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  مقدمةمقدمة
  

 ƘرǌƲا أǌجǌتنت Ƙالتقليدية التي كان Ɣا  األساليǌشلƼ اديƮقتǙا ƳاƱيم القƲي تنƼ الدولة
 Ƽتم اǙنتقاƍ ýلǏ نموذƜ الدولة ƛƍLa crise de l’Etat providenceر أƨمة دولة الرƼاǋية 

  Vertical ولما كانƘ اǗدارƖ التقليدية ذاƘ النموذƜ العمودي ،L’Etat régulateurالمنƲمة 
Ǚ تمتاƨ بالسرƵة Ƽي التدýƤ ولǌا Ʊابعا بيروقراƱيا، وǋي مرتبƱة كƛيرا بالحياƖ السياسية، Ƽتم 

  .التƽكير Ƽي ƍيجاد أساليƔ جديدƖ لتنƲيم الحياƖ اǙقتƮادية
 ýƛم Ǌسƽن ƾللسو ǊƱمة ضبǌم ƘتركƼ ƾالسو Ǉبتعاد الكلي مǙا Ɣالدولة أسلو ƘتارƤاƼ

Ɣأسلو ǁناǋام، وƵ األسعار كمبدأ ǇادييƮقتǙا ǇواƵǖيم لƲمة التنǌم ǁتتر Ǉو أǋر وƤƈ 
 Ʊة ضبƱسل ƠتمنƼ ير المعروف تقليدياƹ جديد Ǌر الدولة بوجǌƲت Ǉما أƍ يراƤكاألجور، أ

  .الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةاǙقتƮاد لǌيئاƘ جديدƖ ليسƘ كالǌيئاƘ التقليدية وǋي 
 للسلƱة الرئاسية وǙ للوƮاية  ǋي ǋيئاƘ وƱنية Ǚ تƤضǙ ƴالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

اǗدارية، ǌƼي Ƶكس اǗدارƖ التقليدية، ƍذ تتمتƴ باستقǚلية Ƶضوية ووƲيƽية سواǇƵ Ƈ السلƱة 
 الǌيئاƘ لǌا سلƱاƘ واسعة ǋ ǉذ .التنƽيذية أو السلƱة التشريعية لكنǌا تƤضƴ للرقابة القضائية

بƱ القƱاƳ اǙقتƮادي، وبƽضý تجعلǌا تبتعد ǇƵ الǌيئاƘ اǙستشارية مǌامǌا تتمƼ ýƛي ض
 Ǉور أƮيت ǚƼ Ǉادي كعوƮقتǙا ýي المجاƼ ýƤالدولة تتد Ǉالما أƱ الحياد Ǉا تضمǌليتǚاستق

  .)1(تكوƮƤ Ǉما وحكما

                                                 
1 - L’institution d’AAI tend à couper le lien entre régulation et politique, c’est à dire«  Le 

gouvernement dans certains secteurs particulièrement sensibles car intéressant les 
libertés ou le fonctionnement du marché. Ces domaines d’activités sont en effet 
généralement considérés comme devant être soustraits à la politisation et aux a –
coups engendrés par les alternances successives. De ce premier point de vue l’AAI 
se veut une tentative de restauration d’un Etat impartial, d’un Etat 
neutre. »  HUBRECHT (H.G), Droit public économique, DALLOZ,Paris,1997, p 
62.  
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 وكانƘ الǌيئة األولƼ Ǐي مجاý اǚƵǗم 1990 تم ƍنشاǋ Ƈذǉ الǌيئاƼ Ƙي الجƨائر Ƽي سنة 
 بƮراحة مƱ Ǉرف المشرƳ بƋنǋ Ǌيئة ƍدارية والمتمƛلة Ƽي المجلس األƵلǏ لǚƵǘم والذي كيف

، وƼي السنة نƽسǌا Ʈدر القانوǇ المتعلƾ بالنقد والقرƯ والذي ينشƐ كý مǇ مجلس )2(مستقلة
ǌƽلم يكي ƭالن Ǉم أƹية رƼرƮواللجنة الم Ưمالنقد والقر Ǉداريتيƍ Ǉيئتيǋ اǌنƋراحة بƮ ا

Ǉيئا)3(مستقلتيǋ Ɛالقانونية لتنش ƭوƮالن Ƙا توالǋادية ، وبعدƮاقت ƘǙي مجاƼو ǎرƤأ Ƙ
، ƛم مجلس )4( 1993مƤتلƽة حيث أنشƘƋ لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة Ƽي سنة 

) 6(2000 البريد والمواƘǚƮ السلكية والǚسلكية Ƽي Ʊ، وبعدǉ لجنة ضب)5(1995المناƼسة Ƽي 

 )8(2002اƼ ƨي ، وأƤيرا لجنة ضبƱ الكǌرباƇ والƺ)7(2001ولجنتاǇ لضبƱ القƱاƳ المنجمي Ƽي 
Ƴالمشر ýحيانا يستعمƋƼ ريحاƮ التكييف ليس دائما Ǉيئة :لكǋ ،مستقلة Ʊة ضبƱسل ،Ʊة ضبƱسل

  ...ƍدارية مستقلة
 1978تجد ǋذǉ الǌيئاƘ  أƮلǌا Ƽي القانوǇ الƽرنسي الذي أǌƲر Ʊبيعتǌا ألوý مرƖ سنة 

Ƙوالحريا ýاƮتǚنية لƱالجنة الو ǇƋبش  
commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)  

  Ǉير أƹ Ƈاألنجلوسكسوني سوا Ɯالنموذ Ǉم Ƙيئاǌال ǉذǋ Ǐرنسي قد استوحƽال Ƴالمشر 
  أو اǗنجليƨي باسم Independant regulatory agencyاألمريكي تحƘ تسمية

                                                 
  .Ʈ ،1990ادر Ƽي Ɯ14 ر Ƶدد . ، يتعلƾ باǚƵǗم1990 أƼريý 03 مƌرƼ Ƣي 07-90 قانوǇ رقم -  2
 المƌرƼ Ƣي 11-03، يتعلƾ بالنقد والقرƯ، ملǏƺ باألمر 1990 أƼريý 14 مƌرƼ Ƣي 10-90  قانوǇ رقم -  3

26 Ƙدد 2003 أوƵ ر Ɯ ،Ưبالنقد والقر ƾي 52، يتعلƼ ƖادرƮ ،2003Ý  
ZOUAIMIA (R), « Les investissements étrangers en Algérie », JDI, n° 03, 1993, p 
577 et s.  

 34، يتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة، Ɯ ر Ƶدد 1993 ماي 23، مƌرƼ Ƣي 10-93 مرسوم تشريعي رقم - 4
 Ɯ03 ر Ƶدد ، 1996 جانƽي 10، المƌرƼ Ƣي 10-96، معدý ومتمم باألمر رقم Ʈ1993ادرƖ سنة 
، الƮادرƖ سنة Ɯ ،11 ر،Ƶدد،Ƽ 2003يƽري 17، المƌرƼ Ƣي 04-03، وبالقانوǇ رقم Ʈ1996ادرƖ سنة 

  ).Ʈ2003ادرƖ سنة  ،34استدراƼ ǁي Ɯ ر Ƶدد ( ،2003

، ملǏƺ باألمر 1995 لù 09، يتعلƾ بالمناƼسة، Ɯ ر Ƶدد 1995 جانƽي 25، مƌرƼ Ƣي 06-95 أمر رقم -  5
 .2003، الƮادرƼ Ɩي 43، يتعلƾ بالمناƼسة، Ɯ ر Ƶدد 2003 جويلية 19 المƌرƼ Ƣي 03-03رقم 

، يحدد القواƵد المتعلقة بالبريد والمواƘǚƮ السلكية 2003 أوƘ 05، مƌرƼ Ƣي 03-200  قانوǇ رقم -  6
 .Ʈ ،2000ادرƖ سنة 48والǚسلكية، Ɯ ر Ƶدد 

، ƮادرƖ سنة 35مناجم، Ɯ ر Ƶدد ، يتضمǇ قانوǇ ال2001 جويلية 03، مƌرƼ Ƣي 10-2001 قانوǇ رقم - 7
2001. 

Ɯ ر  ، يتعلƾ بالكǌرباƇ ونقý الƺاƱ ǇƵ ƨريƾ القنواƼ 2002،Ƙيƽري 05، مƌرƼ Ƣي 01-2002 قانوǇ رقم - 8
 .2002، لسنة Ƶ08دد 
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Quasi autonomous non governmental organization (QUANGOS)  )9(  

ƮاƮتƤا ƭƤيما يƼ األستاذأما ƔحسƼ اǌاتGENTOT(M)  :  ýك ƘاƮاƮتƤا ǇƎƼ
ǋيئة يمكƍ Ǉسنادǋا ƍلǏ بعƯ المƮالƠ الوƨارية حينا، أو الǌيئاƘ القضائية سواƇ متƮƮƤة أو 
 Ǉأ ǏلƵ كدƌامة، ويƵ Ƙسساƌم Ǐلƍ يراƤاستشارية، وأ Ƙيئاǋ Ǐلƍ ةƛالƛ ي حالةƼر، وƤƈ حينا Ǚ

  .)10(ةǋذǉ المǌام ƍدارية ولكǇ تقترǇ بوƲيƽة قضائي
 Ƽ ǇƎƼكرƖ الضبƱ - تنƲيمية، استشارية، قمعية- ǋذǉ الǌيئاƘفونƲرا لتعدد وƲائ

وحدǋا الكاƼية Ǚستيعاǋ Ɣذǉ الوƲائف، الضبLa régulation économique  ƱاǙقتƮادي 
ǋي المǌمة التي بموجبǌا يقام التواǇƨ بيǇ حقوƾ والتƨاماƘ كƱ ýرف Ƽي السوƾ، وǋذا ǋو 

، وذلǁ باحترام قواƵد السوƾ بيǇ األƵواǇ - دور الدولة-  القانوǇالتواǇƨ المراد مƱ Ǉرف
ǇادييƮقتǙ(11)ا ƖدƵ Ǉبي ǚƮرقة أƽمت ýوسائ ƖدƵ ƴيقتضي تجم Ǉƨذا التواǋ ƾتحقي ýأج Ǉوم ،

Ɩحد تعبير األستاذ ǏلƵو Ɩيئة واحدǋ ي يدƼ Ƙيئاǋ  : 
FRISON-ROCHE (M-A), « Cet objectif d’équilibre est ce qui onde les 
pouvoirs qui sont utiles à sa réalisation…..l’autorité en charge de l’office 
de régulation doit avoir tous les pouvoirs nécessaires à la régulation mais 
pas plus que cela »(12).  

 بضبǊƱ  للǌيئة اǗدارية المستقلة بمراقبة كý القƱاƳ المكلƽةيسمǋƠذا التجمƼ ƴي المǌام 
 Ǉبي ýƮƽال ƖكرƼ ǇƎƼ ǇيرتيƤاأل Ǉالحالتي ǉذǋ يƼ ،دارية التقليديةǗكس الرقابة القضائية، أو اƵ
 ýƤتد ƔلƱوالحكم يت ƾام المتابعة والتحقيǌم Ǉبي ýƮƽيذية، والƽة التنƱة القضائية والسلƱالسل

 Ƶ ǇƎƼدǋ ƖيئاƘ وباƤتƮاƮاƘ مƤتلƽة، وƵلǏ ضوǋ Ƈذǉ اƤǙتƮاƮاƘ وتحƱƹ ƘاƇ  الƽعالية
القانوǇ منƠ لǌذǉ الǌيئاƘ اƤتƮاƮاƘ متنوƵة، Ƽتتمتƴ لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة 
وسلƱة ضبƱ البريد واǙتƮاƘǙ السلكية والǚسلكية باƤتƮاƮاƘ تنƲيمية، استشارية، تحكيمية 

 .وأƤيرا اƤتƮاƮاƘ قمعية

ة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ اللجنة المƮرƼية، لجن( تتمتƹ ƴالبية الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة 
 البريد واǙتƮاƘǙ والوكالة الوƱنية للممتلكاƱ ƘالبورƮة، ومجلس المناƼسة وسلƱة ضب

                                                 
9 -  GENTOT(M), Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, Paris, 1991, p 

24.  
10 - Ibid, p 99.  
11 - « La régulation est une réponse aux problèmes créés par le jeu spontané des marchés… 

Chaque marché ayant ses spécificités propres et pouvant donner lieu à une régulation 
particulière », DUMEZ (H) et JEUNEMAITRE (A), « Les institutions de régulation des 
marchés : études de quelques modèles de référence », RIDE, n°01, 1999, p 12.  

12 - FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », D, 2001, doc. p. 613.  
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ƨاƺوال Ƈرباǌالك Ʊنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ولجنة ضبƱالمنجمية، والوكالة الو (
 .باƤتƮاƮاƘ قمعية تتمƼ ýƛي توقيƵ ƴقوباƘ مالية أو ƹير مالية

ية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة ǋي تلǁ األǋلية التي يمنحǌا القانوǇ لǌذǉ الǌيئاƘ السلƱة القمع
ƘاƽالƤالم ƔرتكاǙ مة أيƲواألن Ǉالقواني ƾرƤ ǏلƵ 13(للمعاقبة( . ƨة القمعية تتجاوƱالسل ǉذǋ

المبدأ التقليدي والذي يقضي باƤǙتƮاƭ اǙستئƛاري للقضاƼ Ƈي مجاý الردƳ وأǇ الجƨاƇ الذي 
  .قضاǋ Ƈو الƱريƾ المƋلوف Ǘجبار األƼراد ƵلǏ اǙمتƛاý لقراراƘ السلƱة العامةيوقعǊ ال

 ƟروƱالم ýƌالتساƼ ،Ƈولة للقضاƤة مƱسل ǚƮي أǋ ƘاƇاƨاذ الجƤة اتƱسل ǇƎƼ ي الحقيقةƼ
 القمعي مǇ القضاƍ ƇلǏ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة ýǋƭ نقý اƤǙتƮا: أمام ǋذǉ السلƱة القمعية

 ناƘ المكرسة أǚƮ أمام القضاÞƇيرƼقǊ نقý للضما

 ƯبعƼ ،اǌƽي تكييƼ ƘعوباƮ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱالسل ƖكرƼ ƟرƱت 
العقوباƘ التي توقعǌا ǋذǉ الǌيئاƘ تتƤذ Ƽي ǚƵ ýƲقاƘ سابقة ƼتǌƲر بمǌƲر السلƱة التƋديبية 

ǋذǉ السلƱة القمعية وتوجد ƵقوباƘ توقƴ دوǇ وجود ǚƵقاƘ سابقة، Ƽيدور التساýƌ حوý أساس 
 ƖكرƼ Ɩاستعاد ǇيمكƼ سالبة للحرية ƘقوباƵ ƴتوق Ǚ Ƙيئاǌال ǉذǋ Ǉم أƹر Ǉا، لكǌيتƵومشرو

ƺتكريƧ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة Ǐƺ المجاü اƽǗتƬادي  ،السياسة الجنائية
 Ǐوالمال)üاألو üƬƻال(ýƛذ تمƍ ،الة التجريمƨƍ رǋاƲم Ǉرا مǌƲم Ǚƍ وǋ ة القمعية  ماƱالسل ǉذǋ 

لما تمارس الǌيئاƘ و.  القضاƇ الجƨائي ƍلǋ Ǐذǉ الǌيئاǇƘنقý اƤتƮاƭ كلي أو جƨئي م
 بالƱابƴ الردƵي مýƛ الجƨاƇاƘ الجƨائية راألƤير يǌƲاǗدارية المستقلة القمƴ اǗداري ǋ ǇƎƼذا 

Ǉم أƨا أو حرمانا، ولذا لƮما انتقاƍ ƭƤالش ƾة القمعية تمس بحقوƱالسل ǉذǋة وƵبمجمو Ʊتحا 
التناسƔ , مǇ الضماناƘ التي تحوý دوǇ اǙنحراف Ƽي تƱبيقǌا وبالتالي ǇƎƼ مبادƏ الشرƵية

وƵدم الجمƴ بيǇ العقوباƘ واǙستقǚلية والحياد المكƽولة أǚƮ أمام الǌيئاƘ القضائية يقتضي 
 ƵلǏ أƵمالǌا نقلǌا ƍلǏ الǌيئاƘ المستقلة، ولما كانǋ Ƙذǉ الǌيئاƘ ليسƘ قضائية ǇƎƼ الرقابة

ƮƢوƱ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية : تمارس مƱ Ǉرف القضاƍ Ƈداريا كاǇ أم Ƶاديا، أي
  ) .الüƬƻ الƙانǏ( للƮماناƖ القانونية والقƮاƏية يالمستقلة Ǐƺ المجاü اƽǗتƬاد

 Ǉالقانو Əمباد Ƴاسترجا ǇيمكƼ ،متعددا Ǉدر البحث يكوƮم ǇƎƼ شكاليةǗا ǉذǋ أمام
قانوǇ الدستوري، المناƵƨاƘ اǗدارية، القانوǇ الجنائي، اǗجراƇاƘ الجƨائية، القانوǇ ، الياǗدار

 المدنية ƍذ أǇ الحدود التقليدية بيǇ القانوǇ العام والقانوƘ Ǉالتجاري، القانوǇ المدني واǗجراƇا
 . الƤاƭ تتǚشǏ أمام الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

                                                 
ǓراƇ أو  ينتǇƵ Ɲ دراسة السلƱة القمعية استبعاد اƤǙتƮاƮاƘ األƤرǎ التي تتمتƴ بǌا ǋذǉ الǌيئاƘ كƎبداƇ ا-  13

 ...الوساƱة أو التحكيم 
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üاألو üƬƻالüاألو üƬƻال  

Ǐƺ Ǐƺ   تكريƧ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةتكريƧ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة
Ǐادي والمالƬتƽǗا üالمجاǏادي والمالƬتƽǗا üالمجا 

   
 

 السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية تعبيرا ǇƵ رƯƼ التدýƤ القضائي Ƽي القƱاƵاƘ تعد
 Ƈة القضاƱسلƼ ،اديةƮقتǙجد الموكلة لا ƘاƵاƱالق ǉذǋ ةǌج ǇمƼ ،اǌمحدوديت ƘرǌƲلقاضي أ

مǇ جǌة أƤرǎ أǌƲرƘ العدالة الجنائية تƤƋرǋا، Ƽمبدأ ƨƍالة التجريم يسمƠ للǌيئاƘ  و،تقنية
اǗدارية المستقلة باǙستƽادƖ مǇ التدƼ ýƤي مجاƘǙ مǌمة Ǚ يمكǇ ضبǌƱا بالقنواƘ التقليدية 
ƼالضبƱ يƽسر ƍرادƖ استǚƤف رقابة ǋيئاƘ مكاǋ ǇيئاƘ أƤرǎ والضبƱ يسجƼ ýي Ʊƍار 

، ومعاقبة التƮرƼاƘ ةبحث ǇƵ أحسƱ Ǉريقة لمراقبة النشاƱاƘ اǙقتƮاديالسياسة الجنائية لل
 Ƽي المجاý اǙقتƮادي لǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالƤاƱئة، وǋكذا تم تبني ƼكرƖ السلƱة القمعية ل

  .)المبحث األوý(والمالي 
Ǘر اƛا لم يƱن Ǉقد استبعد تماما مƼ ،Ǌي مجملƼ داريǗا Ƈاƨدستورية الج ǎي مدƼ ýشكا ƾ

 Ƙا ليسǌمن ýية كƵشر Ǉتبار أƵا ǏلƵ ،التعاقدي Ƈاƨديبي والجƋالت Ƈاƨالج Ǉم ǚك ǁذا التشكيǋ
 ƘقاǚƵ Ǉضم Ǉيكو Ǉالحالتي Ǉاتيǋ يƼ الممارس ƴالقم Ǉالما أƱ ،ƾǚƱǗا ǏلƵ ƯتراƵا ýمح
 Ǉة القمعية التي تمارس ضمƱبالسل ƾيما يتعلƼ ƭوƮƤال Ǌوج ǏلƵ ǁور الشƛسابقة، بينما ي

نوني Ƶام، أي بمعنǏ الذي يستǌدف المتعامليǇ مƴ اǗدارƖ، وبمنǇƵ ǎƋ أي ǚƵقة سابقة نƲام قا
 ǉذǋ Ƙذا كانƍو ،ƾالدقي Ǐة القمعية بالمعنƱوم السلǌƽوالذي يتجسد بم ƖدارǗا Ǉم وبيǌبين Ʊترب

ƽقǊ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تعدŇ بمƛابة أحد امتياƨاƘ السلƱة العامة Ǚƍ أǇ ال
 Ƙƨوترك ،Ƈالقضا ǇƵ ر تعسف التقاضي بعيداƱƤ ǏلƵ اǌوائƱنǙ Ɩا وبشدǌليƵ ƯترƵا
 Ǉبي ýƮƽا مبدأ الǌاكǌناحية انت Ǉة مƮاƤ ،ة القمعيةƱة بدستورية السلƮاƤ المناقشة
السلƱاƘ،أي تواƾƼ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي 

 ).الƛانيالمبحث (للدستور 
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üاألو ƘحƓالمüاألو ƘحƓالم  
  ƺكرƔ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةƺكرƔ السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة

Ǐادي والمالƬتƽǗا üالمجا Ǐƺ Ǐادي والمالƬتƽǗا üالمجا Ǐƺ   
  
  

أتƲ Ƙاǋرƨƍ Ɩالة التجريم ƛƍر حركة الدƼاƳ اǙجتماƵي، وذلǁ بعد سيƱرƖ القانوǇ الجنائي 
 ƤاƮة مǇ  انتقاداƘ– الجنائي –كƱريƾ لمواجǌة التƮرƼاƘ المستǌجنة، ƼوجƘǌ لǌذا النƲام 

Ǉالسج ƘقوباƵالسالبة للحرية و Ƙحيث العقوبا . ýور بدائǌƲب Ơالة التجريم تسمƨƍ ƖرǋاƲƼ
جديدƼ ÝƖي الحقيقة ليس ƼقƱ العقوبة نƽسǌا ǋي المنتقدƖ لكǇ أحيانا يǌƲر النƲام الجنائي Ƶاجƨا 

م الجنائي  لكǇ رƹم ǋذا يبقǏ النƲا،بكاملǊ، نƲرا لƱوý المناƵƨة وƛقلǌا وƵدم Ƽعالية العقوبة
  .Ʈالحا لمواجǌة اǙنتǌاكاƘ الكبيرƖ للنƲام اǙجتماƵي

Ǉƍ ضبƱ القƱاƵاƘ اǙقتƮادية والمالية Ǚ يتƇǚم معǊ نƲام القمƴ الجنائي وǋذا نƲرا 
للǌيئاƘ لƮƤوƮية ǋذǉ القƱاƵاƘ وƱبيعة المƤالƽاƘ المرتكبة، لذا ǌƲرƘ السلƱة القمعية 

لكǇ نجاƟ الضبƼ Ʊي القƱاƵيǇ اǙقتƮادي والمالي ، )المƱلƔ األوý  ( اǗدارية المستقلة
بواسƱة السلƱة القمعية لǌذǉ الǌيئاƘ يتƱلƔ أǇ تكوǇ القواƵد التي تحكمǌا مرنة لمواجǌة 
 ǊشلƼ القاضي الجنائي وبالتالي Ƙǌالتي واج ƘعوباƮال Ǌتواج Ǚ كي ƖورƲالمح ƘاƼرƮالت

 – ƵناƮر السلƱة القمعية –اƘ وتǌƲر ǋذǉ المرونة مǇ ناحية تعريف المƤالƽاƘ والعقوب
  ).المƱلƔ الƛاني(
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 المطلب األول

   للهيئات اإلداریة المستقلةظهور السلطة القمعية 
  في المجال االقتصادي والمالي

 ǇƵ ادي والمالي يعبرƮقتǙا ýي المجاƼ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱالسل ýويƤت 
تقلƭ مǇ حجم   ƼالعقوباƘ التي توقعǌا ǋذǉ الǌيئاƘ المستقلةǋدف أساسي أǙ وǋو ƨƍالة التجريم،

ما يƌدي ƍلǏ اǙنتقاƭ مǇ دور القضاƼ Ƈي ǋذا المجاƍ ،ýذƲ ǇƎƼ ǇاǋرƖ مالتجريم الجنائي  
 تسمƠ بǌƲور Ʊرƾ جديدƖ تقمƴ التƮرƼاƹ Ƙير المشروƵة، وǌƲورǋا كاƨƍ)14( Ǉالة التجريم

، وƼي الوقƘ نƽسǊ تǌƲر ǋذǉ الƲاǋرƖ كƋداƖ )وý الƽرƳ األ( استجابة لǌدف السياسة الجنائية 
، وبالرƹم مǇ ذلƼ  ǁاǋ Ǉذǉ  السلƱة القمعية للǌيئاƘ )الƽرƳ الƛاني ( لƤدمة الضبƱ اǙقتƮادي 

  ).الƽرƳ الƛالث ( اǗدارية المستقلة تشبǊ السلƱة القمعية للقاضي مǇ ناحية الƺاية 
  الفرع األول

 المستقلة وظاهرة إزالة التجریمالسلطة القمعية للهيئات اإلداریة 

 ǉذǋ تعريف ýǚƤ Ǉالة التجريم مƨƍ ƖرǋاƲدارية المستقلة وǗا Ƙيئاǌال Ǉقة بيǚر العǌƲت
 ǎرƤأ Ƙيئاǋ ƠالƮة القمعية للقاضي الجنائي لƱاحة السلƨƍ ǇƵ ƖبارƵ يǌƼ ،ƖرǋاƲال ) Ƙيئاǌال

دارية، ǋذǉ الƲاǋرƖ تƼ ƭƤقƱ ما واستبداý العقوباƘ الجنائية بالعقوباƘ اǗ) اǗدارية المستقلة 
  .)15(يعتبر أŹǚƮ جنائيا

                                        
 وتوجد مƱƮلحاƘ مشابǌة DépénalisationنقƮد بƲاǋرƨƍ Ɩالة التجريم ما يقابلǌا بالƽرنسية  - 14

Déjudiciarisation ،Déjuridictionnalisation ƱقƼ مناǌي ، Dépénalisation أي استبعاد التجريم ،
  :الجنائي أي الƋƱƤ الجنائي، انƲر Ƽي ǋذǉ النقƱة

LEVASSEUR (G), « Le problème de la dépénalisation », APC, n° 06, 1983, p 53.  
  : كما يليMODERNE (F) ويعرǌƼا األستاذ -  15

« La dépénalisation est conçue davantage comme une méthodologie de substitution des 
peines que comme la suppression d’incriminations anciennes. La machine pénale 
engorgée par des délits mineurs, est ici relayée par l’appareil administratif jugé plus 
performant. S’est développée ainsi une branche du droit répressif dénommée par les 
pénalistes (droit administratif pénal). », MODERNE (F) : «Répression administrative et 
protection des libertés devant le juge constitutionnel : les leçons du droit comparé », In 
Mél. CHAPUS (R), Droit administratif, Montchrestien, 1992, Paris, p 412 ; Voir aussi, 
DECOCQ (E), «La dépénalisation du droit de la concurrence », RJC, n° spécial, (Où est 
la dépénalisation dans la vie des affaires), n° 11, novembre 2001, p 89. 
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 ǌƲور Ʋاǋرƨƍ Ɩالة التجريم كاǇ أƹ ǚƮاية السياسة الجنائية، ƋƼوý ما ǌƲرƘ كاƼ Ǉي 
 ƠلƱƮم Ƙألمانيا تح)ORDNUNGSWIDRIGKEITEN ( مة، لمعاقبةƲة األنƽالƤأي م
ƖيرƱƤير الƹ ƘاƼرƮ16(الت( . 

لي وǋذا مǇ أجý اǗنقاƭ مǇ نƱاƾ التجريم الجنائي الذي نƽس اǙتجاǉ حذاǉ المشرƳ اǗيƱا
أƮبƠ يعتريƵ ǊيƔ التضƤم التشريعي، حيث تم وضƴ معايير لتƱبيƾ العقوباƘ اǗدارية أو 

ýستبداǙأو ا Ɣأساس مبدأي التناس ǏلƵ ،17(الجنائية(. 

رƖ ويكوǇ تƱبيƾ مبدأ التناسƔ بالنƲر ƍلǏ مدǎ مساس المƤالƽة بالمƮلحة المحمية وƱƤو
  .المƤالƽة

  .أما تƱبيƾ مبدأ اǙستبداý يكوǇ بالنƲر ƍلǏ الشƭƤ مرتكƔ المƤالƽة ومدƼ ǎعالية العقوبة
 جƨائية وأƤرǎ ةƼحسƔ النموذƜ اǗيƱالي Ǚ توجد مƤالƽة يعاقƵ Ɣليǌا مباشرƖ بعقوب

كاǇ يعاقƵ Ɣليǌا بعقوبة ƍدارية، ƼالعقوباƘ الجƨائية توقƼ ƴي حاƘǙ المƤالƽاƘ الƱƤيرƖ، وƍذا 
 Ɯƨو المǋ ذاǋ ،Ǌمحل ýداري يحǗا ƴالقم ǇƎƼ الجنائي ƴعالة للقمƼ ةƽƮب Ɣيستجي Ǚ رفƮالت

ýستبداǙومعيار ا Ɣمعيار التناس Ǉ18(بي(. 

ƴتلف الوضƤي ƴداري أمام القمǗا ƴتعترف بالقم Ǉلم تكƼ ،ýالدو ǉذǋ ǇƵ رنساƼ يƼ 
Ʊƍار المبادƏ التي كرسǌا القانوǇ الجنائي، ƼسلƱة توقيƴ العقوباƘ تعود أƍ ŹǚƮلǏ القضاƼ Ƈي 

، وتحƱƹ ƘاƇ مبدأ الýƮƽ بيǇ 1789والمنبƛقة ǇǚƵƍ ǇƵ حقوƾ اǗنساǇ والمواǇƱ لسنة 
ƘاƱ19(السل( ǁالمل ǇواƵƋك Ƙالعقوبا ƴي توقيƼ Ɩدارǘنائية لƛاست ƘاƮاƮتƤا ǁناǋ Ǉأ ƃǙƍ ،

Ǘا Ǉة بيƮاƤال Ƙقاǚالع Ǉضم ýƤتد ǎرƤأ ƘقوباƵو ،Ǉالمحليي ǇواƵراد واألƼواأل Ɩدار
  . كالمتعاقديǇ مƴ اǗدارƖ والذيǇ يملكوǇ حƾ اǙمتياƼ ƨي استýǚƺ المراƾƼ العامة

                                        
16 - BENMAKHLOUF (A) FALLETTI (F), « Les ORDNUNGSWIDRIGKEITEN en 

République fédérale d’Allemagne », APC, n° 7, 1984, p 74 & s ; GENEVOIS 
(B), « Réflexions sur la pratique allemande des ORDNUNGSWIDRIGKEITEN », 
In « La sanction administrative en droit français », APC, n° 7, 1984, p. 73 & 74.  

17  - Circulaire du 19/12/1983 portant sur : « Les critères d’orientation pour le choix 
entre sanction pénale et sanction administrative », APC, n°9, 1987, p. 190 & s ; 
LORVELLEC (S), « Les frontières entre infraction pénale et infraction 
administrative en Italie », APC, n° 8, 1985, p. 179 & s. 

18  - Circulaire du 19 /12 /1983, Op.cit, p. 194 & S. 
قضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة، دار الجامعة الجديدƖ             محمد باǋي أبو يونس، الرقابة ال-  19

 ،Ɩرǋ2000للنشر، القا ƭ ،09.  
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 Ǉالحربي Ǉي مرحلة ما بيƼ داريǗا Ƴي الردƼ ورƱا تǌاحبƮ لةƤور الدولة المتدǌƲب Ǉلك
 الذي ƱبقتƼ Ǌرنسا Ƽي الجƨائر ومستعمراتǌا IndigénatالعالميتيƼ Ǉي Ʊƍار نƲام األǋالي 

Ƥي، وتعتبر األƼقاƛي والƵجتماǙادي واƮقتǙا ýي المجاƼ للدولة Ɩام جديدǌور مǌƲكنتيجة ل ،ǎر
 )20( المرحلة التي انتشرƼ Ƙيǌا وبƽƮة كبيرƲ ƖاǋرƖ القمƴ اǗداريVICHYمرحلة حكم Ƽيشي

 Ɩي الحياƼ Ʊينش Ǐي أو تجاري أو حتƵناƮ ƴابƱ نيا أو ذوǌا مƱيمارس نشا ƭƤش ýكƼ
نƱاقǊ، أي اجد Ƽي نƱاƾ مǇ يشملǌم القمƴ اǗداري، وتم التوسƼ ƴي اǙقتƮادية ƎƼنǊ يتو

 Ǉاألم ƾتحقي ƇاƱƹ Ƙتح ǁراد، وذلƼاأل Ǐلƍ داري ليمتدǗا ƴبالقم ǇبيƱاƤالم ƭاƤاألش
 .)21(اǙقتƮادي 

 Ǉالقر Ǉم Ƙالسبعينيا ƴلƱم Ǐشيئا حتƼ شيئا ƳتساǙي اƼ داريǗا Ƴالرد ƖرǋاƲ Ƙاستمر
اƘ اǗدارية المستقلة Ƽي Ƽرنسا التي تكرس تحوý الدولة مǇ الماضي، وذلǁ بǌƲور الǌيئ

المتدƤلة ƍلǏ الضابƱة مǇ أجý تنƲيم بعƯ القƱاƵاƘ الحساسة Ƽي الحياƖ اǙقتƮادية 
الخ، وذلǁ لعدم قدرƖ األساليƔ التقليدية Ƽي ... واǙجتماƵية، كاǙتƮاƘǙ، المجاý المƮرƼي 

ƘاƵاƱالق ǉذǋ Ʊضب.   

Ǘا Ƙيئاǌال ǉذǌل ýوƤو Ǌيمارس Ǉالذي كا ƴالقمƼ ،Ƙالعقوبا ƴة توقيƱدارية المستقلة  سل
، وذلǁ لƱوý المناƵƨة القضائية الجنائية ولعدم وجود الǊ ƋƱƤالقاضي الجنائي أǌƲر محدوديت

ƼالسلƱة القمعية المƤولة لǌذǉ الǌيئاƘ تعبر ƍ ǇƵبعاد القاضي  . )22(الجنائي للشƭƤ المعنوي
ƘǙالمجا Ưبع ǇƵ)23( . ýب "ƍ حتراسǙا Ǉم Ƴدارية المستقلة يترجم نوǗا Ƙيئاǌستعانة بالǙا ŇǇ
 ".)24(والشǁ تجاǉ القاضي

 القƱاƳ اǙقتƮادي والمالي رمǇ أجǋ ýذا أنشئƵ Ƙدǋ ƖŇيئاƍ Ƙدارية مستقلة Ƽي Ƽرنسا لتƱƋي
ولتستبدý القاضي الجنائي Ƽي قمƴ الممارساƘ المحƲورƖ، الذي يتم Ʊ ǇƵريƾ مجلس المناƼسة 

                                        
20  - DELMAS-MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger? De la répression 

administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p. 15. 
21  - MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle : contribution à 

l’étude de jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica 
Paris, 1993, p. 29 & 30. 

22  -  DELMAS-MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger?…, Op.cit, p. 18. 
23 - GODET (R), «La participation des A.A.I au règlement des litiges juridictionnels de droit 

commun : l’exemples des autorités de marche », RFDA, n° 05, 2002, p. 957.  
24 - TEITGEN-COLLY (C), « Les A.A.I : histoire d’une institution », In COLLIARD (C-

A) et TIMSIT (G), s/dir, Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p. 40. 
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وǋناǋ ǁيئاƘ تضبƱ . )25( ويمýƛ نموذجا ƨǗالة التجريم1986 ديسمبر 01سŇس Ƽي الذي أ
 ƘǙاƮتǙا Ʊضب Ƙيئاǋة، وƮالبور ƘملياƵ كلجنة ǎرƤأ ƘاƵاƱق...  

 . )ǋ ŇǇƍ)26ذǉ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تدƵ ýلǏ أƼ Ǉرنسا لم تبƾ بعيدƲ ǇƵ Ɩاǋرƨƍ Ɩالة التجريم

 لحقوƾ اǗنساǇ وذلƼ ǁي قضية ةمة األوروبيومبدأ ƨƍالة التجريم تعترف بǊ المحك
ÖZTURK ،Ƽ يƽ21 ريƽيƼ 1984 ǏلƵ دارية ماليةƍ قوبةƵ ƴتم توقي ÖZTURK ǁوذل 

واحتجƘ الحكومة األلمانية ƵلǏ تƮنيف ǋذǉ العقوبة ضمǇ . لƛبوƘ مسئوليتƼ Ǌي حادث مرور
  .)27(العقوباƘ الجنائية، وǋذا نƲرا للƱابƴ اǗداري لǌا

 األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ لم تعترف بǌذا الدƴƼ أو التƽسير، ولكنǌا ƹير أǇ المحكمة
اƵترƘƼ بحƾ المشرƳ الوƱني أǇ يتبنǏ اتجاǋا للحد مǇ التجريم باǙستعانة بالتدýƤ اǗداري Ƽي 
 ƘاƼرƮالت Ưبع ýلي يقوم باستبداƤالدا Ƴالمشر Ǉذا كاƎƼ ،الجنائي ýƤالتد ƯوƵ ƘǙالحا Ưبع

Ƥالƽة الجƨائية ƍلǏ مƤالƽة ƍدارية ǋ ŇǇƎƼذا يتم لƮالƠ األƼراد ومǇ أجý التي تدƼ ýƤي Ʊƍار  الم
  .وǋذا ما يتƾƽ مƴ أǋداف المحكمة. ضروراƘ السير الحسǇ للعدالة

 Ƙقبل ýا أقǋتبارƵǙ داريةƍ Ƙيئاǋ رفƱ Ǉم ƾرƱال ƘاƽالƤي مƼ رƲالن Ǉيكو Ǉالمحكمة  أ
 Ǉقداƽب Ơالعدالة سم ƨاǌلج Ǉمبدأ السير الحسƼ ،ميةǋأ Ǉا معتبرا مƇƨالقضائية ج Ƙيئاǌال

ƘاƽالƤالم ƴي متابعة وقمƼ اǌاتƮاƮتƤ28(ا(.  
 ƵلǏ الرƹŇم مǇ أŇǇ جرائم المرور كانƨƍ – Ƙالة التجريم –Ƽلم تنكر المحكمة ǋذا المبدأ 

جرائم جنائية وقƵƍ Ƙداد اǙتƽاقية األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ، ولم تتحوƍ ýلǏ جرائم ƍدارية Ƽي 
  .)29(دوý األوروبية Ƽ Ǚƍي وقǙ ƘحƵƾدد كبير مǇ ال

                                        
 :  بDECOCQ (E)ù ويعبر ǇƵ ذلǁ األستاذ -  25

« L’ordonnance de 1ere décembre 1986 à aboli le droit pénal économique en tant que 
branche de droit pénal spécial … que reste-t-il de pénal de la concurrence » 
DECOCQ (E), « La dépénalisation du droit de la concurrence » Op.cit, p. 93. 

 مجموƵة مǇ المبادƼ Əي ƨƍالة Ƽ Ƙ1985ي سنة ح أنشƘƋ لجنة Ƽي Ƽرنسا لتعديý قانوǇ العقوباƼ Ƙاقتر-  26
وقيƴ العقوباƘ المناسبة التجريم ووضعƘ معايير يمكǇ بƽضلǌا تعريف المƤالƽة اǗدارية مقارنة بالجنائية لت

 .15لكý واحدƵ Ɩلƹ Ǐرار النموذƜ اǗيƱالي، انƲر الǌامƫ رقم 

27  - PETTITI (L), « Les sanctions au sens de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme », APC, n° 07, 1984, p. 145. 

  .23س، ƭ .ي، دار النǌضة العربية، القاǋرƖ، د ƹنام محمد ƹنام، القانوǇ اǗداري الجنائ-  28
29  - ƭ ،ƾالساب ƴنام، المرجƹ نام محمدƹ 23.  
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 لحقوƾ اǗنساƍ Ǉذا كانƘ ةƲ ŇǇƍاǋرƨƍ Ɩالة التجريم تتواƾƼ مƴ أǋداف اǙتƽاقية األوروبي
 ýي أجƼ ي القضيةƼ ýƮƽال ƭƤاقية، أي ما يƽتǙا Ǉالسادسة م Ɩباحترام أحكام الماد Ơتسم

 ƳاƼالد ƾواحترام حقو ،ýمعقو...  
 ǇƎƼ ،ائرƨي الجƼ  ƴأما الوض Ƙƛور ýǚستقǙا ƖداƺƼ ،ةƼداري معروǗا ƴالقم ƖرǋاƲ

 ƍذ أǇ العامý التاريƤي قد ساǋم Ƽي ƍرساǋ Ƈذǉ الƽكرƼ ،ƖورƘƛ ،الجƨائر النƮوƭ الƽرنسية
. الǌيئاƘ اǗدارية السياسية مǌام متعدŇدƖ تſعŇدŃ أŹǚƮ مǇ اƤتƮاƭ القاضي الجنائي ǋذا مǇ جǌة

 تبنتǊ الدولة بعد اǙستقýǚ والمتمƼ ýƛي اǙقتƮاد مǇ جǌة أƤرǇƎƼ ǎ النƝǌ اǙقتƮادي الذي
، Ƽقد كانƨƍ – Ƙالة التجريم –الموجǊ أدƍ ǎلǏ تبني القمƴ اǗداري الذي يحý محý القمƴ الجنائي 

 Ɣي " الدولة كما يعبر أحد الكتاƼ ،واحد Ǉƈ يƼ ýƛوالمم ƜرƤالسيناريو والم Ɣدور كات Ɣتلع
  .Ƥلةƍنǌا الدولة المتد". مسرحية التنمية

ǁوالجمار Ɣالتقليدية كالضرائ ƘاƵاƱي القƼ ƱقƼ  داريǗا ƴالقم ƖرǋاƲ رǌƲلم ت ...
المتعلƾ باألسعار ينƵ ƭلǏ مجموƵة مǇ المƤالƽاƘ ويعاقƵ Ɣليǌا ) Ƽ75-37)30األمر رقم 

Ƽبعدما يتم التحقيƾ مǇ . كالممارساƹ Ƙير المشروƵة، والمضارباƘ، والƽواتير وƍشǌار األسعار
 ǇواƵرف األƱ ýواألسعار والنق Ɩئي للتجارǙمكانية للمدير الوƍ ذا األمرǋ ǏƱƵأ ،ǁلذل Ǉليǋƌالم

بǇƋ يحرŇر محضراǇƵ Ź المƤالƽة ƍذا كانǋ Ƙذǉ األƤيرƖ يعاقƵ Ɣليǌا بمبلƸ يقý أو يƍ ýƮلǏ ألف 
)1000 ( ýوكي Ǐلƍ الملف ýالعقوبة أو يرس ƴيوق Ǉما أƍ الحالة ǉذǋ يƼ ئيǙالمدير الوƼ ،دينار

ǌالقضائيةالجم Ƙالمتابعا ýأج Ǉورية م.  
دينار ŇǇƎƼ اƤǙتƮاƭ يعود ) 1000(أما ƍذا كانƘ المƤالƽة يعاقƵ Ɣليǌا بƋكƛر مǇ ألف 

ƍلǏ الوƨير المكلف بالتجارƖ لينƲر بشǋ ǇƋذǉ المƤالƽاƘ بعد أǇ يرسý لǊ المدير الوǙئي المكلف 
ǉذǋ يƼو ƘاƽالƤالم ǁتل ǇƵ Źمحضرا ýواألسعار والنق Ɩبالتجار ƴيوق Ǉا أŇمƍ يرƨالوƼ الحالة 

 ýوكي Ǐلƍ الملف ýة، أو يرسƽالƤر للمŇالمقر Ǐاألدن Ƹبالمبل ǁقرار وذل ƾريƱ ǇƵ رامةƹ
  .)31(الجمǌورية

دينار ŇǇƎƼ وƨير  ) 10000( و ƍذا كانƘ المƤالƽة يعاقƵ Ɣليǌا بƋكƛر مƵ ǇشرǙƈ Ɩف 
 السابƾ نƽسƵ Ǌلƍ Ǐمكانية تدýƤ وقد نƭ األمر. التجارƖ يƽقد ǚƮحياتǊ لƮالƠ القاضي الجنائي

                                        
 38، يتعلƾ باألسعار وقمƴ مƤالƽاƘ تنƲيم األسعار، Ɯ ر Ƶدد 1975 أƼريý 29، مƌرƼ Ƣي 37 -75 أمر رقم - 30

  .      Ʈ1975ادرƖ سنة 
31  - Ɩاألمر رقم 39/3 الماد Ǉ37 -75 م ƴالمرج ،ƾالساب.  
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الوالي لƺلƾ المحƘǚ والمكاتƔ والورشاƘ والمƮانƴ لمدǙ ƖŇ تتعدǎ شǌرا Ƽي حالة مƤالƽة أحكام 
  . )ǋ)32ذا األمر، وǋذا اƤǙتƮاƭ يتقاسمǊ مƴ القضاƇ لكǋ Ǉذا  لمدǙ ƖŇ تتجاوƨ سنة

ŇǇأ Ʋحǚد القانونية التي تويƵتراكم القوا Ǐلƍ ǎالدولة أد ýƤاستبدادي  تد ƴابƱتسم ب
 Ǉالتدريجي م ƔنسحاǙي اƼ الدولة ƘƵشرƼ ،اǌشلƼ التسيير التقليدية Ɣأسالي Ƙƽرادي، وكشƽوان
الحقý اǙقتƮادي، وبالتالي ǌƲرƘ الدولة بƮورƖ جديدƖ لتتحوý مǇ الدولة المتدƤلة ƍلǏ الدولة 

وقد تم ... ƮةالضابƱة، وكاǇ ذلƼ ǁي ƵدƖŇ مجاƘǙ اقتƮادية كاألسعار، البنوǁ، البور
لكǇ ضمǇ قوالƔ جديدƖ لم تكǇ معروƼة ) 33(استرجاƳ القمƴ اǗداري الذي استبدý القمƴ الجنائي

 . قبý التسعينياƘ مǇ القرǇ الماضي

ومǇ بيǇ اǓلياƘ الجديدƖ التي كرسǌا المشرƳ نذكر مǚƛ المƮالحة Ƽي المادƖ الجمركية Ƽي 
Ƥارƍ ،Ɯذ يمكǇ لǌيئاƍ Ƙدارية أǇ توقƴ العقاƔ المناƼسة، وƼي حركة رƌوس األمواý مǇ والǏ ال

  .)34(قبý القاضي الجنائي
 Ʊو ضبǋدور الدولة الجديد و ƴم مƇǚام تتǌا مǌويلƤدارية المستقلة وتǗا Ƙيئاǌال Ƈنشاƍ وتم
 ǎادية، مما أدƮقتǙا ƠالƮتلف المƤم Ǉوالتحكم بي ،ǊيمƲوتن ƾادي بمراقبة السوƮقتǙا ƳاƱالق

ǌال ǉذǋ ýويƤت  Ǐلƍالقاضي الجنائي ƭاƮتƤا Ǉم Ƙة قمعية كانƱسل Ƙ35(يئا(Ǉقد كاƼ ،  ƴقم 
 Ǉقانو ýƲ يƼ سةƼية للمناƼالمنا Ƙاألمر  )36(1989الممارسا Ǉالقاضي الجنائي، وبس ƾح Ǉم 

أƮبƠ اƤتƮاƭ القاضي الجنائي ǋامشي Ƽي قانوǇ المناƼسة ) 37( 1995المتعلƾ بالمناƼسة Ƽي 
ƘƵƨ كý اƤǙتƮاƮاƘ مǇ القاضي الجƨائي لينƲر Ƽيǌا انت) 38(03-03وƼي ýƲ األمر رقم  

                                        
32  - Ɩاألمر رقم 56 الماد Ǉ37 -75 مƾالساب ƴالمرج ،.  

33 - « La logique de l’économie de marché comme celle de l’Etat de droit commandent 
que le juge se réapproprie les compétences dont il a été dépossédé, notamment dans 
les matières économiques et financières, par une administration omniprésente et 
omnipotente », JEAN (J-P), « La justice pilier au béquille de la démocratie ?», Le 
Monde Diplomatique, janvier 2001, p. 23. 

  : حوƼ ýكرƖ المƮالحة Ƽي المجاý اǙقتƮادي انƲر-  34
NAAR (F), La transaction en matière économique, Mémoire de Magister en droit 
des affaires, Faculté de Droit, Université MAMMERI Mouloud, Tizi-ouzou, 2003.  

35  - ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière 
économique », Article inédit, p. 05. 

  .Ʈ ،1989ادرƖ سنة 29، يتعلƾ باألسعار، Ɯ ر Ƶدد 1989 جويلية 05، مƌرƼ Ƣي 12-89  قانوǇ رقم -  36
  )ملƮ ،1995) .ǏƺادرƖ سنة 09، يتعلƾ بالمناƼسة، Ɯ ر Ƶدد 1995 جانƽي 25، مƌرƼ Ƣي 06-95  أمر رقم - 37
 .، يتعلƾ بالمناƼسة، مرجƴ ساب2003ƾ جويلية 19، مƌرƼ Ƣي 03-03 أمر -  38
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مجلس المناƼسة بƽƮة انƽرادية، حتǏ المسƌولية الشƮƤية للشƭƤ الƱبيعي وما Ƶبر ƵنǊ أحد 
 Ɣسة"الكتاƼالمنا Ǉقانو Ǉالقاضي الجنائي م Ɣبانسحا ."  

 ƘملياƵ يم ومراقبةƲة للجنة تنƮالبور ýي مجاƼ ƘاƽالƤالم ƴقم ƭاƮتƤويعود ا
Ʈ39(ة البور(.  

وƼي قƱاƳ البنوǇƎƼ ǁ اللجنة المƮرƼية توقƵ ƴقوباƵ ƘلǏ البنوǁ والمƌسساƘ المالية 
 وقƱاƵاƘ أƤرǎ كالƱاقة )Ƶ)40ندما تƤالف األحكام التشريعية والتنƲيمية وأǚƤقياƘ المǌنة

ƘǙاƮتǙوالمناجم وا.  
Ǚا ýي المجاƼ حياد الدولة ǇƵ يعبر Ƙيئاǌال ǉذǌة القمعية لƱالسل ýويƤت Ǉƍ اديƮقت

Ɩايدƨا المتǌتǚƤتد Ǉي الحد مƼ مǋي )41(والمالي ويساƼ الة التجريمƨƍ ƖرǋاƲ دǌننا نشƎƼ وبالتالي ،
ýذا المجاǋ Ʊي ضبƼ مǋادي والمالي التي تساƮقتǙا ýالمجا.  

  الثانيالفرع 
 السلطة القمعية للهيئات اإلداریة المستقلة 

  في خدمة الضبط االقتصادي
لمƤولة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي   السلƱة القمعية اتعتبر

 .Ʈيƺة جديدƖ للضبƼ Ʊي Ʊƍار اقتƮاد السوƼ ƾي الوقƘ الحالي

 ƘاƵاƱي القƼ الجنائي Ǉاحة التامة للقانوƨǗا Ƙليس Ƙيئاǌال ǉذǌة القمعية لƱاية السلƹ ŇǇƍ
 Ƈرباǌسلكية، الكǚالسلكية وال ƘǙاƮتǙتقنيا كا ƖسةالمعقدƼة والمناƮالمناجم، البور ،ƨاƺوال .

  .لكƼ Ǉي الحقيقة ǋو ƵƍادƖ النƲر Ƽي القمƴ الجنائي
وƍذا حاولنا البحث حوý سبƔ نقý سلƱة القمƴ مǇ القاضي الجنائي ƍلǏ الǌيئاƘ اǗدارية 

  :المستقلة نجد
تكبة   ŇǇƍ العقوبة الجنائية كالحبس Ǚ تتƇǚم مǋ ƴذǉ القƱاƵاƼ ،Ƙقمƴ المƤالƽاƘ المر-1

 ǁتل ýƛم Ƴي ردƼ اǌعاليتƼ دمƵ  ƘرǌƲائية أƨالج Ƙة العقوباƱبواس ƘاƵاƱالق ǉذǋ يƼ

                                        
معدý ومتمم، يتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة  ،1993 ماي 23ي ، مƌر10Ƽ Ƣ-93  مرسوم تشريعي رقم - 39

ƾساب ƴمرج.  
  .، يتعلƾ بالنقد والقرƯ، مرجƴ ساب2003ƾ أوƘ 26، مƌرƼ Ƣي 11-03  أمر رقم -  40

41 - CHEROT (J-Y), Droit public économique, Economica, Paris, 2002, p. 235. 
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 .)42(التƮرƼاƘ باǗضاƼة ƍلǏ أǋ Ǉناǁ بعƯ المƤالƽاǙ Ƙ يمكǇ أǇ تكوƼ Ǉعǚ جرميا

 ǌƲ ŇǇƍور القمƴ بواسƱة الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة كاǇ نتيجة لƲاǋرƖ التضƤم -2
الجنائي، وكذا كƛرƵ Ɩدد القضايا الجنائية، مما أدƍ ǎلƵ Ǐدم تمتƴ التشريعي Ƽي مجاý التجريم 

 ǇقداƼ Ǐلƍ ةƼضاǗالجنائي با Ƈالجنائي والقضا Ǉا القانوǌلƽالقانونية التي يك Ƙم بالضماناǌالمت
األƛر الرادƳ للعقوبة بسبƔ التƤƋير Ƽي الƼ ýƮƽي الدƵاوǎ، يضاف ƍلǏ ذلǁ أǇ تدýƤ العدالة 

بية بالنسبة  للمتǌم، ويتمýƛ ذلƼ ǁي الوƮمة اǗجرامية بسبƔ حكم اǗدانة الجنائية لƛƈ Ǌار جان
  .)43(الذي يسجƼ ýي Ʈحيƽة السوابƾ العدلية

3- ƴقمƼ ،العقوبة الجنائية ƨجƵ أمام Ɩضرور ƠبƮة قمعية أƱسل Ƙيئاǌال ǉذǋ ýويƤت ŇǇƍ 
شكý الذي يمكƍ Ǉيقاف المƤالƽاƼ Ƙي ǋذǉ المجاǙ ƘǙ يجد ƼعاليتƼ Ǚƍ Ǌي سرƵة اتƤاذ القرار بال

 Ƙيئاǌة الƱبواس ƴويلة والقمƱ القضائية ƘاƇجراǗا Ǉة، حيث تكوƵير المشروƹ ƘاƼرƮار التƛƈ
 .اǗدارية المستقلة يسمƠ بتدýƤ سريƴ، أكƛر مǇ ذلƎƼ ǁنǊ يتƇǚم مƴ تلǁ الوقائƴ المراد قمعǌا

ǉاتجا ǎويرǊل ýتوك Ǉأ Ǉيمك Ǚ الجنائي Ǉالقانو ýقداسة ونب ŇǇر أƤƈ  ƘاƽالƤالم ƴمة قمǌم 
ƾاد السوƮاقت ýƲ يƼ)44(.  

 Ǉي القانوƼ ةƼلوƋير مƹ ýيجاد حلوƍ وǋ Ǌرضƹ اديةƮقتǙا ƘǙالمجا Ʊضب ŇǇأ Ǉذƍ رǌƲي
 Ʊة القمعية والضبƱالسل Ǉبي ýƮƽال Ǉيمك Ǚ ذƍ ،ة القمعيةƱالسل ǏلƵ تمادƵǙالتقليدي، با

كƤ ýرƾ لقواƵد القƱاƳ المراد ضبǊƱ اǙقتƮادي، ƼالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تتƮدǎ مباشرƖ ل
Ǉƨالتوا Ɩبعود ƠتسمƼ Ƙالعقوبا ƴة توقيƱ45(بواس( Ƙيئاǌة الƱالة التجريم بواسƨƍ ر دورǌƲي ،

                                        
42 - BEZARD (P), « Le nouveau visage de la commission des opérations de bourse, la 

sécurité et la transparence du marché financier », RIDC, 1989, p. 945. 
43  - ƭ ،ƾالساب ƴالجنائي، المرج ǎدارǙا Ǉنام، القانوƹ نام محمدƹ 4.  

44 - «  Le statut et le rôle du juge pénal dans une économie de marché, voilà qui 
constitue un sujet dans le sujet. Il renvoie à la fonction de la répression dans une 
économie libérale. La répression a-t-elle- pour fonction de restaurer le 
fonctionnement sain du marché ? Dans tel cas, il faudrait analyser la règle de droit 
sous l’angle de l’efficacité, l’intervention d’une répression judiciaire sera appréciée 
à la  même aune. Mais l’autre thèse point sous la question de savoir si le droit pénal 
n’a pas pour noblesse de contrarier l’injustice inhérente au comportement de 
marché ? Dans un tel cas, il faudrait confier aux juges le soin de sauvegarder la 
moralité des hommes, en ne se laissant pas enfermer dans un légalisme dont les 
événements aux USA a montré qu’il ne protégeait pas les marchés de la 
malhonnêteté », FRISON-ROCHE (M-A), « Le juge et le marché », RJC, n° spécial 
(Le juge de l’économie), 2002, p. 49 – 50. 

45 - FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », Op.cit, p. 614.  
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Ƙيئاǌال ǉذǋ Ưدراسة بع ýǚƤ Ǉادي مƮقتǙا Ʊالنشا ƘاƵاƱق Ʊي ضبƼ دارية المستقلةǗا .
 المتعلƾ باألسعار 1989انوƼ Ǉبعدما كانƘ الممارساƘ المناƼية للمناƼسة يعاقƵ Ɣليǌا Ƽي ýƲ ق

 03-03مƱ Ǉرف القاضي الجنائي ŇǇƎƼ اƤǙتƮاƭ يعود ƍلǏ مجلس المناƼسة Ƽي ýƲ األمر 
 ýƲ يƼ القاضي الجنائي ƴة مƽيƲالو ǉذǋ يتقاسم Ǉة كلية بعدما كاƽƮب ǁسة وذلƼبالمنا ƾالمتعل

لمناƼسة، مما ، وحتǏ المسƌولية الشƮƤية للشƭƤ الƱبيعي ينƲر Ƽيǌا مجلس ا06- 95األمر 
  .يدƵ ýلƨƍ  Ǐالة تجريمĆ كلùية

نجد ƹير ذلƼ ǁي مجاý البورƮة ƍذ نǚحƨƍ Ʋالة تجريم جƨئية، ƎƼذا كانƘ لجنة تنƲيم ومراقبة 
 Ʊنة الوسيǌم ƘقياǚƤوأ ƳاƱبالق ǇيƮاƤيم الƲوالتن ƴالتشري ƘاƽالƤم ǏلƵ Ɣة تعاقƮالبور ƘملياƵ

 تعلƾ األمر بنشر معلوماƤ ƘاƱئة، وحتǏ مƤالƽاǙƍ Ƙ أŇǇ القاضي الجنائي يحتƲƽ باƤتƮاƍ ǊƮذا
، ونƽس الشيƇ ينƱبƵ ƾلǏ القƱاƳ )46(التشريƴ والتنƲيم يمكǇ أǇ ينƲر Ƽيǌا القاضي الجنائي

 )47(المƮرƼي، Ƽالقاضي الجنائي يمكǇ أǇ يعاقƵ ƔلǏ المƤالƽاƘ التي تعاقƵ Ɣليǌا اللجنة المƮرƼية
ƘاƵاƱي قƼ Ǌتم تبني ǉتجاǙس اƽسلكيةالبريد : ونǚالسلكية وال ƘǚƮاقة )49(، المناجم)48(والمواƱوال 
 ǇƎƼ المشرƳ يƤلƱ بيǇ العقوباƘ التي تتƤذǋا سلƱة الضبƹ)50( Ʊير أƼ Ǉي ǋذا القƱاƳ األƤير

 Ƙالتيوالعقوبا ƭوƮƤب ǊعلƼ كس ماƵ ،ائيةƨا باألحكام الجƮاƤ اƇƨم جƲلم ينƼ ،Ƈا القضاǋذƤيت 
  . ƍذ Ǚ يمكǇ لسلƱة الضبƱ أǇ توقƵ ƴقوبة الحبس الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة السابقة،

يǌƲر ƍذǇ أǋ Ǉناƨƍ ǁالة تجريم جƨئية، وبالتالي ǋ ŇǇƎƼذǉ الƲاǋرƼ Ɩي القانوǇ الجƨائري 
Ǚ يمكǇ مقارنتǌا  بالقانوǇ اǗيƱالي الذي يعƱي حرية الƤيار بيǇ العقوبة اǗدارية والعقوبة 

  .لƱة توقيƴ العقوباƍ ƘلǏ الǌيئاƘ اǗداريةالجنائية أو القانوǇ األلماني الذي يƽوƯ س
Ʋ ŇǇƍاǋرƨƍ Ɩالة التجريم ǋي تقنية تƤدم الضبƱ اǙقتƮادي وتسمƠ بتƋقلم السلƱة القمعية 

                                        
46  - Ɩر المادƲ55 ان / ،ƖيرƤالمرسوم التشريعي 60 و59، 58أ Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ýŇالمعد ،

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور ƾوالمتمم، يتعل .  
47   - Ɩالماد  ƭاألمر 139  تن Ǉي 11- 03 مƼ Ƣرƌ11، الم Ƙما يلي2003 أو ǏلƵ Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ، :

Ǐ كý مƤالƽة لǖحكام الواردƼ Ɩي الكتاƔ السادس أǉǚƵ واألنƲمة المتƤذƖ لتƱبيقǊ بالحبس مǇ يعاقƵ Ɣل(( 
 Ǐلƍ ýƮت Ǉأ Ǉرامة يمكƺر وبǌستة اش Ǐلƍ رǌمار ٪ 20شƛستǙقيمة ا Ǉم ((ƾالساب ƴالمرج ،.  

عامة المتعلقة ، يحدد القواƵد ال2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ القانوƍ 144 ǇلǏ 127 انƲر المواد -  48
  .المرجƴ السابƾبالبريد والموƘǚƮ السلكية والǚسلكية، 

  .، المتضمǇ قانوǇ المناجم، المرجƴ الساب2001ƾ جويلية 03، المƌرƼ Ƣي 10-01 مǇ القانوƍ 192 ǇلǏ 178 انƲر المواد -  49
50  - Ǉالقانو Ǉالث مƛال Ɣر الباƲي 01- 02 انƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002بالك ƾة ، المتعلƱبواس ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌ

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا.  
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 Ǐحت Ǉادية ويمكƮقتǙا ƘاƽالƤالم ƴلقم ýƤيتد ýاƨ القاضي الجنائي ما Ǉأ  Ǉتبي ƖرǋاƲال ǉذǌƼ
  .)51(أǇ يتدƼ ýƤي ممارساƘ يتدƼ ýƤيǌا القمƴ اǗداري

ƍذǇ القمƴ اǗداري ƍلǏ القمƴ الجنائي، وǋذا مǇ أجý تƽعيý القمƼ ƴي المجاý يضاف 
 ýي المجاƼ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌة القمعية للƽيƲية الوƮوƮƤ رǌƲنا تǋ Ǉادي، ومƮقتǙا

 والمالي، ǌƼي تكýƽ رقابة Ƽعالة للقƱاƵاƘ اǙقتƮادية والمالية وتسýǌ قمƴ أي مƤالƽة ياǙقتƮاد
ƴتق .ƍ اديةƮقتǙا ýماƵاأل ǏلƵ الرقابة ýي مجاƼ Ƈلف القضاƤا تستǌأن ǏلƵ رŇتعب Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇ

، وƼكرƖ القضاƇ اǙقتƮادي تسمƠ بالتقليƭ مǇ تعسف )52(وتكرس ƼكرƖ القضاƇ اǙقتƮادي
Ɩالجديد Ƙاألدوا ǉذǋ عاليةƼ ǇƵ ة وتعبرƱ53(السل(.  

  .Ơ بالتقاƇ نوƵيǇ وكميǇ مǇ العقوباŇǇƍƘ اƨدواجية التدƼ ýƤي قمƴ المƤالƽاƘ المرتكبة يسم
  الفرع الثالث

 غایة السلطة القمعية للهيئات اإلداریة المستقلة في المجال 
  االقتصادي والمالي

 Ƴالمشر ýدارية المستقلة أوكǗا Ƙيئاǌادي للƮقتǙا ƳاƱالق Ʊضب ýاج Ǉائف مƲو ƖŇدƵ 
لكǇ لمŇا تستعمý ) أوŹǙ ( لة وقائية ، Ʈƍدار أوامر،  Ƽتكوƹ Ǉاية الضبƼ Ʊي ǋذǉ الحا)54(كالتنƲيم

                                        
51  - Ɩر المادƲاألمر 139 ان Ǉي 11- 03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أوƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،.  
52  - ǁذل ǇƵ ويعبر CHAMPAUD (C):  

« juridictions Canada dry qui peuplent la catégorie d’êtres nouveaux du droit public 
appelés  A.A.I, entités ambiguës, désarçonnantes et controversées dont l’irrésistible 
ascension témoigne, en tout cas, de ce que les mutations juridictionnelles des 
tribunaux ordinaires n’ont pas rempli tout l’espace vital des magistratures 
économiques »,  CHAMPAUD (C), L’idée d’une magistrature économique, bilan de 
deux décennies, Justice n° 01, 1995, In SERVOIN (F), droit administratif de 
l’économie, PUG, Grenoble, 2001, p. 135. 

53 - SERVOIN (F), droit administratif de l’économie, Op.cit, p. 135 et 137. 
  : حوý السلƱة التنƲيمية الموكلة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، انƲر-  54

ZOUAIMIA (R), «Les A.A.I et la régulation économique », article inédit, p.1 & s ; 
CHEROT (J-Y), «  Le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire », RRJ, n° 
spécial, 2001, ( Le pouvoir réglementaire des délégations des compétences 
normatives ), p. 2191 & s ; RENAUD (S), « Les autorités de régulation et le 
démembrement du pouvoir central », RRJ, n° spécial 2001, ( Le pouvoir réglementaire 
des délégations des compétences normatives », p. 2203 & S ; ALEXANDRE-
SOUYRIS (J-J), « Le pouvoir réglementaire des institutions en matière bancaire et 
financière », RRJ, n° spécial 2001, « Le pouvoir réglementaire des délégations des 
compétences normatives », p. 2220 & s. 
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( ǋذǉ الǌيئاƘ السلƱة القمعية تǌƲر أƹ ŇǇايتǌا كƋنǌا تǌدد األƵواǇ اƤǓريǇ أي الوƲيƽة الردƵية 
  ).ƛانيا 

Ǘوƈ :يةƏاƽاية الوƸال  
 ƘǙي المجاƼ Ǌƃحيث أن ،ƴير القمƹ ǎرƤأ Ƙة قنواƱبواس Ʊمية الضبǋƋب Ƴيعترف المشر 

ǋ اǋرƱƌادي التقنية التي تƮقتǙا ƳاƱالق Ʊي ضبƼ ǎرƤأ ƘاƱدارية المستقلة بسلǗا Ƙيئاǌال ǉذ
Ư، والمالي، Ƽنجد أǇ بعƯ الǌيئاƼ Ƙي السوǙ ƾ تتمتƴ بالسلƱة القمعية كمجلس النقد والقر

ŇǇحيث أ Ƙسساƌوالم ǁر للبنوƺƮم Ǉو برلماǌƼ ƘيماƲدار تنƮƍ ةƱسل Ǌير لƤذا األǋ 
 ƵملياƘ البورƮة تتمتƴ بسلƱة وضƴ قواƵد سوƾ البورƮة ، أما لجنة تنƲيم ومراقبة)55(المالية

وƼي مجاý اǙتƮاƱ ǇƵ)56( . ƘǙريƾ األنƲمة أو Ʊ ǇƵريƾ منƠ تƋشيراƘ وكذا نƲام اƵǙتماد
. )57(للجنة الضبƱ سلƱة منƠ تراƤيƭ أو تحضير نƮوƭ تنƲيمية Ƽي مجاý اƤتƮاǌƮا

  .)59(لمناجم وكذلǁ قƱاƳ ا)58(ونƽس السلƱة منحƘ لسلƱة ضبƱ قƱاƳ الƱاقة
 ǉذǌل Ǉالسير الحس Ǐلƍ دفǌت Ƙيئاǌال ǉذǌولة لƤالم ƘاƮاƮتƤǙا ǉذǋ ƴجمي ŇǇƍ
 ƴندئذ توقيƵ ƔيجƼ ،الحةƮ تعد Ǚ لة الوقائيةǓا ŇǇƎƼ ƘاƽالƤالم Ƴي حالة وقوƼ Ǉلك ،ƘاƵاƱالق

  .العقوباƘ، وبالتالي تǌƲر ضرورƖ وجود ǋذǉ السلƱة القمعية Ƽي Ƥدمة الضبƱ اǙقتƮادي
 ŇǇƍملƵ ة استشاريةيةƱسل Ƙيئاǌال ǉذǋ Ơبمجرد من Ʊ60(الضب( ƱقƼ يم واألوامرƲأو التن ، 

                                        
وجǊ جديد لدور الدولة، ƍدارƖ، المجلد :   بǇ لƱرƫ منǏ، السلƱاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý المƮرƼي- 55

 Ý01 لبŇاد ناƮر، السلƱاƘ اǗدارية المستقلة، ƍدارƖ، المجلد ƭ ،59 24، العدد 2002، 02، العدد 12
، المتعلƾ بالنقد 2003 أوƘ 26، المƌرƼ Ƣي 11- 03 مǇ األمر Ý62 المادƭ ،15 Ɩ 21، العدد 2001

ƾالساب ƴالمرج ،Ưوالقر.  
، المعدýŇ 1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي رقم 42 و7، 6  انƲر المواد - 56

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور ƾوالمتمم المتعل.  
57 - Ɩر المادƲرقم 13  ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙ2000 أوŇد العامة المتعلقة ، يحدƵد القوا

ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.  
، المتعلƾ بالكǌرباƇ وتوƨيƴ الƺاƼ 2002 ƨيƽري 05، المƌرƼ Ƣي 03- 02 مǇ القانوǇ 13المادƖ   انƲر - 58

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙة القنواƱبواس.  
59 - Ɩر المادƲ44  ان Ǉالقانو Ǉي 01-01 مƼ Ƣرƌ2001جويلية  03، المƾالساب ƴالمناجم، المرج Ǉقانو Ǉالمتضم ،.  
ور اǙستشاري لمجلس المناƼسة د حوý الدور اǙستشاري للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، انƲر ƹلياǇ مالǁ، ال- 60

 2003 / 2002مذكرƖ لنيý درجة الماجستير Ƽي القانوƼ ،Ǉرƍ ƳدارƖ ومالية، كلية الحقوƾ، جامعة الجƨائر، 
 ƭ3031 و. 
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ǌشلƼ Ƙبƛة قمعيةاأƱسل ƾلƤ Ǉبد م Ǚ ǇكاƼ )61(.  
تƤويý اللجنة المƮرƼية، مجلس المناƼسة، لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة سلƱة 

 .وƲائف قمعيةتوقيƵ ƴقوباƘ يǌƲر بŇǇƋ المشرƳ، يتبنǏ الضبƱ ǇƵ Ʊريǋ ƾيئاƘ لǌا 

 Ǉأ Ɣيج  Ǉلك ǙƱقƼ ة قمعيةƱسل Ƙيئاǌال ǉذǋ ýوƤن، Ưرƹ وǋ ƘاƽالƤالم Ƴوقو ǎادƽتƼ 
ýعƽدم القيام بƵ أو ýعƽذ أوامر بالقيام بƤتت Ǉدارية المستقلة أǗا Ƙيئاǌلل ǇيمكƼ ،Ƙيئاǌال ǉذǋ 62(وجود(.  

Ƽل Ǉللممارسايمك Ňحد ƴوض Ǐلƍ ذ أوامر معللة ترميƤيت Ǉسة أƼمجلس المنا Ɩالمقيد Ƙ
  .)63(للمناƼسة، وƼي نƽس الوقƘ يمكǇ أǇ يعاقƵ ƔلƵ Ǐدم احترام ǋذǉ األوامر بعقوباƘ مالية

ǋيئة ضبƱ البريد والموƘǚƮ السلكية والǚسلكية العوǇ المرتكƔ للمƤالƽة، وƍذا لم تعذر و
  .)Ǌ)64عاقبتيمتýƛ لƵǘذار 

ǋ ŇǇƍذǉ   .)65(المالية وƍنذارǋاأما اللجنة المƮرƼية ƎƼنǌا تقوم بتحذير البنǁ أو المƌسسة 
ǌتنبي ýƛتم ƘاƇجراǗاا Ǐلƍ ويعود ǊاتƼرƮي تƼ ة كي يستقيمƽالƤالم Ɣادي مرتكƮقتǙا Ǉللعو 

أنǊ قد توقƵ ƴليƵ ǊقوباƘ ولعوǇ اǙقتƮادي، ل ا تحذيربدوالحالة العادية ليتƇǚم مƴ النƲام، ƍنǌا ت
 ƍذǏ، Ǉ مƮدر لتوقيƴ العقوباƼ Ƙي ǋذǉ الحالةƼيما بعد ƍذا لم يحترم اǗجراƇاƘ األولية Ƽتتحوƍ ýل

Ǚ تǌƲر الǌيئة اǗدارية المستقلة بمǌƲر ممارسة السلƱة القمعية، ŇǇƍ األوامر التي تƮدرǋا 
تǌدف ƍلƵƍ ǏادƖ النƲام القانوني بتقويم التƮرƼاƘ الƤاƱئة، ǌƼذǉ الǌيئاƘ تبيǇ الƱريƾ الذي 

ǊƵتباƍ Ɣيج، Ǉيرا  تدابير األمƛك Ǌا تشبǌنƍ الجنائي ýي المجاƼ) 66( Ǉدو ƾالسو Ʊيئة تضبǌالƼ ،
Ƙالعقوبا ƴتوقي.  

  الƸاية الردعية للسلطة القمعية: ƙانيا
                                        

  :  مجلس المناƼسة الƽرنسي جاƇ ليستƤلف لجنة المناƼسة حيث كانǋ Ƙذǉ األƤيرǙ Ɩ تتمتƴ بسلƱة قمعية انƲر-  61
DONNEDIEU DE VABRES (J), « La commission de la concurrence et le conseil 
de la concurrence », In COLLIARD (C-A), TIMSIT (G), s/dir, Les A.A.I, Op.cit, p. 
174 –175. 

62 - DECOOPMAN (N), « Le pouvoir d’injonction des A.A.I », JCP, 1987 I 3303.  
، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ 2003 جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03- 03 مǇ األمر 58 و45انƲر المواد   - 63

ƾالساب. 

64 -   Ɩر المادƲ35ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد العامة المتعلقة ، تحدد ال2000 أوƵقوا
ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا. 

، المتعلƾ بالنقد والقرƯ 2003 أوƘ 26، المƌرƼ Ƣي 11-03 مǇ األمر 114 و111انƲر المواد   -  65
ƾالساب ƴالمرج. 

66 - DECOOPMAN (N), « Le pouvoir d’injonction …. », Op.cit. 



 

 25

 نجاƟ الضبƱ اǙقتƮادي ƼقƵ ƱلǏ منƠ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة سلƱة قمعية Ǚ يتوقف
Ɩاية المرجوƺال ƾلتحقي Ơيسم ýة بشكƱالسل ǉذǋ ýاستعما Ɣيج Ǉولك. 

Ƙالعقوبا Ƙذا كانƍ Ʊالضب Ɩي مادƼ اǋاية نجدƺال ǉذǋ ŇǇƎƼ ،ýƵاƽال Ƴرد Ǐلƍ دفǌائية تƨالج 
. اǙقتƮادي، ƼالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تستعمý أوŹǙ األدواƘ الوقائية ƛم تنتقƍ ýلǏ األدواƘ الردƵية

  .Ƽتكوǋ Ǉذǉ العقوباƘ كمƛاý لكý مǇ تسوýŇ لǊ نƽسǊ ارتكاƔ مǋ ýƛذǉ األƼعاý وذلǁ بǚƵƎنǌا
لǌيئاƘ اǗدارية المستقلة وǋي تƌدي الوƲيƽة القمعية وكƋنǌا تعƱي درسا لكƼ ýتǌƲر ا

ýعاƼاأل ǁتل Ɣيرتك Ǉم ýك ǏلƵ Ƈس الشيƽن ƾبƱأي سوف ت ،ƳاƱالق ǇواƵأ.  
 Ƽمجلس المناƼسة . ذلƼ ǁي ǋذǉ األمƛلةƼباستقراƇ العقوباƘ التي توقعǌا ǋذǉ الǌيئاƘ نجد 

 Ǐلƍ ýƮرامة قد تƹ ƴرقم األ٪ 07يوق Ǉم  ýماƵرقم األ Ǉذا كاƍ ير الرسوم، أماƹ Ǉم ýماƵ
ƹير محدد Ƽالƺرامة قد تƍ ýƮلƛǚƛ Ǐة مǚييǇ دينار، ǋذا Ƽي حالة الممارساƘ المقيدƖ للمناƼسة 

 Ǐلƍ ýƮت Ǉأ Ǉيمك ƴي حالة التجميƼ 07أما ٪ýماƵرقم األ Ǉ67( م(.  
 ùب Ǉالعو Ɣيعاق Ǉأ Ǉاقة يمكƱال ýي مجاƼأ٪ 03و Ǉدو ýماƵرقم األ Ǉمسة  مƤ ƾوƽت Ǉ

  .  ودوǇ أǇ تƽوƵ ƾشرƖ مǚييǇ دينار Ƽي حالة العود٪ 05مǚييǇ دينار، و
 ǇادييƮقتǙا ǇواƵوس األƽي نƼ تولد ǇƋية بƼا  كاǌنƎƼ Ƙالعقوبا ǉذǋ حجم Ǐلƍ رƲبالن

الƺراماƘ التي سوف توقƴ مǇ اƤǓريǇ نوƳ مǇ الردƼ Ƴتجعلǌم يضعوǇ نƔƮ أƵينǌم ذلǁ الكم 
مما ا تلǁ األƼعاƼ ،ýيƤتاروƱ Ǉريƾ احترام التشريعاƘ واألنƲمة بدƤ ýرقǌا، Ƶليǌم ƍذ ما ارتكبو

  .  يدƵ ýلǏ جدية التǌديد
 ǇواƵǖالتحذير والتذكير ل Ǉم Ƴو نوǋ ة القمعيةƱدارية المستقلة للسلǗا Ƙيئاǌممارسة ال 

 ǇريƤǓاƋبƃوجي نƹالدور البيدا Ǌنƍ ،اǌاحترام Ɣد قانونية يجƵتوجد قوا ǊǗا Ƙيئاǌدارية لل
 Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي، ǌƼذǉ الǌيئاǙ Ƙ تعاقƼ ƔقƱ ألǇ العوǇ اǙقتƮادي المستقلة

تنتƲر نتيجة أƤرǎ وǋي ردƳ األƵواǇ اǙقتƮادييǇ اƤǓريǇ اكƛر مǇ ذلǁ ارتكƔ مƤالƽة، ƍنǌا 
ǇريƤǔبرا لƵ ا تقدمǌنƍ ،ýعاƼاأل ǁتل ýƛاقتراف م Ǉم.  

                                        
، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ السابÝƾ 2003 جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر ƍ62لǏ  56 انƲر المواد - 67

، المتعلƾ 1989 ديسمبر 13، الƮادر ǇƵ مجلس المناƼسة Ƽي ƾ 03 89قضية رقم مقرر مجلس المناƼسة 
 ،Ƙوالكبري Ƹنية للتبƱالشركة الو Ƙير منشور ( بممارساƹ.(  
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 Ƽي أǋ ŇǇذǉ العقوباƘ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƱة القمعية  تǌƲر جدية الƺاية الردƵية للسل
 Ƶلم األƵواǇ اƤǓريƍ ،Ǉذ Ǚ يمكǇ لƇǙƌǌ أǇ يƤƋذوا الحذر ƍذا ƍلýƮ Ǐالتي توقعǌا سوف ت

كانǋ Ƙذǉ العقوباƘ سرية، ƽƼي القانوǇ الجنائي باستƛناƇ الحاƘǙ التي تكوƼ Ǉيǌا الجلساƘ سرية 
  . Ƽيعلم الجميƴ بالجرم المرتكƔ ومرتكبǊ والعقوبة الموقعة ƵليǇƎƼ)68(.Ǌ الحكم ينƾƱ بƵ Ǌلنيا

 لكǇ مǇ جǌة )ƹ)69ير أŇǇ األمر مƤتلف أمام الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة أيǇ نجد الجلساƘ سرية
Ƙالمتضمنة للعقوبا Ƙنشر القرارا ýǚƤ Ǉا مǋية يتم استرجعاƵاية الردƺال Ǉأ Ʋحǚن ǎرƤأ.  

 يتƤذ وجǌيƼ ǇيمكǇ أوŹǙ لمجلس – النشر –ǋذا اǗجراƇ أƼ  ŇǇي مجاý المناƼسة ونجد 
، ƛانيا ŇǇƎƼ الوƨير المكلف )Ƽ)70سة أǇ يƋمر بنشر قرارǉ أو مستƤرجا منǊ أو توƨيعǊ أو تعليقǊاالمن

بالتجارƵ ƖليǊ نشر القراراƼ Ƙي مجاý المناƼسة Ƽي النشرƖ الرسمية للمناƼسة، كما يمكǇ نشر 
  . )71(لƮحف أو بواسƱة أي وسيلة ǚƵƍنية أƤرǎمستƤرƜ مǇ القراراƱ ǇƵ Ƙريƾ ا

 ƾيعتبر النشر والتعلي  Ǐي الحالة األولƼ72(كعقوبة تكميلية(ǌƼ المالية Ƙتياري و للعقوباƤا 
 Ǉسة مƼمجلس المنا Ƙبنشر مقررا ƾتتعلƼ انيةƛأما الحالة ال ،Ǚ ا أوǌيوقع Ǉأ Ǉذ يمكƍ ،ƱقƼ

ǗجراƇ لم ير النور ƍلǏ يومنا ǋذا Ƽلم يسبƾ وأƱ Ǉرف وƨير التجارƖ كالتƨام Ƶليƹ ،Ǌير أǋ Ǉذا ا
كما " ƍنǌا الǌوƖ الكبيرƖ الموجودƖ بيǇ القاƵدƖ القانونية والواقƴ " تم نشر قرار مجلس المناƼسة 

Ǌوايميƨ 73(يعبر األستاذ( .  

                                        
68 - Ɩالماد ƭاألمر 285/1 تن Ǉي 155- 66 رقم  مƼ Ƣرƌ1966 يونيو 08، الم ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉالمتضم ،

المراƼعاƵ Ƙلنية ما لم يكƼ Ǉي ǚƵنيتǌا ƱƤر ƵلǏ النƲام العام : (( الجƨائية، المعدýŇ والمتمم ƵلǏ ما يلي
ŇǇير أƹ لنيةƵ ي جلسةƼ ا القاضي بعقد الجلسة سريةǌدر المحكمة حكمƮالحالة ت ǉذǋ يƼالعامة و ƔداǓوا 

 Ƴي الموضوƼ دور الحكمƮ Ǉسرية الجلسة تعي ƘرŇذا تقرƍالجلسة و ýوƤر دƮالق ǏلƵ رƲيح Ǉللرئيس أ
 .1966 الƮادرƼ Ɩي Ɯ ،48 ر،Ƶدد )Ƽي جلسة Ƶلنية

، المتضمǇ 1995 جانƽي 25، المƌرƼ Ƣي 06-95 بعدما كانƘ جلساƘ مجلس المناƼسة ǚƵنية Ƽي ýƲ األمر - 69
، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 28/3 منŇǇƎƼ ،Ǌ المادƖ 43/2مرجƴ السابƾ، المادƖ ، ال)الملǏƺ ( قانوǇ المناƼسة 

 .، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ السابƾ، تنƵ ƭلǏ سرية الجلسا2003Ƙ جويلية 19

70  - Ɩر المادƲاألمر رقم 45/2 ان Ǉ03-03 مǊسƽن ƴالمرج ،.  
71  - Ɩر المادƲاألمر رقم 49 ان Ǉ03-03 مǊسƽن ƴالمرج ،. 

، المتضمǇ قانوǇ العقوباƘ 1966 يونيو 08، المƌرƼ Ƣي 156-66 مǇ األمر 09 بنƭ المادƖ ةلǁ مقارن ذ- 72
 . Ʈ ،1966ادرƖ سنة Ɯ49 ر Ƶدد .المعدýŇ والمتمم، التي اƵتبرƘ نشر الحكم مǇ بيǇ العقوباƘ التكميلية

73 - ZOUAIMIA (R), «  Le droit économique dans la régulation en Algérie », RADIC, 
n° 01, 1990, p. 106. 
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 Ǉيكو Ǉأ Ǉا تنشر، ويمكǌوقرارات Ʊلجنة الضب Ƈراƈ ŇǇƎƼ اقةƱال ƳاƱي قƼ Ƈس الشيƽون
  .)74(وبة مǇ بيǇ العقوباƘ التي تتƤذǋا اللجنةǋذا اǗجراƇ كعق

ƺوال Ƈرباǌالك Ʊسة أو لجنة ضبƼبالنسبة لمجلس المنا Ƙلي للعقوباǓالنشر ا ŇǇƍدف اǌت ƨ
 ǁبتل Ǉيئتيǌال Ǉاتيǋ رقابة Ƙم تحǋ Ǉالذي ƭاƤاألش ƴلم جميƵ يƼ Ǉيكو Ǉي أǋاية وƹ Ǐلƍ

Ƙذا ما ارتكبو،العقوباƍ ǇريƤǓا ǏلƵ ƾبƱي Ƈس الشيƽو ن ƘاƽالƤالم ǁا تل.  
ǋ ŇǇƍذا النشر اǓلي للعقوباƘ وبالنƲر ƍلǏ قسوتǙ Ǌ نراǉ حتƼ Ǐي قانوǇ العقوباƼ ،Ƙنشر 
 ƨتتجاو Ǚو Ǉا القانوǌليƵ ƭالتي ين ƘǙي الحاƼ Ǚƍ ƾبƱت Ǚ قوبة تكميليةƵ Ǚƍ وǋ الحكم ما

Ʈوسيلة ال Ǚƍ ǁيمل Ǚ الجنائي Ƈالقضا Ǉذا كاƎƼ ǁذل Ǉر مƛرا واحدا، أكǌحف لنشر ش
Ǌ75(أحكام( Ǉأ Ǉويمك ،ǎرƤمية أǚƵƍ ي أي وسيلةƼ اǋنشر Ǉسة يمكƼمجلس المنا Ƙقرارا ŇǇƎƼ ،

نتƮور مدǎ تƛƋير ǋذا اǗجراƍ Ƈذا ما تم ǚƵƍنƼ Ǌي الوسائý السمعية البƮرية مقارنة بالجرائد 
  .مǇ ناحية Ƶدد األشƤاƭ الذيǇ تƮلǌم أƤبار تلǁ العقوبة
  المطلب الثاني

   للهيئات اإلداریة المستقلةالسلطة القمعية مرونةعناصر 
  في المجال االقتصادي والمالي

 Ƙاكاǌأي انت ƘاƽالƤبوجود م Ǚƍ ة القمعيةƱدارية المستقلة السلǗا Ƙيئاǌال  ýتستعم Ǚ
 ƫامǋ اǌالمستقلة ل Ƙيئاǌال ǇƎƼ Ƙالجنائي الذي يعرف بدقة الجرائم والعقوبا Ǉف القانوǚƤ ǏعلƼ

  .لمƤالƽة والعقوبة التي تناسبǌاكبير Ƽي تقدير ا
ŇǇƍ مرونة قواƵد اǙتǌام قد تتƇǚم مƴ األǋداف القمعية للضبƱ اǙقتƮادي، Ƽكý تƮرف 
 Ǉذƍ ،ǊليƵ ƔتعاقƼ المستقلة Ƙيئاǌرقابة ال ýمح Ǉيكو Ǉأ Ǉادي والمالي يمكƮقتǙا ýي المجاƼ

) الƽرƳ األوý ( اǗدارية أركاǇ الجريمة مƼ Ǉعý مادي ومعنوي تلقǏ مرونة كبيرƼ Ɩي الجريمة 
 ƴا بتوقيǌل ƠسمŃي Ǚ Ƙيئاǌال ǉذǋ Ƙذا كانƎƼ ƘاƽالƤالم ǁلتل Ɩالمقرر Ƙالعقوبا ƭƤيما يƼ أما

                                        
، المتعلƾ بالكǌرباƇ ونقý الƺاƼ 2002 ƨيƽري 05، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ رقم 153 و138  انƲر المواد-  74

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا ƾريƱ ǇƵ. 

75  - Ɩالماد ƭاألمر رقم 18 تن Ǉي 156- 66 مƼ Ƣرƌ1966 يونيو 08، المŇالمعد ،Ƙالعقوبا Ǉقانو Ǉالمتضم ، ý
للمحكمة Ƶند الحكم باǗدانة أǇ تƋمر Ƽي الحاƘǙ التي يحددǋا القانوǇ بنشر الحكم : (( والمتمم، ƵلǏ ما يلي

بƋكملǊ أو مستƤرƜ منƼ Ǌي جريدƖ أو أكƛر يعينǌا أو بتعليقƼ Ǌي األماكǇ التي يبينǌا وذلǁ كلƵ ǊلǏ نƽقة 
لذي يحددǉ لǌذا الƺرƯ وǙ أǇ تجاوƨ مدƖ المحكوم ƵليƵ ǊلǏ أǙ تتجاوƨ مƴ ذلǁ مƮاريف النشر المبلƸ ا

 Źرا واحداǌش ƾالتعلي .(( 
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ƵقوباƘ سالبة للحرية Ǚƍ أنǌا توقƵ ƴقوباƘ تمتاƨ بالشدƖŇ وتتراوƤ ƟاƮة بيǇ العقوباƘ المالية 
  ).الƽرƳ الƛاني ( وذاƘ الƱابƴ المǌني 

  الفرع األول
  المخالفاتتحدید 

 ǙInfraction يوجد مƱƮلƠ موحد Ƽيما يǋ ƭƤذا المجاƽƼ ýكرƖ المƤالƽة اǗدارية 

administrativeǊقƽال Ưا بعǌا)76( التي يستعملǌليƵ ƾلƵ رنسي   قدƽالمجلس الدستوري ال 
 قد يكوManquements Ǉ، لكǇ يǌƲر أǇ مƱƮلƠ التقƮير )77(بƋنǌا Ǚ تقابý الجريمة الجنائية

لكǇ رƹم ǋذا . ة مقارنة بالعقوباƘ التي توقعǌا ǋذǉ الǌيئاƍ Ƙذ ليسƵ ƘقوباƘ جنائيةأكƛر مƇǚم
 كالƺرامة، ƹلƾ المƌسسة، سحPunitif ƔاƤǙتǚف ƃǙƍ أنǌما يلتقياƼ Ǉي الƱابƴ الردƵي 

وركǇ ) أوǙ ( اƵǙتماد أو الترƤيƭ، ومǇ حيث العناƮر المكونة للجريمة مǇ ركǇ مادي 
  ).ƛانيا ( معنوي 

 :  الƻعü المادي-ƈǗو

ýر يشكƲلحة المحمية، أو بالنƮمساسا بالم ýƛدارية، يمǗة اƽالƤي المƼ المادي ركنا ýعƽال 
  .ƍلƱ Ǐبيعة الƽعý المجرم

 ƾوم الضيǌƽداري بالمǗام اƲي حماية النǋو ƖدارǗلحة اƮي مǋ لحة المحميةƮالم ŇǇƍ
Ǚام اƲلحة العامة أي حماية النƮحماية الم Ǉذا وأحيانا تكوǌل ƴوم الواسǌƽي بالمƵجتما

ƠلƱƮ78(الم(. 

ƽƼي النموذƜ األوý تدýƤ تلǁ المƤالƽاƘ التي تمýƛ انتǌاكا Ǚلتƨام ƍداري Ƽي Ʊƍار ǚƵقة 
  .ƤاƮة بيǇ الǌيئة اǗدارية المستقلة والشƭƤ المعني بالعقوبة

المالية Ƽي المجاý المƮرƼي أيǇ تكوǇ العǚقة بيǇ اللجنة المƮرƼية والبنǁ أو المƌسسة و
قائمة ƵلǏ أساس نƲام اƵǙتماد، ŇǇƎƼ المƤالƽة تتمƼ ýƛي اýǚƤǗ بقواƵد حسǇ سير المǌنة، أو 
اýǚƤǗ باألحكام التشريعية أو التنƲيمية المتعلقة بالنشاƱ المƮرƼي، أو Ƶدم اǗذƵاǇ ألمر أو لم 

  .)79(الذي وجǊ لǊ يƤƋذ Ƽي الحسباǇ التحذير

                                        
76 - MOURGEON (J), La répression administrative, LGDJ, Paris, 1967, p. 137 & s. 
77 - C. Const. n° 83- 164 DC, du 29 décembre 1983.. 
78 - DELMAS-MARTY (M) TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ?, Op.cit, p. 55. 

  .، المتعلƾ بالنقد والقرƯ، المرجƴ الساب11ƾ-03 مǇ األمر 114 و11 انƲر المواد -  79
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ǌسير الم Ǉة بحسƮاƤد الƵالقواƼ Ưا مجلس النقد والقرǌƺƮد التي يƵالقوا ǁي تلǋ نة
 Ɩالماد ƭن ǏلƵ Ƈأمر 62بنا Ǉي)80(11-03 مƼ ةƮاƤ ýƛي : ، وتتمƼرƮالم ƘقياǚƤدم وأƵ

  ...التدƼ ýƤي شƌوǇ العميƵ ،ýدم ƼƍشاƇ السر 
يƔ سعيد ƎƼنǊƃ دأما مƤالƽة األحكام التشريعية والتنƲيمية المتعلقة بنشاƼ ǊƱحسƔ األستاذ 

التشريعية قانوǇ النقد والقرƯ والقانوǇ التجاري وǙ سيما األحكام المƱبقة ƵلǏ يقƮد ب
 ǁبن ǇƵ ƖادرƮنية الǌمة المƲاألن ǁي تلǌƼ يميةƲود باألحكام التنƮالتجارية، أما المق Ƙالشركا

Ƙمة وتعليماƲأن ýشك ǏلƵ Ưمجلس النقد والقر ýقب Ǉم ƖذƤائر المتƨ81(الج(.  
وǇ العǚقة بيǇ لجنة تنƲيم ƵملياƘ البورƮة واألƵواǇ  تكأيƼǇي مجاý البورƮة، و 

اǙقتƮادييǋ Ǉي ǚƵقة سابقة تقوم ƵلǏ أساس نƲام اƵǙتماد، ƼاألƼعاý التي تعاقƵ Ɣليǌا  الƺرƼة 
 ƘملياƵ يƼ ƇاƱالوس Ɣجان Ǉنة مǌالم ƘقياǚƤنية وأǌالم Ƙبالواجبا ýǚƤǗي اǋ ديبيةƋالت

  .)82(ية والتنƲيمية المƱبقة ƵليǌمالبورƮة وكý مƤالƽة لǖحكام التشريع
ǚƤƋƼقياƘ المǌنة الواجƔ مراƵاتǌا ǋي تلǁ القواƵد التي تƮدرǋا اللجنة Ƽي شكǙ ýئحة 

  .)83(أما األحكام التشريعية والتنƲيمية ƼيمكǇ تƱبيƾ نƽس التعريف مقارنة مƴ المجاý المƮرƼي
كية ŇǇƎƼ المƤالƽاƘ قد أما مجاý اƤتƮاƭ سلƱة ضبƱ البريد والمواƘǚƮ السلكية والǚسل

 Ɩا المادǌرقم 38ذكرت Ǉالقانو Ǉ03-2000 م ƳاƼا الدǌلبƱالتي يت Ƙللمقتضيا ǁاǌا انتǌنƋب 
 ǁالعمومي، وكذل Ǉني واألمƱي الوƼ قامةƍ يƼ Ƴي الشروƼ Ǐة الذي يتوانƮƤالر ƔاحƮ حالة

                                        
80  - Ɩالماد ƭما يلي62 تن ǏلƵ  )) :تيƋالمتعلقة بما ي Ǉي المياديƼ ة نقديةƱسل ǊتƽƮالمجلس ب ýوƤي:  

  .))اليǇ المƮرƼي والمالي الشروƱ التقنية لممارسة المǌنة المƮرƼية ومǌنتي اǙستشارƖ والوساƱة Ƽي المج
  :وقد ƮدرƵ ƘدƖŇ تعليماƼ Ƙي ǋذا المجاý نذكر منǌا

Instruction n° 91-34, du 14 novembre 1991, relative à la fixation des régles 
prudentielles de gestion des banques et établissements financiers, www.bank-of-
algeria.com  
Instruction n° 2000-05, portant conditions pour l’exercice des fonctions de 
dirigeants des banques et établissements financiers, que des représentations 
succursales des banques et établissements financiers étrangers, www.bank-of-
algeria.com 

81 - DIB (S), « L’évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la 
promulgation de la loi sur la monie et le crédit, 3eme partie ( la supervision des 
banques et des établissements financiers) », Mediabank (le journal interne de la 
bank d’Algérie), n° 49, 2000, p. 23. 

82  - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 53 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌة القيم 1993 ماي 23، المƮببور ƾالمتعل ،
ƾالساب ƴوالمتمم، المرج ýŇالمنقولة، المعد. 

83 - DIB (S), « L’évolution de la réglementation bancaire algérienne… », Op.cit, p. 23. 
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لǌاتƽية، ƽƼي ǋذǉ الشبكاƘ العمومية للموƘǚƮ السلكية والǚسلكية واستǚƺلǌا وتوƼير الƤدمة ا
  .)84(الحالة يعتبر العوǇ كƋنƹ Ǌير قادر ƵلǏ استýǚƺ رƮƤتǊ بƱريقة Ƽعالة

، وتتمýƛ أساسا 01- 02 مǇ قانوƼ141 Ǉي قƱاƳ الƱاقة ŇǇƎƼ المƤالƽاƘ ذكرƼ Ƙي المادƖ و
 ƴيƨوالتو ýالنق Ƙدام شبكاƤواست Ʊالرب ýيƺميم وتشƮوالت Ɯنتاǘد التقنية لƵدم احترام القواƵ يƼ

  . مǇ القانوǇ نƽس81Ǌ و57، 50، 40، 32، 28مذكورƵ ƖلǏ التوالي Ƽي المواد ال
 القواƵد التقنية التي تحدŇد الكيƽياƘ التقنية والتجارية لتمويǇ الƨبائǇ والتي يحتويǌا دƼتر -

 Ɩي المادƼ Ɩالمذكور ƨمتياǙا Ʊ77شرو Ɩي المادƼ Ɩالمذكور Ƙ27 وكذا الواجبا.  
  .ماية البيئةقواƵد النƲاƼة واألمǇ وح  -
-  Ɩي المادƼ Ɩالعام المذكور ƾƼالمر Ƙواجبا ƾبيƱت ǇƵ د الناتجةƵ03القوا. 

الرجوƍ ƳلǏ نƮوƭ المواد المذكورƖ أǉǚƵ تحيلنا ƍلǏ التنƲيم، ƹير أǋ ŇǇذا ب ǊيǚحƲ أن
ƱقƼ واحدا Ǚƍ Ǌدر منƮيم لم يƲ85(التن(.  

  : Ƽي قƱاƳ المناجم بما يليويعŇرف الƽعý المادي
  .سوم واألتاوýǚƤ ǎ سنتيǇ متتاليتيƵǇدم دƴƼ الر -
 .Ƶدم الوƼاƇ باǙلتƨاماƘ المتعǌد بǌا -

-  ƖذƤالمت ƭوƮالمناجم والن Ǉقانو ǇƵ الناجمة ƘاماƨلتǙوا Ʊستجابة للشروǙدم اƵ
ǊبيقƱ86(لت(. 

                                        
، يحدŇد القواƵد العامة 2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ القانوǇ 37 و36، 35 انƲر كذلǁ المواد -  84

 Ɩكذا الماد Ýƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮيذي 21المتعلقة بالبريد والمواƽالمرسوم التن Ǉ124-01 م 
، المتضمǇ تحديد اǗجراƇ المƱبƵ ƾلǏ المƨايدƖ بǇǚƵƎ المناƼسة مǇ أجý منƠ 2001 ماي 09مƌرƼ Ƣي ال

  .Ʈ ،2001ادرƼ Ɩي 27رƼ ƭƤي مجاý المواƘǚƮ السلكية والǚسلكية، Ɯ ر Ƶدد 
، المتعلƼ 2002 ƾيƽري 25، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ رقم 03 و 81، 57، 50، 32، 28، 27 المواد -  85

لكǌرباƇ ونقý الƺاƱ ǇƵ ƨريƾ القنواƘ، المرجƴ السابƾ، تحيلنا ƍلǏ التنƲيم الذي لم يƮدر Ǚƍ تنƲيم واحد با
 Ɩبيقا للمادƱ77 والمواد 03ت Ǐلƍ 80 يذي رقمƽاألمر بالمرسوم التن ƾويتعل ،Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉ194-02 م Ƣرƌالم ،

Ǉ بالكǌرباƇ والƺاƨ بواسƱة القنواƜ ،Ƙ ر ، المتضمǇ دƼتر الشروƱ المتعلƾ بشروƱ التموي2002 ماي Ƽ28ي 
 .Ʈ ،2002ادرƼ Ɩي Ƶ39دد 

، المتضمǇ قانوǇ المناجم 2001 جويلية 10، المƌرƼ Ƣي 10-01 مǇ القانوǇ رقم ƍ 153لǏ 149 انƲر المواد -  86
اƘ ، يحدŇد كيƽياƘ منƠ السندƼ 2002يƽري 06، المƌرƼ Ƣي 65-02المرجƴ السابƾ، وكذا المرسوم التنƽيذي رقم 

= 
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 ƭƤالش Ǉقة سابقة بيǚƵ وجود Ɣيستوج Ǚ يرƮالتق ŇǇاني نجد أƛال Ɯي النموذƼ أما
 حيث تنعدم - اǗدارية المستقلة، ƽƼي مجاý اƤتƮاƭ مجلس المناƼسة المƤاƔƱ بالعقوبة والǌيئة

، ǌƼذǉ 03- 03 مǇ أمر 12 و 11، 10، 7، 6 جاƇ ذكر المƤالƽاƼ Ƙي المواد -ǋذǉ العǚقة 
  :التقƮيراƵ ƘبارǇƵ Ɩ ممارساƘ مقيدƖ للمناƼسة وǋي أساسا

لضمنية Ƶندما تǌدف الممارساƘ واألƵماý المدبرƖ واǙتƽاقياƘ واǙتƽاقاƘ الƮريحة أو ا -
أو اýǚƤǗ بǌا Ƽي نƽس السوƾ، أو  أو يمكǇ أǇ تǌدف ƍلƵ Ǐرقلة حرية المناƼسة، أو الحدŇ منǌا،

Ǌري منǋجو Ƈƨي جƼ...  
- ƾي السوƼ ƴيƨباحتكار التو ǊاحبƮل Ơاري يسمƛاستئ Ƈقد شراƵ ýك. 

اǇ يýƤ التعسف Ƽي استýǚƺ وضعية التبعية لمƌسسة أƤرǎ بƽƮتǌا ƨبونا أو ممونا ƍذا ك -
 . )87(بقواƵد المناƼسة

ƵرƯ األسعار أو ممارسة أسعار بيƴ مƽƤضة بشكý تعسƽي للمستǌلكيǇ مقارنة بتكاليف  -
اǗنتاƜ والتحويý والتسويƍ ƾذا كانǋ Ƙذǉ العروƯ تǌدف أو يمكǇ أǇ تǌدف ƍلƍ Ǐبعاد مƌسسة 

ƾالسو Ǐلƍ ýوƤالد Ǉا مǌرقلة أحد منتجاتƵ أو. 

ǏلƵ سةƼمجلس المنا Ɣكما يعاق ƴالتجمي – Ƙالممارسا Ǉضم Ǌدراجƍ Ǉيمك Ǚ والذي 
  . )88( الذي أنجƨ دوǇ ترƤيƭ منǊ–المقيدƖ للمناƼسة 

Ʈداري أي انتقاǗا ýي المجاƼ ي الدقةƼ اƮنق Ʋحǚالمجرم ن ýعƽبيعة الƱ Ǐلƍ رƲاوبالن 
Ǉم Ǌب Ǐية الذي أتƵمبدأ الشر BECCARIA الجنائية Ǉم الدساتير والقوانيƲمع Ǌ89( واستقبلت( 

، ƼالƱابƴ )كمجاý الƱاقة ( ǌƼي تحدŇد Ʊ ǇƵريƾ التنƲيم ،ƛم ƹ ŇǇƍالبية األƼعاý لم ينƵ ƭليǌا

                                                                                                                         
 أƼريý 01، المƌرƼ Ƣي Ý04 -95 انƲر المرسوم التنƽيذي رقم Ʈ ،2002ادرƖ سنة 11المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 

  .Ʈ ،2004ادرƼ Ɩي 20، يحدŇد القواƵد الƽنية المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 2004
87  - ƾاألمر الساب ýƲ يƼ )95-06 ( يذيƽالمرسوم التن Ǉي 314-2000كاƼ Ƣرƌو الذي 2000 أكتوبر 14، المǋ ،

دد المقاييس التي تبيǇ أǇ العوǇ اǙقتƮادي Ƽي وضعية ǋيمنة كذا مقاييس األƵماý الموƮوƼة بالتعسف Ƽي يح
 منǊ 07 اكتǏƽ بذكرǋا Ƽي المادƹ ،03-03 Ɩير أǇ األمر Ʈ ،2000ادرƼ Ɩي 61وضعية الǌيمنة، Ɯ ر Ƶدد 

 .314-2000وألƘƺ المرسوم التنƽيذي 

، يحدد مقاييس تقدير مشاريƴ التجميƴ 2000 أكتوبر 14لمƌرƼ Ƣي ، ا315-2000 كاǇ المرسوم التنƽيذي -   88
، ألǋ Ǐƺذا ǋ ،03-03و الذي تحكم ǋذǉ العملية، لكǇ األمر Ʈ ،2000ادرƼ Ɩي 61والتجميعاƜ ،Ƙ ر Ƶدد 

 Ɩر المادƲذا األمر، انǋ يƼ Ɩالوارد ƭوƮبالن Ǐƽيذي واكتƽ61المرسوم التنǊمن . 

89   - ƭ ǉر أدناƲ75 ان. 
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العام والواسƼ ƴي تعريف المƤالƽاƘ بعكس القانوǇ الجنائي يسمƠ باحتواƇ المحاوƘǙ البسيƱة 
 .)MOURGEON )90  (J)كما يشير ƍلǏ ذلǁ األستاذ

ǎرƤة أƲحǚم، ƍالمجرمة ت ýعاƼم األƲمع ŇǇ السلبي ƴابƱا الǌيƼ ةƽالƤدم (كتسي المƵ
ƇاƼدم الوƵ ،ƴƼدم دƵ ،احترام(...  

أƤيراŇǇƍ Ź الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ǚ تعاقƼ ƔقƵ ƱلǏ األƼعاý المرتكبة Ƽي مواجǌة 
النƮوƭ التي تƱƌر ǋذǉ الǌيئاƘ وƍنما تعاقƔ أيضا ƵلǏ المƤالƽاƘ المرتكبة انتǌاكا لǖنƲمة 

ǌالتي تضع Ƙي والتعليماƽƼ ،ةƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲبالنسبة للجنة تن ǉذا ما لمسناǋا، و
Ɣيم والعقاƲتي التنƱسل Ǉبي ƴدارية المستقلة تجمǗيئة اǌال ŇǇƎƼ الحالة ǉذǋ)91(. 

   الركن المعنوي-ƙانيا
ƍذا كانƘ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي جد 

دنا أǇ الƽعý المادي يƤƋذ Ʈيƺة مرنة ƍذ بمجرد وقوƳ الƽعý تتدýƤ الǌيئة اǗدارية واسعة، ƍذ وج
المستقلة للعقاƔ، مما يسمƠ لنا بالقوý  أǇ الركǇ المعنوي ينقƼ ƭي المƤالƽاƘ اǙقتƮادية 

  .)92(ويكوǇ أحيانا منعدما Ƽي المƤالƽاƘ اǗدارية
ائية، ƍذ Ǚ يمكǇ تƮور جاƎƼ Ǚƍ ĆǇذا كاǇ العنƮر المعنوي شرƱا لقيام المسƌولية الجن

بوجود مسƌوý، أي شƭƤ يتمتƴ بƎرادƼ ،ƖالƋƱƤ المادي وحدǙ ǉ يكƽي ƛǗارƖ المسƌولية الجنائية 
حيث يجƔ توƼر العنƮر المعنوي والذي يتمƼ ýƛي ƍلحاƾ الƽعý ليس ƼقƼ Ʊي شƭƤ ولكƼ Ǉي 

ýعƽال Ƴوقو Ƙوق ƖرادƎب ƴيتمت ƭƤ93(ش(.  
 ƖكرƼ مقارنة Ǉيمك ýǋ Ǉدم لكƵ يƼ ýƛالجنائي والمتم ƋƱƤدارية بالǗا ƘاƽالƤي المƼ ƋƱƤال

مراƵاƖ األنƲمة، أو Ƶدم الحذر، أو الƋƱƤ الذي يعبر ǇƵ سوƇ نية العوƼ Ǉي المجاý اǗداري 
ƎƼنǊƃ يƺلƔ اƵǙتماد ƵلǏ مجرد الƋƱƤ المادي البسيƱ ألŇǇ النƮوƭ المجرمة تكتƽي ƼقƱ بمجرد 

                                        
90  - Pour la tentative « L’autorité administrative est libre de faire commencer la 

tentative la ou elle veut, de lui reconnaître ou non la gravité d’une infraction 
consommée, d’en faire ou non une infraction autonome… », MOURGEON (J), La 
répression administrative, Op.cit, p. 107. 

91 - SALOMON (R), «  Le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et 
financière et les garanties fondamentales », RDBF, n° 01, 2001, p. 41.  

92  - MOURGEON (J), La répression administrative, Op.cit, P. 338. 
93  - DELMAS-MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger?…, Op.cit, P. 37 
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 وǙ يƛير أي تƮƽيƼ ýيما يƭƤ ركǇ الƤƼ ، ƋƱƤرƾ القاƵدƖ اǗشارƍ ƖلǏ المƤالƽة المادية
  .)94(القانونية يكƽي لوحدǉ لوجود مƤالƽة

ƼاýǚƤǗ بقواƵد حسǇ سير المǌنة أو األحكام التشريعية أو التنƲيمية تجعلنا نكوǇ أمام 
مƤالƽة Ƽي المجاý المƮرƼي أو البورƮة، وكذلƼ ǁي قƱاƳ المناجم، والƱاقة، والبريد 

 .ƘǚƮ السلكية والǚسلكيةوالموا

 ƃǙƍ ،ةƽالƤالم ýعاƼي تقدير األƼ سةƼامشا كبيرا لمجلس المناǋ Ơتƽسة يƼالمنا Ǉقانو Ǉم أƹر
Ɩكبير ƖورƮا بǋالمعنوي نجد Ǉأو الرك ƋƱƤال ƖكرƼ Ǉأ.  

 Ɩالماد ƭتنƼ07  األمر Ǉ03-03مǊأن ǏلƵ  )) : وضعية ǇƵ Ɲتعسف نات ýر كƲيح
  :لǌا أو ƵلǏ جƇƨ منǌا قƮدǋيمنة ƵلǏ السوƾ أو احتكار 

  .الحد مǇ الدƤوƼ ýي السوƾ أو Ƽي ممارسة النشاƱاƘ التجارية Ƽيǌا -
 .تقليƭ أو مراقبة اǗنتاƜ أو مناƼذ التسويƾ أو اǙستƛماراƘ أو التƱور التقني -

- Ǉادر التمويƮأو م ƾاقتسام األسوا. 

 .سعار أو انƽƤاضǌاƵرقلة تحديد األسعار حسƔ قواƵد السوƾ بالتشجيƴ المƱƮنǙ ƴرتƽاƳ األ -

-  ƴƼمنا Ǉم مǌمما يحرم Ǉالتجاريي Ƈالشركا ǉتجا ƘدماƤس الƽئة لنƼير متكاƹ Ʊشرو ƾبيƱت
 .المناƼسة

-  ǉذǋ Ƴلة بموضوƮ اǌية ليس لƼضاƍ ƘدماƤ مǌلقبول Ƈالشركا ƴبرام العقود مƍ ƳضاƤƍ
 .))العقود سواƇ بحكم Ʊبيعتǌا أو حسƔ األƵراف التجارية

                                        
   1993 أƼريƼ 20ýي (COB) قرŇرƘ لجنة ƵملياƘ البورƮة الƽرنسية -  94

« L’intention spéculative n’est pas éxigée pour caractiriser le manquement d’initié, que 
le seul fait d’intervenir sur le marché suffit à caractiriser le manquement qui trouve sa 
cause, non dans l’intention spéculative, mais dans la violation du principe de l’égalite de 
l’information sur le marché. » 

  :Ƙضوقد أكدƵ ƘلǏ ذلǁ محكمة استئناف باريس Ƽق
« Les dispositions du règlement (…) n’obligent pas l’autorité poursuivante à faire la 
preuve d’une intention spéculative de la personne tenue au devoir d’abstention ; qu’il 
suffit d’etablir que, comme en l’espèce, la cession est intervenue alors que l’interessé 
était en possession d’une information privilegiée », VIANDIER (A), COUSSIN   (J-J), 
Chr. CA, Paris, COB, le 12- 01- 1994, JCP/E, 1994 I 363. 
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 Ɩالماد ƭا12كما تن Ǉما يلي م ǏلƵ Ǌسƽاألسعار أو ممارسة : (( ألمر ن ƯرƵ رƲتح
بيƴ بƋسعار مƽƤضة بشكý تعسƽي للمستǌلكيǇ مقارنة بتكاليف اǗنتاƜ والتحويý والتسويƍ ƾذا 
 Ǉا مǌرقلة أحد منتجاتƵ سسة أوƌبعاد مƍ Ǐلƍ ديƌت Ǉأ Ǉدف أو يمكǌت Ưالعرو ǉذǋ Ƙكان

ƾالسو Ǐلƍ ýوƤالد((.  
ýƛم Ƙرداƽم ýاستعما ŇǇƍ ŇǇƋر بǌƲدف، تǌي، احتيالية وتƽتعس ýبشك ،ƴنƱƮد، المƮق 

 ƋƱƤال Ǉوجود رك Ʊيشتر ƘǙالحا ǉذǋ يƼ Ƴالمعنوي أوالمشر Ǉالرك .  
ǋناǁ حالة أƤرǎ يمكǇ اƼتراƯ وجود الركǇ المعنوي، وǋي حالة أيǙ Ǉ توقƴ الǌيئة 

Ɣقد ارتك ǊƃنƋب Ǉالشا ƔاحƮ ذارƵƍ بعد ƃǙƍ دارية المستقلة العقوبةǗلة اǌم ǊائƱƵƍة وƽالƤم 
 ƭيƤة أو ترƮƤر Ǉيد مƽالمست ýذا لم يحترم المتعامƍ ƘǙاƮتǙا ƳاƱي قƽƼ ،ǉمسار ƠحيƮلت
 ƭوƮالن Ɣبموج Ɩالمقرر Ʊللشرو ƘدماƤ مومية أوƵ Ƙشبكا ýǚƺستǙ Ʊبسي ƠريƮأو ت

أجý التشريعية أو التنƲيمية تعذرǉ سلƱة الضبƱ لǚمتƛاý للشروƱ المحددƼ Ɩي ǋذǉ الرƮƤة Ƽي 
 Ǉيƛǚƛ)30 (العقوبة ǊليƵ ƴذار توقƵǗذا اǌل ýƛذا لم يمتƍ مƛ ،يوما)95( Ǉالعو ŇǇƎƼ الحالة ǉذǋ يƽƼ ،

ƖرƼمتو ýعƽال Ɣنية ارتكاƼ ة وبالتاليƽالƤالم Ɣارتكا ǏلƵ رƮم ǊƃنƋر كǌƲادي يƮقتǙا.  
 Ɣلتعاق ƘلƤدارية المستقلة قد تدǗيئة اǌال Ǉتكو Ǉي العود، أيƼ ýƛتتم ƖيرƤونا حالة أƵ

 ƋƱƤال ƖكرƼ الحالة تكشف ǉذǋ ŇǇƍ ،ýعƽس الƽن Ɣم يعود ليرتكƛ يرا معيناƮتق ǊرتكابǙ ادياƮاقت
 ùرامة تقدر بƺب Ɣاقة تعاقƱال ƳاƱي قƼ Ʊلجنة الضب Ƙذا كانƎƼ03 %  للسنة ýماƵرقم األ Ǉم

 % 05مǚييǇ دينار ǇƎƼ العقوبة ترƍ ƴƼلǏ ) 05(الƽارƱة للمتعامý دوǇ أǇ يƽوƾ المبلƤ Ƹمسة 
 ƖشرƵ Ƹالمبل ƾوƽي Ǉأ Ǉ10(دو (ي حالة العودƼ دينار Ǉييǚم)مجلس )96 ŇǇƎƼ ǉتجاǙس اƽي نƼو ،

المناƼسة يمكǇ أǇ يقرر تƽƤيƯ مبلƸ الƺرامة أو Ƶدم الحكم بǌا ƵلǏ المƌسساƘ التي تعترف 
 وتتعǌد بالمƤالƽاƘ المنسوبة ƍليǌا أƛناƇ التحقيƼ ƾي القضية وتتعاوƼ Ǉي اǗسراƳ بالتحقيƼ ƾيǌا،

بعدم ارتكاƔ المƤالƽاƘ المتعلقة بتƱبيƾ أحكام قانوǇ المناƼسة، لكƼ Ǉي حالة العود Ǚ يƱبǋ ƾذا 
  .)97(التƽƤيƯ مǌما تكƱ Ǉبيعة المƤالƽاƘ المرتكبة

                                        
، تحدد القواƵد العامة المتعلقة 2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ القانوǇ 40 و39، 35 انƲر المواد - 95

ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.  
96 - Ɩر المادƲ147 ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،

  .واƘ، المرجƴ السابƾالقن
97  - Ɩر المادƲاألمر 60 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.  



 

 35

أƤيرا نقوý أŇǇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تستعمý بƽƮة واسعة ƼكرƖ الجرائم المادية ǌƼي 
ǌنƍ ،رف منحرفƮت ýك ǏلƵ Ɣر تعاقƮاحة العنƨƎƼ ،الجنائي Ǉي القانوƼ ƘاƽالƤالم ƖكرƼ Ǌا تشب

 ƖرǋاƲ يƼ ƳسراǗا Ǐلƍ ديƌت Ʊالضب ƖكرƼ ŇǇƍ ،المادي Ǉواسعا أمام الرك Ɣالبا ǁالمعنوي يتر
القمƴ العام، وقمƴ األƼعاý المادية يندرƜ ضمƼ ǇكرƖ السياسة الجنائية العامة والتي تتمýƛ أساسا 

  .Ƽي ƨƍالة التجريم
  الثانيالفرع 

  أنواع العقوبات
 Ɣذ يجƍ ،ýعƽا الǌالتي رتب ƖƇساǗا Ǐلƍ رƲبالن ƴا المجتمǌجابة التي يقدمǗا ǁي تلǋ ýالمقاب
 ýعƽال Ǉبي Ǉƨالتوا ƖادƵƍ ǇƵ ير، وتعبر العقوبةƮالتق Ɣمرتك ƭƤالش ǏلƵ قوبةƵ ƴتوقي

Ƙ اǗدارية المستقلة Ƽي المرتكƔ واǗساƍ ƖƇلǏ المجتمƴ، وبالنƲر ƍلǏ العقوباƘ التي توقعǌا الǌيئا
 ƾذ سبƍ ائيةƨالج Ƙالعقوبا Ǉم Ɣا تقترǌƃنƍ ،ƖŇبالشد ƨا تمتاǌأن Ʋحǚادي والمالي يƮقتǙا ýالمجا
 Ǐلƍ دفǌا تǌنƍ ،المستقلة Ƙيئاǌال ǉذǌة القمعية لƱية للسلƵاية الردƺال ýǚƤ Ǉم ǁرأينا ذل Ǉأ

 .)98(استعادƖ النƲام

 Ɣالذي يج ýالمقاب ƠلƱƮم ýاستعما ŇǇƍ ƘقوباƵ الباƹ ƴتوق Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇيوحي أ ǊعƼد
 أǋ Ǉذǉ الǌيئاƘ يمكǇ لǌا أǇ توقƵ ƴقوباƹ Ƙير، )أوŹǙ(مالية أي بالنƲر ƍلǏ المعيار اǙقتƮادي 

  ).اƛاني(ƹير مالية 

ŷǗوƈ- اديةƬتƽǗا ƖاƓمالية ال(  العقو(  
Ƥالم ƭƤالذمة الملية للش ƾالعقوبة التي تلح ǁي تلǋ العقوبة المالية ƴم Ǐقǚي تتǌƼ الف

  .)99(الƺرامة الجƨائية ƍذ تعتبر مبلƺا ماليا يدƍ ƴƼلǏ الدولة Ʊ ǇƵريƾ الƨƤينة العامة

                                        
98 - PETTITI (L), « Les sanctions au sens de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme »,Op.cit, p. 145. 
99 - Ɩالماد ƭاألمر / 144 تن Ǉم ƖيرƤي 11-03أƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أو ƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،

، المƌرƢ 03-03 مǇ األمر Ý71 وتنƭ المادƖ ...))وتقوم الƨƤينة بتحƮيý المبالƸ المواƼقة: (( ... ƵلǏ ما يلي
ý مبالƸ الƺراماƘ والƺراماƘ تحƮ: (( ، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ السابƵ ،ƾلǏ ما يلي2003 جويلية Ƽ19ي 

 Ý55 ،64 أما Ƽي مجاý البورƮة ǇƎƼ المواد ))التǌديدية التي يقرŇرǋا مجلس المناƼسة بوǌƽƮا ديونا مستحقة للدولة 
، المعدýŇ والمتمم، المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة 1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93مǇ المرسوم التشريعي 

  :دولة أŇǇ الƺرامة تدƍ ƴƼلƮ Ǐندوƾ الضماǇ، انƲر Ƽي ǋذǉ النقƱةالمرجƴ السابƾ، تقضي ƵلǏ ال
BUISSON (J), « Sur le recouvrement des sanction pécuniares infligées par une 
A.A.I », RFDA, n° 04, 1991, p. 633 & 634. 



 

 36

 Ǉم Ƹمبل ǊانتƨƤ Ǉم Ƴƨر وتنتƮالمق ƭƤاد الشƮاقت Ɩتمس مباشر Ƙالعقوبا ǉذǋ
الماý مقابý الƽعý الذي ارتكبǊ كالقانوǇ الجƨائي، ƹير أنǊ مǇ ناحية القيمة ŇǇƎƼ اƤǙتǚف 

Ʋمسبقا ي ƖدŇائية محدƨرامة الجƺال Ƙذا كانƎƼ ،اديƮقتǙا ýائي والمجاƨالج ýالمجا Ǉر بيǌ
 Ɣلحسا ǎرƤيعرف معايير أ Ʊالضب Ǉقانو ǇاƼ  ǏƮبالحد األق  Ƙالعقوبا Ǉي قانوƼ

  .الƺراماƘ التي يجƵ ƔلǏ المƤالف دƼعǌا
انوǇ  بالدينار، كما ǋو الشƼ ǇƋي قة الƺراماƘيعتمد المشرƳ معيار تحديد قيم

 Ƹبمبل Ƙراماƹ ƯرƼ اǌة ومراقبتƮالبور ƘملياƵ يمƲللجنة تن Ǉذ يمكƍ ،ةƮالبور
 Ǉييǚم ƖشرƵ)10 (دينار)100( Ƙالممارسا ǏلƵ Ɣسة الذي يعاقƼوكذا مجلس المنا ،

 Ǚ نيةǌمة مƲبيعيا أو معنويا أو منƱ اƮƤة شƽالƤالم Ɣمرتك Ǉذا كاƍ سةƼللمنا Ɩالمقيد
Ǚ Ƹد بمبلŇمحد ýماƵرقم أ ǁا يملǋرامة قدرƺب Ɣدينار، كما يعاق Ǉييǚة مƛǚƛ ƨيتجاو 

 Ɩالمقيد Ƙيم الممارساƲي تنƼ ة احتياليةƽƮم بǋبيعي يساƱ ƭƤش ýمليوني دينار ك
للمناƼسة أو Ƽي تنƽيذǋا، ويمكǇ كذلǁ أǇ يعاقƔ بƺرامة تǌديدية ǇƵ كý يوم تƤƋير Ƽي 

ي نƽس السياƾ يمكǇ دينار، Ƽ ) 100000( دƴƼ الƺراماƘ وذلƼ ǁي حدود مائة ألف 
دينار ƍذا قدمƘ المƌسساƘ  ) 500000( أǇ يوقƹ ƴرامة Ǚ تتجاوƤ ƨمسمائة ألف 

دينار  ) 50000( معلوماƤ ƘاƱئة أو ƹير كاملة وبƺرامة تǌديدية تقدر بƤمسيǇ ألف 
  .)ǇƵ)101 كý يوم تƤƋير

ƹير أŇǇ المشرƳ الجƨائري يستعمý معيارا أƤر لحساƔ مبلƸ الƺرامة وǋو معيار 
  .قم األƵماýر

 ƾوƽت Ǚ رامةƺسة بƼللمنا Ɩالمقيد Ƙالممارسا ǏلƵ سةƼمجلس المنا ƔيعاقƼ07 %  رقم Ǉم
األƵماý مƹ Ǉير الرسوم المحقƼ ƾي الجƨائر Ƽي Ƥƈر سنة مƤتتمة، كما يعاقƵ ƔلƵ Ǐملية 

 Ǐلƍ ýƮرامة قد تƺب Ǌمن ƭيƤتر Ǉدو ƨوالتي تنج ƴ07التجمي %  Ǉم ýماƵرقم األ Ǉم
لمحقƼ ƾي الجƨائر Ƥƈ ýǚƤر سنة مالية مƤتتمة، أما ƍذا قبý مجلس المناƼسة ƹير الرسوم ا

                                        
100 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 55 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ýŇالمعد ، ƾوالمتمم، المتعل

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور. 

، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ 2003 جويلية 13، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر ƍ 59لǏ 56 انƲر المواد - 101
ƾالساب. 
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 Ǐلƍ ýƮقوبة مالية قد تƵ المجلس ƴيوق Ʊالشرو ǉذǋ ولم تحترم Ʊبشرو ǁوذل ƴ05التجمي % 
  .)102(مǇ رقم األƵماý مƹ Ǉير الرسوم المحققة Ƽي الجƨائر Ƽي Ƥƈر سنة مالية مƤتتمة

ýي مجاƼ ائريƨالج Ƴالمشر ŇǇƍ مƛ Ƈرباǌالك Ʊلجنة ضبƼ ،المعايير Ǉبي Ɯƨيم Ʊالضب 
مǇ رقم أƵماý المتعامý مرتكƔ المƤالƽة دوǇ أǇ يƽوƾ  % 03والƺاƨ توقƹ ƴرامة Ƽي حدود 

  .)103(مǚييǇ دينار) 10(دوǇ أǇ يƽوƵ ƾشرƖ  % 05مǚييǇ دينار ويرƍ ƴƼلǏ ) 05(مبلƤ Ƹمسة 
 Ƥƈر، Ƽاللجنة المƮرƼية Ǚ توقƴ نشير ƍلǏ أŇǇ المشرƼ Ƴي المجاý المƮرƼي يتبنǏ معيار

 ýنما مقارنة برأس ماƍو ýالمسج ýماƵرامة أو رقم األƺلل ƾالتحديد المسب Ǐلƍ رƲبالن ƘقوباƵ
البنǁ أو المƌسسة المالية، ƼتوقƵ ƴقوبة تكوǇ مساوية ƵلǏ األكƛر للرأسماý األدنǏ الذي يلƨم 

ǉيرƼسسة المالية بتوƌأو الم ǁ104(البن(.  
قارنة بالقانوǇ الجƨائي الذي يحدŇد العقوبة مسبقا يبيƮƤ ǇوƮية القمǋ ŇǇƍ ǇƵ ƴذا التنوƳ م

Ʊريƾ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، مǇ جǌة أƤرǎ يǌƲر اƤǙتǚف مǇ حيث العقوبة وتƽاوتǌا 
أمام الǌيئة نƽسǌا أو مقارنة ببعضǌا البعƯ أو بالمقارنة  بالقانوǇ الجƨائي، Ƽعقوبة ƤمسيǇ ألف 

 ƖشرƵ Ǐلƍ دينارƾرƽال Ǉدينار تبي Ǉييǚأو . م ،ýماƵرقم األ ƴأيضا مقارنة  م ƾرƽر الǌƲوي
 Ǉييǚبم Ɣسسة مالية التي تحسƌأو م ǁسيس بنƋلت ƔلوƱالم ýللرأسما Ǐاألدن Ňالحد Ǐلƍ رƲبالن

  .الدينار
 Ƙند العقوباƵ تتوقف Ǚ المعني بالعقوبة ƭƤالمساس بالذمة المالية للش ŇǇأ Ʋحǚيرا يƤأ

باشرƖ ولكǇ يجƔ األƤذ بعيǇ اƵǙتبار العقوباƘ التي لǌا ƛƈار مالية رƹم أŇǇ المشرƳ لم المالية الم
  .يكيǌƽا Ʈراحة بƋنǌƃا مالية

Ƽالنشر أو التعليƾ كعقوباƘ، لǌا Ʈلة بالذمة المالية للشƭƤ المعاقƼ ،Ɣنشر القرار Ƽي 
حبǊ أƵباƇ مالية جريدƖ يومية وƼي ƽƮحة كاملة أو كƼ ǇǚƵƎي قناƖ تلƨƽيونية سوف يحمƮ ýŇا

كبيرƖ جداƼ ،ŹتتضƤم العقوبة المالية بالتواƨي مƴ العقوبة المالية المباشرƖ التي يوقعǌا مجلس 
                                        

 .ابƾ، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الس2003 جويلية 13، المƌرƼ Ƣي 03-03، مǇ األمر 62 و61، 56 انƲر المواد - 102

103 - Ɩر المادƲ148 ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ƾريƱ ǇƵ ƨƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،
القنواƘ، المرجƴ السابƹ ،ƾير أǋ ŇǇذا النƭ لم يشر ما ƍذا كاǇ رقم األƵماý باحتساƔ الرسوم أو دوǇ احتسابǌا 

 .Ƶكس مجلس المناƼسة

104 - Ɩر المادƲاألمر 114 ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أو Ýƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،
 يتعلƾ بالحد األدنǏ لرأسماý  للبنوǁ والمƌسساƘ المالية، Ɯ 2004 مارس 04، المƌرƼ Ƣي 01 04والنƲام رقم

 .2004، الƮادرƼ Ɩي 27ر Ƶدد 
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يمكǇ أǇ يوقƵ ƴقوبة نشر وتعليƾ القرار أو توƨيعǊ وذلƵ ǁلƵ Ǐاتƾ الشƭƤ . المناƼسة
  .)106(ونƽس الشيƇ ينƱبƵ ƾلǏ قƱاƳ الكǌرباƇ والƺاƨ) 105(المƤالف

عقوباƍ Ƙذا Ƶلمنا أŇǇ المشرƳ لم يحدŇد الحد األƵلǏ لǌذا النشر أو التعليƾ وتǌƲر شدǋ ƖŇذǉ ال
 Ǉم Ǐالعقوبة أقس ǉذǋ Ǉوبالتالي قد تكو ،ƇجراǗذا اǋ اǌيƼ يستمر Ǉأ Ǉالتي يمك ƖŇد المدŇولم يحد
 ƖŇولمد ،Ɩالقيمة المالية للنشر كبير Ǉم تكوǚƵƍ ýبر وسائƵ Ƙذا تمƍ ،Ɩالعقوبة المالية المباشر

  .)107(ة، وبƺير ذلǁ يقضي قانوǇ العقوباƱƘويل

   العقوƓاƷ Ɩير المالية-ƙانيا
 اǙستعماý المƽرƱ للعقوباƘ المالية ينقƭ بالمقابý مǇ العقوباƘ األƤرǎ رƹمŇ أنƃنا نجد 

  .ƵقوباƘ تمس الجانƔ المǌني للنشاƱ، وƵقوباƘ معنوية
 ،Ǉمعي ƳاƱق ǏلƵ ǊƱيمارس نشا Ǚ سةƼمجلس المنا ŇǇلمنا أƵ ذاƎƼ ƘاƱنشا ýك Ɣو يراقǌƼ

 Ǉيمك ǚƼ سابقة وبالتالي Ƙقاǚبع ǇادييƮقتǙا ǇواƵباأل Ʊيرتب Ǚو ،ƘدماƤوال ƴيƨوالتو ƜنتاǗا
  ...أǇ نتƮور أنǊ يƮدر ƵقوباƘ كسحƔ الترƤيƭ أو سحƔ اƵǙتماد

 Ǉسابقة ضم Ƙقاǚبع ǇبيƱاƤالم ǇواƵباأل Ʊا ترتبǋنجد ǎرƤدارية المستقلة األǗا Ƙيئاǌال Ǉير أƹ
  .أنƲمة مƤتلƽة، وبالتالي Ƽاǋ Ǉذǉ الǌيئاƘ تسلƵ ƱقوباƵ ƘلƇǙƌǋ Ǐ األƵواǇ وتمس نشاǌƱم المǌني

 Ǉم Ňالحد Ƴأنوا Ǉا مǋيرƹو Ƙالعمليا Ưممارسة بع ƴتقوم بمن Ǉية أƼرƮللجنة الم ǇيمكƼ
 ƴر مƛر أو أكŇلمسي Ƙقƌتوقيف م Ǐتماد وحتƵǙا Ɣتقوم بسح Ǉا أǌل Ǉويمك ،Ʊممارسة النشا

ائم باǗدارƖ مƌقتا أو Ƶدم تعيينǊ  وƍنǌاƇ مǌام شƭƤ أو أكƛر مƇǙƌǋ Ǉ األشƤاƭ تعييǇ ق
Ǌدم تعيينƵ قتا أوƌم ƖدارǗقائم با Ǉتعيي ƴم مǌسƽ108(أن(.  

                                        
105  - Ɩر المادƲاألمر 45/02 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌال2003 جويلية 19، الم ،ƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾمتعل. 

106 - Ɩر المادƲ153 ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،
ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا. 

107  -  ƭ ،ǉǚƵر أƲ26ان.  
108 - Ɩر المادƲاألمر 114 ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙبالنقد والق2003 أو ƾالمتعل ، Ýƾالساب ƴالمرج ،Ưر

وقد سبƾ للجنة المƮرƼية أǇ وقعǋ Ƙذǉ العقوباƘ ضد بنǁ الƤليƽة والبنǁ التجاري والƮناƵي الجƨائري، انƲر 
ǁي ذلƼ:  

Cf, KHELIFA (M), « Que cache la liquidation de la BCIA », El Watan, le 02 & 03 
décembre 2003 ; MAZAR (M), «  La liquidation judiciaire de UNION BANK à 
commencé », Le Quotidien d’Oran du 24 / 02 /2004.  
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 ƴتوق Ǉديبية أƋا التǌتƼرƺل ǇيمكƼ ةƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲأما بالنسبة للجنة تن
Ʊر النشاƲح ýƛم ،ƇاƱني للوسǌالم Ʊتمس النشا ƘقوباƵ Ɣائيا أو سحǌقتا أو نƌم Ǌئƨأو ج Ǌكل 

  .)109(اƵǙتماد وكما يمكǇ لǌذǉ الƺرƼة أǇ تƮدر ƵقوباƘ أدبية كاǗنذار والتوبيخ
 Ǚ Ɩترƽل ƘƉالمنش ýǚƺة استƮƤقتا رƌم Ɣتسح Ǉاقة أƱال ƳاƱق Ʊلجنة ضب ǇمكاƎوب 

تحƲƽية ƍذا تتجاوƨ سنة واحدƖ، كما يمكنǌا سحƔ رƮƤة اǙستýǚƺ نǌائيا، أو اتƤاذ تدابير 
 ǇƵ داريةƍ ƘقوباƵ حية تحديدǚƮ اǌل ƘيƱƵاللجنة أ ǉذǋ ǇƎƼ ǁذل ǏلƵ Ɩيادƨاألمر و Ǐاقتض

Ǉلكيǌا للمستǌعƼد Ɣالواج Ƙالتعويضا ǁد أو المعايير وكذلƵدم احترام القواƵ)110(.  
 ýجاǓا اǌاحبƮ ذا لم يحترمƍ ةƮƤالر Ɣمكانية سحƍ ƘǙاƮتǙا ƳاƱق Ʊة ضبƱسل ǁوتمل

دƼتر الشروƱ المتعلƾ بالرƮƤة بالشروƼ Ƴي ƍقامة الشبكاƘ العمومية للمواƘǚƮ المحدŇدƼ Ɩي 
السلكية والǚسلكية واستǚƺلǌا وتوƼير الƤدمة الǌاتƽية، ƽƼي ǋذǉ الحالة يعتبر ƮاحƔ الرƮƤة 

 Ɩوم المادǌƽم Ɣحس ǊتƮƤر ýǚƺاست ǏلƵ ير قادرƹ ǊنĊƋرقم 37ك Ǉقانو Ǉ111(03-2000 م( 
 مǇ القانوǇ 38الضبƱ أǇ تقوم بالتعليƾ الƽوري للرƮƤة Ʊبقا للمادƖ كما يمكǇ أيضا لسلƱة 

Ǌسƽن.  
 مǇ نƽس 36 و35وبالنسبة لعقوبة سحƔ الرƮƤة حسƔ ما تنƵ ƭليǊ  نƭ المواد 

 Ʊة الضبƱسل Ǉم Ɵوباقترا ýاƮتǙا Ƙير البريد وتكنولوجياƨو ƾح Ǉم ƇجراǗذا اǋ ŇǇƎƼ Ǉالقانو
قاƔ يعود ƍلǋ ǏيئتيǇ، الوƨير القƱاƵي وسلƱة الضبƼ ƱنكوǇ أمام تقƮير واحد واƤتƮاƭ الع

  .)112(رƹم أŇǇ نƲام الرƮƤة ǋذا يمنƠ بواسƱة مرسوم تنƽيذي
ŇǇƍ قƱاƳ البريد والمواǙ ƘǚƮ يعرف ƼقƱ نƲام الرƮƤة لكǇ يعرف أنƲمة أƤرǋ ǎي 
نƲام الترƤيƭ ونƲام التƮريƠ البسيƱ ونƲام اƵǙتماد، ǋذا Ƽي مجاý اǙتƮاƘǙ السلكية 

                                        
109 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 55 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.  
110 - Ɩر المادƲ115/22 ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري  05، المƽيƼ2002 ǇƵ ƨاƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا ƾريƱ.  
111 - Ɩالماد ǁر كذلƲيذي رقم 21 انƽالمرسوم التن Ǉي 124-01 مƼ Ƣرƌ2001 ماي 09، الم ƾبƱالم ƇجراǗتحديد ا Ǉالمتضم ،

ǚالسلكية وال ƘǚƮالموا ýي مجاƼ ƭƤر Ơمن ýأج Ǉسة مƼالمنا ǇǚƵƎب Ɩايدƨالم ǏلƵƾالساب ƴسلكية، المرج .  
112 - Ɩر المادƲيذي رقم 03 انƽالمرسوم التن Ǉي 123-01 مƼ Ƣرƌ2001 ماي 09، الم ýǚƺستǙام اƲبن ƾيتل ،

المƱبƵ ƾلǏ كý نوƳ مǇ أنواƳ الشبكاƘ بما Ƽيǌا الǚسلكية الكǌربائية وƵلǏ مƤتلف المواƘǚƮ السلكية 
  .Ʈ ،2001ادرƖ سنة 27والǚسلكية، Ɯ ر Ƶدد 
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، Ƽبالنسبة لنƲاميŇ )113(الǚسلكية، ويعود اƤǙتƮاƼ ƭي منǋ Ơذǉ األنƲمة ƍلǏ سلƱة الضبƱو
  37، 36، 35التƮريƠ البسيƱ والترƤيƼ ƭيƱبƵ ƾليǌما العقوبة المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي المواد 

نƲام ( أما نƲام اƵǙتماد ونƲم اǙستýǚƺ الƤاƮة بالبريد . 03-2000 مǇ قانوǇ 38و
، لم ينƭ القانوƵ ǇلǏ العقوباƘ )رƤيƭ البسيƱ ونƲام التƮريƠ البسيƱ التƮƤيƭ، نƲام الت

 Ƙالعقوبا Ǐلƍ حالةǗولو بمجرد ا ƘاƽالƤمة للمƲاألن ǉذǋ ƔحاƮأ Ɣي حالة ارتكاƼ ƴالتي توق
  .المƮƮƤة لنƲام الرƮƤة

 Ʊمة للشروƲاألن ǉذǋ Ǉيد مƽدم احترام المستƵ ي حالةƼ ذارƵǗا Ʊة الضبƱذ سلƤوتت
جƔ النƮوƭ التشريعية والتنƲيمية لǚمتƛاý لتلǁ الشروƱ وƍذا لم يمتýƛ توقƵ ƴليǊ المقررƖ بمو

  .)114(العقوباƘ لكنǙ Ǌ يعتبر Ƶقوبة بý يمƍ ýƛجراƇ وقائيا
 تملǁ الوكالة الوƱنية للممتلكاƘ المنجمية ƍمكانية تعليƾ السند المنجمي أو الرƮƤة 

أما بالنسبة للوكالة . )115(د المنجميالمنجمية مƮ Ǉاحبǌا ويمكǇ أيضا أǇ تقوم بسحƔ السن
 ǁوذل Ǉريǌش ƖŇالمنجمي لمد Ʊالنشا ƾة تعليƱسل ǁتملƼ نية للجيولوجيا والمراقبة المنجميةƱالو
 Ǉريǌالش ƖŇمد Ƈوبعد انقضا ،ǊاماتƨلتǙ ýاƛمتǚل ǉجرƋالسند أو مست ƔاحƮ ذارƵƍ Ǉر مǌبعد ش

 المحدŇدƖ، ترسý الوكالة الوƱنية للجيولوجيا وƍذا لم يتƤذ حائƨ السند أو مستƋجرǉ أيا مǇ التدابير
 Ɵاقترا Ǉا يتضمƽالمنجمية مل Ƙنية للممتلكاƱالوكالة الو Ɩدارƍ رئيس Ǐلƍ والمراقبة المنجمية

وسلƱة سحƔ السند المنجمي Ǚ تملكǌا الوكالة الوƱنية للممتلكاƘ  . )116(سحƔ السند المنجمي
نجمي ƍذا تعلƾ األمر بسنداƘ المناجم الƤاƮة المنجمية لوحدǋا ǌƼي تملǁ سلƱة سحƔ السند الم

 Ʊير أو متوسƺƮ منجمي ýǚƺستǙ المنجمي ýǚƺستǙستكشاف المنجمي، واǙا ƘاƱبنشا
واǙستýǚƺ المنجمي الحرƼي، ƍذ يملǁ الوƨير المكلف بالمناجم حƾ اقتراƵ ƟلǏ مجلس الحكومة 

  .)117(يتم ذلǁ بمرسوم تنƽيذيملف بسحƔ السند المنجمي لما يتعلƾ األمر بامتياƨ منجمي ل
ŹيراƤمكانية تقدير أƍ ǁدارية المستقلة تملǗا Ƙيئاǌال Ǉأ Ǉتبي Ƙالعقوبا ǉذǋ دراسة Ǉƍ 

                                        
  .، المرجƴ الساب123ƾ- 01 مǇ المرسوم التنƽيذي 5 و4، 3، 2انƲر المواد  -  113
114 - Ɩر المادƲ35/1 ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05 الم Ƙد العمة المتعلقة بالبريد 2000 أوƵد القواŇيحد ،

ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮوالموا.  
115 - Ɩر المادƲ153/01 و91/01 ان Ǉالقانو Ǉي 10-01 مƼ Ƣرƌ2001 جويلية 03، المƾالساب ƴبالمناجم، المرج ƾالمتعل ،.  
، يحدŇد كيƽياƘ منƠ السنداƼ 2002 Ƙيƽري 06، المƌرƼ Ƣي 65-02 مǇ المرسوم التنƽيذي 40 و39 انƲر المواد - 116

  .Ʈ ،2002ادرƼ Ɩي 11المنجمية، وƍجراƇاƘ ذلƜ ،ǁ ر Ƶدد 
117  - Ɩر المادƲيذي 141 انƽالمرسوم التن Ǉ65-02 م، ƾالساب ƴالمرج.  
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كبيرƺƼ ،Ɩالبية ǋذǉ الǌيئاƘ يمكǇ أǇ توجǊ أوامر أو Ƶƍذار وليس الƺرǋ Ưنا ǋو العقاƔ،  وبعد 
 لǌذǉ اǗجراƇاƘ وذلǁ ذلǁ تتدƱ ǇƵ ýƤريƾ تسليƱ العقوباƍ Ƙذا لم يستجƔ العوǇ اǙقتƮادي
، ǋ ŇǇƍذا يكشف ǇƵ )118(باǗنذار أو التوبيخ أو ƍنƨاƵ ýقوباƘ مالية أو ماسة بالنشاƱ المǌني

 ƠحيƮما تǌرضƹ ذار واألمرƵǗاƼ ،اديƮقتǙا Ʊالضب Ɩكرƽل Ɣويستجي Ɣي العقاƼ Ɯالتدر
Ƙالعقوبا ƴتوقي ǎادƽا يتǌوباحترام Ǉالعو ƘاƼرƮت، ǎرƤة أǌج Ǉر ومǌƲالعقت Ưبع  Ƙوبا

، ƛم )119(أكƛر امتياƨا مǇ األƤرƤ ǎاƮة تلǁ الماسة بالذمة المالية للعوǇ أو النشاƱ اǙقتƮادي
 ƘقوباƵ ƴيوق Ǉأ Ǉسة يمكƼمجلس المناƼ ،ǎرƤاأل Ǉا مƨر امتياƛأك Ƙيئاǌال Ưبع Ǉر أيضا أǌƲي

ǎرƤأ Ƙيئاǋ رقابة Ƙولو كانوا تح ǇادييƮقتǙا ǇواƵاأل ƴجمي ǏلƵ)120(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                        
118 - LEFEBVRE (J), « Le  pouvoir de sanction : le maillage répressif », In 

DECOOPMAN (N), s/dir, Le désordre des A.A.I. L’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, collection CEPRISCA, Paris, 2002, p. 131 & 132. 

119 - Ibid, p. 132 & 133. 
120 - DAURY-FAUVEAU (M), «  Le partage enchevêtré des compétences de la 

regulation », In DECOOPMAN (N), s/dir, Le désordre des A.A.I…., Op.cit, p. 
160. 
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  مƓحƘ الƙانǏمƓحƘ الƙانǏالال
تواƺق السلطة القمعية للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة Ǐƺ المجاü اƽǗتƬادي 

  والمالǏ للدستور
  

  
بǊ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي Ʈف  يǌƲر أŇǇ الƱابƴ الرŇدƵي الذي تت

Ƽي . ضائيةالمجاý اǙقتƮادي والمالي يقربǌا ƍلǏ األحكام الردƵية التي تنƾƱ بǌا الǌيئاƘ الق
أكƃد ƵلǏ الƱابƴ الƽرنسي الحقيقة ŇǇƎƼ النƮوƭ القانونية تستبعد ǋذǉ الƽكرƖ، مجلس الدولة 

Ƙيئاǌال ǉذǋ  اǌبقƱالتي ت Ƙداري للعقوباǗلتكييف . ا Ƙمقاربا ƖŇدƵ سنا أمامƽأحيانا نجد أن Ǉلك
،Ƙالعقوبا Ưديبي لبعƋالت ƴابƱال Ǐلƍ تشير ƭوƮالن ƯبعƼ ،ة القمعيةƱالسل ǉذǋ التي ǁكتل 

تتƤذǋا لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة، ومǇ جǌة أƤرǎ نجد أǇ بعƯ العقوباƘ تƤƋذ 
ƽƮة العقوباƘ اǗدارية بالمعنǏ الضيƾ وبالتالي يجƔ البحث ǇƵ الƱبيعة القانونية لǌذǉ السلƱة 

  ).المƱلƔ األوý(القمعية 
اسا ǇƵ كوǋ Ǉذǉ الǌيئاƘ ذاƱ Ƙابƛ ƴم ƍذا سلƃمنا بالƱابƴ اǗداري لǌذǉ العقوباƘ الناتƝ أس

 Ǉدارية أǗا Ƙيئاǌلل Ǉيمك Ǚو Ɩا القضاǋǙالعدالة يتوƼ ÞƭاƮتƤǙذا اǋ ýكيف نقبƼ ،داريƍ
تتولǏ الƼ ýƮƽي النƨاƵاƘ، ومǌمة القمƴ مƤولة أǚƮ للǌيئاƘ القضائية، ƛم كيف يمكǇ للǌيئة 

ƖدƵالقا ǉذǋ ƾرƤ ǏلƵ Ɣتعاق Ǉالقانونية أ ƖدƵالقا ƴيم التي تضƲة التنƱسل Ǉبي ƴأي تجم Þ
ǋ ŇǇƍذا اƤǙتƮاƭ الممنوƟ لǌذǉ . والƼ ýƮƽي المناƵƨة Ʊ ǇƵريƾ تƽسير أنƲمتǌا ولوائحǌا

الǌيئاƘ يǌƲر أنǊƃ يمس مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƼ ،ƘنتساǇƵ ýƇ مدǎ مشروƵية السلƱة القمعية 
  ).المƱلƔ الƛاني (  Þ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالمƤولة 
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  ب األوüالمطل
  للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةالتكييف القانونǏ للسلطة القمعية 

Ǐادي والمالƬتƽǗا üالمجا Ǐƺ   
  

 ƍلƼ Ǐئة معينة يŃعدŋ أمراƮ Źعبا أمام ƹموƯ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƍسناد السلƱة القمعية 
Ƙيئاǌال ǉذǋ اǋدرƮالتي ت Ƙبيعة القانونية للعقوباƱال ǇƵ ƭوƮالن . Ǌƃير أنƹ تمادƵǙا Ǉيمك

 Ƙالقرارا Ɩكرƽا بǌلحاقǗ المعيار المادي والعضوي Ǐلƍ رƲبالن Ƙيئاǌال ǉذǌداري لǗا ƴابƱال ǏلƵ
لكǇ تǌƲر ƮƤوƮية أƤرǎ لǌذǉ السلƱة القمعية Ƽنجد ǋذǉ الǌيئاƘ ). الƽرƳ األوý(اǗدارية 

 ممŇا يجعلنا نƛير أحيانا تتƤذ العقوباƼ Ƙي ýƲ وجود ǚƵقة سابقة وأƤرƼ ǎي ƹياǋ Ɣذǉ العǚقة،
 Ƙالعقوبا ǉذǌديبي لƋالت ƴابƱاني(الƛال Ƴرƽر ). الǌƲية لم يƼرƮاللجنة الم ŇǇأ Ǐلƍ نشير ŹيراƤأ

  ).الƽرƳ الƛالث(المشرƱ Ƴبيعتǌا القانونية 
  الفرع األول

  االستناد إلى فكرة القرارات اإلداریة
ارية وكذا العقود اǗدارية، تمارس الǌيئاƘ اǗدارية  النشاƱ اǗداري بواسƱة القراراƘ اǗد

 ýالمعني بالعقوبة حو ƭƤدارية المستقلة والشǗيئة اǌال Ɩرادƍ ƾƼتوا ŇǇƎƼ اديƮقتǙا Ʊي الضبƼ
 Ʊالضب ƖكرƼ ƴم Ǐتتماش Ǚ داريةǗالعقود ا ƖكرƽƼ ،ا أمر مستبعدǋبيعة العقوبة ومقدارƱ

 يمكǇ أǇ تستند ƍلƼ ǏكرƖ قلةلǌيئاƘ اǗدارية المستاǙقتƮادي وبالعكس ŇǇƎƼ السلƱة القمعية ل
 القراراƘ اǗدارية، ƼالعقوباƘ التي تنƾƱ بǌا ǋذǉ الǌيئاƘ تندرƜ ضمǇ امتياƨاƘ السلƱة العامة

والمعيار ) أوŹǙ(، ƼالƱابƴ اǙنƽرادي لتدǋ ýƤذǉ الǌيئاƘ يجعلنا نستعيد المعيار العضوي )121(
 Ƙيئاǌال ǉذǌانيا(المادي لƛ(.  

Ǘوƈ -ويƮالمعيار الع   
النƮوǋ  ƭي ǋيئاƍ Ƙدارية، والمشرƳ كيǌƽا Ʈراحة Ƽي بعƯ ئاƘ اǗدارية المستقلةالǌي

                                        
121 - QUASTANA (J), « La sanction administrative est-elle encore une décision administrative ? », 

AJDA, n° spécial (Les sanctions administratives), octobre 2001, p. 141. 
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 لم ، أما الǌيئاƘ التي)122(وǋذا بالنسبة لمجلس المناƼسة والوكالتيǇ المكلƽتيǇ بضبƱ القƱاƳ المنجمي
 ƼيمكǇ استنتاƜ الƱابƴ اǗداري لǌا وǋذا بالنƲر ƍلǏ نشاǌƱا مǇ جǌة )123(يكيǌƽا المشرƮ Ƴراحة

Ǐلƍا أي مجلس الدولةوǌاتƵƨي مناƼ رƲة بالنƮتƤة القضائية المǌ124( الج(ǎرƤة أǌج Ǉم  .  
 ƃǙƍ ،قضائية Ƙبقرارا ƾƱا تنǌƃنƋر وكǌƲة القمعية تƱا تمارس السلŇلم Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇم أƹر
أŇǇ اǗجراƇاƘ المتعلقة بالقراراƘ اǗدارية تƤتلف ǇƵ تلǁ المتعلقة بالقراراƘ واألحكام 

 Ƽمǌمة الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý اǙقتƮادي ،Ǉ حيث المǌام أيضاالقضائية، وم
والمالي ǋي ضبƱ ومراقبة نشاƱ ما، ƼالسلƱة القمعية ما ǋي ƃǙƍ وسيلة Ƽي يد ǋذǉ الǌيئاƼ Ƙي 
 ƘيماƲدار التنƮƎك Ƙيئاǌال ǉذǋ اǌب ƴالتي تتمت ýالوسائ Ǉا مǋيرƺادي كƮقتǙا Ʊدمة الضبƤ

، Ƽي حيǇ أŇǇ مǌمŇة السلƱة القضائية Ʊ ǇƵريƾ قراراتǌا ǋي العمƵ ýلǏ األوامر واƵǗذار
Ǉاحترام القانو. 

Ǌقƽال ǉتبنا ǉتجاǙذا اǋ ŇǇ125(نجد أ( ƾالمتعل ǉي قرارƼ رنسيƽالمجلس الدستوري ال Ƈوقضا 
، ونƽس )126(بمجلس المناƼسة، حتǏ وǇƍ كاǇ الƱعƼ Ǉي قراراتǊ مǇ اƤتƮاƭ القضاƇ العادي

                                        
122  - Ɩالماد ƭاألمر 23 تن Ǉي 03- 03 مƼ Ƣرƌما يلي2003 جويلية 19، الم ǏلƵ سةƼبالمنا ƾالمتعل ، :

تنشƋ لدǎ رئيس الحكومة ǋيئة ƍدارية تدƼ ǏƵي ƮلƔ النƭ مجلس المناƼسة تتمتƴ بالشƮƤية (( 
لمƌرƼ Ƣي ، ا10- 01 مǇ القانوǇ 44، المرجƴ السابÝƾ وتنƭ المادƖ ... ))القانونية واǙستقýǚ المالي

تنشƋ وكالة وƱنية للممتلكاƘ المنجمية، وǋي ǋيئة  : ((، المتعلƾ بالمناجم ýƵ ما يلي2001 جويلية 03
تنشƋ وكالة وƱنية : ((  مǇ القانوǇ نƽسƵ ǊلǏ ما يليÝ45 وتنƭ المادƖ  ...))ƍدارية مستقلة 

  .ƾ، المرجƴ الساب.))للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وǋي ǋيئة ƍدارية مستقلة
123 - Ɩالماد ƭالمرسوم التشريعي 20 تن Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌة القيم المنقولة، 1993 ماي 23، المƮببور ƾالمتعل ،

المرجƴ ، ...)) ومراقبتǌا ةتƌسس سلƱة ضبƱ مستقلة لتنƲيم ƵملياƘ البورƮ: (( المعدý والمتمم ƵلǏ ما يلي
ƾالساب Ɩالماد ƭوتن Ý10 Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌأ05، الم  Ƙد العامة المتعلقة 2000وƵيحدد القوا ،

تنشƋ سلƱة ضبƱ مستقلة تتمتƴ بالشƮƤية المعنوية : (( بالبريد والمواƘǚƮ السلكية والǚسلكية ƵلǏ ما يلي
 05، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ 112 وÝ111 انƲر كذلǁ المواد المرجƴ السابƾ، ))واǙستقýǚ المالي

  .Ƈ ونقý الƺاƱ ǇƵ ƨريƾ القنواƘ، المرجƴ السابƾ المتعلƾ بالكǌرباƼ2002يƽري 
124 -ǁي ذلƼ رƲا أمام مجلس الدولة، انǌيƼ ǇعƱي ǎرƤاأل Ƙيئاǌال Ƙقرارا ŇǇƎƼ سةƼمجلس المنا Ƙقرارا Ƈناƛباست :  

ZOUAIMIA (R), « Les A.A.I. et la régulation économique », Op.cit, p. 06 & 07. 
125 - CHEVALLIER (J), « Réflexions sur l’institution des A.A.I. », JCP/E, 1986, 3254. 
126 -C. Const. n° 86-224, DC du 23 janvier 1987, cons, n° 16, 17, 18 & 22, In 

GAUDEMET (Y), « Note de jurisprudence : Les bases constitutionnelles du 
contentieux administratif », RDP, n° 05, 1987, p. 1355 & s ; 

Ƙسة مجلس قراراƼي المناǋ ýماƵدارية أƍ راديƽذ ةانƤي تتƼ ارƱƍ Ƙاƨة امتياƱر العامة، السلƲي انƼ ǁذل: 
BOUTARD-LABARDE (M-C) & CANIVET (G), Droit français de la 
concurrence, LGDJ, Paris,, 1994, p. 240. 
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Ǉم مǌƽي ǉتجاǙا Ɩالماد ýǚƤ 57 المرسوم التشريعي رقم Ǉة القيم 10-93 مƮببور ƾالمتعل 
 كƺيرǉ مǇ القراراƘ )127(المنقولة، ƵƋƼماǋ ýذǉ الǌيئة قابلة للƱعǇ باǗلƺاƇ أمام مجلس الدولة

  .اǗدارية الƮادرǇƵ Ɩ الǌيئاƘ اǗدارية التقليدية

   المعيار المادي-ƙانيا
رية نجد أنǌا تتƤذ Ƽي Ʊƍار ممارسة الǌيئاƘ بالرجوƍ ƳلƮƤ Ǐائƭ القراراƘ اǗدا

 ǁبذل ƔƱاƤالم ƭƤالشƼ ،Ɣة أحادية الجانƽƮذ بƤتتƼ ،ة العامةƱالسل ƘاƨمتياǙ داريةǗا
للǌيئاƘ القرار Ǚ يǌƲر رضاƼ ǉي ǋذا اǗجراǋ ،Ƈذǉ الƤاƮية نجدǋا Ƽي السلƱة القمعية 

لشƭƤ المعني بالعقوبة، وǇƍ كاǌƼ ، Ǉي تتƤذ بƽƮة انƽرادية دوǇ أƤذ رأي ااǗدارية المستقلة
 Ɩذ رأي أو استشارƤيعني أ Ǚ ذارƵǗذا اǋ ŇǇأ Ǚƍ ǊليƵ العقوبة ƴتوقي ýقب ǉذارƵƍ Ɣأحيانا يج
 ƘملياƵ يم ومراقبةƲسة أو لجنة تنƼمجلس المناƼ ،اǋبيعة العقوبة ومقدارƱ ǇƵ المعني

ƮقتǙا Ǉالعو Ǉي أƼ ƱقƼ ýƤذا التدǋ رƮينحƼ ǇǚƤة لما يتدƮة البورƽالƤم Ɣادي قد ارتك
ƼيجƔ معاقبتǊ، وƍجراƇ تقديم الشƭƤ لدƼاǊƵ أمام ǋذǉ الǌيئاƘ ما ǋو Ǚƍ سبيǌƲǗ ýار ǋذا 
 ƾاƽمجرد ات Ǐأو حت ƖستشارǙبا Ǌمقارنت ýاألحوا Ǉم ýي أي حاƼ Ǉيمك Ǚو ǊتƇلبرا ƭƤالش

Ƙرادي كالقراراƽنǙا ƴابƱتكتسي ال Ƙيئاǌال ǉذǋ اǌالتي توقع ƘالعقوباƼ ،داريةضمنيǗا  .  
 ƭƤش ǉارا تجاƛƈ ي تولدǌƼ رديƽال ƴابƱي الǋو ǎرƤية أƮاƤدارية بǗا Ƙالقرارا ƨتمتا

للǌيئاƘ اǗدارية محدŇد Ƶكس القراراƘ التنƲيمية، ǋذا التحليý ينƱبƾ تماما ƵلǏ السلƱة القمعية 
كǇ أǇ توقƼ ƴلجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة يم.  ذاƘ الƱابƴ المالي واǙقتƮاديالمستقلة

ƵقوباƼ Ƙي مواجǌة أشƤاƭ محدديǇ، وƼي نƽس الوقƘ يمكǇ أǇ تƮدر أنƲمة موجǌة 
ألشƤاƹ ƭير محدديǇ مسبقا، Ƽكǚ اǗجراƇيǇ مƤتلƽيƎƼ ،Ǉذا كانƘ العقوباƘ لǌا الƱابƴ الƽوري 

 Ɩقا للمادƼو ǁا وذلǌليƵ ير الماليةƨقة وƼبعد موا ƃǙƍ اراƛأ Ɲتنت Ǚ مةƲاألن ŇǇƎƼ32المر Ǉسوم  م
، Ƽمǋ ŹǚƛناƼ ǁرƾ بيǇ النƲام المتعلƾ باǚƵǗم الواجƔ نشرǉ مƱ Ǉرف )128(10-93التشريعي 

الǌيئاƘ التي تلجƍ ƋلǚƵ Ǐنية اǙدƤار Ƶند Ʈƍدارǋا قيماŹ منقولةŹ والعقوبة ƵلƤ Ǐرƾ أحد 

                                        
جاý التƋديبي قابلة للƱعǇ باǗلƺاƇ أمام مجلس تعدŇ قراراƘ الƺرƼة الƽاƮلة Ƽي الم: ((  التي تنƵ ƭلǏ ما يلي- 127

 ...)).الدولة

 32، المتضمǇ تƱبيƾ المادƖ 1996 مارس 11، المƌرƼ Ƣي 102-96 انƲر المادƖ األولǏ مǇ المرسوم التنƽيذي - 128
 .Ʈ ،1996ادرƖ سنة 18، المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة، Ɯ ر Ƶدد 10-93مǇ المرسوم التشريعي 
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  .)129(األƵواǇ لǌذا النƲام
ƽال ƴابƱال ƴم ǏƼيتنا Ǚ ذاǋية وƵالعقوبة جما Ǉتكو Ǉأ ǁكذل Ǉيمك  ŇǇالما أƱ ردي للعقوبة

 ƴكحالة التجمي ،Ƙسساƌم ƖŇدƵ Ɣيعاق Ǉسة أƼلمجلس المنا Ǉذ يمكƍ ،Ǉمحددو ƭاƤاألش ƇǙƌǋ
ƖدŇمحد Ƙسساƌالم ǉذǋ Ǉوتكو.  

وǋناƤ ǁاƮية أƤيرƖ للقراراƘ اǗدارية وǋي الƱابƴ التنƽيذي للقرار اǗداري، Ƽالǌيئة 
Ƴ المسبƾ للقاضي، ويعتبر التنƽيذ الƽوري مǇ اǗدارية ǋي التي تعƱي السند التنƽيذي دوǇ الرجو

 وبالتالي ƵƋƼLégalitéماý اǗدارƖ تتمتƴ بقرينة الشرƵية . )130(بيǇ المبادƏ العامة للقانوǇ العام
الǌيئاƘ اǗدارية Ƽي نƽس اǙتجاŇǇƎƼ ǉ العقوباƘ التي توقعǌا . تتمتƴ بامتياƨ التنƽيذ الƽوري

- 03 مǇ األمر 107تتضمنǊ الƽقرƖ األƤيرƖ مǇ المادƖ  تتƮف بنƽس الميƖƨ، وǋذا ما المستقلة
، ويتم تƱƺية العقوباƘ )131( المتعلƾ بالنقد والقرƯ التي تقضي أǇ الƱعƹ Ǉير موقف للتنƽيذ11

  .المالية لǌذǉ الǌيئاƘ كƋنǌا ديوǇ ممتاƖƨ للدولة وتدƍ ƴƼلǏ الƨƤينة العامة
الǌيئاƘ نا نكيف ممارسة نستنتƝ أǇ اƵǙتماد ƵلƮƤ Ǐائƭ القراراƘ اǗدارية يجعل

 القمعية بƋنǌا مشابǌة للقراراƘ اǗدارية Ʊالما أŇǇ كلتا الƽئتاǇ تندرجاǇ ضمǇ اǗدارية المستقلة
  .امتياƨاƘ السلƱة العامة

  الفرع الثاني
  السلطة القمعية بين الطابع التأدیبي واإلداري

 ŇǇƎƼ دارية التقليديةǗا Ƙيئاǌرار الƹ ǏلƵدارية الǗا Ƙيئاǌمستقلةال ƴم ƘقاǚƵ اǌƱترب 
األƵواǇ المƤاƱبيǇ بالنƲام القمعي، وتتمǋ ýƛذǉ العǚقاƼ Ƙي ƵدƖŇ أنƲمة كالتراƤيƭ، اƵǙتماد 

ƠريƮة، التƮƤقة السابقة ... الرǚالع ǉذǋ Ǐلƍ رƲبالن ƘǙالحا ǉذǋ يƼ Ƙالعقوبا ƴتوقي ǇيكوƼ
 توقǋ ƴذǉ الǌيئاƵ ƘقوباƘ ولو Ƽي ، ƹير أنǊ مǇ الممكǇ أǇ)أوŹǙ ( أنǌا ƼكرƖ السلƱة التƋديبية 

  ).ƛانياƹ ýƲ ) Źياǋ Ɣذǉ العǚقة السابقة 
                                        

، المتعلƾ 1996 جواǇ 22، المƌرƼ Ƣي 02-96لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة رقم  انƲر نƲام -  129
باǚƵǗم الواجƔ نشرǉ مƱ Ǉرف الشركاƘ والǌيئاƘ التي تلجƍ ƋلǚƵ Ǐنية اǙدƤار، Ʈƍ ǇƵدارǋا قيما 

، Ɯ ر Ƶدد 1996 ديسمبر 28منقولة، والذي تم التƮديƵ ƾليǊ بموجƔ قرار وƨير المالية المƌرƼ Ƣي 
  1996، الƮادرƼ Ɩي سنة 36

130- DELMAS-MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger, Op.cit, p. 
93 ; DEBBASCH (C), « Le droit administratif droit dérogatoire au droit 
commun », In Mél. CHAPUS (R), Droit administratif, Op.cit, p. 127.   

   .147كالية وقف التنƽيذ ƭ أنƲر أدناƼ ǉي ƍش-  131
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ŷǗوƈ-قةƓة ساƽǘع üư Ǐƺ السلطة القمعية   
 ǉذǌل Ǉالممك Ǉم ýيجع ǇيƽƲة كالموƮاƤ Ƙقاǚبع ƖدارǗبا ǇوƱالمرتب ƭاƤاألش ŇǇƍ

 ŅƇاƱƤأ ƭاƤاألش ƇǙƌǋ Ɣذا ما ارتكƍ ديبيةƋة تƱم سلǌليƵ تمارس Ǉأ ƖدارǗلوا اƤأو أ
بالتƨاماتǌم المǌنية، ƋƼساس ممارسة اǗدارƖ للسلƱة التƋديبية Ƽي ǋذǉ الحالة نجدƼ ǉي تلǁ العǚقة 
 ǏلƵ ة رئاسيةƱتمارس سل Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇحيث أ ،ƜدماǗي الترسيم أو اƼ لةƛالسابقة والمتم

، ƼاألƵواǇ مستقلةالǌيئاƘ اǗدارية الالموƽƲيǇ التابعيǇ لǌا، لكǋ Ǉذا التبرير Ǚ يƮلƠ أمام 
Ʊالضب Ƙيئاǋ رفƱ Ǉة رئاسية مƱم سلǌليƵ تمارس Ǚ ة القمعيةƱبالسل ǇبوƱاƤالم.  

مǇ جǌة أƤرǎ نجد أŇǇ اǗدارƖ يمكǇ أǇ تمارس سلƱة Ƶقابية ƵلǏ أƵواǇ ليسوا موƽƲيǌا 
 وƱالما أŇǇ اǗدارƖ لǌا امتياƨاƘ السلƱة العامة Ƽلǌا سلƱة ،لكǇ ترتبƱ معǌم بعǚقاƘ تعاقدية

سلƱة توقيƵ ƴقوباƘ مƴ المتعاقد معǌا أيضا لǌا وتعديý العقد بƽƮة منƽردƖ والƽسخ اǙنƽرادي، 
ربǌƱا تتلǁ العǚقاƘ التعاقدية التي Ƽي  ما أýƤ بالتƨاماتǊ التعاقدية، وأساس ǋذǉ السلƱة نجدǉ اƍذ

  .مƴ الشƭƤ المƤاƔƱ بالعقوبة
جموƵة تتكوǇ مƵ Ǉدد محدŇد مǇ تقليديا تكوǇ العقوبة تƋديبية Ƶندما تتƤذ Ƽي Ʊƍار م

 ǉذǋة وƵا المجموǌليƵ د التي تسيرƵالمرتكبة ضد القوا ƘاƽالƤالم ƴلقم Ɩي مقررǋو ƭاƤاألش
ƾمعنوية أو سالبة للحقو ƘقوباƵ ýي شكƼ رǌƲالبا ما تƹا، وǌي التي وضعتǋ ƖيرƤ132(األ( .

 Ưولة لبعƤديبية المƋة القمعية التƱدارية المستقلةوالسلǗا Ƙيئاǌذا  الǋ ة كليةƽƮالف بƤت Ǚ
Ɯالنموذ.  

 Ƴالمشر Ɩرادƍ Ǐلƍ ŹǚƮديبي يعود أƋالت ƴابƱبال Ʊالضب Ƙيئاǌة القمعية لƱتكييف السل 
، ƼالوƲيƽة القمعية )133(وذلǁ بمناسبة العقوباƘ التي توقعǌا لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة

 ǋي الƺرƼة وقƴ العقوباƺƘرƼة التي توال. التي تمارسǌا ǋذǉ اللجنة قد كيƘƽ بالوƲيƽة التƋديبية
 واƤتƮاǋ ƭذǉ الƺرƼة محدŇد بالمجاý التƋديبي وǋو معرف باýǚƤǗ ،التƋديبية والتحكيمية

بالواجباƘ المǌنية وأǚƤقياƘ المǌنة وكý مƤالƽة لǖحكام التشريعية والتنƲيمية المƱبقة Ƶليǌم 
، ŇǇƍ )134(ي توقعǌا اللجنة المƮرƼيةالتكييف تبناǉ المشرƳ بشǇƋ بعƯ العقوباƘ التǋذا ونƽس 

                                        
132 - PRALUS-DUPUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire 

reconnu à certaines A.A.I », RFDA, n° 03, 2003, p. 559. 
، المتعلƾ 1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي رقم 53 و51 انƲر المواد - 133

  .المنقولة، المعدýŇ والمتمم، المرجƴ السابƾببورƮة القيم 

134 -Ɩر المادƲاألمر 107/2  ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أوƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،.  
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 ǉذǋ سƽتماد، ونƵǙة كاƮاƤ مةƲنƋبالعقوبة ب ƔƱاƤالم ƭƤبالش ǇاƱترتب Ǉيئتيǌال Ǉاتيǋ
 مƴ ة األƤرƼ ǎي ýƲ أنƲمة مشابǌالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالعǚقاƘ الƤاƮة ترتبƱ بǌا 

لƱة القمعية التي األƵواǇ اǙقتƮادييǇ كالتراƤيƭ والتƮريحاƘ، ما يجعلنا نقوý أǇ الس
 Ƙيئاǌال ǉذǋ اǌتمارسǉديبيةتجاƋة قمعية تƱي سلǋ ǇواƵاأل ƇǙƌǋ )135(. 

ýǚƤ Ǉويبدو م Ƙالعقوبا ǉذǋ البيةƹ ŇǇƋب  Ƙيئاǌال ǉذǌديبي لƋام القمعي التƲذا النǋ دراسة 
Ǚ تƤاƔƱ مجموƵة واحدƖ تمارس نƽس النشاƼ ،ƱالمƤاƱبوǇ بǌذǉ العقوباƘ كƛيروǇ وƹير 

ا ƤاƮة ƍذا Ƶلمنا أŇǇ بعǋ Ưذǉ النƮوƭ تعرŇف المƤالƽاƘ بƋنǌا Ƥرƾ للقوانيǇ محدديǇ مسبق
  .واألنƲمة

 للسلƱة القمعية التƋديبية ينبƾƛ مǇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƼاألƼ ýƮي ممارسة 
 لكنǊ أوسƴ مǇ ذلǁ الذي تمارسǊ الǌيئاƘ اǗدارية  Ratione personaeاƤتƮاƭ شƮƤي 
ƮتƤǙذا اǌƼ ،لم يالتقليدية ƭا ýذا المجاǋ يƼ رƮة نحƵالمجمو ƜارƤ ƨيرتك Ǉأ Ǉحيث يمك 

Ǉام معيƲمسبقا بن Ɩ136(المحدد(.  
اللجنة المƮرƼية أǇ تƱاý أشƤاƭ لم يتم اƵتمادǋم Ƽتوقƴ يمكǇ للعقوباƘ التي توقعǌا 

 ƱƼالما أƇǙƌǋ ŇǇ األشƤاƭ.  وبالتالي تǌƲر ǋذǉ اللجنة كǌيئة مǌنية)Ƶ)137ليǌم العقوباƘ التƋديبية
يمارسوǇ نشاƱا مǌنيا يتمƼ ýƛي نشاƱ البنǁ أو المƌسسة المالية ǌƼم يƤضعوǇ لرقابة اللجنة 

ǋذǉ اللجنة Ƶندما تتدýƤ تواجƼ Ǌئة واحدƖ مǇ األشƤاƭ الذيǇ يمارسوǇ أǇ المƮرƼية، ƍذ 
 والمشرƳ ،النشاƱ المƮرƼي ǌƼي تسǌر ƵلǏ احترام قواƵد حسǇ سير المǌنة، Ƽلǌا Ʊابƴ مǌني

ƽرنسي يƽنيالǌم ƔƱاƤالعقوبة ت Ƙذا كانƍ ما Ǉبي ƾارƮƤاديا أو شƵ 138(ا(.  

                                        
135 - LEFEBVRE (J), « Le  pouvoir de sanction : Le maillage répressif », Op.cit, p. 128.   
136 - Conseil d’Etat, rapport public sur les A.A.I, études et documents, n° 52, 2001, la 

documentation française, Paris, 2001, p. 317, disponible sur le site Internet 
www.ladocfrancaise.gouv.fr     

137 - Ɩالماد ƭ105 تن Ǉم ƖيرƤأ ƖقرƼ  ما يلي11-03األمر ǏلƵ  )) : التي ƘاƽالƤالم ƇقتضاǙند اƵ Ǉكما تعاي
 Ƙم العقوباǌليƵ ƾبƱم وتǋتمادƵيتم ا Ǉأ Ǉسسة المالية دوƌأو الم ǁالبن Ʊنشا Ǉيمارسو ƭاƤا أشǌيرتكب

المرجƴ  .))التƋديبية المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي ǋذا األمر دوǇ المساس بالمǚحقاƘ األƤرǎ الجƨائية والمدنية
  .بƾالسا

138 -  ŇǇƎƼ Ǉنييǌير المƹ تمس Ƙذا كانƍ أمام مجلس الدولة أما Ǉيكو ǇعƱال ŇǇƎƼ Ǉنييǌالعقوبة تمس الم Ƙذا كانƍ
  الƱعǇ يكوǇ أمام محكمة استئناف باريس وذلǁ بشǋ ǇƋيئة األسواƾ المالية

 (( La nouvelle autorité financière exercera à la fois un pouvoir de sanction 
administrative et un pouvoir de sanction disciplinaire ; lorsqu’elle exercera le 
premier, l’instance de recours sera la cour d’appel de Paris ; dans le second cas, ce 

= 



 

 49

 Ʋحǚديبي بدأ ياليوم  نƋالت ƴام القمƲن ŇǇأƠكتس Ɩة كبيرƽƮدارية المستقلة بǗا Ƙيئاǌوبالتالي ال 
 Ƙذا ǎرƤأ ƘقوباƵقة سابقة وǚƵ ارƱƍ يƼ ذƤالتي تت Ƙالعقوبا ǉذǋ Ǉبي ƾرƽال Ǉم Ƴر نوǌƲي

التي يمكǇ لǌذǉ الǌيئاƘ اتƤاذǋا Ƶلƹ Ǐرار مجلس المناƼسة  ƱStricto sensusبيعة ƍدارية محضة 
حيث أǋ ŇǇذǉ العقوباƘ اǗدارية المحضة تتƤذ ضمƱƍ Ǉار Ƶام Ƽي حيǇ أŇǇ العقوباƘ التƋديبية 

 . تƽترƯ ممارسة سلƱة ƵلǏ مجموƵة مǇ األشƤاƭ يرتبƱوǇ بالǌيئة ضمǚƵ Ǉقة معينة

لعقوباƘ التƋديبية قد تلتقياƼ Ǉي نوƳ العقوبة، Ƽالعقوبة ƹيرأŇǇ العقوباƘ اǗدارية المحضة وا
المالية تǌƲر بالƱابƴ التƋديبي Ƽي المجاليǇ المƮرƼي والمالي ويمكǇ أǇ تكوƍ Ǉدارية محضة 

  .)Ƶ)139ندما يوقعǌا مجلس المناƼسة
 ǉذǋ ŇǇم أƹرƼ دارية محضةƍ ديبية أوƋا تǌƃنƋقوبة بƵ توجد مرجعية معينة لتكييف Ǚ Ǉذƍ

 ƃǙƍ أŇǇ المشرƳ لم يتبǇ موقƽا واحدا تجاǌǋا، ƎƼذا كاƮ Ǉريحا تجاƘ، ǉ ذاƱ Ƙابƴ واحدالǌيئا
 Ǌأن ƃǙƍ ،ةƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲية ولجنة تنƼرƮا اللجنة المǌب ƾƱالتي تن Ƙالعقوبا
 Ƈرباǌالك Ʊبمناسبة لجنة ضب Ƴنية المشر ǇƵ ýƇم نتساƛ ،ǁكذل Ǉلم يك ǎرƤاأل Ƙيئاǌبمناسبة ال

العقوباƘ اǗدارية بالتكييف السابýǌƼ ، ƾ يقƮد )ƨ)140 لتكييǊƽ بŇǇƋ العقوباǋ Ƙي ƍداريةوالƺا
المحضة وǋو ما Ǚ نƲنŃǊƃ كوǇ أǋ ŇǇذǉ اللجنة ترتبƱ بالمƤاƱبيǇ بالسلƱة القمعية بƋنƲمة معينة 

 Ɩالماد ƭي نƼ Ƴنية المشر ŇǇأ ǇƲننا نƎƼ 115وبالتالي Ǐدارية بالمعنǗا Ƙا العقوباǌد بƮيق 
  .الواسƴ وذلǁ بالقياس مƴ الǌيئاƘ السابقة ŇǇƎƼ السلƱة القمعية لǌذǉ الǌيئة ǋي قمƍ ƴداري تƋديبي

   ممارسة السلطة القمعية Ʒ Ǐƺياب ƈيņ عƽǘة ساƓقة–ƙانيا 

                                                                                                                         
sera le conseil d’Etat )), Voir CONNAC (P-H), «  La nouvelle autorités des marchés 
financières », Rev Diplôme, p. 22 ; GIZARD (B) et DESHANEL (J-P), 
« Déontologie financière et pouvoir disciplinaire », In Mél. AEDBF-France, Droit 
Bancaire et Financier, (s/dir) DEVAUPLANE (H) et DAIGRE (J-J), banque 
éditeur, Paris, 2001, p179 

139 -  Ɣديبية والنتيجة حسƋدارية محضة وأحيانا تƍ أحيانا ǇتكوƼ دواجيةƨǙة اƽƮالمالية ب Ƙر العقوباǌƲت 
مجلس الدولة الƽرنسي أŇǇ العقوباƘ التƋديبية قابلة للعƽو ولو كانƘ مالية ƹير أŇǇ الƺرامة كعقوبة ƍدارية 

  :محضة ƹير قابلة للعƽو، انƲر قرار مجلس الدولة الƽرنسي
CE, 14 juin 1991, Radio Solidarité, In AUTIN (J-L), « Le pouvoir répressif d’une 
A.A.I devant le juge administratif », RFDA, n° 06, 1992, p. 1018. 

140 -  Ɩالماد ƭ115 تن Ǉالقانو Ǉما يلي01-02 م ǏلƵ Ƙالقنوا ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ، :
تحديد العقوباƘ ...  أǉǚƵ بما يƋتي 114 المǌام المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي المادƖ تقوم اللجنة Ƽي Ʊƍار ((

Ǉلكيǌا للمستǌعƼد Ɣالواج Ƙالتعويضا ǁد أو المعايير وكذلƵدم احترام القواƵ ǇƵ داريةǗا (( ƴالمرج
ƾالساب 
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ضمƱƍ Ǉار Ƶام دوǇ األƤذ Ƽي ǋذǉ الحالة  الǌيئة اǗدارية المستقلة السلƱة القمعية تمارس 
جمƴ الǌيئة بالشƭƤ المƤاƔƱ بالعقوبة وƼي ǋذǉ الحالة نجد مǚƛ بعيǇ اƵǙتبار وجود رابƱة ت

  .)141(المƌسساƘ التي تقوم بممارساƘ مقيدƖ للمناƼسة
ƼاƤتƮاƭ مجلس المناƼسة ǋو اƤتƮاƵ ƭام ƍذ يشمý جميƴ القƱاƵاƘ اǙقتƮادية، ǌƼو 

ƘدماƤوال ƴيƨوالتو ƜنتاǗا ƘاƱنشا ýك Ɣيرتب)142(يراق ǚƼ ،نيةǌالم ƘماƲالمن Ǐوحت  Ʊ
 وبالتالي Ǚ يƮدر ƵقوباƘ تƋديبية كاǗنذار أو التوبيخ أو ،األƵواǇ اǙقتƮادييǇ بعǚقاƘ سابقةب

يكƽي Ƽ. سحƔ اƵǙتماد والترƤيƼ ،ƭمجلس المناƼسة لǊ اƤتƮاƭ أƼقي  Ƽي الحياƖ اǙقتƮادية
ئة ƼقƤ Ʊرƾ القواƵد المنƲمة للحياƖ اǙقتƮادية ليتدýƤ ولو كاǋ Ǉذا العوǇ يƤضƴ لرقابة ǋي

 .)143(أƤرƹ ǎير مجلس المناƼسة

نƽس اƤǙتƮاƭ  للجنة المƮرƼية تجاǉ األشƤاƭ الذيǇ يمارسوǇ نشاƱاƘ البنوǁ منƠ و
ƭاƤاألش ƇǙƌǋ تمادƵولو لم يتم ا ƘقوباƵ مǌليƵ ƴيوق Ǉأ ǇيمكƼ ،المالية Ƙسساƌ144(والم(.  

ǋ Ǉدارية انمǗديبية والعقوبة اƋدارية والتǗالعقوبة ا Ǉبي ƾرƽر الǌƲا ي ƖدارǗا Ǉلمحضة أي
العامة مƴ تلǁ التي يوجد Ƽيǌا بý تتشابǊ وضعيتǌم ة سلƱراد ليس لǌم موقƴ تجاǉ الƼتƤاƔƱ أ

 .)145(باقي المواƱنيƼ Ǉي نƲام قانوني Ƶام

  
  الفرع الثالث

   الهيئة  القضائيةاالداریة 
 Ʊتضبǌاحترام ǎبمراقبة مد ǁالمالية، ذل Ƙسساƌوالم ǁالبنو ƳاƱية قƼرƮا اللجنة الم

ƳاƱذا القǋ يمية التي تحكمƲحكام التشريعية والتنǖل، Ǉضم Ɯاللجنة تندر ǉذǋ Ƙذا كانƎƼ  Ƙيئاǌال
   وتتمتƴ بسلƱة قمعية ýǌƼ العقوباƘ التي تتƤذǋا تƤƋذ ƮورƵ Ɩقوباƍ Ƙدارية ÞاǗدارية المستقلة

                                        
141 - DELMAS-MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger, Op.cit, p. 26. 

  .، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الساب2003ƾ جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 02لمادƖ  انƲر ا-   142
 وقد سبƾ لمجلس المناƼسة الƽرنسي أƵ ǇاقƵ ƔدƖ بنوǁ ذلǁ ألنǌا قامƘ بƎبرام اتƽاقاƘ مناƼية للمناƼسة - 143

  :بشǇƋ القروƯ العقارية، انƲر
FRISON-ROCHE (M-A), «  Les banques face aux règles de la concurrence », Le 
Monde, 10 octobre 2000. 

144  - Ɩر المادƲاألمر رقم / 105 ان Ǉم ƖيرƤي 11-03أƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أو Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،
ƾالساب ƴالمرج.  

145 - DE-CORAIL (J-L), « Administration et sanction : réflexions sur le fondement du 
pouvoir administratif répressif », Op.cit, p. 120. 
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 ƠƮƽائري لم يƨالج Ƴالمشر ǇƵكس الƵ جنةƃالل ǉذǌبيعة القانونية لƱال ǉتجا Ǌƽموق  Ƴمشر
الƽرنسي الذي اƵتبر اللƃجنة المƮرƼية ǋيئة ذاƱ Ƙابƴ مƨدوƋƼ ،Ɯحيانا تǌƲر بمǌƲر الǌيئة 

 Ɩالماد ƭن Ǐبمقتض ƘقوباƵ ذƤندما تتƵ داريةǗيئة القضائية اǌر الǌƲم بمƛ ،داريةǗاL 613- 

ƽرنسي  مǇ التقنيǇ النقدي والمالي الƽرنسي وƼي ǋذǉ الحالة يكوǇ الƱعǇ أمام مجلس الدولة ال23
Ưير كقاضي نقƤذا األǋ رǌƲيئة .)146(ويǋ يةƼرƮتبر اللجنة المƵائري اƨمجلس الدولة الج Ǉلك

، لكǇ يǌƲر أǇ مجلس الدولة )ƛانيا( وحاوý البعƯ انتقاد ǋذا الموقف )أوƍ)Ǚدارية مستقلة 
 Ƴالمشر Ɩرادƍ Ǐلƍ رƲبالن Ǌƽي موقƼ ƔائƮ)اƛالƛ(  

ŷǗوƈ- الدولة Ƨف مجلƽمو:  
القابلة  المتعلƾ بالنقد والقرƯ  بŇǇƋ القراراƘ 11-03 مǇ األمر 107دƖ  نƭ المايقضي 

 Ƙالقرارا ƱقƼ يǋ القضائي ǇعƱلل Ƙي، والعقوباƽƮقتا، أو المƌم ƖدارǗقائم با Ǉالمتعلقة بتعيي
التƋديبية، وبمǌƽوم المƤالƽة يǌƲر أŇǇ القراراƘ األƤرǎ، كالتحذير واألمر ǋي قراراƍ Ƙدارية 

ناƵƨة اǗدارية أي دƵوǎ اǗلƺاƼ ،ƇتǌƲر بالتالي اللجنة المƮرƼية Ƽي ǋذǉ تƤضƴ لنƲام الم
Ƙذ أوامر أو تحذيراƤندما تتƵ داريةƍ يئةǌبعقوبة ،الحالة ك ƾƱندما تنƵ داريةƍ يئة قضائيةǌوك 

 Ƙالقرارا ǉذǋ ضد ǇعƱال Ǉالحالة يكو ǉذǋ يƽƼ ،قتاƌم ƖدارǗي أو قائم باƽƮم Ǉديبية أو تعيƋت
  .مجلس الدولةبالنقƯ أمام 

 ǁدارية مستقلة وذلƍ يئةǋ اǌنƋية بƼرƮائري كيف اللجنة المƨمجلس الدولة الج Ǉلك 
ƼاƵتبر اللجنة المƮرƼية . بمناسبة النƲر Ƽي قضية يونيǇ بنǁ معتمدا Ƽي ذلƵ ǁلǏ الƽقǊ األجنبي

ƔديƋيئة رقابة وتǋ،Ǘا ŇǇƎƼ Ǉالقانو ƾريƱ ǇƵ ƖدŇالقضائية محد ƘاƇجراǗا Ƙذا كانƎƼ  ƘاƇجرا
المتبعة أمام ǋذǉ اللجنة ƹالبيتǌا محدŇدƱ ǇƵ Ɩريƾ النƲام الداƤلي، ƛم ŇǇƍ الǌيئاƘ القضائية Ƶندما 
تنƲر Ƽي قضية تكوǋ Ǉذǉ األƤيرƖ مناƵƨة بالمعنǏ الضيƾ وǋذا ما Ǚ يتحقƾ أمام اللجنة 

لي ǌƼي قراراƘ المƮرƼية، وبالتالي ŇǇƎƼ قراراƘ اللجنة ǋي قراراƘ قابلة للƱعǇ باǗلƺاƇ وبالتا
  .)ƍ)147دارية مما يجعǋ ýذǉ الǌيئة تكيف بƋنǌا ǋيئة ƍدارية مستقلة

   الطاƲƓ اǗزدواجǏ للسلطة القمعية للجنة المƬرƺية : مجلƧ الدولةموƽف انتقاد -ƙانيا
ǉانتقاد Ưالبع ýمجلس الدولة حاو ǉالذي تبنا ǉتجاǙذا اǋ:  

                                        
146 - LAGET-ANNAMAYER (A), « Les pouvoirs de sanction de la commission 

bancaire », AJDA, n° 01, 2004, p. 28. 
147 - DIB (S), «  La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission 

bancaire en Algérie », Banque et droit, n° 08, nov - déc. 2001, p. 20. 
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Ƥاأل ǉذǌƼ يةƼرƮاللجنة الم Ǉحيث تكوي Ǉة مǌج ǇمƼ ائرƨالج ǁبن ƲƼمحا Ǉم ýتتشك Ɩير
 Ǉقاضيي Ǉي والمحاسبي ومƼرƮالمالي والم ýي المجاƼ مǌتƇاƽك Ǐلƍ رƲبالن ǇتاروƤي ƇضاƵث أǚƛو

  .)148(يƤتاروǇ مǇ المحكمة العليا، Ƽوجود القضاƼ Ɩي تشكيلة اللجنة دليƵ ýلƱ Ǐابعǌا القضائي
ýالقوƼ ǎرƤة أǌج Ǉأمام الوم ƾالضي Ǐة بالمعنƵƨمنا Ɣياƺب  Ǉيمك Ǚ يةƼرƮلجنة الم

 ،Ǌذقبولƍ ،ذا المعيارǋ Ǐلƍ رƲا قضائية بالنǌنƋيئة ما بǋ ǏلƵ الحكم Ǉيمك Ǚ Ƽ Ƙيئاǌلل Ǉيمك
ýƮƽت Ǉي القضائية أƼ Ǐأمام  حت Ǉأننا نكو ƃǙƍ ذاǋ مƹور ،ƾوم الضيǌƽة بالمƵƨمنا Ɣياƹ

رف اƤǓر ǋو البنǁ  والƽ،Ʊي مجاý اللجنة المƮرƼية، Ƽالدولة ممƛلة باللجنة كƱرفƼ ،مناƵƨة
  .أو المƌسسة المالية المرتكƔ للمƤالƽة، أنǌا تشبǊ المحاكمة الجƨائية

Ǚ  يجƔ أƼ Ǉي حيǇ القوý بŇǇƋ اللجنة المƮرƼية ǋي ǋيئة تƋديƔ وƵقاƔ ومراقبة، أيضا
.  مǇ اƤتƮاƭ القضاƇ أيضاǇوكننسǏ أǋ ŇǇذǉ الǌيئة تتƤذ تدابير تحƲƽية، والعقوباƘ التƋديبية ت

 وكذا )Ǉ)149 مǚƛ للقاضي الجƨائي أǇ يعاقƔ بالمنƴ مǇ ممارسة مǌنة أو نشاƱ أو ƍǇƼذ يمك
Ƈالقضا ƭاƮتƤا Ǉي مƽƮم Ǉقتا أو بتعييƌم ƖدارǗقائم با Ǉبتعيي Ƙ150(العقوبا(.  

كذلǁ مجلس الدولة استمد تكييف اللجنة المƮرƼية بƋنǌا ǋيئة ƍدارية مستقلة مǇ معيار نجد 
 ƘاƇجراǗا Ǉقانو ƾبيƱدم تƵ يƼ Ǉي، لكǋ اǌالتي تضع ƘاƇجراǗا ƴاللجنة تتب ǉذǋ ŇǇالمدنية وأ

الحقيقة يكƽي أǇ يحترم ǋذا النƲام الداƤلي مبادƏ اǗجراƇاƘ المدنية كاƵ ƳǚƱǙلǏ الملف 
 .)151(واحترام حقوƾ الدƼاƳ لكي تكوǋ Ǉيئة قضائية

ƭبن ƃǙƍ وجوبي Ǉيكو Ǚ Ɣالتسبي ŇǇƎƼ يذيةƽتن Ƙا أمام قراراƃذا كنƍأمام .و Ǉا نكوŇلم Ǉلك 
Ưبالنق ǇعƱال Ǌأوج Ǉم Ǌوج Ɣالتسبي Ɣياƹ ŇǇƎƼ أحكام قضائية.  

 ǇعوƱ يǋ يةƼرƮاللجنة الم Ƙقرارا Ňالمقدمة ضد ǇعوƱال ŇǇتبر أƵمجلس الدولة ا ŇǇƍ مƛ
 Ɩالماد ƭي نƼ ǉنجد Ǚ ذا ماǋو ƇاƺلǗسابقا 146با Ưالنقد والقر Ǉقانو Ǉم  ) Ɩا المادǌوتقابل

ƎƼذا كاǇ الحاý كذلǁ . وǋذا ǋو التƽسير الذي أƤذ بǊ مجلس الدولة ) 11- 03  مǇ األمر107

                                        
148 - Ibid. 

149 - Ɩر المادƲاألمر 19 ان Ǉي 165-66 مƼ Ƣرƌ1966 جويلية 08، الم Ǉقانو Ǉوالمتمم، المتضم ýŇالمعد ،
ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالعقوبا.  

150 - Ɩر المادƲاألمر 445/2 ان Ǉي 58-75 مƼ Ƣرƌالمدني 1975 سبتمبر 26، الم Ǉالقانو Ǉالمتضم ،
، 75/59 مǇ األمر Ý783 والمادƖ 1975 سبتمبر Ʈ ،30ادرƼ Ɩي 78المعدýŇ والمتمم، Ɯ ر Ƶدد 

  .101، يتضمǇ القانوǇ التجاري، المعدýŇ والمتمم، Ɯ ر Ƶدد 1975 سبتمبر 26المƌرƼ Ƣي 
151 - DIB (S), « La nature du  contrôle juridictionnel … », Op.cit, p. 21.  
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ƎƼذا كاƼ . Ǉلماذا يسترشد مجلس الدولة بمعايير Ƶدم احترام اǗجراƇاƘ المدنية وƹياƔ المناƵƨة
 Ɩالماد ƭك107ن ǇƋيقضي ب ýƇاƺلƍ ǇعوƱ يǋ يةƼرƮاللجنة الم Ƙضد قرارا ǇعوƱال  .

  .)152(حالة تكوǇ اللجنة ǋي ǋيئة ƍداريةوبالتالي ƎƼنƼ Ǌƃي ǋذǉ ال
 Ɩي المادƼ ýيستعم Ưبالنقد والقر ƾاألمر الجديد المتعل ŇǇƋيرا يضيف األستاذ بƤ107أ Ǌمن 

ƵبارƖ الƱعǇ القضائي، وبالتالي ŇǇƎƼ المشرƳ قد Ƽ ýƮƼي Ʊابƴ اللƃجنة المƮرƼية بƋنǌا ǋيئة 
  .)153(نوǇ السابƾقضائية بعدما كاǇ يستعمý مƱƮلƠ الƱعǇ اǗداري Ƽي القا

 Ɩالماد ƭن ŇǇƎƼ Ǉما يكǌم Ǉأمر 107لك Ǉ11-03 م ƖŇدƵ ýتحتم Ưبالنقد والقر ƾالمتعل 
ƘاƇقراƘǚويƋأو ت :  

Ǎاألول Ɣƅالقرا-ǚي كƮيق ƭذا النǋ  ǇعƱمكانية الƍ Ǉم Ƙاألوامر والتحذيرا Ǉم 
Ǘدارية أمر القضائي رƹم أنǌا قراراƍ Ƙدارية، وǋذا ƹير ممكƍ Ǉذ أǇ الƱعǇ ضد القراراƘ ا

  .وارد ولو بعدم وجود نǌƼ ƭذا مبدأ مǇ مبادƏ القانوǇ اǗداري

 القراƖƇ الƛانية لǌذا النǋ ƭي أŇǇ المناƵƨة اǗدارية تƼ ƭƤقƱ ما ǋو -القراƔƅ الƙانية
 Ɩي المادƼ ǊليƵ ƭوƮقائم107من Ǉديبية وتعييƋالت Ƙا، أي العقوبا Ǉقتا أو تعييƌم ƖدارǗبا 

Ǉا مǋيرƹ اŇي، أمƽƮم ŇǇذ أƍ ير ممكنةƹ ƘاƇالقرا ǉذǋ Ǉا القاضي العادي لكǌيƼ رƲينƼ Ƙالقرارا 
 Ɩالماد ƭ07ن ƭاƮتƤتحديد ا ýأج Ǉالمدنية يعتمد المعيار العضوي م ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉم 

ومǇ جǌة أƤرǙ ǎ يمكǇ نقý اƤǙتƮاƭ مǇ القضاƇ اǗداري ƍلǏ القضاƇ . القاضي اǗداري
  .Ǉ تكوǇ بƽƮة Ʈريحةالعادي بǌذǉ الƮيƺة ƍذ يجƔ أ

وǋي األكƛر مƇǚمة، حيث أǋ Ǉذا النƭ يحدد ما ǋي القراراƘ القابلة  -القراƔƅ الƙالƙة
لƱعǇ لللƱعǇ  بالنقƯ أمام مجلس الدولة أما ƹيرǋا مǇ القراراǌƼ Ƙي قراراƍ Ƙدارية قابلة 

 لنƲام ƤاƼ ƭي وƍذا Ƶلمنا أŇǇ القراراƘ اǗدارية تƤضƴ. باǗلƺاƇ أمام الǌيئة القضائية نƽسǌا
وبالتالي  . 107 التƲلم اǗداري وǋذا ما لم يكرسǊ المشرƳ بالنسبة لنƭ المادǋ ƖوالƱعǇ أǙ و

نǌƽم أŇǇ قراراƘ اللجنة المƮرƼية Ƽي ǋذǉ الحالة ƵبارǇƵ Ɩ أحكام قضائية أي أنǌا ǋيئة قضائية 
دارية مستقلة أو ǋيئة وبالتالي تǌƲر اللجنة المƮرƼية بوجǌيƍ Ǉذ يمكǇ أǇ تكوǋ Ǉيئة ƍ .ƍدارية

ǉرنسي كما سلف ذكرƽال Ƴالمشر Ǌذا ما كرسǋداري، وƍ Ƈقضا.  

                                        
152 - Ibid.    
153 - DIB (S), « L’ordonnance sur la monnaie et le crédit. Des repenses innovantes », El 

Watan du 17 décembre 2003.  
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  : الƓحƘ عن نية المشرƙ–Ʊالƙا 
ƘتباراƵا ƖŇلعد ǁوذل ،Ɩسعيد منتقد Ɣا األستاذ ديǌب Ƈاألسانيد التي جا ŇǇƍ)154(:  

  Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك Ǚ اǌضائƵأ Ǉبي Ǉم Ɩوجود القضاƼ ،تشكيلة اللجنة ƭƤيما يƽƼ
Ɩبالضرور Ǉم Ǉتتكو ǎرƤدارية المستقلة األǗا ƘيئاǌالƼ ،ا القضائيǌابعƱ ǏلƵ ǚدلي 

  .قضاƖ دوǇ أǇ تكيف بƋنǌا ǋيئاƘ قضائية
أما ǇƵ اƤتƮاƭ القضاƼ Ƈي المجاý التƋديبي، ƼيجƔ اǗشارƍ ƖلǏ أŇǇ المشرƳ الجƨائري  

 ƽƼي مجاý قد ƤوýŇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة األƤرǎ نƽس السلƱة العقابية التƋديبية،
اƤتƮاƭ لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة ǋ ŇǇƎƼذا اƤǙتƮاƭ قد منƠ للƺرƼة 
 ŇǇƎƼ Ňمƛ Ǉاللجنة، وم ǉذǌداري لǗا ƴابƱال Ƴس المشرŇكر Ǌسƽن Ƙي الوقƼديبية، وƋالت

 .قراراتǌا قابلة للƱعǇ باǗلƺاƇ أمام مجلس الدولة

 ǋالوجا ƴابƱال ǇƵ ǁالمتبعة أمام يكذل ƘاƇجراǘية  لƮاƤال ǉذǋ ŇǇƎƼ ،يةƼرƮاللجنة الم
 Ǌلي الذي وضعتƤام الداƲي النƼ ƘƇجا ýب Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ƭا النǌلم يكرس

 .)155(اللجنة المƮرƼية نƽسǌا

  ǇيƮالن ǚك ŇǇƎƼ ،Ƙالقرارا Ɣة تسبيƱي نقƼو) Ǉ11-03 وأمر 11-90قانو Ǉالمتعلقي 
Ưا) بالنقد والقرƲالن ƱقƼ ،Ɣالتسبي Ǐلƍ رقاƱلم يت ،ǊƱو الذي اشترǋ لي للجنةƤم الدا

 ƠحيƮ يرƹ كس األحكام القضائيةƵ دارية ليس وجوبياǗا Ƙالقرارا Ɣتسبي ŇǇƋب ýوالقو
 .)156(حسƔ قضاƇ مجلس الدولة

  Ǉلتبيا Ćداري كافǗا ǇعƱال ƠلƱƮم ýليستبد Ƈالقضائي جا ǇعƱال ƠلƱƮم ŇǇƋب ýوالقو
ƴير مقنƹ القضائي للجنة ƴابƱال .ƇاƺلǗبا ǇعƱالƼ وǋ داريةǗا Ƙيئاǌال Ƙقرارا Ňضد 

ǋذا . ƱعǇ قضائي مƛلǊ مýƛ الƱعǇ بالنقƯ ضدŇ قرار نǌائي Ʈادر ǇƵ أي ǋيئة قضائية
المƱƮلƠ أي الƱعǇ القضائي يعني ƼقƱ بŇǇƋ الƱعǇ يقدم أمام ǋيئة قضائية، والذي 

                                        
 نحǇ مƴ مǇ يƌكƃد ƵلǏ الƱابƴ اǗداري للجنة المƮرƼية، وǋو الموقف الذي Ƥلƍ ƭليǊ مجلس الدولة المذكور - 154

ǁي ذلƼ رƲا، انƽنƈ:  
ZOUAIMIA (R), « Le statut juridique de la commission bancaire en droit algérien », à 
paraître In Rev. Conseil d’Etat. 

 ǋذا النƲام يƱرƍ ƟشكاƼ ýيما يƭƤ مشروƵيتǊ بالنƲر ƍلƵ Ǐدم تƤويý النǋ ƭذǉ اللجنة الحƼ ƾي وضǋ ƴذا - 155
ǁي ذلƼ رƲام، انƲالن : ،Ǐمن ƫرƱل Ǉدارية المستقلة« بǗا ƘاƱالسل ... «  ƭ ،ƾالساب ƴ57، المرج.  

156  - ƭ Ɣر التسبيƮنƵ ǉر أدناƲ110 ان.  
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وƼي . ǋايƤتلف ǇƵ الƱعǇ المقدم أمام الǌيئة اǗدارية مƮدرƖ القرار أو الǌيئة التي تعلو
 Ɩي المادƼ ƠلƱƮس المƽن ýيستعم ƨاƺوال Ƈرباǌبالك ƾالمتعل Ǉالقانو ŇǇنجد أ ƾذا السياǋ

 منƼ ǊقراراƘ لجنة ضبƱ الكǌرباƇ والƺاƨ يمكǇ أǇ تكوǇ موضوƱ ƳعǇ قضائي 139
-Ǚ 90 يحمý أي جديد مقارنة بالقانوǇ 11- 03وبالتالي ŇǇƎƼ األمر . أمام مجلس الدولة

 .)157(اللجنة المƮرƼية Ƽيما يƭƤ تكييف 10

  ƇاƮقƍ Ǐلƍ ديƌدارية مستقلة يƍ يئةǋ اǌنƋية بƼرƮتكييف اللجنة الم ŇǇƋب ýالقو ǁكذل
 ǎرƤدارية األǗا ƘاƇجراǗا)Ƙاألوامر والتحذيرا ( Ǚ التي ǁة، أي تلƵƨالمنا ýمجا Ǉم
 Ɩالماد Ǉمضمو Ǉضم ýƤاألمر 107تد Ǉ11-03 م ŇǇأ Ǐلƍ رƲبالن Ǉير ممكƹ ذاǋو 

Ňضد ǇعƱداريالǗا Ǉالقانو Əمباد Ǉدارية مبدأ مǗا Ƙذا .  القراراǋ ŇǇƎƼ ي الحقيقةƼ
ƼقراراƘ وكالة ترقية ودƵم ومتابعة . اǗجراƇ ليس ƹريبا Ƽي القانوǇ الجƨائري

اǙستƛماراƘ يعتبرǋا المشرƳ قراراƘ نǌائية ƹير قابلة للƱعǇ القضائي رƹم أنǌا 
 .)158(قراراƍ Ƙدارية

 ŇǇƋب ýالقو ŇǇƍ ،يراƤلم أƲو التǋو ǇعƱي الƼ ƭاƤ ƇجراǗ ƴضƤت ƇاƺلǗا ǎاوƵد 
اǗداري وǋو ما لم يكرسǊ المشرƳ بالنسبة لقراراƘ اللجنة المƮرƼية، بالتالي تكيف 
بƋنǌا ǋيئة قضائية ƹير Ʈحيƍ ،Ơذ أŇǇ الƱعǇ ضدŇ قراراƘ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة 

 Ƈداري، وقضاǗلم اƲوجود الت Ƴالمشر Ʊلم يشتر ǎرƤذا األǋ يƼ مجلس الدولة سار
ǉتجاǙ159(ا(. 

رƹم أǇ النƮوƭ المنƲمة لعمý الجنة المƮرƼية Ƽي الجƨائر ǋي نƽسǌا التي وضعǌا 
المشرƳ الƽرنسي Ƽ Ǚƍي مسالة التكييف، ƼالمشرƳ الجƨائري لم يتبǇ موقف نƲيرǉ الƽرنسي Ƽي 

رية المستقلة مǇ اجý تحقيǋ ƾذǉ النقƱة، ƍنǌا ƍرادƖ المشرƳ الوƱني Ƽي تبنǏ نموذƜ الǌيئاƘ اǗدا
 ǉتجاǙذا اǋ Ǉƍ ،ƇƱبالب ƨالقضائية التي تتمي Ƙيئاǌكس الƵ ،ýƤي التدƼ عالية والمرونةƽاية الƹ
يǌƲر أكƛر Ƽي موقف المشرƳ مǇ مجلس المناƼسة، ƍذ بعد الƺموƯ الذي كاǇ يشوƔ تكييƼ Ǌƽي 

، وأǌƲر ǁليƨيǋ ýذا الشمƵ ǚƛاد المشرƳ   مƱƮلحاƘ كاǙستئنافýƲý األمر السابƾ باستعما
  .بƽƮة Ʈريحة الƱابƴ اǗداري للمجلس

                                        
157 - ZOUAIMIA (R), « Le statut juridique de la commission bancaire en droit 

algérien », Op.cit, p. 06 – 07. 
158 - Ibid, p. 07. 

159  -ƭ داريǗلم اƲر التƮنƵ يƼ ǉر أدناƲ314 ان.  
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 Ƙالتشريعا Ưبع Ǌو أيضا ما تبنتǋ دارية مستقلةƍ يئةǋ اǌنƋية بƼرƮتكييف اللجنة الم ŇǇƍ
ǌبيعة القانونية لƱدواجية الƨا ƖكرƼ ƘضƼا أي التي رǌل ýوƤذ لم يƍ البلجيكي ƴاللجنة، كالتشري ǉذ

 .)160(و شبǊ قضائيةأسلƱاƘ قضائية 

 ƖرƱƌالم ƭوƮالن ŇǇأ ýنقو Ǉأ Ǉيرا يمكƤدارية المستقلةأǗا Ƙيئاǌبيعة للƱال Ǐلƍ لم تشر 
 ǉذǋ اǌب ƾƱالتي تن Ƙسناد العقوباƍ ýǌالس Ǉليس مƼ ،Ƙيئاǌال ǉذǌة القمعية لƱالقانونية للسل

ƖدŇئة محدƼ Ǐلƍ Ƙيئاǌيا. الƹ رǌƲداري يǗا ýالمعيار المادي والعضوي للعم ǏلƵ تمادƵǙاƼ Ɣ
 Ɣالمعاق ƭƤدارية والشǗيئة اǌال Ǉقة السابقة بيǚلنا بتمالع Ơما يسمƨميي Ƙالعقوبا ǇƵ اǋ
رƹم ذلŇǇƎƼ ǁ النƲام القمعي للǌيئاƘ . اǗدارية أو المǌنية التي تتƤذ Ƽي Ʊƍار أنƲمة معينة
  .اǗدارية المستقلة يندرƜ بƽƮة Ƶامة ضمǇ القمƴ اǗداري

Ǐانƙالمطلب ال  
  للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةلقمعية مشروعية السلطة ا

Ǐادي والمالƬتƽǗا üالمجا Ǐƺ   
  Ƽي البداية لم يƱرƟ اǗشكاý حوý مشروƵية السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

 Ɩكرƽسساتية لƌالبنية الم ýتقب ǎمد ýحو ƟرƱ ýاƌالس Ǉدارية المستقلةولكǗا Ƙيئاǌال Ǉيمك ýǌƼ 
وأǙ تمýƛ ). الƽرƳ األوý ( رÞƖ استقǚلية ǋذǉ الǌيئاǋ Ƙذا مǇ جǌة للدستور أǇ يتقبǋ ýذǉ الƽك

ǎرƤة أǌج Ǉم ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽاكا لمبدأ الǌة القمعية انتƱام السلǌتمارس م Ǉحي Ƙيئاǌال ǉذǋ .  
 Ɣة يجƱالنق ǉذǋ ýائري حوƨسس الدستوري والقاضي الدستوري الجƌالم Ƙوأمام سكو

ýǚƤ Ǉ الدساتير وأحكام القضاƇ الدستوري اللذاǇ يكرساƵ Ǉلينا البحث Ƽي القانوǇ المقارǇ م
 ǉذǌة القمعية لƱالسل ƖكرƼدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌاني  ( الƛال Ƴرƽال.(  

  الفرع األول
   الهيئات اإلداریة المستقلةقبول 
، ƼالسلƱة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالمǌمة األساسية ǋي  ضبƱ القƱاƵاƘ اǙقتƮادية

 Ǚ ة قمعية القضائيةƱسل ƱقƼ ƔلƱتت Ǚ مةǌالم ǉذǋ ŇǇأ Ǉية كوƱمة الضبǌتقوم بالم Ǉأ ƴيƱتست
 ƘاƵي الممنوƼ ýƤوقائية وبالتالي ند Ƙأدوا ýبINTERDICTIONS يƼ Ƈالتقليدية للقضا 

                                        
160 - LEBRUN (J), « Les A.A.I : le cas de la commission bancaire et financière Belge », 

RIDE, n° spécial (Les magistratures économiques I), n° 02, 1997, p. 191.  
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 للسلƱة القمعية تƍǊمƇǚ قراراƘ وأنƲمة ǋذا مǇ جانƔ،  ومǇ جانƤƈ Ɣر وحتƼ Ǐي ممارس
Ƶنو Ƈر القضاǌƲور،اأƮالق Ǉم  ŇǇأ Ǉكو Ʊمة الضبǌتقوم بم Ǉا أǌل Ǉيمك Ǚ يذيةƽة التنƱوالسل 

ƼبǌƲور ǋذǉ الǌيئاǋ . Ƙذǉ السلƱة ليس لǌا موقƴ جيد مǇ أجý أǇ تتدƼ ýƤي المجاý اǙقتƮادي
ا مŇالمستقلة تم السماƟ بوجود نوƳ مǇ الƽاýƮ بيǇ السلƱة التنƽيذية والقƱاƳ المراد ضبǊƱ م

 .)161(يعƱي شعورا بنقƭ تدýƤ الدولة

Ǘوƈ-دارية المستقلةǕا ƖاƏيǊالƓ عترافǗتواجه ا Ǐالت üيƽالعرا   
 Ǌقيƽا الǌي دراسة قام بƼCHEVALLIER (J) Ǉأ ƲحǙ يمƲالة التنƨƍ Ƙاناǋر ýحو 

ƍننا نحƲر .  تستƤلف السلƱة التنƽيذية Ƽي جملة مǇ المجاƘǙ الحساسةالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
 التنƲيمية، Ƽاللجوƍ Ƈلǋ Ǐذǉ الǌيئاƘ يǌƲر توƨيƴ أو تكسير لƲاǋرƖ نقý مركƨ ممارسة السلƱة

  . Polycentrique)162( ويكرس تعدŇد مركƨ القرار والمسƌوليةdéffractionالسلƱة 
مǇ نƲرياƘ أي نƲرية :   اǓتيƱرƟ السƌاý يجSABOURIN (P) Ɣ وحسƔ األستاذ 

كƱ ýرƟ ألوý مرƼ ƖŇي Ƽرنسا المشو يمكنǌا استيعاƼ ƔكرƖ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةÞدولة ال
  .)163(استقǚليتǌاحوý حوƱ ýابǋ ƴذǉ الǌيئاƘ أكƛر دقة 

 ƼحسƔ نƭ ،لوجدنا أنǌا تƛير نقاشاƘ حادƵƖلǋ Ǐذǉ الǌيئاƘ    الدستورƍسقاƱ أحكامƼلو حاولنا 
 Ɩدستور 85الماد Ǉ1996 م ƖدارǗسير ا Ǉحس ǏلƵ رǌة السƱرئيس الحكومة يمارس سل ŇǇƎƼ 

عنƤƈ Ǐر مبدأ تبعية اǗدارƖ العامة للحكومة وǋذا المبدأ يرمي ƍلǏ حسǇ سير المرƾƼ العمومية، أي بم
ووحدƖ السلƱة التنƽيذية الذي يجد مبرراتƼ Ǌي الديموقراƱية ونƲرية السيادƖ والديموقراƱية العام 

ƔاƤنتǙا ƾريƱ ǇƵ واحت،تمارس ،ǇبيƤتبعية للمنت ǁناǋ Ƙذا كانƍ ƃǙƍ يةƵشر ǁناǋ Ǉتكو Ǚ Ǉذƍ  رام
 .)164(مبدأ مسƌولية الحكومة أمام البرلماǇ يƽسر بƽƮة واضحة مبدأ تبعية اǗدارƍ ƖلǏ الحكومة

ƍذŇǇƍ Ǉ استقǚلية ǋذǉ الǌيئاƘ اǗدارية يجعلǌا تتموقƤ ƴارƜ السلƱة الرئاسية أو الوƮاية 
                                        

161 -TEITGEN-COLLY (C), «Les A.A.I: histoire d’une institution »,Op.cit, p. 39 & s.  
162 -CHEVALLIER (J), « Les enjeux de la déréglementation », RDP, n°01, janvier & février 

1987, p. 319 ; CHEVALLIER (J), « Réflexions sur l’institution des A.A.I »,Op.cit.  
163 - SABOURIN (P), « Les A.A.I dans l’Etat », In COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), 

s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 95 ; DUPUIS (G), « Introduction », In COLLIARD (C-A) et 
TIMSIT (G), s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 15. 

  : انƲرالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة حوý مدǎ دستورية -  164
TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, n° 01, 
1990, p. 212 – 216; GUEDON (M-J), « Les A.A.I », LGDJ, Paris, 1991, p. 36 – 49. ; 
RENAUD (S), « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir 
central »,Op.cit, p. 2203 & s. 
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ƍ ýدارƖ  اǗدارية أي ƤارƜ السلƱة التنƽيذية وبالتالي ǌƼي تعمý حسƔ منƱقǌا، ƼيمكǇ القوý أŇǇ ك
  . تƤالف الدستورالحكومةǙ تراقبǌا

الدستور السلƱاƼ Ƙي الدولة ويقسمǌا ƍلǚƛ Ǐث سلƱاƘ، تشريعية تضƴ القوانيǇ يحدد  
والدستور Ǚ يعرف سلƱة . تنƽيذية تتولǏ حسǇ تنƽيذ ǋذǉ القوانيǇ وسلƱة قضائية تنƾƱ بالعدالة

مكǇ للمشرƳ ودوƤ Ǉرƾ للدستور أƤرƹ ǎير ǋذǉ السلƱاƘ الǚƛث، والسƌاý المƱروƟ كيف ي
 ŇǇƋب ýالقو Ǉيمك ýǋ أي Þ يمية وقضائيةƲتن ƘاƱبسل ƴللرقابة، وتتمت ƴضƤت Ǚ Ƙيئاǋ ƴيض Ǉأ

   تمýƛ سلƱة رابعة Ƽي الدولة ÞالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
الدستور ǋذǉ الǌيئاƘ المستقلة وƍذا كاǇ يعرف ǋيئاƘ أƤرǎ كالمجلس وǙ يعرف 

للǌيئاƵ ƘلǏ للقضاƃǙƍ Ƈ أǋ ŇǇذǉ الǌيئاƘ ليس لǌا سلƱاƘ كتلǁ المƤولة الدستوري والمجلس األ
  .اǗدارية المستقلة

 ƴة مƱالسل ǉذǋ ǁتشتر Ǉي أƵتستد Ɩكرƽال ǉذǌƼ ،Ɩمنتقد ƖكرƼ يǋ ة الرابعةƱالسل ƖكرƼ Ǉلك
  .السلƱاƘ األƤرǎ قاسما مشتركا يكوǇ أƮلǊ الدستور يǋƌلǌا أǇ تكوǇ سلƱة رابعة

 ŇǇƍ Ǉبا ýدارية المستقلة القوǗا Ƙيئاǌتعد  ال Ǐلƍ دي بناƌة رابعة يƱلسل ƾلƤ اǌنƋك
البحث ǇƵ ضرورƖ وجود نƭ دستوري Ǘنشاǋ Ƈذǉ الǌيئاƘ، وقد ƛار النقاƼ ƫي Ƽرنسا 

 Ƙوالمرئيا ƘوتياƮلل ǏلƵالمجلس األ Ƈنشاƍ ǇƋبشCSA ƭبن Ƌينش Ǉمقررا أ Ǉالذي كا 
Ƽقد كاǇ الرئيس الƽرنسي . يǌا دستوريادستوري Ƶلƹ Ǐرار الǌيئاƘ األƤرǎ المنƮوƵ ƭل

  .)165(يƌيد ǋذǉ الƽكرMITTERRAND Ɩ (F) بƾالسا
 Þ ýالمشك ǏلƵ سيقضي حتما Ƙيئاǌال ǉذǋ ƇنشاƎب Ơدستوري يسم ƭحقا وجود ن ýǌƼ Ǉذƍ

الǌيئاƘ اǗدارية  Ƽالدستور Ǚ يوجد ƼيǊ أيŇ نƭ يعارƍ Ưنشاǋ Ƈذǉ ،اǗجابة ستكوǇ بالنƽي
 دوǇ أǇ تمس الǌيئاƘ الموجودƖ أŹǚƮ أي دوǇ   يمكǇ لنا أǇ نضǋ ƴيئاƘ، والمǌم كيفالمستقلة

 سواƇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةأǇ تتدƼ ýƤي اƤتƮاǋ ƭيئاƘ أƤرǋ Þǎذا ƹير ممكƼ ،Ǉمǌام 
 .)ǎ)166بوجود نƭ دستوري أو Ƶدم وجودǉ تمس اƤتƮاƭ الǌيئاƘ األƤر

                                        
165  -Ɩكرƽال ǉذǋ ýحو ýحيث يقو :  

 « … MONTESQUIEUX, à distance, pourra se réjouir de ce qu’ un quatrième pouvoir 
ait rejoint les trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l’ultime 
hommage de notre siècle », cité par GENTOT (M), Les A.A.I, Op.cit, p. 51 & 52. 
166 - TEITGEN-COLLY (C), « Les instances régulation et la Constitution », Op.cit, p. 

219 – 221. 
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وحتǏ اǇǚƵǗ العالمي . لƱاƛǚƛ Ƙية السلƱاƘ لكǋ Ǉو الýƮƽ بيǇ السليسŇǇƍ المبدأ 
نƵ ƭلǋ Ǐذا المبدأ  دوǇ سواǉ ) 16(لحقوƾ اǗنساǇ والمواƼ ǇƱي مادتǊ السادسة Ƶشر 

، ǚƼ يمكǇ الحديث )ǉ)167 تندرƜ ضمǋ Ǉذا السياƌƾراƈوقراراƘ المجلس الدستوري الجƨائري و
ǎرƤأ Ƙيئاǋ ǏلƵ ƭالدستور ين ŇǇأ Ǉكو ƘاƱية السلƛǚƛ مبدأ ǇƵ .المجلس ا ýƛلدستوري م

  Ƙيئاǌال ǉذǌولة لƤالم ƘاƱالسل Ǉير أƹ ،ǏلƵمي األǚسǗوالمجلس ا Ƈللقضا ǏلƵالمجلس األ
وبالتالي . مجرد سلƱاƘ رقابية Ǚ يمكǇ مقارنتǌا بالسلƱاƘ الممنوحة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
ǙقتراƳ العام ǋ ŇǇƎƼذǉ الǌيئاƘ المنƮوƵ ƭليǌا دستوريا تمس نƲرية السيادƖ الوƱنية وكذا مبدأ ا

 .)لة الحكومة ƵنǌاƇ يمكǇ مسا Ǚ الشرƵية الديمقراƱية Ʊالما( 

   Ǐƺ النưاǃ السياسǏ اǕداريالǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة إدƢاƙ- üانيا
ǌƼناǁ مǇ يقوý أǋ ŇǇذǉ الǌيئاƘ . الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةلقد حاوý البعƯ تبرير تكريس 
 ƼمǇ جǌة مǇ حيث تشكيلǌا أيǇ تكوǇ مركƨ كماƇ الحتتمتƴ بمشروƵية ƤاƮة ǋي مشروƵية

اƳ اǓراƇ، ومǇ جǌة أƤرǎ بالنƲر ƍلƱ Ǐريقة تدƤلǌا م يكوƍ Ǉجǋاوبعد. نقاشاƘ ومواجǌة
Ǉ168(المر(.  

م الذي أتǏ بǊ الدستور وǌƽم ƼكرƖ تواǇƨ السلƱاƵ ƘلǏ المǋ ŇǇƍǇذǉ الƽكرƖ قريبة جدا 
 التي تمýƛ المجتمƴ، وذلǁ لتƽادي اǗنجليƨي أي توƨيƴ السلƱة بيǇ القوǎ اǙجتماƵية

ǋ ŇǇƎƼذǉ الƽكرƍ Ɩذا كانƘ حاضرƼ Ɩي Ƽ(C) COLLY  TEITGENحسƔ األستاذƖ. التعسف
 Ǌير الذي بينƹ رƤƈ Ǉƨيجاد تواǗ يةƼكا Ǉية المستقلة تكوƱالضب Ƙيئاǌال ǉذǋ سيسƋت

 ƼكرƼŇǇƎ ƖلكǇ رƹم ǋذا . )169( كوǇ أǋ ŇǇذǉ الǌيئاǙ Ƙ تمارس السلƱة التشريعيةمونتسكيو
 مبدأ رقابة البرلماƵ ǇلǏ أƵماý أيǇ لقيƘ نƽس المشكƼ ýي ƍنجلترا، الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

                                        
ý سلƱة ǚƮحياتǌا Ƽي الميداǇ الذي أوكلƍ Ǌياǉ  نƲرا ألŇǇ مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƘ يحتم أǇ تمارس ك- 167

الدستور، ونƲرا ألنǊ يجƵ ƔلǏ كý سلƱة أǇ تلتƨم دائما حدود اƤتƮاǌƮا لتضمǇ التواǇƨ التƋسيسي 
، المتعلƾ بالقانوǇ األساسي للنائƔ، 1989 أوƘ 20، المƌرƼ Ƣي 89- م د- ƾ- 2قرار رقم . المقام

Ý ويعترف مجلس الدولة الجƨائري بمبدأ ƭ ،21 1997) 1 (منشور Ƽي أحام الƽقǊ الدستوري الجƨائري
 ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽيذية «الƽة التنƱالسل ýماƵي أƼ ýƤتتد Ǉة القضائية أƱللسل Ǉيمك Ǚ ر ملف »حيثƲان ،

  . ƭ ،128–131 2003، 04، مجلة مجلس الدولة، Ƶدد 005814رقم 
168 - HUBAC (S) et PISIER (E), « Les autorités face aux pouvoir », In COLLIARD 

(C-A) et TIMSIT (G), s/dir., Les AAI, Op.cit, p. 125 & 126. 
169 - TIMSIT (G), « M. le Maudit : relire MONTESQUIEU », In Mél. CHAPUS (R), Droit 

administratif, Op.cit, p. 618 & s ; TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation 
et la Constitution », Op.cit, p. 226. 
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Ƽاستقǚلية ǋذǉ الǌيئاƘ يقلý مǇ المسƌولية الوƨارية ويƌدي ƍلǏ تƤوف . السلƱة التنƽيذية
Ǉ170(البرلمانيي(.  

اسية Ƶلǋ Ǐذǉ الǌيئاƘ الحƼ ýي الوǙياƘ المتحدƖ األمريكية جاƇ بقبوƼ ýكرƖ الرقابة السي
 Ưبع ýمكانية تعديƍا وǌانيتƨا وتحديد ميǌيƼ ƇضاƵأ Ǉتعيي ƾريƱ ǇƵ رسƺرف الكونƱ Ǉم

ƴالتشري ƾريƱ ǇƵ ةƵير مشروƹ اǋيمية التي يعتبرƲالتن Ƙ171(القرارا( . Ƈجا Ɲǌس النƽي نƼ
Ƙ اللجنة الوƱنية لǚتƮاƼǙي قضية  1986 سبتمبر 18قرار المجلس الدستوري الƽرنسي Ƽي 

 Ƙدوالحرياƃا للرقابة القضائيةحيث أكǌƵضوƤ مƛ يئةǌال ǉذǋ ليةǚاستق ǏلƵ .ولية  وƌمس ǏلƵ
 الدولة، Ƽالمجلس الدستوري أدǋ ýƤذǉ الǌيئاƼ Ƙي اƘالحكومة أمام البرلماƵ ǇلǏ نشاƱاƍ Ƙدار

 .)172(الجǌاƨ السياسي اǗداري

  الفرع الثاني
  مطابقة السلطة القمعية ألحكام الدستور

 بƋداƇ مǌامǌا، ƨودǋا المشرƳ بسلƱاƘ واسعة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةماƟ بƺرƯ الس
 Ƙالتحقيقا ýشك ƘاƱالسل ǉذǋ ذƤƋت ،Ƈا القضاǌب ƴالتي يتمت ƘاƱالسل Ǌتشب)Ǚأو ( ƴأو توقي

 Ƙانيا(العقوباƛ.(  
ŷǗوƈ-الدستور ǃقة سلطة التحقيق ألحكاƓ173( مطا(  

 ǁالبية تملƹدارية المستقلةǗا ƘيئاǌيالƼ  Ơتسم ƾتحقي ýادي والمالي وسائƮقتǙا ýالمجا 

                                        
170 - MODERNE (F), « Les modèles étrangers : étude comparé », In éléments pour une 

discussion, In COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), s/dir, Les AAI, Op.cit, p. 212 –213. 
171 - Ibid 
172 - C. Const. n° 86- 217, du 18 septembre 1986, 22 ème cons ; TEITGEN-COLLY (C), 

« Les instances de régulation et la Constitution », Op.cit, p. 248 & s. 
173 - Ɩالماد ƭدستور 38/3 تن Ǉمبر 28 مƼالمرسوم الرئاسي 1996 نو Ɣ438-96، المنشور بموج Ƣرƌالم ،

 أƼريý 10، المƌرƼ Ƣي 03-02، المتمم بالقانوƮ ،1996 ǇادرƖ سنة Ɯ ،76 ر Ƶدد 1996 ديسمبر Ƽ07ي 
Ǚ يجوƨ حجƨ أي مƱبوƳ أو تسجيý أو أي : (( ، ƵلǏ ما يليƮ ،2002ادرƖ سنة Ɯ ،25 ر Ƶدد 2002

  )).وسيلة أƤرǎ مǇ وسائý التبليƸ واǚƵǗم ƃǙƍ بƋمر قضائي
 Ɩما ياي39/2وكذا الماد ǏلƵ ƭالتي تن ،Ǌا : ((  منǌأشكال ýة بكƮاƤال ƘǙاƮتǙأو ا Ƙǚسرية المراس

  ))مضمونة
 Ɩالماد ƭتن ǁما يلي40كذل ǏلƵ Ǌمن  )) :Ǉحرمة المسك ǁاǌدم انتƵ الدولة Ǉتضم.  

• Ǌار احترامƱƍ يƼو ،Ǉالقانو Ǐبمقتض ƃǙƍ ƫتيƽت ǚƼ  
  )).وǙ تƽتيƃǙƍ ƫ بƋمر مكتوƮ Ɣادر ǇƵ السلƱة القضائية المƤتƮة  •
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ǊƱضب Ǐالذي تتول ƳاƱالق ýحو Ƙمعلوما ǏلƵ ýوƮا بالحǌل . Ǉرقة  بيƽالت Ɣة يجƱالنق ǉذǋ يƼ
، والتي تتمƼ ýƛي الدƤوƍ ýلǏ محƘǚ المƌسسة non coercitivesالتحقيقاƹ Ƙير القسرية 

تحقيقاƘ القسرية بيǇ الو. )ƼƘ)174حƭ المستنداƘ والوƛائƾ للحƮوƵ ýلǏ المعلوماوالمعنية 
coercitives ƱقƼ تتوقف Ǚ ة القضائية والتيƱالشر ǇواƵا أǌالتي يقوم ب Ƙالتحقيقا Ǌالتي تشب 

ƨوالحج ƫتيƽالت ýتشم Ƙالتحقيقا ǉذǌƼ ،ƘاƽالƤالم ǇƵ البحث Ǐلƍ ǎتتعد Ǉند المعاينة لكƵ)175(.  
 Ʊا لشروǌضعƤرنسي قد أƽال Ǉالقانو Ǉار نجد أƱǗذا اǋ يƼاألساسية و ƾحماية الحقو Ǉتضم

للشƭƤ المعني، ƼالتحقيقاƘ التي يقوم بǌا أƵواǇ مجلس المناƼسة أو األƵواǇ المكلƽيǇ بذلǁ مرƮƤة 
ƭاƤواألش Ǉوالمكا Ǉماƨي الƼ ƖدŇمحد Ǉالقاضي وتكو ýقب Ǉم Ɣويج ƖرŇمبر Ǉتكو Ǉأ ǁ176(كذل(.  

 مǇ 51ناƼسة بمقتضǏ المادƼ Ɩي الجƨائر، ŇǇƎƼ سلƱة التحقيƾ القسرية الممنوحة لمجلس الم
 المتعلƾ بالمناƼسة لم يقابلǌا أي ضمانة مǇ بيǇ تلǁ التي أحاǋ ƘƱذا اǗجراƼ Ƈي 03- 03األمر 

Ƽالمقرر الذي يعينǊ مجلس المناƼسة يمكنƼ Ǌحƭ أي وƛيقة، أو استǚمǌا حيƛما . القانوǇ الƽرنسي
  . كƱ Ǉبيعتǌا وحجƨ المستنداƘتوجدƘ ومǌما 

Ǚا ƘاƱالسل ǉذǋ Ƙالضمانا Ɩا تمس مباشرǌنƍ ،رقابة القاضي العادي ƜارƤ نائية تتمƛست
ƭƤاألساسية للش. 

   سلطة توƽيƲ العقوƓاƖ ومƓدƈ الƓ üƬƻين السلطاƙ-Ɩانيا
Ƽقد كاǇ قمƴ المƤالƽاƘ . مبدئيا سلƱة قمƴ المƤالƽاƘ مǇ اƤتƮاƭ القاضي الجنائي

 يعود للقاضي الجنائي، ƛم تم نقǋ ýذا 1989سعار لسنة المناƼية للمناƼسة الحرƼ Ɩي ýƲ قانوǇ األ
                                        

، المتعلƾ بقانوǇ المناجم 2001  جويلية03، المƌرƼ Ƣي 10-2001 مǇ القانوǇ رقم 55 انƲر المواد، - 174
 Ɩالماد Ýƾالساب ƴالمرسوم التشريعي 37/2المرج Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌوالمتمم 1993 ماي 23، الم ýŇالمعد ،

، المƌرƢ 01-2002 مǇ القانوǇ رقم ƍ 144لǏ 141المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة، المرجƴ السابÝƾ المواد 
 مǇ 57نقý الƺاƱ ǇƵ ƨريƾ القنواƘ، المرجƴ السابÝƾ المادƖ ، المتعلƾ بالكǌرباƇ وƼ 2002يƽري Ƽ05ي 

 Ǉي 03-2000القانوƼ Ƣرƌ05، الم Ƙالسلكية 2000 أو ƘǚƮد العامة المتعلقة بالبريد والمواƵيحدد القوا 
 Ɩالماد Ýƾالساب ƴسلكية، المرجǚاألمر 109 و108وال Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙبالنقد 2003 أو ƾالمتعل 

  .مرجƴ السابƾوالقرƯ، ال
175 - Ɩر المادƲاألمر 51 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم Ýƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،

، المتعلƾ بالقواƵد العامة 2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ القانوƍ 126 ǇلǏ 121كذلǁ المواد 
بحث ومعاينة " سابƾ، وردƘ تحƵ ƘنواǇ المتعلقة بالبريد والمواƘǚƮ السلكية والǚسلكية، المرجƴ ال

ƘاƽالƤالم."  
176 -Art, L. 450- 4 al. 2 du code de commerce français ; ZOUAIMIA (R), « Les 

fonctions répressives des A.A.I en matière économique », Op.cit, p. 9 – 11. 
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 Ǐلƍ ƭاƮتƤǙدارية المستقلةاǗا Ƙيئاǌتمد مبدأ الƵسس الدستوري اƌالم Ǉأ Ǐلƍ رƲوبالن ،
مة، وقد Ƶمد ƍلǏ تحديد اƤتƮاƭ كý االýƮƽ بيǇ السلƱاƘ كمبدأ أساسي لتنƲيم السلƱة الع

ƼالسلƱاƼ Ƙي . لقانوني الجƨائريƍذǋ ŇǇƎƼ Ǉذا المبدأ ذو قيمة دستورية Ƽي النƲام ا. )177(منǌا
ǎرƤة أƱسل ƘاƮاƮتƤي اƼ ةƱأي سل ýƤدم تدƵ ذا المبدأ يقتضيǋة وƛǚƛ الدولة.  

 ƖŇالماد Ɣة القضائية، حسƱالسل Ǌتمارس ƴالقم ƭاƮتƤا ŇǇƍ146 دستور Ǉالتي  1996 م
Ƌب ǏتقضŇǇدار األحكامƮƎب ǇوƮتƤي Ɩالقضا  . Ɩالماد ƭن Ɣة القضائية حسƱ139والسل Ǉم 

لدستور نƽسǊ تǌدف ƍلǏ حماية المجتمƴ والحرياƘ، وتضمǇ للجميƴ ولكý واحد المحاƲƼة ƵلǏ ا
ƍذƼ ǇمǇ أيǇ أتǋ Ƙذǉ السلƱة القمعية، وبƋي حƾ تمارس ǋذǉ السلƱة وǋي Ǚ . حقوقǊ األساسية

Ɣ178(تنعقد باسم الشع (Þ  
Ǌ للعقوباƹ  Ƙير مرƹوƼ Ɣيا ذاƘ الƱابƴ القمعي انتشارلǌيئاƘ اǗدارية المستقلةاتكرس 

 Ƙي أوقاƼ داريةǗا Ƙالعقوبا Ƙذا كانƎƼ ،دولة البوليس Ǉدولة القانو ýمح ýدارية، ليحǗا
 Ǌقيƽال Ɣوحس Þالعادية ƘǙي الحاƼ ة القمعيةƱالسل ǉذǌتراف بƵǙا Ǉكيف يمكƼ ،ƖرŇمبر Ƙماƨاأل

WALINEŹجدا ƖيرƱƤ دارية تعتبرǗا Ƙممارسة العقوبا ŇǇƎƼ  .ور وǌƲ Ǐلƍ ديƌا تǌنƍ ورƱت
  Ǐو ما يسمǋو ،Ǉي القانوƼ مقلقة ƖرǋاƲالجنائي بل Ǉلمستتراالقانوun pseudo-Droit 

pénal)179( .دور القاضي Ǉم ƭتقل Ƙيئاǌال ǉذǌƼ .  
ŇǇƍ العائƾ الدستوري المƛار بمناسبة تƤويǋ ýذǉ الǌيئاƘ سلƱة توقيƴ العقوباƘ يتمƼ ýƛي 

  .ا كاǇ دستوريامبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƼ ،Ƙكما سبǌƼ ƾو مبدأ لƱالم
  ƾرƤتƘيئاǌال ǉذǋ  ƴة توقيƱيمية وسلƲتن ǇتيƱا سلǌي لǌƼ ةǌج Ǉم ،Ǉذا المبدأ مرتيǋ

 ýƤتتد Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇƎƼ ǎرƤة أǌج Ǉة، ومƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲلجنة تن ýƛم Ƙالعقوبا
                                        

، حوƼ 1997 ýيƽري 19 المƌرƼ Ƣي  م د،– رأ 4رأي رقم :  انƲر قراراƘ وأراƇ المجلس الدستوري- 177
 Ɩنتقالي 02دستورية المادǙني اƱرف المجلس الوƱ Ǉم ǊليƵ ƾادƮبالتقسيم القضائي الم ƾاألمر المتعل Ǉم 

.  رÝ1 رأي رقم ƽƮ ،11حة 1997، 02، أحكام الƽقǊ الدستوري الجƨائري، رقم 1997 جانƽي 06بتاريخ 
 ƾ– ي 1989 م دƼ Ƣرƌ28، الم Ƙلي للمجلس ، المت1989 أوƤام الداƲالن Ǉالمتضم Ǉبدستورية القانو ƾعل

/ م د/ ر Ǉ د /Ý10 رأي رقم ƭ ،32 1997، 01الشعبي الوƱني، أحكام الƽقǊ الدستوري الجƨائري، رقم 
، يتعلƾ بمراقبة مƱابقة النƲام الداƤلي للمجلس الشعبي الوƱني، Ɯ ر 2000 ماي 13، المƌرƼ Ƣي 2000
  .Ʈ ،2000ادرƖ سنة Ƶ46دد 

178 - BONNEAU (T) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, Economica, 
Paris, 2001, p. 256. 

179 - WALINE (M), Traité de droit administratif, 4éme édition, 1963, cité par FAVOREU 
(L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, n° 02, 1989, p. 485. 
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 ǎرƤأ Ƙيئاǋ ƭاƮتƤي اƼ ) القضائية Ƙيئاǌال.(  
أوǙ مبدأ تƼ ƭƮƤي السلƱاǌƼ ،Ƙذǉ الǌيئاǇ : ƘاŇǇƍ مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƘ لǊ مǌƽوم

ǇتيƱسل Ǉبي ƴدم الجمƵ ƖكرƼ ذا المبدأǋ ýانيا يحمƛ ،قضائية Ƙدارية وليسƍ ، يئةǌلل Ǉيمك Ǚ Ǌأن
 Ǐالعقوبة التي يتول ƴيوق Ǉأ ƭƤللش Ǉيمك Ǚ ذƍ ،اǌليƵ Ɣتعاق Ǉالقانونية أ ƖدƵالقا ƴالتي تض

ǊمتƲسير أنƽت Ǌسƽ180(بن( . 

  لسلطة القمعية دستوريا وƮƽاƏيا Ɠƽوü ا-ƙالƙا
العراقيý السابقة  Ƽي الدوý التي تبنƼ ƘكرƖ القمƴ اǗداري دستوريا كƎسبانيا Ǚ تƛار 

ýاƺي أما. والبرتƼ ة القمعيةƱالسل ǉذǌتراف بƵǙقد قام القاضي الدستوري باƼ ǎرƤاأل ýالدو .  

   اǗعتراف الدستوري Ɠالسلطة القمعية- 1
 قد أǏƱƵ مكانا للعقوباƘ اǗدارية ƼالƽقرƖ األولǏ مǇ 1978 لسنة ŇǇƍ الدستور اǗسباني

 Ɩبمناسبة 25الماد ƭƤأي ش Ɣأو يعاق Ǉيدا Ǉأ Ǉيمك Ǚ ǊنƋتقضي ب ƾاƛذا الميǋ Ǉم  Ɣارتكا
ƍلǏ النƭ أƼعاǙ ý تمýƛ جريمة أو مƤالƽة ƍدارية Ƽي الوقƘ الذي ارتكبƼ ƘيǊ و ذلǁ بالنƲر

ر الƽقرƖ الƛالƛة مǇ نƽس المادƲ ƖوƼي نƽس السياƾ تح. تكابǌاالقانوني الساري المƽعوý وقƘ ار
  .)Ƶ)181لǏ اǗدارƖ توقيƴ العقوباƘ السالبة للحرية

 ƼنƼ ، ƭيƽرƾ بيǇ المƤالƽاƘ الجƨائية واǗدارية1976أما الدستور البرتƺالي لسنة 
 Ɩ168/1المادǊي  منƮاƮتƤوي اǌني أو الجƱالو Ƴللمشر ƾي الحƱام الاعƲي تحديد النƼ  عام

  .)182(للمƤالƽاƘ التƋديبية واألƼعاƹ ýير المشروƵة واǗجراƇاƘ الواجƔ احترامǌا

   اǗعتراف القƮاƓ ǏƏالسلطة القمعية- 2
قد Ƽيǌا نجد أŇǇ القاضي الدستوري Ƽأما الدوý التي لم تنƭ دساتيرǋا Ƶلǋ Ǐذا النƲام، 

 منحƘ للمشرƳ 1967 سنة Ƽالمحكمة الدستورية األلمانية Ƽي.  القمƴ اǗداري  ƼكرƖقبوýقام ب
 Ɩدم المساس بالنواƵ Ʊبشر Ǉدارية لكƍ ƘقوباƵ Ǐلƍ ائيةƨالج Ƙالعقوبا Ưبع ýمكانية تحويƍ

                                        
180 - TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la Constitution », Op.cit, p. 

193. 
181 - MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle , Op.cit, p. 171. 
182 - MODERNE (F), « Les régions autonomes dans la jurisprudence constitutionnelle au 

Portugal », In BON (P) et autres, La justice constitutionnelle au Portugal, Economica, 
Paris, 1989, p. 327 & s. 
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 .)183(الƮلبة للقانوǇ الجنائي

 حيث 1970القاضي الدستوري اǗيƱالي قد ذƼ Ɣǋي نƽس اǙتجاǉ سنة كذلǁ  ونجد 
 .)184(جƨائية ƍلƵ Ǐقوباƍ ƘداريةسمƠ بتبني Ƽكرƨƍ Ɩالة التجريم بمناسبة تحويý العقوباƘ ال

 وتعتبر المحكمة العليا للوǙياƘ المتحدƖ األمريكية السباقة ƍلǏ اƵǙتراف بالسلƱة 
 Ƽي Ʈƍدار األوامر وتوقيƴ العقوباƘ تشبǊ تلǁ التي يوقعǌا للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالقمعية 

  .)185(ئيالقاضي الجƨا
 

دستورية السلƱة القمعية   للǌيئاƘ  مواقف المجلس الدستوري الƽرنسي بشǇƋ أمŇا
-ƽƼ82ي قرارǌƼ  . ǉي كƛيرƖاǗدارية بƽƮة Ƶامة والǌيئاƘ اǗدارية المستقلة بƽƮة ƤاƮة

155 ýي المجاƼ Ƙالعقوبا ƴتوقي ƾبح Ɩدارǘرنسي لƽترف المجلس الدستوري الƵا 
ƾ بǌا العقوباƘ التي تنƵƱلƼ  ǏقƱ ƱبŇǇƾ مبدأ Ƶدم الرجعية Ǚ يƵلǏ االضريبي، وأكد 
لǌا وƍنما يمتد ƍلǏ العقوباƘ ذاƘ الƱابƴ اǗداري Ʊالما أǋ ŇǇذǉ األƤيرƖ . الǌيئاƘ القضائية

Ƽالǌيئة اǗدارية كالǌيئة القضائية لǌا الحƾ بالنƾƱ بعقوباƘ ذاƱ Ƙابƴ   الردƵية،ƽƮة
 Ƽي نƽس سياƾ الǌيئاƘ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةولكýǋ Ǉ يمكƍ ǇدƤاý . )186(ردƵي

  ÞالتقليديةاǗدارية 
 Ƽي قرارǉ الƮادر سنة CTPالمجلس الدستوري الƽرنسي بشǇƋ لجنة الƮحاƼة أƛار 

1984)187( Ɩا ألحكام المادǌتƽالƤيئة لمǌال ǉذǋ اǌالتي توقع Ƙدم دستورية العقوباƵ 11 Ǉم 
ǇƱوالموا ǇنساǗا ƾالعالمي لحقو ǇǚƵǗا.  

ƛاني لكǇ الحقيقة ƹير ذلƍ ،ǁذ  بيǇ القرار األوý والايǌƲر ألوý وǋلة أǋ ŇǇناǁ تعارضو
                                        

183 - MODERNE (F), « Sanctions administratives : éléments d’analyse comparative » 
RFDA, n°03, 2002, p.491. 

184 - MODERNE (F), « Répression administrative et protection des libertés devant le juge 
Constitutionnel : les leçons du droit comparé », Op.cit, p.417. 

185 - Ibid 
186 - C. Const. n° 82-155,DC, du 30 décembre 1982, « Droit constitutionnel fiscal, principe 

de droit fiscal de valeur constitutionnelle », In FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 1995, p. 532 –554. 

187 - C. Const. n° 84-181, DC, du 10 novembre 1984, « droit constitutionnel des libertés de 
la presse, pluralisme, Partie politiques, objectif de valeur constitutionnel », In 
FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 
Op.cit, p. 596 –599. 
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 ألǇ الǌيئة تنƾƱ  كاǇ القاضي الدستوري قد أƛار Ƶدم الدستورية Ƽ1984Ǚي قرارǉ الƮادر Ƽي 
 ǁناǋ أي ƾالمسب ƭيƤام الترƲة لنƼحاƮممارسة حرية ال ƳضاƤƍ ƖكرƼ ƯƼنما رƍو Ƙبعقوبا

  .تقييد لممارسة ǋذǉ الحرية
م يƛر المجلس الدستوري الƽرنسي ƼكرƵ Ɩدم ، ل1986وبمناسبة ƵرƯ قانوǇ المناƼسة Ƽي 

Ƙالعقوبا ƴتوقي ƾسة حƼلمجلس المنا ýوƤ Ǌم أنƹر Ǌدستوريت.  
حة ƍلǏ دستورية سلƱة يƮر بƽƮة Ƽ1989ي سنة  تƱرƾ المجلس الدستوري الƽرنسي 

 Ƽي توقيƴ العقوباƘ، ذلǁ حيǇ النƲر Ƽي دستورية القانوǇ المتضمǇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
 ƇنشاƍƘوالمرئيا ƘوتياƮلل ǏلƵالمجلس األCSA )188( جابة المجلس الدستوريƍ Ƙقد كانƼ ،

ƼبالنƲر ƍلǏ الƮعوباƘ التقنية المجǌولة حوý وسائý اǙتƮاƘǙ : تتمحور حوý النقاƱ التالية
 ǏلƵ Ʋاƽلف والحƌالم ƾالقيمة الدستورية كاحترام حقو Ƙداف ذاǋاأل ǁرية، وكذلƮالسمعية والب

يمكǇ لوسائƍ ýذ المحاƲƼة ƵلǏ تعددية تياراƘ التعبير اǙجتماƵية والƛقاƼية، النƲام العام و
 Ǐلƍ ǁر كذلƲوبالن ƭيƤام الترƲا بنǌƱرب ǇيمكƼ وبالتالي ƘتباراƵǙا ǉذǋ تمس Ǉأ  ƘǙاƮتǙا

 Ƙمحدودية الذبذباfréquences  . احترام ǏلƵ رǌمة السǌدارية مستقلة مƍ يئةǋ Ǐلƍ دǌوقد يع
Ə، وǋذǉ األƤيرƼ Ɩي Ʊƍار التراƤيƭ التي تمنحǌا، يمكǇ أǇ تتمتƴ بسلƱة جميǋ ƴذǉ المباد

ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽمساس بمبدأ ال ǁناǋ Ǉيكو Ǉأ Ǉقابية بدوƵ.  
  ǁم ذلƹر ǇلكƎƼƯموƺال Ưبع ǊياتƱ يƼ ýذا القرار يحمǋ ŇǇ، ةƱالسل ǉذǋ ŇǇم أǌƽقد يƼ 

ǌƲر كذلǁ أŇǇ حǋ ƾذا المجلس Ƽي القمعية ƤولƘ لǌذا المجلس باƵتبارǋ ǉيئة ƍدارية مستقلة، وي
توقيƴ العقوباƘ يعود ƍلǏ وجود ǚƵقة سابقة بيǇ المجلس والشƭƤ المعاقƼ Ɣي Ʊƍار نƲام 

ƭيƤالترا.  
 ƾرنسي المتعلƽبمناسبة قرار المجلس الدستوري ال ƱقƼ رǌبعد أش Ǌالتƨƍ تم ǁذا الشǋ Ǉلك

ýƮƼ السلƱاƘ وǙ أي مبدأ  Ǚ يمýƛ مبدأ :  حيث قضǏ المجلسCOBبلجنة ƵملياƘ البورƮة 
 Ǉم Ǌب ƴما تتمت ƾاƱي نƼ رفƮدارية التي تتǗة اƱتراف للسلƵǙقبة أمام اƵ رƤƈ دستوري

                                        
188 - C. Const. n° 88-248, DC, du 17 janvier 1989, « Conseil supérieur de l’audiovisuel 

liberté de communication audiovisuelle, autorités administratives indépendantes 
sanction administrative et séparation des pouvoirs », In FAVOREU (L) et PHILIP (L) 
9ème édition, DALLOZ, Paris,1999. 715 – 735. 
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Ƈاƨة الجƱة بممارسة سلƱالسل Ƙاƨ189(امتيا(.           
    

Ƙالقرارا Ǉم ǉيرƹذا القرار وǋ)190( ƘتراضاƵا Ɩة أكيدƽƮوب Ƙيما بعد، أبعدƼ Ƙالتي أت 
أŇǇ السلƱة ƵلǇǚƵ Ǐ اǗلمتعلقة باحترام مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƘ، وتم الƽقƤ ǊاƮة المقاربة ا

 اƵǙتبار الذي أƨاǙ ý تتعارƯ مƴ الدستور وبالتالي للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالقمعية المƤولة 
 Ƽي مونتسكيوا ƵƍادƮ Ɩياƹة جديدƖ لنƲرية ǌمƌداǉ أŇǇ القضاǋ Ƈو محتكر السلƱة القمعية، ƍن

  ƱاƋƼ ƘيǇ يجد ǋذا النƲام القمعي الجديد أساسǊ القانوني ÞالýƮƽ بيǇ السل
  الفرع الثالث

  أساس تبریر السلطة القمعية للهيئات اإلداریة المستقلة 
  وشروط  ممارستها

 Ǉأ Ǐدارية المستقلة، يبقǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱالدستوري السل Ƈالدساتير والقضا Ƙقبل Ǉبعد أ
 ǉذǌاألساس القانوني ل ǇƵ ýƇة القمعيةنتساƱالسل)Ǚأو ( اǌممارست Ʊشرو ǇƵ ýƇم نتساƛ Þ)انياƛ(Þ  

ŷǗوƈ- للسلطة القمعية Ǐالقانون Ƨدارية المستقلة األساǕا ƖاƏيǊلل  
 اƵǙتراف بالسلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة يƛير ƍشكاƼ Ǚيما يƭƤ األساس 

مة، Ƽلقد حاوý الƽقƍ Ǌيجاد تبريراƘ لǌذǉ القانوني لǌذǉ الƽكرƤ ƖاƮة أمام الجƨاƇاƘ اǗدارية العا
ومǇ قاý ) 1(السلƱة القمعية Ƽمنǌم مǇ يرǎ بوحدƖ الجƨاƇ أي أŇǇ جميƴ الجƨاƇاǋ Ƙي تƋديبية 

، ومǇ حاوý تبرير ǋذǉ السلƱة مƼ ýǚƤ ǇكرƖ الضبƱ )2(باƨدواجية الجƨاƇ بيǇ العام والتƋديبي 
ƍ ýǚƤقرارǉ بǌذǉ السلƱة القمعية اقرنǌا لكǇ المجلس الدستوري الƽرنسي مǇ ) 3(اǙقتƮادي 

  ).4(بƽكرƖ امتياƨاƘ السلƱة العامة 

   ƈنƬار وحدƔ الجزاƅاƖ اǕدارية-1
 ƼيروǇ بŇǇƋ السلƱة القمعية Ƽي COLLIARD (C-A) وMOURGEON (J)نجد منǌم 

 Ɣادي تقترƮقتǙا ýالمجاǇادمƮقتǙا ýƲ يƼ العامة ƘاƱالسلƼ ،ديبية التقليديةƋة التƱالسل  
الموجǊ تمتلƼ ǁي مواجǌة المƌسساƘ والمواƱنيǇ سلƱة تماýƛ السلƱة السلمية التي نجدǋا Ƽي 

  .مجاý الوƲيƽة العامة
                                        

189 - GENEVOIS (B), « Le Conseil Constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la 
commission des opérations de bourse », à propos de la décision de C. Const. n° 89-
260,DC, du 28 juillet 1989, RFDA, n° 04, 1989, p. 684 – 685. 

190 - C. Const. n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de réglementation de 
télécommunications, cité par LUBEN (I), «  Le pouvoir de sanction de l’autorité de 
régulation des télécommunications », AJDA, n° spécial octobre 2001, p. 121. 



 

 67

 يرǎ أنƼ Ǌƃي ýƲ اǙقتƮاد الموجǊ تتحوý نشاƱاƼCOLLIARD (C-A) Ƙالعميد 
  .)ƽƮ)191ة الموƽƲيƍ ǇلǏ المواƱنيǇكما تنتقý الƤواƍ ƭلǏ مراƵ ƾƼامة 

الذيǇ )  مرتƽقيadministrés ) ǇالمواƱنيǎǇ بƼ ŇǇƋير MOURGEON (J)أمŇا 
يƤضعوǇ لتنƲيماƘ اقتƮادية ǋم أشƤاƭ يجتمعوǇ لمǌمة مبررƖ ويشتركوƼ Ǉي نشاƱ منƲم 

ضبƱ األسعار وǋي أŹǚƮ مǌمة مرƵ ƾƼام والسلƱة القمعية الموكلة لǘدارƖ لمعاقبة لǘنتاƜ أو ل
  .)192(المƤالƽاƘ ضد التنƲيماƘ تعتبر سلƱة تƋديبية

Ƽي الحياƖ اǙقتƮادية كمستǌلكيǇ أو كمنتجيǙ Ǉ  مرتƽقيǇاللكǋ Ǉذا اǙتجاǉ منتقد، Ƽمشاركة 
 Ǉأ Ǉتقارنميمك ƘيماƲالتن Ǐلƍ رƲبالن ƇǙƌǋ قةǚƵو Ǉقيƽوالمرت ƖدارǗا Ǉقة التبعية بيǚبع Ǌ

  .)193(يǇ العاميǇموƽƲاǙقتƮادية مƴ ال

2-   ƚالمزدو ǇتجاǗار اƬنƈ   
 ǊمƵƨيت ǉتجاǙذا اǋýكǇم (H-G)  HUBRECHTو AUBY (J-M) ŇǇأ ǉحواƼو 

الƽرƾ بيǇ الجƨاƇ اǗداري والجƨاƇ التƋديبي يتمحور حوý الƱابƴ اǗداري وƹير اǗداري 
Ǚستعماý المرƾƼ العام ƼالسلƱة التƋديبية العامة يمكǇ أǇ تمارس ƵلǏ أولئǁ الذيǇ تربǌƱم 

Ǔراد اƼاأل ǇƵ تلفƤة تƮاƤ قة قانونيةǚƵ ƖدارǗباǇريƤ . ديبيƋير التƹ داريǗا Ƈاƨأما الج
Ƽم Ǌذا ما يقربǋو Ǉقيƽالمرت ǏلƵ يمارس Ǉأ ǇيمكǇالجنائية ƘاƇاƨ194( الج(.  

 ǁة تلƮاƤ ة القمعيةƱالسل ǉذǌتبريرا ل Ʊو لم يعǌƼ النقد Ǉيسلم م Ǚ ǉتجاǙذا اǋ ŇǇير أƹ
 . التي تتƤذ ضمƱƍ Ǉار Ƶام

   الƓƮط اƽǗتƬادي كƉساƧ للسلطة القمعية-3
ǋناǁ اتجاƼ ǉقǌي Ƥƈر يجد Ƽي ƼكرƖ الضبƱ اǙقتƮادي تبريرا للسلƱة القمعية المƤولة 

 Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي، ƼالضبƱ اǙقتƮادي يستوجƔ أǇ يكوǇ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
 وǋو ǋيئة ضبƱ تكوǇ مǌمتǊ رقابة الحياƖ - الƺير-Ƽي الميداǇ اǙقتƮادي شƤƈ ƭƤر 

 ǁادية وذلƮقتǙا ýالمشاك ƭاƮامت ýأج Ǉة دائمة مƽƮب ýƤد والتدƵالقوا Ǉة مƵمجمو ƴبوض

                                        
191 - DE CORAIL (J-L), « Administration et sanction … », Op.cit, p. 119 – 120. 
192 - MOURGEON (J),   La répression administrative , Op.cit, p. 181. 
193 - DE CORAIL (J-L), «  Administration et sanction … », Op.cit , p. 120. 
194 - DEGOFFE (M), Le droit de la sanction non pénale, Economica Paris, 2000, p. 23. 
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ǇادييƮقتǙا ǇواƵاأل Ǉبي Ǉƨوجود التوا Ǉوضما ƘاƵاƨالن ýوح ،ƘاƵاƱالق ǉذǋ يƼ)195(.  
ǋ ŇǇƍذǉ المǌام السابقة تƽترƯ وجود ǋيئاƘ ضبƱية تتمتƴ باƤتƮاƮاƘ قانونية، تقليديا 

السلƱة ( تƍ ýƮلǏ حد ƍمƇǚ القاƵدƖ القانونية وǋذǉ السلƱاƘ. ة بيǇ سلƱاƘ مƤتلƽةوƵƨم
  .)196(وبالمقابý حƾ تƽسير ǋذǉ القاƵدƖ والمعاقبة ƵلǏ مƤالƽتǌا) التنƲيمية

 ƘاƵاƱالق Ʊي ضبǋو Ýة القمعيةƱاية السلƹ Ǉبي ƾرƽلم ي ǉتجاǙذا اǋ ŇǇر أǌƲي 
 . اǙقتƮادية، وبيǇ األساس القانوني لǌذǉ السلƱة القمعية

4-Ɩامتيازا Ɣكرƺ السلطة القمعية ƧساƉالسلطة العامة ك   
 حسƔ ما سبƾ ذكرǉ مǇ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƍذا كاǇ اƵǙتراف بالسلƱة القمعية 

ýǚƤ أحكام الدساتير وكذا القضاƇ الدستوري Ǚ يƤالف مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƘ وبالتالي 
 مǇ مƲاǋر انǌا تمýƛ مǌƲرƍبý ويمƼ ýƛي الوقƘ نƽسǊ وسيلة أساسية للعمý اǗداري . الدستور

  . ممارسة امتياƨاƘ السلƱة العامة
للǌيئاƘ تƋسيسǊ لƽكرƖ السلƱة القمعية Ƶند المجلس الدستوري الƽرنسي Ƽي قراراتǊ قد أشارل

، Ƽالǌيئة اǗدارية التي تتمتƴ بسلƱة توقيƍ )197( ƴلƼ ǏكرƖ امتياƨاƘ السلƱة العامةاǗدارية المستقلة
Ƙاƨتمارس امتيا Ƙالعقوبا ƖدارǗرف اƮتتƼ ،ƘاƨمتياǙا ǉذǋ ارƱƍ يƼ ýة العامة وتعمƱالسل 

  .بƽƮة انƽرادية وتتمتƴ بسلƱة التنƽيذ
 Ơدارية، وتسمǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱبتكييف السل Ơة العامة تسمƱالسل Ƙاƨامتيا ƖكرƼ ŇǇƍ

Ƽمرا ƘاƱي نشاǌƼ المستقلة Ƙيئاǌال ǉذǋ اǌالتي تقوم ب ƘاƱبيعة النشاƱ بتعريف ǁامةكذلƵ ƾ. 

 Ǉة العامة مƱالسل ƘاƨمتياǙ ي ممارسةǋ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱالسل ŇǇƍ
، والƽكرƖ نƽسǌا )198(جد حدودǋا Ƽي Ʊبيعة المرƾƼ العام والمǌمة التي يديرǋاتحيث التƋسيس و

، مǇ جǌة  Soc varoise de transportضيةǋي التي اقتاد بǌا مجلس الدولة الƽرنسي  Ƽي ق
ƎƼ ŇǇذا القرارǋداريǗاƇجراƍ ا بحتا قمعيا يعتبر Ǉة للقوانيƽالƤالم ǏلƵ المعاقبة Ǐلƍ دفǌي 

مǇ جǌة أƤرŇǇƎƼ ǎ العقوبة اǗدارية يمكǇ أǇ و،  مǇ جǌةواألنƲمة أو األƱƤاƇ التƋديبية
 ƘاƨمتياǙأساس ا ǏلƵالعام و ƾƼار السير العادي للمرƱƍ يƼ ƖدارǗا ǉذƤكقرار تت Ǉتكو

                                        
195 - BOY (L), « Réflexions sur le droit de la régulation, ( à propos du texte a FRISON-

ROCHE (M-A)) », D, n° 37, 2001, p. 3033 –3035. 
196 - BONNEAU (T) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, Op.cit, p. 256.   
197 - C. Const. n° 89-260 DC, du 28 juillet 1989, précitée, 6éme cons.   
198 - DE CORAIL (J-L), « Administration et sanction… », Op.cit, p. 124.  
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 .)199(الممنوحة لǘدارƖالتقليدية 

   شروط ممارسة السلطة القمعية-ƙانيا
 ýǚƤ Ǉر مǌƲيƘة قراراƮاƤ رنسيƽالمتعلقت المجلس الدستوري ال ǁةل ƘملياƵ بلجنة 

Ʊيم نƲي تنƼ Ňحر Ƴالمشر ŇǇƋة بƮي االبورƼ الدولة ýƤمرونة تدƼ ،داريةǗا Ƙالعقوبا ƾ
 Ǉم Ƴذا النوǋ ƔلƱي يتƵجتماǙادي واƮقتǙا ýالقاضي المجا Ǉة القمعية لكƱالسل

 لǌذǉ السلƱة القمعية الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالدستوري اشترƱ مǇ أجý ممارسة 
ǇيƱشر:  

üسالبة للحرية - الشرط األو ƘاƇاƨالج ǉذǋ Ǉتكو Ǚ Ǉ1( أ.(  
Ǐانƙالشرط ال- ƾحماية الحقو ýƽالتي تك Ƙة القمعية للضماناƱالسل ǉذǋ ƳضوƤ 

  ).2(يا أي ƤضوǌƵا لذاƘ المبادƏ العقابية والحرياƘ المكƽولة دستور
   ƈن Ǘ يكون الجزاƅ اǕداري سالƓا للحرية-1

حسƔ قضاƇ المجلس الدستوري الƽرنسي ŇǇƎƼ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية 
 Ǉا أǌل Ǉيمك Ǚ Ƙيئاǌال ǉذǋ ŇǇالما أƱ ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽمساسا لمبدأ ال ýƛتم Ǚ المستقلة

 كالحبس أو السجƽƼ ،Ǉي ǋذǉ الحالة تكوǇ الǌيئاƘ اǗدارية )200(حريةتوقƵ ƴقوباƘ سالبة لل
Ƈالقضا ǉيحتكر Ǉكا ŹǙمجا Ƙة . قد اقتحمƱسل Ǉلة بيƮاƼ حدودا ƴذا القرار يضǋ ŇǇƍ

Ɣالعقا ýي مجاƼ ƖدارǗة اƱالقاضي وسل . ǉالقاضي وحدƼ وǋ ƴة توقيƱر بسلƛƋيست Ǉم
 Ǚ ƖدارǗا ŇǇأ Ǉي حيƼ ،سالبة للحرية ƘقوباƵǁا ذلǌيمكن . ƖدارǗالقاضي وا Ǉالحدود بيƼ

  .)ǋ)201ي دقيقة ƍنǌا ƼكرƖ العقوباƘ السالبة للحرية
 Ǌد بǌيع Ǉأ Ǉيمك Ƈاƨالج ŇǇأ ǉداƌي مƽيƲوم وǌƽالمجلس الدستوري يحدد معالم م Ƈقضا ŇǇƍ

 Ǐوالذي يتجل Ƈللقضا ƨالمحجو ýاحترام المجا Ʊة بشرǌي ألي جƼ رادي بالحكمƽنǙا ǊƮاƮتƤا
 .)202(باƘ السالبة للحريةبالعقو

                                        
199 - CE, Ass, 06 février 1981, Soc, varoise de transport, cité par DELMAS-MARTY (M) et 

TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger, Op.cit, p. 66. 
200 - C. Const., n° 89-260 DC, précité, 6ème cons.  
201 - DELMAS-MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), punir sans juger, Op.cit, p. 51 & 52. 
202 - GENEVOIS (B),  « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de 

commission des opérations de bourse », Op.cit, p. 671 & 672.  
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   ƮƢوƱ السلطة القمعية لذاƖ المƓادƍ العقاƓية-2
ستوجƔ تƱبيƾ يلǋ Ǌدف محدŇد، ƍنƍ ŇǇƍ)punitif ( ǊسباƵ Ʒقوبة ما بالƱابƴ الردƵي 

 .)203(المبادƏ التي تƤضƴ لǌا العقوبة الجƨائية

 Ǉي القانوƼ المكرسة Əالمباد Ưداري ببعǗام القمعي اƲالن Ƈراƛƍ Ɩضرور ŇǇƍ يǋ الجنائي
 Ƽي ، للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالتي أدƘ بالمجلس الدستوري الƽرنسي لقبوý السلƱة القمعية 

 المجلس األƵلǏ للƮوتياƘ والمرئياƘ أكدƵ ŇلǏ أCSA Ǉ مǇ قرارǉ المتعلƔ ƾ 35 رقم حيƛيةال
رƱ احترام  قوانيǇ الجمǌورية Ǚ تسمƠ بتوقيƴ أية Ƶقوبة ƃǙƍ بشبمقتضǏالمبادƏ المعترف بǌا 

 Ǐالجنائي األقس Ǉدم رجعية القانوƵ العقوبة، مبدأ Ɩمبدأ ضرور ،Ƙية الجرائم والعقوباƵمبدأ شر
ƳاƼالد ƾ204(وكذا مبدأ احترام ح( . ƘملياƵ بلجنة ƾالمتعل ǉي قرارƼ المجلس ǉحذا Ɣǋس المذƽون

Ƙ التي تكýƽ أقرǇ ممارسة السلƱة القمعية باحترام الضماناحيث البورƮة Ƽي الحيƛية السادسة 
 .)205(حماية الحقوƾ والحرياƘ المكƽولة دستوريا

وحكمة ذلǁ بادية تماما، ƼالجƨاƇاƘ الردƵية تتسم بنوƳ مǇ القسوƖ ولǌا ƵلǏ األقý بالƸ األƛر 
ǊليƵ ƴتوق Ǉم ǏلƵ، Ʊتحا Ǉم أƨا أو حرمانا، ولذا لƮما انتقاƍ Ǌحد حقوقƋمساسا ب ýƛتم ǁي لذلǋو 

حوý دوǇ اǙنحراف Ƽي تƱبيقǌا، وتكƼ ýƽي الوقƘ نƽسǊ لمǇ يƤضƴ لǌا بƱائƽة مǇ الضماناƘ التي ت
ǌƵا لمجموƵة اƤضا ولذا ŇǇƎƼ الدساتير والقوانيǇ تحرƵ ƭلǏ ،أقǏƮ حماية مǇ التعسف Ƽي ƍنƨالǌا

، ƼحسƔ المجلس الدستوري الƽرنسي ǋ ŇǇƎƼذǉ )206(مǇ المبادƏ تلتقي جميعǌا حوý تحقيǋ ƾذǉ الƺاية
لعقوباƘ التي يحكم بǌا القضاƇ الجƨائي ƼحسƔ وƍنما يلƨم تواƼرǋا بالنسبة لكý المبادǙ Ə تƼ ƭƤقƱ ا

 .)207(جƨاƇ ذي Ʊبيعة ردƵية حتǏ ولو ǌƵد المشرƳ بسلƱة توقيعƍ ǊلǏ جǌة ƹير قضائية

ŇǇƍ ضرورƛƍ ƖراƇ النƲام القمعي اǗداري بمبادƏ القانوǇ الجنائي، أشترǌƱا المجلس 
 مƱ Ǉرف اǗدارƖ ليس ƼقƱ بمناسبة قرارǉ بشǇƋ المجلس األƵلǏ الدستوري لممارسة السلƱة القمعية

للƮوتياƘ والمرئياƘ ولجنة ƵملياƘ البورƮة، بý قبý ذلƽƼ ،ǁي قرار لƼ Ǌي مجاý الضرائƼ Ɣي 
 ƼقƵ ƱلǏ العقوباƘ التي Ʊبƾ أكدŇ المجلس الدستوري الƽرنسي بŇǇƋ مبدأ Ƶدم الرجعية Ǚ ي1982سنة 

لقمعية، ولكǇ وبƽƮة حتمية يƱبƵ ƾلǏ جميƴ العقوباƘ ذاƘ الƱابƴ توقعǌا الǌيئاƘ القضائية ا

                                        
203 - PRETOT (X), « Les pouvoirs de sanction des A.A.I répond il aux exigences de 

la CEDH?», RDP, n° 06, 2002, p.1610. 
204 -C. Const. n° 88-248, DC du 17 janvier 1989, précitée, 35 ème cons.  
205 - C. Const. n° 89-260, DC du 28 juillet 1989, précitée, 6ème cons.  

 .23 المرجƴ السابƭ ،ƾ ، الرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة  محمد باǋي أبو يونس،-  206
207 - C. Const. n° 89-260,DC, du 28 juillet 1989, précitée, 6 ème cons.  
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  .)208(الردƵي رƹم أŇǇ المشرƳ ترǁ حƾ النƾƱ بǌذǉ العقوباƍ Ƙلǋ ǏيئاƘ ذاƱ Ƙابƹ ƴير قضائي
ŇǇƍ القاضي الدستوري قبý أǇ يƽرƯ احترام الضماناƼ Ƙي القانوǇ اǗداري  الجƨائي كاǇ أمام 

ǇيƽتلƤم ǇريقيƱ .ماǌأول Ǝب Ǉداري  كاǗا ƴالقم ýمجا Ǐلƍ الجنائي ýƮاأل Ƙذا Əالمباد ýيقوم بنق Ǉأ Ǌمكان
 تلǁ المبادƏ قام Ɩ constitutionnalisationواǗكراǉ الجنائي، لكǇ اƤتار حƤƈ ǚر Ƽبعد أǇ قام بدستر

دوǇ بتƺيير مجاý تƱبيقǌا، ƍنǌا Ǚ تعتبر قواƵد القانوǇ الجنائي ولكǋ Ǉي قواƵد مشتركة Ƽي ميداǇ القمƴ ب
 ǇتنتأǇا الجنائيكرمǌلƮأ  . Ǌقƽا الǌليƵ ƾلƱيمية يƲتن Ɩوحد ýد تشكƵالقوا ǉذǋ ŇǇƋنعترف ب Ǉأ ƔيجƼ

  .)jus puniendi de l’Etat() 209(. القانوǇ العقابي للدولة
 ƖرǋاƲ ǇƵ الحديث ƠƮي Ǚ الناحية القانونية ǇمƼ ،ميةǋأ Ƙة ذاƲحǚالم ǉذǋ ŇǇƍ"ýنق "

transpositionال Ǉد مƵائي،  القواƨداري الجǗا Ǉالقانو Ǐلƍ الجنائي ǇقانوƼ Ǚ داريǗا Ǉالقانو
عيد Ʈياƹتǌا كي تتƇǚم مƴ مشاكلǊ الƤاƮة، كما يƽعلǊ مƴ ييستعير الحلوý مǇ القانوǇ الجنائي ل

 ƭاƤال Ǉد القانوƵولية( قواƌالمس ƖكرƼ،ƱƤو ال Ƌ داريةǗدار)العقود اǗا Ǉالقانو Ǉو معني ي، لكǋ 
لمبادƏ القمعية، ŇǇƍ القمƴ اǗداري والقمƴ الجنائي يندرجاǇ ضمǇ نƽس الƲاǋرƖ مباشرƖ بتلǁ ا

Ǌي مبادئƼ ƭاƤ امƲلن ǇضعاƤالقانونية، وي . Ɩكرƽالقاضي الدستوري قد استرشد ب ŇǇƎƼ وبالتالي
  .)210(الƱابƴ القمعي وليس بƽكرƖ الƱابƴ اǗداري للعقوبة اǗدارية

 ƍلǏ جانǋ ƔذيǇ الشرƱيǇ وǋو اشرƱا Ƥƈرنشير Ƽي األƤير ƍلǏ أǋ ŇǇناǁ مǇ يضيف 
  .استقǚلية الǌيئة اǗدارية

Ʊذا الشرǋ ريحةƮ ةƽƮب Ňرنسي لم يقرƽالمجلس الدستوري ال ŇǇالسابقة  نجد أ Ǌي قراراتƽƼ
 Ǉو أǋ يئةǌال ǉذǋ يƼ Ǌالوحيد الذي يستوجب Ʊقضائية والشر Ǚ يئةǋ ،داريةƍ يئةǋ Ǐلƍ يشير Ǌنجد ان

Ɩمحايد Ǉذجاوب، )211(تكو Ɣنǁي لƼ ة القمعيةƱبالسل ƴدارية التي تتمتǗا Ƙيئاǌال Ǉة مƵنجد مجمو 

                                        
208 - C. Const. n° 82-155 DC, du 30 décembre 1982, RDP, 1983, obs. FAVOREU (L). 
209 - MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle : 

contribution à l’étude du jus puniendi de l’Etat dans les démocraties 
contemporaines, Op.cit. 

210 - DELLIS (G), Droit pénal et droit administratif : l’influence des principes du droit 
pénal sur le droit administratif répressif , LGDJ, Paris, 1997, p. 19. 

 يǌƽم مǇ قرار المجلس الدستوري الƽرنسي المتعلƾ بالمجلس األƵلǏ للƮوتياƘ والمرئياƘ أŇǇ اǙستقǚلية -  211
 ƘملياƵ بلجنة ƾالمتعل ǉي قرارƼ ŇǇير أƹ ،داريةǗا Ƙيئاǌرف الƱ Ǉة القمعية مƱلممارسة السل Ʊشر

  :البورƮة أشار ƍلǏ شرƱ حياد ǋذǉ الǌيئة، انƲر Ƽي ǋذǉ النقƱة
TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la Constitution », RDP 
1990, p. 200 & s ; LONGOBARDI (N), « A.A.I et position institutionnelle de 
l’administration publique », 2eme partie, RFDA, n° 02, 1995, p. 388 ; GUEDON 
(M-J), Les A.A.I, Op.cit, p. 46. 
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نƽس الوقƘ ليس لǌا ƽƮة اǙستقǚلية بالرƹم مǇ ذلǁ لم يسبƾ للمجلس الدستوري الƽرنسي أǇ أقر 
أكƛر مǇ . عدم دستورية السلƱة القمعية لǌذǉ الǌيئاƘ، نذكر منǌا ƍدارƖ الضرائƔ وƍدارƖ الجمارǁب

مجلس الدستوري الƽرنسي قد قبý السلƱة القمعية المƤولة للǌيئاƘ المǌنية كمجلس ذلŇǇƎƼ ǁ ال
  .)212( الƱابƴ الƤاƭيبورƮة القيم ذ

 Ǉتكو Ǉأما أ ،Ƙالعقوبا ƴا توقيǌل ƾا يحǌنƎƼ ة العامةƱام السلƲن Ǉرف ضمƮيئة تتǌال Ƙذا كانƍ Ǉذƍ
  . قانونية ƍجرائيةǋذǉ الǌيئة مستقلة ƎƼنǊ ليس شرƱا لسǚمة اƤتƮاǌƮا وƍنما ضمانة

  
  

                                        
212 - DE SAINT PULGENT (M), « Les sanctions infligées par le conseil de bourse de 

valeurs, nature et régime juridique », RFDA, n° 04, 1991, p. 614 ; DELMAS-
MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger, Op.cit, p. 39 et 43. 



 73

 
 
 
 
  

 
 
  

Ǐانƙال üƬƻالǏانƙال üƬƻال  

 Ǐƺ دارية المستقلةǕا ƖاƏيǊالسلطة القمعية لل ƱوƮƢ Ǐƺ دارية المستقلةǕا ƖاƏيǊالسلطة القمعية لل ƱوƮƢ
üالمجاüالقانونية   المجا ƖماناƮلل Ǐادي والمالƬتƽǗالقانونية ا ƖماناƮلل Ǐادي والمالƬتƽǗا

    والقƮاƏيةوالقƮاƏية
  
  

 Ɣا العقاǌايتƹ Ǉي، أي أƵالرد ƴابƱدارية المستقلة  بالǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱتتسم السل
اƍ Ƙدارية Ƽردية، ǌƼي تمýƛ قانوƵ ǇقوباƵ ƘلǏ التقƮير Ƽي أداƇ التƨام، وƤاƮيتǌا أنǌا قرار

  . وǋذا األƤير يمƱƤ ýƛرا ƵلǏ الحرياƘ العامة  مستتر
 Ǉة مƵمجمو Ǐلƍ اǌضعƤة القمعية أƱالسل ǉذǋ ýو يقبǋرنسي وƽالمجلس الدستوري ال
  القواƵد الدستورية التي تƱبƵ ƾلǏ أي جƨاƇ جƨائي ومƛ Ǉم ƵلǏ كý الجƨاƇاƘ اǗدارية

للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة تنشƼ Ƌي ýƲ التناقƯ بيƱ Ǉبيعة القرار اǗداري مƼ ǇالسلƱة القمعية 
Ƈالقضا ǇƵ تقاضي بعيدا ýƛا تمǌا أنǌابعƱة، وǌج Ǉدارية مǗا ƘاƇاƨواحد أي الج Ɣجان 

Justice hors le juge ƵضوƤ وǋ  ة القمعيةƱالسل ǉذǌلوف لƋير المƹ ƴابƱما يبرر ال Ǉلك ǌ ا
  ).المبحث األوý( مستمدƖ مǇ قانوǇ العقوباƘ ةوضوƵية أم ƍجرائيلقواƵد حمائية سواƇ م

ولما كانƘ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة ذاƱ Ƙابƍ ƴداري أي ليسƘ أحكاما   
 Ǉبيعي أƱال Ǉللرقابة القضائية  وم ƴضƤت Ǉأ Ɣة القمعية يجƱالسل ǉذǋ ǇƎƼ ،قضائية Ƙأو قرارا

ǉ السلƱة القمعية القضاƇ اǗداري Ǚƍ أƍ ǇرادƖ الترابƱ المنƱقي ينƲر Ƽي الƱعوǇ المقدمة ضد ǋذ
  .)المبحث الƛاني(أدƍ ƘلǏ القبوƼ ýي مادƖ المناƼسة الƱعǇ أمام القضاƇ العادي وبƽƮة استƛنائية 
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üاألو ƘحƓالمüاألو ƘحƓالم  

لǊيƏاƖ لǊيƏاƖ الƮماناƖ القانونية الموƮوعية Ǐƺ مواجǊة السلطة القمعية لالƮماناƖ القانونية الموƮوعية Ǐƺ مواجǊة السلطة القمعية ل
  لمجاü اƽǗتƬادي والمالǏلمجاü اƽǗتƬادي والمالǏƺ Ǐ ا Ǐƺ ااǕدارية المستقلةاǕدارية المستقلة

  

  
 Ǉة مƵمجمو Ɣالمعاق ƭƤللش Ǉا القمعية  تضمǌاتƮاƮتƤة القضائية اƱلما تمارس السل
 ƘاƇجراǗا Ǉوقانو Ƙالعقوبا Ǉاألساسي أو قانو Ǉا القانوǌاألساسية التي يكرس Ƙالضمانا

  .الجƨائية
Ɣ أǇ يراƼقǊ نقý  نقý اƤǙتƮاƭ مǇ القاضي الجنائي ƍلǏ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة يج

 ƾحقو ǁاǌانت ƘǙادي حاƽت ýأج Ǉذا مǋالجنائي، و Ǉا القانوǋرƼيو Ǉالتي كا Ƙالضمانا ǁلتل
 Ƙالضمانا Ǉم ýللتقلي Ƙيئاǌال ǉذǋ ýƤي تدƼ عاليةƽة والƵبالسر ƜحتجاǙا Ǉيمك Ǚ ذƍ ،رادƼاأل

  . األساسية للمحاكمة العادلة
 للضماناƘ القانونية يعني تكريس قلةللǌيئاƘ اǗدارية المستƤضوƳ السلƱة القمعية 

 Ɩكضرور ،Əمباد Ǉم ǊنƵ Ɲية وما ينتƵمبدأ الشر ŇǇذ أƍ ،يةƵالقانونية الموضو Ƙالضمانا
 ƔحسƼ الجنائي Ƈا أمام  القضاǌمالƵƍ رƮينح Ǚ Ǉأ Ɣائي  يجƨالج Ǉدم رجعية القانوƵالعقوبة و

وكذلǁ تكريس الضماناƘ  ). المƱلƔ األوý( بý يجƔ تƱبيقǌا ƵلǏ كý جƨاƇ ذو Ʊبيعة ردƵية 
  مبدأ المواجǌة Ƽي مرحلة مالقانونية اǗجرائية، ƼالحƼ ƾي قضاƇ محايد ومستقý يستدƵي احترا

  ).المƱلƔ الƛاني ( اǙتǌام    
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üالمطلب األوüالمطلب األو  
 Ǐƺ المجاü اƽǗتƬادي  Ǐƺ المجاü اƽǗتƬادي للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةللǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةƮƢوƱ السلطة القمعية ƮƢوƱ السلطة القمعية 

  موƮوعيةموƮوعيةوالمالǏ للƮماناƖ القانونية الوالمالǏ للƮماناƖ القانونية ال
الǌيئاƘ اǗدارية  ƹياƔ تقنيǇ موحد يعرŇف النƲام القانوني للمƤالƽاƘ والعقوباƘ التي توقعǌا 

، واƤتǚف القواƵد المƱبقة ƵلǏ كý قƱاƳ اقتƮادي يجعý مǇ الƮعƔ البحث ǇƵ المستقلة
ما يجعلنا الضماناƘ الموضوƵية التي توƼرǋا الǌيئاƘ المستقلة أƛناƇ ممارستǌا للسلƱة القمعية، ǋذا 

 ǚƼ ،يةƵير يحترم مبدأ الشرƤذا األǋ Ǉذ أƍ ،ائيƨالج Ƈبقة أمام القضاƱد المƵالقوا Ǉا وبيǌبين Ǉنقار
 Ǉقانو ƭبن ƃǙƍ Ǉقوبة أو تدبير أمƵ Ǚجريمة و ) ýاألو Ƴرƽال .( ƃǙƍ ýƇيسا Ǚ ذƍ وليةƌم مبدأ المسƛ

لمبدأ ƵلǏ الشƭƤ المعنوي مقترف الƽعý، لكƼ Ǉي المجاý اǙقتƮادي تǌƲر Ʈعوبة Ƶƍماý ا
. ، بعدǋا يجƔ احترام مبدأ التناسƔ أƛناƇ تƱبيƾ العقوبة)الƽرƳ الƛاني ( مقارنة بالشƭƤ الƱبيعي 

، أƤيراŹ احترام مبدأ )الƽرƳ الƛالث ( حيث يجƍ Ɣقامة التواǇƨ بيǇ الƽعý المقترف والعقوبة المسلƱة 
  ).الƽرƳ الرابƵ ) ƴدم الرجعية 

  الفرع األول
  شرعية الجرائم والعقوباتمبدأ 

Nulla crimen, nulla poena sine lege   
 ǏلƵ ƭالتي تن Ǌمن Ǐاألول Ɩالماد ƭبن Ƙالعقوبا Ǉي قانوƼ و مبدأ أساسيǋ يةƵمبدأ الشر

بý أكƛر مǇ ذلǌƼ ǁو مبدأ )). Ǚ جريمة وƵ Ǚقوبة أو تدبير أمǇ بƺير قانوǇ : (( ما يلي
، وǋذا المبدأ يقضي بǇƋ الجريمة )213 (مبدأ الشرƵيةدستوري، ƼالعقوباƘ الجƨائية تƤضƴ ل

ƼعلǏ . والعقوبة يجƔ أǇ تكرس بموجƔ نƭ قبý أي ƍجراƇ، وǋذا مǇ أجý تƽادي أي تعسف

                                        
213   - Ɩر المادƲائري لسنة 142 انƨالدستور الج Ǉ1996 م.  
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Ƶكس القانوǇ الجنائي الذي يعرŇف بƽƮة دقيقة المƤالƽاƘ والعقوباŇǇƎƼ Ƙ الضبƱ اǙقتƮادي 
 ýوƤدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌي تقديالƼ ا كبيراŹامشǋ Ƙوالعقوبا ƘاƽالƤر الم.  

ŷǗوƈ-ǃƏشرعية الجرا   
 ŇǇƎƼ ا، وبالتاليŅدارية مرنة جدǗا ƘاƽالƤي المƼ ر الجريمةƮناƵ ŇǇƍ داريةǗا Ƙيئاǌال

Ƽمجلس المناƼسة يعاقƵ ƔلǏ .  لǌا حرية كبيرƼ Ɩي التحرǁ لقمƴ كý المƤالƽاƘ المحتملةالمستقلة
 الممارساƘ واألƵماý المدبرƖ واǙتƽاقياƘ الƮريحة الممارساƘ المقيدƖ للمناƼسة، وǋذǉ األƤيرǋ Ɩي

أو الضمنية Ƶندما تǌدف أو يمكǇ أǇ تǌدف ƍلƵ Ǐرقلة حرية المناƼسة أو الحدŇ منǌا أو اýǚƤǗ بǌا 
 Ǐلƍ ندما ترميƵ سيما Ǚ Ǌري منǋجو Ƈƨي جƼ أو ƾس السوƽي نƼ(...))214 ( Ƴم يذكر المشرƛ ،

Ƙالممارسا ǉذǌل ƘǙحا Ƙذا ال. سǋ ŇǇƍ Ǚمجا Ơتƽو يǌƼ ،ƘاƽالƤالم ǏلƵ ƾر أي تدقيǌƲي Ǚ ƭن
واسعا للمعاقبة ƵلǏ أي Ƽعý يكيǊƽ مجلس المناƼسة ƵلǏ أنǊ ممارسة أو أƵماǙ مدبرƖ أو اتƽاقية 
 Ƙالممارسا ǉذǋ سيرƽي تƼ ƴيوس Ǉسة أƼلمجلس المنا Ơتسم ƘباراƵ ýاستعم Ƴالمشر Ǉأل ǁوذل

  .مجاý لتجريم أƼعاƹ ýير واردƼ Ɩي النƼƭعبارƖ يمكǇ أǇ تǌدف، وǙسيما، تƽتƠ ال
 Ɩالماد ƘƇجا ƾس السياƽي نƼ11 وضعية ýǚƺي استƼ المتعلقة بالتعسف Ǉس القانوƽن Ǉم 

يحƲر ƵلǏ كý مƌسسة التعسف Ƽي استýǚƺ وضعية التبعية : (( التبعية ƼنƵ ƘƮلǏ ما يلي
يتمǋ ýƛذا التعسف ƵلǏ لمƌسسة أƤرǎ بƽƮتǌا ƨبونا أو ممونا ƍذا كاǇ يýƤ بقواƵد المناƼسة، 

ƭوƮƤال:  
  رƯƼ البيƴ دوǇ مبرر شرƵي

  البيƴ المتƨǚم أو التمييƨي
  البيƴ المشروƱ باقتناƇ كمية دنيا

ƖرŇير مبرƹ تجارية Ʊلشرو ƳضوƤال ýالمتعام ƯƼقة التجارية بمجرد رǚالع ƴƱق  
ƾالسو ýƤسة داƼالمنا ƴƼي مناƺأو يل ýيقل Ǉأ ǊنƋش Ǉر مƤƈ ýمƵ ýوك((.  

 التƮرƼاƘ التي تمýƛ التعسف ƼاستعمƵ ýبارƖ رشرƼ Ƴي ǋذǉ المادƖ أǙ Ǉ يحƮيريد الم
ƵلǏ الƮƤوƭ، وحتƼ Ǐي البند األƤير ترǁ المجاý واسعا للمجلس Ƽي تكييف األƼعاý بƋنǌا 

  .تعسف Ƽي وضعية التبعية

                                        
214   - Ɩر المادƲاألمر  م06 ان Ǉ03-03 يƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، م ƴسة، المرجƼبالمنا ƾال، المتعلƾساب.  
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أمŇا بالنسبة للǌيئاƘ األƤرŇǇƎƼ ǎ األƼعاý المجرمة قليŹǚ ما ينƵ ƭليǌا، Ƽتشير 
ƍ ƭوƮالن Ƙبالواجبا ýǚƤǗيمية أو اƲالتشريعية والتن ƭوƮالن ǁاǌمجرد انت Ǐل

 المتعلƾ 10-93 مǇ المرسوم التشريعي 53، كما تنƵ ƭلǋ Ǐذا المادƖ )215(المǌنية
  .ببورƮة القيم المنقولة

لكǇ رƹم ǋذا ƃǙƍ أǋ ŇǇذا اǙتجاǉ يǌƲر بŇǇƋ المجلس الدستوري الƽرنسي قد قبلǊ بمناسبة 
 ǉية رقم  248 - 88قرارƛي الحيƼ ريƮالسمعي الب ǏلƵبالمجلس األ ƾ37المتعل Ǐحيث قض 

 ƘاماƨلتǙا Ǐلƍ حالةǗداري باǗا ýي المجاƼ ƴا مقنǌليƵ Ɣالمعاق ƘاƽالƤللم ƾالتعريف الدقي ŇǇƋب
ƛم ŇǇƍ المشكý الذي . ةالتي يƤضƴ لǌا ƮاحƔ الرƮƤة اǗدارية والتي تحكمǌا القوانيǇ واألنƲم

نƮوƭ التنƲيمية أǇ تتولǏ تعريف الجرائم والعقوباƼ Þ ƘاألýƮ أŇǇ تلǁ يƱرƟ كيف يمكǇ لل
مǌمة تعود ƍلǏ التشريƍ ،ƴذ أŇǇ تحديد الجناياƘ والجنƠ والعقوباƘ المƤتلƽة المƱابقة لǌا 

Ǉالبرلما ǊيƼ Ƴيشر  ƭاƮتƤ216(ا( . ŇǇالما أƱ ǊƃنƋر بǌƲي Ǉي، لكǌقƼ ýجدا ýلة محƋوالمس
 ليسƘ سالبة للحرية Ƽيقبǋ ýذا ةمƱابقة لǌا التي تضعǌا األنƲماألƼعاý المجرمة والعقوباƘ ال

ƭاƮتƤǙ217(ا( . 

  : شرعية العقوƓاƙ-Ɩانيا
ليس ƼقƱ مشكý تحديد المƤالƽاƘ الذي يƛار أمام الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، بý حتǏ تحديد 

Ƙالعقوبا .Ɣالمرتك ýعƽال ƴد بالمقارنة مŇتحد ýƮي األƼ العقوبةƼ .ذا األمر لǋ Ǉدوما لك ǉنجد Ǉ
أمام الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، وتقاس درجة شرƵية العقوباƘ بالنƲر ƍلǏ ما ƍذا تم تحديد حد 

ǋ ŇǇƍذǉ الضمانة متوƼرƤ ƖاƮة Ƶندما يتعلƾ األمر بالعقوباƘ المالية وسحƔ . أقǏƮ للعقوبة
 المستقلة Ƽي ، المشكý يƛار Ƽيما يƭƤ الǌيئاƘ اǗدارية)218(الترƤيƭ أو اƵǙتماد لمدƖŇ معينة

ǌƼناǁ مجموƵة . اƤتيار العقوباƼ ،Ƙقليǚ ما تشير النƮوƍ ƭلǏ المƤالƽة والعقوبة التي تقابلǌا
 Ƴالمشر Ǉولم يبي ،Ƙالعقوبا Ǉة مƵة المقابلة توجد أيضا مجموǌالج Ǉة ومǌج Ǉم ƘاƽالƤالم Ǉم

                                        
، المتعلƾ بالنقد والقرƯ، المرجƴ 2003 أوƘ 26، مƌرƼ Ƣي 11-03 مǇ األمر 114 و11 انƲر كذلǁ المواد -  215

 Ɩوالماد Ýƾ35الساب Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙ2000 أوǚƮبالبريد والموا ƾالسلكية ، المتعل Ƙ
ƾالساب ƴسلكية، المرجǚوال.  

216   - Ɩر المادƲائري لسنة 07 البند 122 انƨالدستور الج Ǉ1996 م.  
217   -Ʊالنق ǉذǋ يƼ رƲة انǇم ýك :  

DELMAS-MART0Y (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ?..., Op.cit, pp. 
64 et 68 ; MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle, Op.cit, 
pp. 221-226.  

218   -ƭ Ɣي مبدأ التناسƼ ǉر أدناƲ80 ان.  
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د، ومƛاý ذلǁ أي Ƶقوبة تƱبƵ ƾلǏ أية مƤالƽة، ƼالǌيئاƘ اǗدارية تƤتار العقوبة التي تري
العقوباƘ التي توقعǌا كý مǇ لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة، وتلǁ التي توقعǌا اللجنة 

لكǇ . ، التي تتراوƟ بيǇ اǗنذار وسحƔ اƵǙتماد Ƽيما يƭƤ العقوباƹ Ƙير المالية)219(المƮرƼية
عقوباƘ المالية بƽƮة المشرƳ لم يبيǇ متǏ توقƴ الǌيئة اǗنذار أو التوبيخ أو سحƔ اƵǙتماد أو ال

منƽردƖ أو العقوبة المالية تكميǚ للعقوباƹ Ƙير المالية، ƎƼذا كاǇ سحƔ اƵǙتماد ƍجراƇا ƱƤيرا 
  .)Ƽ)220كاǙ Ǉبد مǇ المشرƳ أǇ يبيǇ الحاƘǙ التي يمكƼ Ǉيǌا توقيǋ ƴذǉ العقوبة

وقعǌا أƤيرا ƼاŇǇ المشرƳ أǏƱƵ لǌذǉ الǌيئاƘ سلƱاƘ واسعة Ƽي اƤتيار العقوباƘ التي ت
ƾالضي Ǌومǌƽية بمƵمبدأ الشر ƾبƱائي الذي يƨكس القاضي الجƵ.  

  الفرع الثاني
  مبدأ الشخصية

ǊلƵاƼ ةƼمعر Ɣيج ýب ǊليƵ Ɣة واسعة لكي يعاقƽƮا بƼمعر ýعƽال Ǉيكو Ǉي أƽيك Ǚ . مبدأƼ
 Ɩالماد ƭن ƔحسƼ ،دستوريا Ǐالجنائي وحت Ǉي القانوƼ ية العقوبة مكرسƮƤ142ش Ǉم 

 ŇǇƎƼ يةالدستورƮƤلمبدأ الش ƴضƤائية تƨالج Ƙذا المبدأ أمام . العقوباǋ ƴموق ǇƵ ýƇنتسا Ǉبقي أ
  .الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

 ýة بƽالƤالجريمة أو الم Ɣمرتك ƭƤش ǏلƵ Ƈاƨالج ýاƨنƍ ية العقوبةƮƤيقضي مبدأ ش
Ƈاƨالج ǊليƵ ƴالذي يوق ƭƤم الشŇالمجر ƭيحدد الن Ǉأ Ɩضرور ǁذل Ǉر مƛأك.  

لضبƱ اǙقتƮادي مýƛ القانوǇ الجƨائي، يعرف مجموƵتيǇ مǇ األشƤاŇǇƍ ƭ قانوǇ ا
، لكǇ يبقǏ التساýƌ يƱرƟ حوý مسƌولية )أوŹǙ ( األشƤاƭ الƱبيعية واألشƤاƭ المعنوية 

  ƛ(Þانيا ( الشƭƤ المعنوي 

Ǘوƈ-ةƓالعقو ƫاƢشƈ :  

                                        
219  - Ɩر المادƲاألمر 114 ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أو Ýƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،

 Ɩالمرسوم التشريعي 55الماد Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌوال1993 ماي 23، الم ýة ، المعدƮببور ƾمتمم، المتعل
ƾالساب ƴالقيم المنقولة، المرج.  

 بƎمكاǇ المشرƳ أŇǇ يتبƴ نموذƜ قانوǇ الوƲيف العمومي الذي يحدŇد أƮناف األƱƤاƇ التƋديبية وأƮناف -  220
ƵقوباƘ مǇ الدرجة األولǏ وƵقوباƘ مǇ الدرجة الƛانية وƵقوباƘ مǇ الدرجة (العقوباƘ التƋديبية التي تقابلǌا 

ƛالƛةال ( Ɩلماد ǁي ذلƼ رƲالمرسوم رقم 124ان Ǉي 59-85 مƼ Ƣرƌ1985 مارس 23، الم Ǉالقانو Ǉالمتضم ،
  .1985، الƮادرƖ سنة 13 لعماý المƌسساƘ واǗداراƘ العمومية، Ɯ ر Ƶدد ياألساسي النموذج
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وǇƵ ý الƽعý العقوبة التي توقعǌا الǌيئة اǗدارية المستقلة ƍلǏ ردƳ الشƭƤ المسƌتǌدف 
Ƽمجلس المناƼسة يعاقƵ ƔلǏ كý . وتحديد ǋذا الشƭƤ يكوǇ باǙستناد ƍلǏ النƮوƭ القانونية

Ƙسساƌا المǌسة التي ترتكبƼللمنا Ɩالمقيد Ƙاألمر   . الممارسا Ǉة مƛالƛال Ɩوم المادǌƽسسة بمƌوالم
ƱاƘ كý شƱ ƭƤبيعي أو معنوي أيا كانƱ ƘبيعتǊ يمارس بƽƮة دائمة نشا((  ǋي 03-03

ƘدماƤأو ال ƴيƨأو التو ƜنتاǗا ((. Ɩالماد ǁتي كذلƋ56وت Ɲǌس المنƽن ǏلƵ Ǌسƽاألمر ن Ǉم 
 ƭتنƼ ... )) نيةǌمة مƲبيعيا أو معنويا أو منƱ اƮƤة شƽالƤالم Ɣمرتك Ǉذا كاƍو((...  

أمŇا Ƽي المجاý المالي، ŇǇƎƼ لجنة مراقبة وتنƲيم ƵملياƘ البورƮة تعاقƔ الوسƱاƼ Ƈي 
، ونƽس الوضƴ ينƱبƵ ƾلǏ المجاý )221(رƮة، وǋ ƇǙƌǋم أشƤاƭ معنويةƵملياƘ البو

 Ɩالماد Ɣالشركة حس ƴابƱ ذƤƋالمالية وت Ƙسساƌوالم ǁالبنو Ǌتمارس Ʊذا النشاǋ Ǉي كوƼرƮالم
  . ، المتعلƾ بالنقد والقر11Ư-03 مǇ أمر 11

مسƌوŇǇƎƼ ، ý الشƭƤ ال)223(، والمواƘǚƮ السلكية والǚسلكية)222(أمŇا Ƽي مجاý الƱاقة
ƘدماƤال ǉذǋ ýƺبيعي أو معنوي يستƱ ƭƤش ýو كǋو ،ýو المتعامǋ.  

  : مسƊولية الشƫƢ المعنوي-ƙانيا
 Ǚ يƱرƟ المشكý بالنسبة لمسƌولية الشƭƤ الƱبيعي، لكǇ الجداý الƽقǌي كاǇ بالنسبة 
Ǌأن Ǉير مستحيلة كوƤذا األǋ وليةƌمس ŇǇأ ǎير Ǉم Ǌقƽال Ǉم ǁناǌƼ ،المعنوي ƭƤولية الشƌلمس 

 ǊليƵ ƾبƱالتي ت Ƙوالعقوبا ،Ǌليƛنما بممƍو Ǌسƽبن Ʊي نشاƋيقوم ب Ǚ وǌƼ ،رادياƍ كيانا ǁيمل Ǚ
 Ǉأ ǎير Ǉم ǁناǋ Ǉلم يرتكبوا الجريمة، لك ƭاƤأش ƔيƮذ تƍ ،يةƮƤتمس مبدأ الش Ƙراماƺكال

 Ǌالمكونة ل ƇضاƵاأل Ɩدارƍ ǇƵ تلفƤت Ɩرادƍ Ǌحقيقي ول Ǉكيا Ǌالمعنوي ل ƭƤمجلس ( الش
، ǚƼ مانǗ ƴقرار مسئوليتǊ يجƼ Ɣقƍ Ʊقرار مسƌولية تتناسƔ مƱ ƴبيعتǊ، حيث Ǚ يمكƖ( Ǉ اǗدار

  .)224(توقيƴ بعƯ العقوباƵ ƘليǊ، لكǇ يمكǇ توقيƵ ƴقوباƘ الحý والƺرامة

                                        
 المتعلƾ ، المعدý والمتمم،1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي 53 و6لمواد ا انƲر - 221

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.  
، المتعلƾ بالكǌرباƇ وتوƨيƼ 2002 ƴيƽري 05، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ 149 و148 و2 انƲر المواد -  222

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال.  
واƵد العامة لمتعلقة ، يحدد الق2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ األمر 36 و35 و9 انƲر المواد - 223

ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.  
  .79 وƭ ،78 1998 انƲر جبالي واƵمر، المسƌولية الجنائية لƵǖواǇ اǙقتƮادييǇ، د م Ɯ، الجƨائر، -  224
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 Ǌدارتƍ بيعي بمناسبةƱال ƭƤالش Ǌالذي يرتكب ƋƱƤال Ǉبي ƾرƽن Ǉأ Ɣأننا يج Ǚƍ ذاǋ مƹر
ƎƼذا تعدǎ الشƭƤ حدود اƤتƮاƮاتǚƼ Ǌ . تƤتلƱ المسƌوليةللشƭƤ المعنوي ƽƼي ǋذǉ الحالة 

 ƭƤولية الشƌمس ǇƎƼ ƖدارǗقة مجلس اƼالممارسة بموا Ƙذا كانƍ المعنوي، أما ƭƤالش ýƋيس
  .)225(المعنوي ƛابتة Ƽي ǋذǉ الحالة

 Ǌب Ƙذا ما نادǋية العقوبة وƮƤاحترام مبدأ ش Ɣوبالتالي يج ƔعƮ وليةƌتحديد المس ŇǇƍ
 Ưبعدما محكمة النق Ƙالشركا Ǉة مƵة مجموƮالبور ƘملياƵ لجنة ƘاقبƵ رنسية، حيثƽال

 ƘƺلƋƼ ،Ƙشركا ƴسب Ǐلƍ الشركة Ƙا انقسمǌليƵ العقوبة ƴتوقي ýة وقبƽالƤم ýƮالشركة األ Ƙارتكب
 ƭƤبعقوبة الش Ǚƍ Ơيسم Ǚ ية العقوبةƮƤمبدأ ش Ǉمحكمة استئناف باريس القرار بحجة أ

ýƮ، نقضƘ اللجنة الحكم بحجة استمرارية الشركة، ƼقضƘ مرتكƔ التقƮير أي الشƭƤ األ
محكمة النقƯ الƽرنسية برƼضǊ وذǋبƍ ƘلǏ حد أبعد مما ذǋبƍ ƘليǊ محكمة استئناف باريس 
 ƭوƮالن ǉذǋ Ǉية لكƵرƽال Ƙللجنة بمعاقبة الشركا Ơقانوني يسم ƭيوجد أي ن Ǚ ǊنƋب ƘحكمƼ

  :تƛناƵ ƇلǏ مبدأ الشƮƤية ǙƍتعاقƼ ƔقƱ مرتكƔ المƤالƽة، وأنǙ Ǌ يمكǇ وضƴ اس
  .بنƭ ذو Ʊبيعة تشريعية وبƽƮة Ʈريحة .1
2. ƴالمتاب ƭƤللش ƳاƼالد ƾحقو Ǉيضم ƭذا النǋ Ǉ226(وأ(.  

 ǉذǋ ýا قانونا، وتقبǌليƵ ƭوƮالمن  ƘǙي الحاƼ Ǚƍ ýƋيس Ǚ المعنوي ƭƤالشƼ Ǉذƍ
ǉلوƛأو مم Ǌالمكونة ل Ɩƨǌا األجǌالتي ترتكب ýعاƼاأل ǇƵ وليةƌ227(المس(.  

  ع الثالثالفر
  Principe de proportionnalitéب مبدأ التناســ

 ǉي تقديرƼ لوƺال Ǐلƍ تلجا Ǚو Ƈاƨالج ƴيئة المعنية بتوقيǌتسرف ال Ǚ ŇǇأ Ɣيقتضي التناس
وƍنمŇا Ƶليǌا أŇǇ تƤتار الجƨاƇ المناسƔ والضروري لمواجǌة التقƮير المرتكƔ، والتناسǋ Ɣو 

 وقد كرسǊ المجلس الدستوري الƽرنسي ألوý مرƵ ƖŇلǏ .مبدأ Ƶقابي يƱبƼ ƾي المواد الجƨائية

                                        
225 - Ɩر المادƲرقم 51 ان Ǉالقانو Ǉر مŇي 15-04 مكرƼ Ƣرƌمبر 10، المƼويتمم األ2004 نو ýŇ156-66مر رقم ، يعد 

  .Ʈ ،2004ادرƼ Ɩي سنة 71، المتضمǇ قانوǇ العقوباƜ ،Ƙ ر Ƶدد 1966 جواǇ 08مƌرƼ Ƣي 
226 - VATEL (D), « L’application du principe de personnalité des poursuites et des peines 

aux sanctions prononcées par la COB », note sous Cour de cassation, 15 juin 1999  
COB C/CGI. Rev. Soc n° 04, 1999, pp. 844-850. 

227 - ROJOU DE BOUBEE (G), «  La responsabilité pénale des personnes morales », RJC n° 
spécial n° 11, 2001, (Où en est la dépénalisation dans la vie des affaires), p. 08. 
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 ǉي قرارƼ ائيةƨالج Ɩ228(127- 80الماد(ǇƋبش Ǉا  ، لكǌالتي توقع Ƙدارية العقوباǗا Ƙيئاǌال
 أƛار المجلس الدستوري الƽرنسي ǋذا المبدأ بمناسبة قرارǉ المتعلƾ بالمجلس األƵلǏ المستقلة

 ƼقضǏ بǇƋ مبدأ ضرورية العقوباƘ مǇ بيƼ 35، Ǉي الحيƛية رقم 248- 88للسمعي البƮري 
 المتعلƾ 260-89وƼي قرارǉ رقم . المبادƏ الواجƔ احترامǌا Ƶند توقيƴ العقوباƘ اǗدارية

 ƘملياƵ ا لجنةǌالتي توقع Ƙالعقوبا ǇƋب Ǐس المبدأ وقضƽار المجلس نƛة القيم المنقولة أƮببور
 والمكاسƔ التي تنتǋ ǇƵ Ɲذǉ البورƮة يجƔ أǇ تكوǇ بالقياس مƴ المƤالƽاƘ المرتكبة

ƘاƽالƤالم.  
 يجƔ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةوƵǗماý مبدأ التناسƼ Ɣي نƱاƾ العقوباƘ التي توقعǌا 

، واǙلتƨام بعدم )أوŹǙ ( احترام أمريǇ وǋما اǙلتƨام بالمعقولية Ƽي توقيƴ الجƨاƇاƘ اǗدارية 
 Ɩة واحدƽالƤم ǏلƵ ائيƨانيا ( التعدد الجƛ.(  

ŷǗوƈ-داريةǕا Ɩاƅالجزا Ʋيƽتو Ǐƺ المعقوليةƓ ǃلتزاǗا :  
Ƶندما تقوم الǌيئة اǗدارية المستقلة باƤتيار الجƨاƇ للمƤالƽة المرتكبة، Ƶليǌا أǇ تقوم 
بƎجراƇ مواƨيǇ القسƱ بيǇ أمور ƵدƖŇ، كمدƱƤ ǎورƖ المƤالƽة ƵلǏ المƮالƠ الƽردية أو اǗدارية 

ة الƽعý، ومقدار ما ينالǊ مǇ جƨاƼ Ƈي ضوƇ ذلǁ جميعǊ ومدǎ ما حققǊ المƤالف مǇ منƽعة نتيج
  .مǇ حƾ أو حرية أساسية

 لم يكǇ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةموقف المشرƳ الجƨائري بشǇƋ مبدأ التناسƔ أمام 
 التي تكرس السلƱة القمعية ةلكǇ باستقراƇ النƮوƭ القانوني. )Ʈ)229ريحا Ƶكس قرينǊ الƽرنسي
حي بتكريس ǋذا المبدأ، وذلǁ مýǚƤ Ǉ تكريس الحد األقǏƮ تǌƲر بعƯ المعالم التي تو

 ǉƨتجاو Ǉيمك Ǚ 1(للعقوبة( التكميلية Ƙتكريس العقوبا ýǚƤ Ǉأو م ،)2( Ǐلƍ رƲوكذا بالن ،
  ).3(الƲروف المحيƱة بمرتكƔ المƤالƽة 

  : وƲƮ حدǍƬƽƈ ņ للعقوƓة–1
                                        

228 - C. Const. n° 80-127 DC du 19 et 20 janvier 1981, cité par MODERNE (F), Sanctions 
administratives et justice constitutionnelle, Op.cit, p. 261. 

229  - Ɩالماد ƭاألمر 13 تن Ǉ01 م Ɩيما بعد المادƼ ƘبحƮسة، والتي أƼبالمنا ƾرنسي، المتعلƽديسمبر ال L 464-2 Ǉم 
  : التقنيǇ التجاري الƽرنسي ƵلǏ مبدأ التناسƔ بيǇ العقوبة والƋƱƤ، وتجري الƮياƹة الƽرنسية لǌذا النƭ كالتالي

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 
l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné »  

 Ɩالماد ƭي نƼ Ƈائري سواƨسة الجƼالمنا Ǉي قانوƼ ǉنجد Ǚ ƭذا النǋ ýƛم ŇǇƍ13 األمر Ǉ06-95 م Ɩأو الماد ،
   .، بالرƹم مǇ أǋ ŇǇذǉ النƮوƭ مستوحاƖ مǇ التشريƴ الƽرنسي03-03 مǇ األمر 56
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 األقǏƮ الذي Ǚ يمكǇ تجاوǉƨ  تحدد بالحدالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالعقوباƘ التي توقعǌا 
الǌيئاƎƼ Ƙذا كاǇ القاضي الجƨائي لǊ حرية Ƽي تقدير العقوبة، Ƽنƽس الحرية نجدǋا مكرسة أمام 

 .اǗدارية المستقلة

ŇǇƍ مبدأ التناسƔ يقضي ƵلǏ الǌيئاƘ الضبƱية أǇ تبحث ǇƵ نقƱة التواǇƨ بيǇ العقوبة 
 أو جƨاƼية Ƽالǌيئة Ƶليǌا )230(باƘ محدŇدƖ جداƽƼŹي ƹياƵ Ɣقو. التي سوف توقعǌا والƽعý المقترف

Ɣاحترام مبدأ التناس.  
 Ǚ رامةƺب Ǉسة تكوƼللمنا Ɩالمقيد Ƙالممارسا ǏلƵ سةƼا مجلس المناǌالتي يوقع ƘالعقوباƼ

 ƾوƽائر % 07تƨي الجƼ ƾالمحق ýماƵرقم األ Ƹمبل Ǉرقم . م  ƴالمتاب ƭƤالش Ǉذا لم يكƍو
وƼي حالة التجميƴ دوǇ ترƤيƭ يمكǇ أǇ يعاقƔ .  مǚييǇ دينارأƵماƼ ýالƺرامة Ǚ تتجاوƛǚƛ ƨة

 Ǐلƍ ýƮ05بعقوبة قد ت % ýماƵرقم األ Ǉ231(م(.  
 % 03أمŇا Ƽي مجاý اƤتƮاƭ لجنة ضبƱ قƱاƳ الكǌرباƇ والƺاƨ تكوǇ العقوبة Ƽي حدود 

 Ɣير المالية تسحƹ Ƙي حالة العقوباƼدينار، و Ǉييǚمسة مƤ ƾوƽت Ǉأ Ǉدو ýماƵرقم األ Ǉم
  .)ƌ)232قتا رƮƤة اǙستýǚƺ لƽترǙ Ɩ تتجاوƨ السنةم

وجاƘƇ العقوباƘ التي توقعǌا اللجنة المƮرƼية Ƽي نƽس النƝǌ، منǌا ƹير المالية التي 
 Ǐلƍ ةƼضاƍ ا أوǋا لوحدŇمƍ ǇتكوƼ اǌتماد، أما المالية منƵǙا Ɣسح Ǐلƍ نذارǗا Ǉم Ƴا المشرǌرتب

كƛر للرأسماý األدنǏ الذي يلƨم البنǁ أو المƌسسة العقوباƹ Ƙير المالية وتكوǇ مساوية ƵلǏ األ
ǉيرƼ233(المالية بتو( . ýعƽال Ɣتار العقوبة بحسƤية تƼرƮاللجنة المƼ ،ةƵمتنو Ƙالعقوبا ǉذǋ ŇǇƍ

  .المقترف ƍذ Ǚ يمكǇ المقارنة بيǇ اǗنذار وسحƔ اƵǙتماد

                                        
230  - Ɩكالماد ƖدŇالعقوبة محد Ǉتكو Ǉا أيƮوƮاألمر 57  نجد ن Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم ƾالمتعل ،

 يعاقƔ بƺرامة قدرǋا مليوني دينار كý شƱ ƭƤبيعي ساǋم شƮƤيا بƽƮة : ((بالمناƼسة تنƵ ƭلǏ ما يلي
  .، المرجƴ السابƾ))ية Ƽي تنƲيم الممارساƘ المقيدƖ للمناƼسة وƼي تنƽيذǋا كما ǋي محدŇدƼ Ɩي ǋذا األمراحتيال

  .، المرجƴ السابƾ، المتعلƾ بالمناƼسة2003 جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 62 و61 و56  انƲر المواد - 231
، المتعلƾ بالكǌرباƇ وتوƨيƴ الƺاƼ 2002 ǇƵ ƨيƽري 05، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ 149 و148  انƲر المواد - 232

Ƙالقنوا ƾريƱƾالساب ƴالمرج ،.  
233 - Ɩر المادƲاألمر 114  ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أو Ǉب Ýƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،

  .77-75مرجƴ السابƭ ،ƾ وجǊ جديد لدور الدولة، ال: لƱرƫ منǏ، السلƱاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý المƮرƼي
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Ƙ البورƮة Ƽي وينƱبƾ الحكم نƽسƵ ǊلǏ العقوباƘ التي توقعǌا لجنة تنƲيم ومراقبة Ƶمليا
 Ơيساوي الرب Ƹدينار أو مبل Ǉييǚم Ɩبعشر ƖدŇي محدǌƼ ير المالية أما الماليةƹ Ƙالعقوبا ýمجا

Ɣالمرتك ƋƱƤال ýعƽب Ǌتحقيق ý234(المحتم(.  
 ƾار التعليƱƍ يƼ Ƙحدد العقوبا Ƴالمشر ŇǇƎƼ ƘǚƮالبريد والموا Ʊيرا بالنسبة للجنة ضبƤأ

ǋاƮأق ƖŇة لمدƮƤئي للرƨما الكلي أو الج Ɵتتراو ƖŇة لمدƮƤللر Ƙقƌالم ƾيوما، أو التعلي Ǉيƛǚƛ ا
  .)235(بيǇ شǌر ƍلƛǚƛ Ǐة أشǌر أو تƽƤيƯ مدتǌا Ƽي حدود السنة

 Ơا يسمǌي تقدير العقوبة التي توقعƼ الحرية Ǉامشا مǋ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال ƇاƱƵƍ ŇǇƍ
  .قربǌا مƵ Ǉمý القاضي الجƨائيلǌا بƎنƨاý الجƨاƇاƘ بالنƲر ƍلǏ األƼعاý المقترƼة، وǋذا ما ي

  : تكريƧ العقوƓاƖ التكميلية– 2
 ŇǇƎƼ ائيƨرار القاضي الجƹ ǏلƵدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌادي الƮقتǙا Ʊا الضبǌكرس ل 

Ƽمجلس المناƼسة يمكǇ لǊ باǗضاƼة ƍلƍ . ǏلǏ جانƔ العقوباƘ األƮلية ƵقوباƘ أƤرǎ تكميلية
ǉمر بنشر قرارƋي Ǉالمالية أ ƘالعقوباǊأو تعليق Ǌيعƨأو تو Ǌرجا منƤس . )236( أو مستƽن Ƙومنح

اǗمكانية للجنة المƮرƼية بشǇƋ العقوباƘ المالية ƍذ يمكǇ أǇ تستعملǌا كعقوباƘ أƮلية أو 
، ونƽس الشيƇ بالنسبة للجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ )237(كعقوباƘ تكميلية بحسƔ الƲروف

مكǇ أǇ تكوǋ Ǉذǉ الƺراماƘ مستقلة ، Ƽي)238(أو Ƽرƹ ƯراماƘ/البورƮة، Ƽالنƭ يقضي Ɣ و
ǎرƤاأل Ƙالعقوبا Ǐلƍ يةƼضاƍ كعقوبة تكميلية Ǉأو تكو.  

 Ǉتكو ǎرƤلية وأحيانا أƮأ Ǉحيانا تكوƋƼ ،دواجيةƨǙف باƮتت Ƙالعقوبا ŇǇأ Ǉذƍ رǌƲي
ǋذǉ اƨǙدواجية تحقƾ مبدأ التناسƎƼ ،Ɣذا كاǇ الƋƱƤ المرتكƱƤ Ɣيرا Ƽالǌيئة توقƵ ƴقوبة . تكميلية
 وأƤرǎ تكميلية، أما ƍذا كاǇ أقƱƤ ýورƼ ƖتƤتار Ƶقوبة أƮلية، أي ما يتƇǚم مƴ الƽعý أƮلية

Ɣالمرتك.  

                                        
234 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 54  ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌة القيم 1993 ماي 23، المƮببور ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،

  .، المرجƴ السابƾالمنقولة
235 - Ɩر المادƲ35/2 ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙ2000 أوǚƮد المتعلقة بالبريد والمواƵيحدد القوا ، Ƙ

  .، المرجƴ السابƾالسلكية والǚسلكية
  .، المرجƴ السابƾ، المتعلƾ بالمناƼسة2003 جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03أƤيرƖ مǇ األمر / 45  انƲر - 236
  . ، المرجƴ السابƾ، المتعلƾ بالنقد والقر2003Ư أوƘ 26، المƌرƼ Ƣي 11-03 مǇ األمر 114  انƲر - 237
238 - Ɩر المادƲالمرسوم54  ان Ǉي 10-93 التشريعي  مƼ Ƣرƌة 1993 ماي 23، المƮببور ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،

  .، المرجƴ السابƾالقيم المنقولة
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    الركن المعنوي :  اǗعتداد Ɠالحالة الشƬƢية– 3
اƵǙتداد بالƲروف الشƮƤية ليس مǇ اǋتمام الضبƱ اǙقتƮادي Ƶكس القانوǇ الجƨائي 

Ƽي الحالة  . لƽعƍ ýما تشديدا أو تƽƤيƽاحيث  يعاقƔ الشƭƤ المجرم حسƔ الƲروف المحيƱة با
  .الƛانية ƎƼنǊ يƤƌذ بعيǇ اƵǙتبار الƽعý المادي ýǋ ارتكƔ ألوý مرƖ أم حالة العود

للǌيئاƘ اǗدارية  الƲروف المƽƽƤة والمشددƖ لم يحددǋا المشرƳ بمناسبة السلƱة القمعية –أ 
  . العقوبة لǌا أŇǇ تقدر ǋذǉ الحالةالسلƱة المعنية بتوقيƼƴ. )239( مýƛ القانوǇ الجƨائيالمستقلة

 ŇǇم أƹدارية المستقلةرǗا Ƙيئاǌي الƼ ŇǇأ ƃǙƍ المادي ýعƽال ǏلƵ تمادƵǙا Ɣي العقاƼ Ǐتتبن 
، ƍمŇا بتشديد العقوبة أو تƽƤيضǌا، وذلǁ حسƔ )240( تولي اǋتماما بالركǇ المعنويýبعƯ األحوا

Ƙسساƌروف المƲ.  
 Ɣ–ƽس الƽن Ɣارتكا ƖادƵƍ وǋو مكرس  العود وǋالقانونية، و ƖدƵس القاƽن ǁاǌأي انت ،ýع

Ƙالعقوبا Ǉي قانوƼ . مةƲالمن ƭوƮالن Ưدارية المستقلةبعǗا Ƙيئاǌة للƮاƤ ،Ǌليƍ تشير 
 148 المتعلƾ بالكǌرباƇ ونقý الƺاƱ ǇƵ ƨريƾ القنواƘ، حيث تنƭ المادƖ 01-02القانوǇ رقم 

 أƼ ǉǚƵي حدود ƛǚƛة 141يǌا Ƽي المادƖ يحدد مبلƸ الƺرامة المنƮوƵ ƭل: (( منƵ ǊلǏ ما يلي
 للمتعامý مرتكƔ المƤالƽة دوǇ أǇ يƽوƤ ƾمسة ةمǇ رقم أƵماý السنة الƽارƼ)03 (% Ʊي المائة 

Ƽي حالة العود دوǇ أǇ يƽوƵ ƾشرƖ مǚييǇ %) 05(مǚييǇ دينار، ويرƍ ƴƼلƤ Ǐمسة Ƽي المائة 
 يشترƱ أǇ يكوǇ قد Ʈدر حكم نǌائي لكǇ المشرƳ لم ينƵ ƭلǏ شروǋ Ʊذǉ الحالة ýǌƼ)). دينار

، Ƽمجرد اƵǗذار الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƼي الƽعý األوƹ ،ýير أǋ Ǉذا الحý قد يستبعد أمام 
ǎرƤأ ƖŇمر ýعƽال Ɣذا ما ارتكƍ تشدد العقوبة Ǉي ألƽيك .  

سƔ مǇ  تǌƲر أنǌا تƤضƴ لمبدأ التناالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةأƤيرا ǇƎƼ العقوباƘ التي توقعǌا 
 Ƙلية العقوباƈ لمبدأ ǎرƤة أǌج Ǉم ƴضƤت Ǚا وǌي توقيعƼ حيث احترام المعقوليةL’automaticité 

                                        
239 -  Ɩر المادƲاألمر 53ان Ǉي 156-66 مƼ Ƣرƌ08، الم Ǉ1966 جواƾالساب ƴالمرج ،Ƙالعقوبا Ǉقانو Ǉوالمتمم، يتضم ýالمعد ،.  
، المعدý والمتمم، يتضمǇ قانوǇ 1966 جواǇ 08، المƌرƼ Ƣي 156-66 مǇ األمر ƍ 59لǏ 54 انƲر المواد - 240

Ƙالعقوباƾالساب ƴالمرج ،.  
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ƺت Ǐلƍ ديƌي Ƙالعقوبا ƴي توقيƼ احترام المعقوليةƼيƭاƤروف واألشƲال Ɣا حسǋذا )241(يرǋ يƼو ،
  .)242(يمكǇ للǌيئة القضائية أǇ تراقǋ Ɣذا التناسƔ بيǇ الƽعý المجرم والعقوبة

  Non bis in idem عدǃ الجمƓ Ʋين العقوƓاƙ – Ɩانيا
Ǐيتبن Ǉائي القانوƨي التقسيم الجƛǚƛللجرائم ال ýقسم وك Ǌتقابل ƘقوباƵ ،ي معينةƼ Ǉحي Ǚ 

 Ƽي التƽرقة وبدوǇ واحد نموذƼ Ɯي جمعǌا تم األƼعاƼ ýكý التقسيم، ǋذا اǙقتƮادي الضبƱ يعرف
،Ƙي والنتيجة العقوباǋ مكانيةƍ المعاقبة ǏلƵ ýعƼ واحد Ǉذا مرتيƍ Ǉكا ýيشك ƋƱƤ رƲبالن Ǐلƍ 

ƭاƮتƤا Ƙيئاǌدارية الǗر وكذا المستقلة اƲبالن Ǐلƍ Ǉقانو ،Ƙالعقوبا ǇنكوƼ دواجية أمامƨا. 
،Ƙلة العقوباƋوالمس ƟرƱذا تƍ Ǉكا ýعƼ واحد Ǉيمك Ǉأ ýيشك ƖŇدƵ Ƙوبالتالي متابعا ƘقوباƵ Ƙذا 

 والقضاƇ المستقلة اǗدارية الǌيئة مǇ العقوباƘ توقيƴ ةƍمكاني ƼقƱ يعني Ǚ وǋذا .)243(مƤتلƽة Ʊبيعة

  .المستقلة اǗدارية الǌيئاƘ بيǇ اƤǙتƮاƭ تناƳƨ حالة تƮور يمكǇ بý الجƨائي

1– ǃعد Ʋين الجمƓ ƖاƓالعقو Ǐا التǊعƽتو ƖاƏيǊدارية الǕالمستقلة ا: 

 بقƱاƳ تقوم ǋذǉ الƽرضية ƍذا Ƶلمنا أŇǇ مجاý اƤتƮاƭ مجلس المناƼسة ƹير محدŇد
 Ƙيئاǌكس الƵ ǇادييƮقتǙا ǇواƵاأل ƴجمي ǏلƵ قيةƼو يمارس رقابة أǌƼ ،Ǉادي معيƮاقت

ƱقƼ ƳاƱالق ǇواƵأ ǏلƵ موديةƵ التي تمارس رقابة ǎرƤية األƱالضب.  
 ƭاƮتƤي اƼ أيضا ýƤما يد ýعƼ ǏلƵ ادياƮونا اقتƵ سةƼمجلس المنا ƔاقƵ ذاƍ ýǌƼ Ǉذƍ

  قǋ Ɣذǉ األƤيرƵ ƖلǏ نƽس الƽعǋÞ ýيئة ƍدارية مستقلة أƤرǎ يمكǇ أǇ تعا
 مǇ أمر 39لكǇ نجد المادǋ . Ɩذǉ المسƋلة لم تƱƌر Ƽي التشريƴ الجƨائري بƽƮة واضحة

Ƶندما ترƴƼ قضية أمام مجلس المناƼسة حوý : ((  المتعلƾ بالمناƼسة تنƵ ƭلǏ ما يلي03-03
سƤة مǇ الملف ممارسة تتعلƾ بقƱاƳ نشاƱ يكوǇ تحƘ مراقبة سلƱة ضبǇƎƼ Ʊ المجلس يرسý ن

  .ƍلǏ السلƱة المعنية ǗبداƇ الرأي

                                        
241 - Sur les sanctions automatiques et la modulation des sanctions voir, MIGNON (E) 

« L’ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions administratives » 
AJDA, n° spécial, 2001 (Les sanctions administratives), pp. 104-105. 

242 - Ǉري مƮللسمعي الب ǏلƵا المجلس األǌقوبة وقعƵ ƯƃƽƤ Ǉرنسي أƽلمجلس الدولة ال ƾ05  سب ǁرنƼ Ǉييǚم 
ǁي ذلƼ رƲان ،Ɣالمرتك ƋƱƤال ƴم مƇǚتت Ǚ العقوبة Ǉكو:  

C E. Ass 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, conc. MAUGUE (C) & TOUVET (L) 
AJDA, n° 05, 1994, p.372. 

243 -  ROBERT (J-H), « Application ou non application de la règle non bis in idem entre les 
sanctions pénales, civiles et administratives », APC, n° 07, 1984, p. 136. 
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 Ƙالمعلوما ýوالتشاور وتباد Ǉالتعاو ƘقاǚƵ يدƱبتو Ǌامǌار مƱƍ يƼ سةƼيقوم مجلس المنا
Ʊالضب ƘاƱسل ƴم.((  

 Ǉوالتشاور بي Ǉالتعاو Ǉذا كاƎƼدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال Ǐƽاكت Ƴالمشر ŇǇاƼ  أمرا محبذا 
Ƽلم ينƭ المشرƵ ƳلǏ . لǌيئاƘ األƤرǎ وƍرساý الملف ǗبداƇ الرأيباǗشارƍ ƖلǏ مجرد ƱƤƍار ا

 ýعƼ Ňرد Ǉسة كيف يكوƼية للمناƼمنا Ƙممارسا ǊرتكابǙ Ǉذا العوǋ سةƼمجلس المنا ƔاقƵ ذاƍ حالة ما
Þ سةƼمجلس المنا ǊليƵ ƔاقƵ ي بماƽأم تكت Þ ýعاƼس األƽن ǏلƵ Ɣتعاق Ǉأ Ǉيمك ýǋÞ يةƵاƱيئة القǌال  

 المتعلƾ بتƱوير وترقية المرƾƼ العام للƺاƼ 2000 ƨيƽري Ƽ 10ي قانوǇ المشرƳ الƽرنسي
أƤذ بعيǇ اƵǙتبار ǋذا المشكƎƼ ،ýذا كانƘ المƤالƽة محƵ ýقوبة مالية بالنƲر ƍلǏ تشريƤƈ ƴر 
ǇƎƼ العقوبة المالية التي ستوقعǌا اللجنة محدŇدƖ، بحيث Ǚ يمكǇ أǇ تتعدǎ المبلƸ اǗجمالي 

 .)244(مبلƸ األقǗ ǏƮحدǎ العقوبتيǇللعقوباƘ المالية ال

  : عدǃ الجمƓ Ʋين العقوƓاƖ اǕدارية والجزاƏية–2
 Ƙالعقوبا Ǉبي ƴدم الجمƵ مبدأnon bis in idemيǋ   ائيƨالج Ǉي القانوƼ أساسية ƖدƵقا

Ǉبعقوبتي ýعƽس الƽن ǏلƵ المعاقبة ƴالتي تمن . Ǉبي ƴالجم Ǉذ يمكƍ اماƵ ذا المبدأ ليسǋ Ǉير أƹ
ة وأƤرǎ تƋديبية، واألساس ǋنا أǇ حماية المƮالƠ المǌنية الƤاƮة تƤتلف Ƶ ǇƵقوبة جƨائي

  .)245(حماية المƮالƠ العامة التي يتولǏ القانوǇ الجنائي حمايتǌا
لكǇ المشكý يƱرƵ Ɵند ƍمكانية التǚقي بيǇ العقوباƘ الجƨائية والعقوباƘ التي توقعǌا 

نوحة لǌذǉ الǌيئاƘ جاƘƇ بƲاǋرƨƍ Ɩالة التجريم الǌيئاƘ الضبƱية المستقلة، ƼالسلƱة القمعية المم
 ƴالسري ýƤبالتد ƠتسمƼ ،ئيةƨر أحيانا جǌƲت ƖرǋاƲال ǉذǋ Ǉدارية المستقلةلكǗا Ƙيئاǌا للǋوبعد 

 Ǉيمك Ǚ السالبة للحرية التي Ƙاألمر بالعقوبا ƾائي لما يتعلƨالج Ƈالقضا ýƤدارية يتدǗا Ƙيئاǌلل
  . أŇǇ توقعǌاالمستقلة

ألوý مرƖ حوý القيمة القانونية لمبدأ   ستوري الƽرنسي لما ƱرƵ ƟليǊ اǗشكاýالمجلس الد
 ŇǇƋب ƔجاƋƼ ،Ƙالعقوبا Ǉبي ƴدم الجمƵ )) ýي مجاƼ مبدأ ذو قيمة تشريعية ýتشك ƖدƵالقا ǉذǋ

ǊليƵ ƘاƇناƛستƍ ƴيض Ǉأ Ǉلقانو ǇيمكƼ ،Ơوالجن Ƙ246())الجنايا(. 

                                        
244 - PRALUS-DUPUY (J), «  Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 

certaines A.A.I », Op.cit, pp. 564-565. 
245 - SALOMON (R), «  Le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et 

financière et les garanties fondamentales », Op.cit, p. 46. 
246 - C. Const. n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, cité par MODERNE (F), Sanctions 

administratives et justice constitutionnelle…, Op.cit, p. 270. 
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الǌيئاƘ اǗدارية والعقوباƘ التي توقعǌا أما موقǊƽ بشǇƋ الجمƴ بيǇ العقوباƘ الجƨائية 
  :، حيث أƛار المجلس ǚƛث نقاƼ 89-260ƱكاǇ بشǇƋ لجنة ƵملياƘ البورƮة Ƽي قرارǉ المستقلة

Ǚأو :Ƙالعقوبا Ǉبي ƴدم الجمƵ القيمة الدستورية لمبدأ ǇƵ البحث ǎير الجدوƹ Ǉم Ǌƃأن.  
Ǉ العقوباƘ الجƨائية واǗدارية ƍ ƃǙƍذا ǋ ŇǇƍذا المبدأ Ǚ يمكƵƍ ǇمالƼ Ǌي حالة الجمƴ بي: ƛانيا

ǁف ذلǚƤ ǏلƵ Ǉالقانو ƭن.  
ǙحƲ المجلس بǋ ŇǇƋذǉ اللجنة يمكǇ أǇ تنƾƱ بعقوباƘ وللقاضي ƍمكانية توقيعǌا : أƤيرا

  .)ƽƼ)247ي ǋذǉ الحالة ŇǇƎƼ المبلƸ اǗجمالي للعقوباƘ المحتمý توقيعǌا Ǚ يمكǇ أǇ يتعدǎ أشدǋا
 تدƼ ýƤي الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة أŇǇ العقوباƘ التي توقعǌا ǋذا الموقف يجد تبريرƼ ǉي

ƼاألولǏ . مجاý الضبƱ، أما العقوباƘ التي يوقعǌا القاضي الجƨائي Ǚ تدƼ ýƤي ǋذǉ المǌمة
نية تǌدف ƍلǏ اأمŇا الƍ .ƛلǏ حماية السوƾ بمعاقبة الشƭƤ بƽƮتƵ ǊوƼ Ǉي السوƾتǌدف 

Ƌا كǌمرتكبي Ǐلƍ رƲوتن ýعاƼمجرمةمعاقبة األ ǙعاƼوا أƼاقتر ƭاƤذا التبرير . )248(شǋ ŇǇƍ
  .ينƲر ƍلǏ السلƱة القمعية Ƽي ǋدǌƼا وليس Ƽي موضوǌƵا

 ƭوƮي النƼ ائية مكرساƨالج Ƙدارية والعقوباǗا Ƙالعقوبا Ǉبي ƴام الجمƲنجد ن
ƼالعوǇ الذي ينشر معلوماƤ ƘاƱئة أو يƺالƱ الجمǌور . للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالمنƲمة 
ارس مناورƖ ما يǌدف ƍلƵ Ǐرقلة السير الحسǇ لسوƾ القيم المنقولة يعاقƔ مƱ Ǉرف أو يم

Ƈرف القضاƱ Ǉم Ɣة، كما يعاقƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲواللجنة . )249(لجنة تن
Ƽي الوقƘ نƽسǊ يعاقƔ القضاƇ والمƮرƼية تعاقƵ ƔلǏ اýǚƤǗ بقواƵد حسǇ سير المǌنة 

 Ǉذا كاƎƼ ،ýعاƼس األƽن ǏلƵ ائيƨالج ŇǇƎƼ يةƼرƮنة المǌالم ƘقياǚƤأ Ǉني مǌالسر الم
 Ɩية بحكم المادƼرƮاللجنة الم ǊليƵ Ɣتعاق ǉƇشاƼƍ114 أمر Ǉاألمر 11- 03 م ýويحي ،

 Ɩي المادƼ Ǌسƽ117نǊسƽن ýعƽال ǏلƵ Ɣليعاق Ƙالعقوبا Ǉقانو Ǐلƍ Ǌ250( من( . Ɩالماد ƭوتن
لǖحكام الواردƼ Ɩي الكتاƔ يعاقƵ ƔلǏ كý مƤالƽة : ((  مǇ األمر السابƵ ƾلǏ ما يلي199

                                        
247 - C. Const. n° 89-260, du 28 juillet 1989, cons, n°16, 18 et 22, Op.cit, p. 685 ; DELMAS-

MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ?..., Op.cit, p. 102. 
248 - FRISON-ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière » 

LPA, n° 246, 2000, p. 04. 
249 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 60 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.  
250 - Ɩر المادƲاألمر 301 ان Ǉي 155-66 مƼ Ƣرƌ08، الم Ǉ1966 جوا Ǉقانو Ǉوالمتمم، يتضم ýالمعد ،

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالعقوبا.  
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 Ǉرامة يمكƺر وبǌستة أش Ǐلƍ رǌش Ǉبالحبس م ǊبيقƱلت ƖذƤمة المتƲواألن ǉǚƵالسادس أ
 Ǐلƍ ýƮت Ǉمار % 20أƛستǙقيمة ا Ǉية .)) مƼرƮا اللجنة المǌليƵ Ɣالتي تعاق ƘاƽالƤوالم

  .واردƼ Ɩي الكتاƔ السادس مǋ Ǉذا األمر
لجمƴ بيǇ العقوباƘ الجƨائية واǗدارية يǌƲر أŇǇ المشرƳ يتبنǏ بƽƮة واضحة ا

والتمييƨ بيǇ قانوǇ الضبƱ والقانوǇ الجƨائي ǋو الذي أǌƲر ǋذا المƹ ،Ɯƨير أننا لو 
 ƴابƱالƼ اǌسƽالعقوبة ن Ǐلƍ رƲبالن ǁلحة المحمية وذلƮير المƹ راƤƈ تمدنا معياراƵا

ǋو الذي ألƨمǌا باحترام  الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة للعقوباƘ التي توقعǌا Punitifالجƨائي 
وبالتالي ينتƍ ƝمŇا اƵتماد مبدأ Ƶدم الجمƴ أو مبدأ التناوƔ بيǇ العقوباƘ . المبادƏ العقابية

  . الجƨائية واǗدارية
 Ǉذا كاƎƼ ،الفƤالم ýعƽال ƴس لقمƼي تناƼ ýƤتد Ƙالعقوبا ŇǇƎƼ Ǉالحالتي Ǉاتيǋ يƽƼ

لة تمتنǇƵ ƴ النƾƱ بالعقوبة المالية، وƼي القاضي الجƨائي مƤتƮا ŇǇƎƼ الǌيئة اǗدارية المستق
Þ الحý نجدǇƵ ǉ العقاƔالحالة العكسية ƎƼذا ƵاقبƘ الǌيئة اǗدارية المستقلة ýǌƼ يمتنƴ القاضي 

 ƖيرƤاأل ǉذǋ Ƙذا وقعƎƼ ،ةƮالبور ƘملياƵ لجنة ǇƋرنسي بشƽالمالي والنقدي ال Ǉي التقنيƼ
 الجƨائي بشƋنǌا نǌائيا ƵلǏ نƽس األƼعاƵ ýقوباƘ مالية وأƮبحƘ نǌائية قبý أǇ ينƲر القاضي

أو أƼعاý مرتبƱة بǌا ǇƎƼ القاضي يمكǇ أǇ يƋمر بŇǇƋ العقوبة المالية تنƱبƵ ƾلǏ الƺرامة التي 
ǋذا الحý التشريعي قبلǊ المجلس الدستوري الƽرنسي، ǌƼو يƌيد ƼكرƖ مƽادǋا أŇǇ . )251(يوقعǌا

  .حدالوسائý مƤتلƽة لكنǌا متكاملة وترمي ƍلǋ Ǐدف وا
 ýحو ŹǙشكاƍ يرƛي ǎرƤة أǌج Ǉة ومǌج Ǉالقاضي م Ɩرادƍ Ǉǋر ýذا الحǋ Ǐيبق

ýذا الحǋ ƴدم مƱƮت ƖيرƤاأل ǉذǋ ليةǚاستقƼ النيابة العامة ƭاƮتƤا.  
 ƴم مƇǚليت ǊويعƱالحالة وت ǉذǋ يƼ ائي يوقف المدنيƨتبني مبدأ الج Ǉيمك ýǌƼ Ǉذƍ

كƼ ýعŹǚ جنائيا ŇǇƎƼ الǌيئة اǗدارية Ǚ تنƎƼ ، ƾƱذا كاǇ الƽعý يشالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

                                        
251 - « Lorsque la commission des opérations de bourse à prononcé une sanction 

pécuniaires devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement 
sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction 
pécuniaire s’ampute sur l’amande prononcée », art. L 621-16 du code monétaire 
et financier français.  
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 وǋي الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةلكǙ Ǉ تتƇǚم ǋذǉ اǗمكانية مƹ ƴرƍ ƯنشاƇ . )252(بالعقوبة
  .الƽعالية والسرƵة Ƽي التدƵ ýƤكس القضاƇ الجƨائي

 Ǌليƍ Ɣǋو ما ذǋ ýالح Ǐداري يبقǗا ƇجراǗا ǇƵ القضائي ƇجراǗا ýǚمام استقƋƼ Ǉذƍ
مجلس الدستوري الƽرنسي حديƛا، Ƽالعقوبة اǗدارية ذاƘ الƱبيعة المالية Ǚ يمكǇ أǇ تجمƴ مƴ ال

 ŹǚعƼ ýيشك Ǚ ýعƽال Ǉذا كاƍ ƃǙƍ العقوبة المالية ƴتوق Ǚ داريةǗيئة اǌالƼ ،ائية الماليةƨالعقوبة الج
 بلجنة ƵملياƘ بالتالي Ƽالمجلس الدستوري الƽرنسي أƵاد النƲر Ƽي موقǊƽ المتعلƾ. )253(جرميا

البورƮة، ƼكرŇس تƱبيƾ مبدأ Ƶدم الجمƴ بيǇ العقوباƼ ،ƘيǌƲرانǊ تبنǏ موقƽا ضدŇ استقǚلية 
 .)254(القمƴ اǗداري

 Ƙالعقوبا Ǉبي ƴحالة الجم ǇƵ ƭوƮالن Ƙائر وأمام سكوƨي الجƼ ندناƵ ƴأما الوض
اƘ المالية، Ƽرƹم شدƖŇ اǗدارية والعقوباƘ الجƨائية مǇ نƽس النوƤ ƳاƮة Ƶندما نكوǇ أمام العقوب

 Ƽقد تضاف ƍليǌا ƵقوباƘ مالية الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةǋذǉ العقوباƵ Ƙندما توقƴ مƱ Ǉرف 
ýعاƼس األƽن ǏلƵ ائيƨا القاضي الجǌب ƾƱين ǎرƤأ . Ǉم ýيعد Ǉائري أƨالج Ƴالمشر ǏلƵ ناǋو

عة مǌما كانƘ األسبقية موقƵ ǊƽلǏ األقý مǇ أجƍ ýيجاد تناسƔ بيǇ الƽعý المقترف والعقوبة الموق
. Ƽي توقيƴ العقوبة المالية، ƱƼالما أǇ العقوبة الجنائية واǗدارية لǌا ƹاية واحدƖ وǋي قمعية

 ǎرƤة أǌج Ǉواحد وم Ƴنو Ǉم Ƙالعقوبا Ǉبي ƴة بالجمǌج Ǉم Ơيسم Ɣمبدأ التناس ŇǇƎƼ وبالتالي

                                        
252  - ƭ ،ƾالساب ƴداري، المرجǗالجنائي ا Ǉنام، القانوƹ نام محمدƹ 101.  

253 - C. Const. n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, cons,n°15, concernant l’article L 36-
11, 2e, b de la loi n° 96-659, du 26 juillet 1996, portant réglementation des 
télécommunications, le conseil constitutionnel affirme qu’une « sanction 
administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale » 
voir PRALUS-DUPUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire 
reconnu à certaines A.A.I », Op.cit, pp. 564 et 565. 

 ǋذا ǋو موقف المشرƳ الƽرنسي بĉشاǇ العقوباƘ التي توقعǌا لجنة ƵملياƘ البورƮة والعقوباƘ التي يوقعǌا - 254
ýعاƼس األƽن ǏلƵ Ƈالقضا . Ɩي المادƼ Ǌليƍ ƖشارǗا ƾكما سبL 621-16 رنسي، وقدƽالنقدي والمالي ال Ǉالتقني Ǉم 

دما ƵاقبƘ لجنة ƵملياƘ البورƮة سبقƘ للمحكمة الجƨائية لباريس أǇ قضƵ Ƙلǋ Ǐذا النحو، Ƽبع
PICCIOTTO (S) Ǌسƽن ýعƽال ǏلƵ اǋالمحكمة انعقاد ƘلنƵرنسي، أƼ ǁرنƼ Ǉييǚم Ɩبعقوبة مالية تقدر بعشر 

 وذلǁ لكƽاية العقوباƘ التي Ƽ89-260قضƘ المحكمة باƽƵǗاƇ مǇ العقوبة واسترجعƘ قرار المجلس الدستوري 
  : يليوقعتǌا لجنة ƵملياƘ البورƮة ƼقضƘ بما

« Qu’aucune peine d’amende ne peut donc plus être prononcée à l’égard de PICCIOTTO 
dont le comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier un emprisonnement  
même assorti du sursis », in DOCOULOUX-FAVARD (C), «  En application de la loi du 02 
août 1989, deux sentences pour une seul infraction d’initié », T.G.I Paris 1éme ch. corr. 03 
décembre 1993, PICCIOTTO, LPA, n° 08, 1994,  p. 07. 
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ƾتحقƼ ǊƼالذي اقتر ýعƽال ǎبعقوبة تتعد Ɣيعاق Ǚ Ǉأ ƴللمتاب Ǉضمانة أساسية يضم Ǌل Peines 
strictement et évidemment nécessaires  . 

  الفرع الرابع
  مبدأ عدم الرجعية

 ýتعدي ǇيمكƼ Ǉماƨحيث ال Ǉم ƖدŇداري محدǗا Ʊمة الضبǌم ŇǇƍدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال 
ý مǇ حيث وƲائǌƽا بƎنشاǋ ƇيئاƘ جديدƖ أو ƍلƺاǋ ƇيئاƘ قد وجدƘ، ومǇ اجǋ ýذا يƱرƍ Ɵشكا

 Ǉي القانوƼ ǊليƵ ƭوƮدم الرجعية المنƵ مبدأ ƾبƱن ýǌƼ Ǉماƨحيث ال Ǉم Ǉالقانو ƾبيƱت
أƤيرا ) ƛانيا(ƛ Þم ýǋ تسري اǙستƛناƇاƘ الواردƵ ƖلǏ المبدأ Ƽي مجاý الضبÞ Ʊ )أوǙ ( الجƨائي

ý يمكǇ للǌيئة اǗدارية أǇ تعاقƵ ƔلǏ أƼعاý مرƵ ŇلǏ ارتكابǌا ƨمǇ بعيد، ƍذýǋ Ǉ تتقادم األƼعا
 Þ Ʊالضب Ɩي مادƼ)اƛالƛ.(  

  
 ŷǗوƈ–ƈدƓمون المƮم :  

مبدأ Ƶدم الرجعية مƌداǉ أǙ يƱبƾ الجƨاƵ ƇلǏ ما اكتمý مǇ وقائƴ قبƮ ýدور النƭ، وǋو 
 Ɩي المادƼ دستور 46مكرس Ǉما يلي1996 م ǏلƵ ƭادر : ((  التي تنƮ Ǉقانو Ǐبمقتض ƃǙƍ دانةƍ Ǚ

Ǚ : ((  منƵ ǊلǏ ما يلي02قانوǇ المدني حيث تنƭ المادƖ ، وكذا Ƽي ال))قبý ارتكاƔ الƽعý المجرم 
أيضا Ƽي قانوǇ العقوباƘ ...)). يسري القانوƵ ƃǙƍ ǇلǏ ما يقƼ ƴي المستقبý وǙ يكوǇ لǊ أƛر رجعي 

Ǚ يسري قانوǇ العقوباƵ ƘلǏ الماضي ƃǙƍ ما كاǇ منǊ أقƍ )) : ýذ تنƭ المادƖ الƛانية منƵ ǊلǏ ما يلي
 ƖŇذا الن)). شدǋ ǏلƵ ƖدƵالقا ǉذǋ ƾبƱين ýǌƼ ƇناƛستǙوبا ýƮباأل Ƈير قد جاƤاأل ƭ داريةǗا Ƙيئاǌال

  Þالمستقلة
 كرŇس المجلس الدستوري الƽرنسي ǋذا المبدأ ألوý مرƖ بشǇƋ العقوباƘ الضريبية، حيث 
أشار ƍلǏ أŇǇ مبدأ Ƶدم الرجعية Ǚ يقتƮر ƼقƵ ƱلǏ العقوباƘ التي ينƾƱ بǌا القضاƇ الجƨائي 

 يمتدŇ تƱبيقǊ لƨوما ƵلǏ كý جƨاƇ ذي Ʊبيعة ردƵية رƹم أŇǇ المشرƳ أوكý مǌمة توقيعǊ وƍنما
 المتعلƾ بالمجلس األƵلǏ السمعي البƮري      ƛ88-248م جاƇ قرارƍ)255( . ǉلǋ Ǐيئة ƹير قضائية

)CSA (دم رجعيةƵ رنسي مبدأƽتبر المجلس الدستوري الƵحيث ا ƖŇر شدƛاألك Ƙالعقوبا Ǉقانو 
 .36 و35مبادƏ األساسية التي تقضǏ بǌا قوانيǇ الجمǌورية وذلƼ ǁي اƵǙتباريǇ مǇ بيǇ ال

                                        
255 - C. Cons. n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, RDP, 1983, p. 333, obs. FAVOREU (L). 
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 المتعلƾ بالمناƼسة، Ƽقد نƘƮ 03-03نجد مضموǇ مبدأ Ƶدم الرجعية مكرسا Ƽي أمر 
 Ɩما يلي72الماد ǏلƵ Ǌسة : ((  منƼة أمام مجلس المناƵوƼي القضايا المرƼ ƾيستمر التحقي

ýالعم ýائر قبƨالج Ƈبقا ألحكام األمر ومجلس قضاƱ ذا األمرǌ06-95 ب ...  ƭوƮوالن
ǊبيقƱلت ƖذƤاألمر القديم .))المت ýƲ ǏƼ Ƙالتي ارتكب ƘاƽالƤالم ǏلƵ يسري Ǚ األمر الجديدƼ ،

  . ƵƍماŹǙ بمبدأ Ƶدم الرجعية
لكǇ مبدأ Ƶدم الرجعية ليس مƱلقا، Ƽترد Ƶليƍ ǊستƛناƇاƘ أƛناƇ تƱبيقƼ Ǌي القانوǇ الجƨائي 

Ǉ ينƮرف القانوǇ الجديد ƵلǏ الماضي ƍذا كاǇ أرحم، وكذلƼ ǁي حالة األƼعاƍ ýذ يمكǇ أ
Þ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال ǏلƵ ƘاƇناƛستǗا ǉذǋ رفƮتن ýǌƼ ،المتعاقبة  

  : وجوب رجعية القانون الجديد اعتدادا ƓطƓيعة المƢالƻة–ƙانيا 
ƍ ǉلǏ يوم وقوǌƵا، حتǏ ولو كاǋ ŇǇƍ Ǉناǁ مǇ المƤالƽاƘ ما يقضي المنƾƱ أŇǇ يرتدŇ الجƨاƇ بƛƋر

 Ǉقانو ǇاƱسل ýƲ يƼ Ƙئة قانونا بدأƱاƤ ƘاƼرƮي تǌƼ ،ǁذل ǏلƵ حقاǙ درƮ قد Ǌالذي تضمن ƭالن
ومǋ Ǉنا ǋ ŇǇƎƼذا األƤير ǋو الذي يسري Ƶليǌا حتǏ ولو كاǇ . قديم وامتدƘŇ حتǏ أƲلǌا قانوƤƈ Ǉر

 يجري لما يƱلƵ ƾليǌا بالمƤالƽاƘ اǗدارية الجƨاƇ الذي انƱوƵ ǎليǊ أكƛر تشديدا مǇ سابقǊ، وǋذا ما
المتعاقبة التي تتعدد Ƽيǌا مراحý السلوǁ المƤالف رƹم وحدƖ المشروƳ اƛǓم Ƽي ذǇǋ المƤالف 

Ǌة . )256(ذاتƱسل Ɩدارǘي لƱيع Ǉدر قانوƮ ذاƎƼ ،ƖدŇمتعد ýبر مراحƵ الحالة ǉذǋ يƼ يرƮالتق Ǉويكو
  .قانوǇ الجديد أضǏƽ شرƵية ƵلǏ سريانǊ بƛƋر رجعيتوقيƴ جƨاƇ أشدƼ Ňي مواجǌة التقƮير ŇǇƎƼ ال

 Ǉالقانو ýƲ يƼ ƃǙƍ لم تعرف ǉارƛƈ Ǉقديم ولك Ǉقانو ýƲ يƼ ýعƼ ƴذا وقƍ ǁذل Ǉر مƛأك
  .الجديد وكاǇ أشدŇ مǇ األوƼ ýنƱبƾ القانوǇ الجديد

ما لكǇ قد يقاŇǇƍ ý العمý بǌذا المبدأ يƤالف المبدأ القاضي باحترام المراكƨ المكتسبة Ǚسي
أŇǇ المجاý ليس جنائيا محضاƹ ،Źير أǋ Ǉذا الدƴƼ مردود Ƶليƍ ،Ǌذ التذرƳ بالمراكƨ المكتسبة 
يجƔ أŇǇ يكوǇ بشكý يقرǉ القانوǚƼ ،Ǉ يكوǇ اكتسابƹ Ǌير مشروƳ مƛلǊ مýƛ الƫƺ الذي يƽسد 

 .)257(كý شيƇ ويبýƱ ما يبنƵ ǏليǊ وƾƼ قضاƇ المجلس الدستوري الƽرنسي

  : ƵǗماǋ ýذا اǙستƛناƇ شرƱيǇويشترƱ القضاƇ الƽرنسي
Ǚا : أوǌسƽي نǋ الجديد Ǉي القانوƼ ية المتعلقة بالتكييفƵد الموضوƵالقوا Ǉتكو Ǉأ

  .الموجودƼ Ɩي القانوǇ القديم

                                        
 .77لرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة، المرجƴ السابƭ ،ƾ  محمد باǋي أبو يونس، ا-  256

257 - FAVOREU (L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », Op.cit, p. 395. 
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  .أǙ ŇǇ تكوǇ األƼعاý المرتكبة Ƽي القانوǇ القديم قد تقادمƛ :Ƙانيا
Ɲسة القديم، ونتƼالمنا Ǉقانو Ǌيجرم ýعƼ Ɣارتكا ǇƎƼ ذاǋ ǏلƵو Ǉالقانو ýƲ يƼ اراƛƈ ǊنƵ 

 ƾبيƱاحترام ت Ɣتداد بوجوƵǙا Ǉيمك ǚƼ ،Ƙث سنواǚƛ Ʋحǚم ýعƼ ýأو ǏلƵ الجديد، ولم تمر
Ǉماƨحيث ال Ǉم Ǉ258(القانو(.  

   In mitius  تطƓيق الجزاƅ اǕداري األƬلƞ للمƢالف–ƙالƙا 

ǋ ما ƃǙƍ Ǉدم رجعية القوانيƵ مبدأ ǏلƵ Ƈناƛائية استƨالج Ǉف تقر القوانيƽƤ Ƈم سواǌللمت ƠلƮو أ
وǋذا اǙستƛناǋ Ƈو نتيجة لمبدأ Ƶدم رجعية القوانيǇ . الجƨاƇ أم تم ألƺاǉ وǋذا Ʈيانة للحرية الƽردية

  .)259(األشد، وǋذا اǙستƛناƇ يسري أيضا ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية Ʊالما أنǌا تتƮف بالƱابƴ الردƵي
يوقعǌا ديواǇ الǌجرƖ الدولية ƵلǏ مجلس الدولة الƽرنسي Ƽي رأيǊ الƤاƭ بالعقوباƘ التي 

 ǏقضƼ ،ذا المبدأǋ ýماƵƍ ǏلƵ دƃير قانونية، أكƹ ي وضعيةƼ مǋ Ǉالذي Ɣاألجان ýالعما» ŹتباراƵا 
 Ɩالماد ǊليƵ ƭر 08بما تنŇيقر Ǚ ŇǇأ Ɣوجو Ǉم ǇƱوالموا ǇنساǗا ƾالعالمي لحقو ǇǚƵǗا Ǉم 

 Ơواض ýضروريا بشك Ǉما كا ƃǙƍ Ƙالعقوبا Ǉم Ǉالمبدأ الذي يقرر القانو Ǐلƍ واستنادا ،ƾودقي
بǇƋ القانوǇ الجنائي الجديد حيǇ يلƺي تجريما قائما أو يقرŇر Ƶقوبة أقý قسوƖ مǇ تلǁ المقررƼ Ɩي 
 Ǉالذي ǁأولئ ǏلƵ أو ǉاذƽن  ýقب Ƙمرتكبي الجرائم التي وقع ǏلƵ ƾبƱي Ǉأ Ɣالقديم، يج Ǉالقانو

Ňقو ƨدانة والذي حاǗم حكما باǌنƋدر بشƮالشيلم ي ƖƇǊسريان ýقب Ǌالمقضي ب  . Ǚ ذا المبدأǋ ŇǇƎƼ
يقتƮر Ƽي سريانƵ ǊلǏ العقوباƘ التي يحكم بǌا القضاƇ الجنائي ƼحسƔ، وƍنما يسري أيضا 

  ».بالنسبة للجƨاƇاƘ اǗدارية
 Ƽ HOUDMONDي قضية 1996 أƼريǋ05 ýذا الرأي أيدǉ المجلس بشǇƋ قرار لƮ Ǌدر Ƽي 

ǇƋبش Ƙ260(الضريبية العقوبا(. 

                                        
  : باريس بما يليف قضƘ محكمة استئنا-  258

« Les pratiques d’abus de position dominante reprochées à la Soc. France loisirs 
étaient sanctionnées par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 30 
juin 1945, comme elle le sont par celles de l’article 08 de l’ordonnance du 01 
décembre 1986 et qu’elle ne remontent pas à plus de trois ans du premier acte de 
constatation; qu’il s’ensuit  que le moyen de nullité tiré d’une prétendue 
violation des règles d’application de la loi dans le temps doit être rejeté », C. A 
Paris, 1ere ch., conc. 21 mais 1990, Soc. France loisirs. BOCCRF 01 juin 1990 ; 
D, 1990, JP, p.523, note GAVALDA (C). 

  .82الرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة، المرجƴ السابƭ ،ƾ ،  محمد باǋي أبو يونس-  259
260 - MIGNON (E), « L’ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de 

sanction administratives », Op.cit, p. 100. 
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  :)261( التقادǃ–راƓعا 

، وكذا Ƽي )262(التقادم مبدأ مستقر Ƽي القانوǇ الجƨائي أقرǉ المشرƳ حسƔ تقسيم الجرائم
 وتƤتلف حسƔ األحواƹ ،ýير أنƼ Ǌƃي مادƖ الضبŇǇƎƼ Ʊ )263(القانوǇ المدني، Ƽالحقوƾ تتقادم
م بالنسبة لǌا ƍ ƃǙƍذا  لم تحدد مدƖŇ التقادالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالمƤالƽاƘ التي تعاقƵ Ɣليǌا 

 Ɩالماد ƭسة، حيث تنƼا مجلس المناǌيƼ رƲالتي ين ýعاƼنينا األƛما يلي/ 44است ǏلƵ ƖيرƤأ )): Ǚ
يمكǇ أǇ ترƍ ƴƼلǏ مجلس المناƼسة الدƵاوǎ التي تجاوƘƨ مدŇتǌا ǚƛث سنواƍ Ƙذا لم يحدث 

  . )264())بشƋنǌا أي بحث أو معاينة أو Ƶقوبة
ǉ األƼعاý بمرتبة الجنƼ Ơي القانوǇ الجƨائي، ǌƼي كذلǁ تتقادم يǌƲر أŇǇ المشرƳ يƮنف ǋذ

  .بمرور ǚƛث سنواƘ وكذا مǇ حيث اǗجراƇاƘ، البحث، المعاينة والعقوبة
 ýاƌوالس ǎرƤاأل Ƙيئاǌا الǌليƵ Ɣالتي تعاق ýعاƼǖالتقادم بالنسبة ل Ǉلم يبي Ƴالمشر ŇǇير أƹ

 والǌيئاƘ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةبǌا كý مǇ يƱرƟ بشدƖŇ بشǇƋ األƼعاý التي تعاقƵ ƔلǏ ارتكا
 )ƽƼ)265ي حيǇ يشكý التقƮير جنحة أمام الǌيئاƘ القضائية Ƽتتقادم بمرور ǚƛث سنواƘ. القضائية

ƹير ذلǁ أمام الǌيئاƘ المستقلة، وǋذا ما يعƱي ǋامشا واسعا لǌا Ƽي قمƴ كý  يبقǏ األمر
ƘيراƮالتق.  

                                        
  .ƍ 142لǏ 139انوǇ اǗداري ا لجنائي، المرجƴ السابƭ ،ƾ   انƲر ƹنام محمد ƹنام، الق-  261
، المعدý والمتمم، يتضمǇ 1966 جواǇ 08، المƌرƼ Ƣي 155-66 مǇ األمر 9 و8 و7 انƲر المواد - 262

ƾالساب ƴائية، المرجƨالج ƘاƇجراǗا Ǉقانو.  
 والمتمم، يتضمǇ ، المعد1975ý سبتمبر26، المƌرƼ Ƣي 58-75 مǇ األمر ƍ 322لǏ 308 انƲر المواد - 263

ƾالساب ƴالمدني، المرج Ǉالقانو.  
 مجلس المناƼسة بƋنǊ جǌاƍ ƨداري ƃǙƍ ألǋ ŇǇذا النƭ يكتنǊƽ 03-03 رƹم أŇǇ المشرƳ كيŇف بƮراحة Ƽي األمر - 264

بعƯ الƺموƍ Ưذ يستعمý مƱƮلƠ الدƵاوǎ وكŇǇƋ مجلس المناƼسة ǋيئة قضائية وǋذا النǋ ƭو نقý حرƼي 
 Ɩالماد ƭأ28لن Ǉ06-95مر  م Ǚ أو القضايا أي ýعاƼاأل ƖبارƵ ýيستعم Ǉأ Ƴالمشر ǏلƵ األجدر Ǉم Ǉوكا ،

يمكƱƤƍ Ǉار مجلس المناƼسة ƵلǏ أƼعاý تجاوƘƨ مدŇتǌا ǚƛث سنواƍ Ƙذ لم يحدث بشƋنǌا أي بحث أو معاينة أو 
Ƙوالكبري Ƹنية للتبƱالشركة الو Ƙي قضية ممارساƼ سةƼمجلس المنا Ǌب ýمƵ ذا ماǋقوبة، وƵ     رŇحيث قر ،

 )) Ɩا بالمادǌليƵ ƭوƮالمن Ƙث سنواǚƛ ýي أجƼ ƴƼار رƱƤǗا Ǉتبارا أƵسة مما 28اƼبالمنا ƾاألمر المتعل Ǉم 
 1998 ديسمبر 13، الƮادر ǇƵ مجلس المناƼسة Ƽي ƾ 03 98، قضية رقم ))يجعý الوقائƴ لم تتقادم بعد

اƍ ƠƮذ يستعمý  رجƴ السابÝƾ النƭ باللƺة الƽرنسيةالمتعلƾ بممارساƘ الشركة الوƱنية للتبƸ والكبريƘ، الم
 ƠلƱƮم.Affairesأي القضايا .  

265 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 60 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،
 ،ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور ) Ǉئة بعقوبة الحبس مƱاƤ Ƙنشر معلوما ǏلƵ Ɣر حيث يعاقǌستة أش

  ).ƍلƤ Ǐمس سنواƘ وبƺرامة قدرǋا ƛǚƛوǇ ألف دينار 
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 مǇ حيث الƨماǇ تǌƲر ذلǁ التقارƔ الكبير بيǇƎ Ǉ دراسة تƱبيƾ قانوǇ الضبƼƱأƤيرا 
الǌيئاƘ اǗدارية ŇǇƍ الƱابƴ الردƵي للعقوباƘ التي توقعǌا . الضبƱ اǙقتƮادي والقانوǇ الجƨائي

 استلƨم أǇ تƱبƾ قواƵد القانوǇ الجنائي المتعلقة بعدم الرجعية أو حتǏ التقادم ƵلǏ المستقلة
  .الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

  
  
  
  

  

  
  طلب الƙانǏطلب الƙانǏالمالم

للǊيƏاƖ اǕدارية للǊيƏاƖ اǕدارية الƮماناƖ القانونية اǕجراƏية Ǐƺ مواجǊة السلطة القمعية الƮماناƖ القانونية اǕجراƏية Ǐƺ مواجǊة السلطة القمعية 
   Ǐƺ المجاü اƽǗتƬادي والمالǏƺ Ǐ المجاü اƽǗتƬادي والمالǏالمستقلةالمستقلة

 لكǋ Ǉناǁ مجموƵة مǙ، Ǉ توجد Ƽي الحقيقة ƍجراƇاƘ موحدƼ Ɩي مادƖ القمƴ اǗداري
ƭ التشريعية أو سواƇ القواƵد التي وردƼ Ƙي النƮو. القواƵد التي تƱƌر ǋذǉ المرحلة

التنƲيمية أو المستمدƖ مǇ القضاƇ الدستوري واǗداري، أو بالمقارنة مƴ الضماناƘ اǗجرائية 
ƍذ أǋ ŇǇذǉ األƤيرƖ تƌسس ƵلǏ ضرورƖ حماية حرية وحياƖ . المكرسة Ƽي المادƖ الجƨائية

ǇنيƱالموا.  
 تكوǇ سالبة للحرية Ǚ  ƃǙƍ يمكǇ أǇالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةرƹم أŇǇ العقوباƘ التي توقعǌا 

Ǌداري لقسوتǗا ƴالقم ǏلƵ اǌبيقƱت Ɣائية يجƨجرائية الجǗا Ƙالضمانا ŇǇأ.  
 ǎداري لدǗا ƴام القمƲن Ǉدارية المستقلةلكǗا Ƙيئاǌجرائية الǗا Ƙبدأ يعرف الضمانا 

 ƳاƼالد ƾلمبدأ ح Ǌبتكريس ǁوذل ) ýاألو Ƴرƽال .(Ƙيئاǌال ǉذǋ ليةǚاستق ýǚƤ Ǉم ǁوكذل 
 Ƙاذ القراراƤي اتƼ اǋاني ( وحيادƛال Ƴرƽال .( ƭنقائ Ǉي كلتا الحالتيƼ Ʋحǚذا يǋ مƹر Ǉلك

 Ǉكس القانوƵ ǏلƵ ،ام القمعيةǌالم Ǉرقة بيƽتعرف الت Ǚ Ƙيئاǌال ǉذǋ Ǉكو Ǐلƍ أساسا ƴترج
Ɣوالمتابعة والعقا ƘاƽالƤالم ǇƵ مرحلة البحث Ǉبي ƾرƽائي الذي يƨام . الجǌالم ǉذǋ ŇǇحيث أ

  .تمƼ ƴي يد ǋيئة واحدƖتج



 95

  الفرع األول
  احترام حقوق الدفاع

الجƨاƇ الجنائي بالحدس والتƤميǇ، وƍنما يجƔ أǇ يƌسس ƵلǏ الجƨم Ǚ يمكǇ األƤذ ب
واليقيǇ، بالتالي ƎƼنǊƃ يلƨم أǇ تقام األدلة Ƶلƍ Ǐدانة الشƭƤ، وأǇ تعǏƱ لǌذا األƤير ƼرƮة 

 ƾذا الحǋ ŇǇƍ ،Ǌليƍ م المنسوبةǌة التǌلمواج ýǌƼ ،ائية دستوريا وقانوناƨالج Ɩي المادƼ Ǉمضمو
  ÞالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةيلقǏ نƽس الƮدǎ أمام 

 Ɩالماد ƭن ŇǇƎƼ الدستور Ǐلƍ Ƴ151/1بالرجو Ǉأ ǏلƵ ƭتنƼ ،امةƵ ƘƇي ((  جاƼ ƾالح
Ǌمعترف ب ƳاƼذا ))الدǋ الةƽك Ǐلƍ Ƙية، حيث أشارƮوƮƤ رƛكƋب ƘƇانية جاƛال Ɩقرƽي الƼو ،

ýǌƼ يمكǇ أǇ نƱبƾ ما جاƼ Ƈي نƭ الƽقرƖ األولƵ ǏلǏ الجƨاƇاƘ .  القضايا الجƨائيةالحƼ ƾي
 Þ رƹم أǋ Ǉذا النƭ جاƵ Ƈاما ƃǙƍ أنǊ مǇ الƮعƔ القوý الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالتي توقعǌا 

أما Ƽي . بوجوƔ نقلƍ ǊلǏ المادƖ اǗدارية، كوǇ أنǊ جاƼ Ƈي الýƮƽ المتعلƾ بالسلƱة القضائية
وǇ الƽرنسي ŇǇƎƼ حƾ الدƼاƳ مǇ المبادƏ العامة للقانوǇ حسƔ المجلس الدستوري الƽرنسي القان

Ưمحكمة النق Ǐومجلس الدولة وحت.  
، وبشاǇ العقوباƘ الضريبية بŇǇƋ 1976 مرƼ Ɩي سنة ý اƵتبر المجلس الدستوري الƽرنسي ألو

ƛم Ƽي قرارǉ المتعلƾ . )266(عǊحƾ الدƼاƳ مǇ المبادƏ الدستورية الذي يجƵ ƔلǏ القوانيǇ أǇ تƱابƾ م
 قضǏ بƋنǙ Ǌƃ يمكǇ توقيƴ أية Ƶقوبة ƵلƮ ǏاحƔ 1989بالمجلس األƵلǏ للسمعي البƮري Ƽي 

 Ǌل ǏƱوتع ،Ǌليƍ المنسوبة ýعاƼاأل ýحو ǊاتƲحǚة لتقديم مƮرƼ يرƤذا األǌل Ʊما لم تع ƭيƤالتر
لجمǌورية ƼانǙ Ǌ يمكǇ اتƤاذ أية ومǇ المبادƏ المعترف بǌا Ƽي قوانيǇ ا. ƍمكانية اƵ ƳǚƱǙلǏ الملف

 ýƲ يƼ ƃǙƍ قوبةƵ ...ƳاƼالد ƾالة حقوƽا . كǌبتوقيع ƭتƤالتي ي Ƙبالعقوبا ƾتتعل Ǚ Əالمباد ǉذǋو
 ǉاذƤات Ƴولو أسند المشر Ǐقابية حتƵ بيعةƱ ذي Ƈاƨج ýك ýنما تمتد لتشمƍو ،ƔحسƼ ائيƨالج Ƈالقضا

 .)268(لقرار المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة، وƼي نƽس السياƾ جاƇ ا)ƍ)267لǏ سلƱة ƹير قضائية

وǇƵ موقف مجلس الدولة الƽرنسي، ǖƼوý مرƖĊŇ كاǇ قراراǉ بشǇƋ الجƨاƇاƘ اǗدارية 
 حيث تم ƍلƺاƼ Dame TROMPIER-GRAVIER Ƈي قضية 1944بƽƮة Ƶامة Ƽي سنة 

ǊƵاƼالمعني بتقديم د ƭƤللش Ơلم يسم Ǌكون Ƈاƨج Ǉ269(قرار يتضم(.  

                                        
266 - C. Const. n° 76-70 DC du 02 décembre 1976, voir AUTIN (J-L), « Réflexions sur le 

principe du contradictoire dans la procédure administrative », in EDCE, n° 52 (Les 
A.A.I), Op.cit, p. 395. 

267 - C. Const. n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, cons, n° 29, 35 et 36, Op.cit. 
268 - C. Const. n° 89-260 DC du 20 juillet 1989, cons, n° 44, Op.cit.  
269 - CE, 05 Mai 1944, dame veuve TROMPIER-GRAVIER, voir : 
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ǇƋبش Ǌا أما قراراتǌالتي توقع Ƙدارية المستقلة العقوباǗا Ƙيئاǌنذكر قضية ال DIDIER 
، والتي Conseil des marchés financiersوبشǇƋ دƵوǎ رƼعǌا مجلس األسواƾ المالية 
اƵتبر مجلس الدولة أǋ Ǉذǉ العقوبة تدýƤ ضمǇ . تتمƼ ýƛي توقيف ممارسة مǌنة لمدƖŇ ستة أشǌر

) الحƼ ƾي محاكمة Ƶادلة ( ƽاقية األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ مقتضياƘ المادƖ السادسة مǇ اǙت
، ŇǇƍ مجلس الدولة الƽرنسي استرشد بالمعايير التي تƱبقǌا المحكمة )270(وكǇƋ لǌا الƱابƴ الجƨائي

األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ، وǋي التكييف القانوني للمƤالƽة Ƽي القانوǇ الداƤلي، Ʊبيعة المƤالƽة 
وتƱبǋ ƾذǉ .  وأƤيرا درجة وقسوǋ Ɩذǉ العقوبة،لعقوبة وقائي أم قمعينƽسǌا، النƲر ƍلǋ Ǐدف ا

Ɣ271(المعايير بالتناو(. 

، أيǇ اتƤذƘ 1999أما قضاƇ محكمة النقƯ الƽرنسية Ƽقد كاǇ حديƛا وذلƼ ǁي 
المحكمة قراريǇ بشǇƋ لجنة مراقبة ƵملياƘ البورƮة، حيث اƵتبرƘ أŇǇ مجرد التواجد Ƽي 

ولǏ مǇ المادƖ السادسة لǚتƽاقية األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ يستلƨم المجاý المادي للƽقرƖ األ
 . )272(احترام مبدأ الحياد Ƽي كý مراحý اǗجراƇ الجƨائي ولو Ƽي المجاý اǗداري

 ƳاƼالد ƾح Ƙمقتضيا Ǉننا نبيƎƼ ƴذا الوضǋ أمام) Ǚالتي ) أو ƭار النقائǌƲƍ مƛ ،
 Ǌانيا ( تمسƛ.(  

ŷǗوƈ -Ʊاƺحقوق الد ƖياƮمقت :  
 Ǌدانتƍ Ƙبƛت Ǐحت ƭƤم الشǌيت ǚƼ ،ƖƇبتكريس قرينة البرا ƳاƼالد ƾ1(احترام حقو (

 Ǌليƍ المنسوبة ƴبالوقائ Ǌƺتبلي Ɣللمحاكمة يج ƭƤتقديم الش ýتقديم ) 2(وقب Ǉم Ǉليتمك
 ǊاتƲحǚ3(م( ودǌالش ƔحاƱƮمكانية اƍ Ǌل ǏƱكما تع ،)4 ( ستعانة بمحاميǙوا)5.(  

1 –ƔƅراƓرينة الƽ :  
 ŇǇƍƾدار حكم مسبƮƍ استبعاد Ǐلƍ دفǌي ƖƇمبدأ قرينة البرا préjugé  Ǉيمك ǚƼ ،

Ǌدانتƍ Ƙبƛمدانا ما لم ت ǊتƽƮب Ɩأو المقاضا ƾالتحقي Ǐلƍ Ƈسوا ƭƤتقديم أي ش.  
                                                                                                                         

   .174 و173العامة، المرجƴ السابƭ ،ƾ محمد باǋي أبو يونس، الرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية 
270 - CE, sect. 03 décembre 1999, cité par SUDRA (A) et JEAN MONNE (CH), «  La 

participation du rapporteur au délibéré de la formation disciplinaire du CMF n’est pas 
contraire à la CEDH », JCP, 2000. II 10267. (n° 10, 8 mars 2000), p. 422 et 423.    

271 - W. (J-M), « Le juge administratif français et les dispositions de la convention 
européenne des droits de l’homme relatives aux ( accusations en matière 
pénale) », RFDA, n° 03, 1994, p. 414 et s. 

272 - FERRARI-BREEUR (CH), «  La contradiction et le pouvoir de sanction de 
l’administration », RFDA, n° 01, 2001, p. 36.   
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 وقد كرسǌا المشرƳ األساسي Ƽي ،Ƽتعتبر قرينة البراƖƇ مǇ بيǇ الضماناƘ األساسية
حتǏ تتم ƍدانتǊ أمام جǌة قضائية نƲامية ، حيث اƵتبر أŇǇ كý شƭƤ بريƇ 1996دستور 

  .)273(مƴ احترام كý الضماناƘ القانونية
، لكǋ ýǋ Ǉذا )274(المجلس الدستوري الƽرنسي اƵترف بالقيمة الدستورية لǌذا المبدأ

الǌيئاƘ اƵǙتراف الدستوري والقضائي ينƱبƵ ƾلǏ العقوباƘ اǗدارية القمعية التي توقعǌا 
  ÞاǗدارية المستقلة

 Ƽي القانوǇ الجƨائري لم تشر ƍلǏ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةلنƮوƭ التي تƱƌر ŇǇƍ ا
ǋذا المبدأ لكǋ Ǉذا ليس ƵيباƱ ،Źالما أŇǇ قانوǇ العقوباƘ وقانوǇ اǗجراƇاƘ الجƨائية لم 

ƍذ تكƽي اǗشارƖ الدستورية ƍليǊ، ولمعرƼة مدǎ احترام المبدأ أمام ǋذǉ . يتضمناǉ أيضا
. جƔ الرجوƍ ƳلǏ السوابƾ القضائية، وǋذا ƹير متوƼر ƵلǏ حسƵ ƔلمناالǌيئاƘ المستقلة ي

 الƽرنسية الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةوبالتالي نحاوý قراǋ ƖƇذا المبدأ مýǚƤ Ǉ ممارسة 
  .والقضاƇ الƽرنسي

ŇǇƎƼ محكمة استئناف باريس قامƘ بƎلƺاƵ Ƈقوبة مالية وقعتǌا لجنة ƵملياƘ البورƮة 
 Ƙاللجنة قام ŇǇذ أƍ المعني ƭƤالش Ƹتبلي Ǉبعد أربعة أيام م ýعاƼاأل ýحو Ʒǚبنشر ب

ƖƇمبدأ قرينة البرا ǇƵ اللجنة ƘرجƤ ذƍ ،Ǌليƍ المنسوبة ýعاƼ275(باأل(.  
 نقضƘ حكم محكمة استئناف باريس OURYأما بالنسبة لمحكمة النقƽƼ ،Ưي قضية 

لياƘ  المتعلƾ بالƱعƼ Ǉي Ƶقوبة وقعتǌا لجنة ƵمOURYالتي رƼضƱ ƘلƔ السيد 
 Ʈ La vie FrançaiseرƼ ƟŇي استجواƔ أمام مجلة COBالبورƮة، حيث أǇ رئيس 

 اقترƘƼ أƱƤاƇ رƹم أOURY ŇǇ، بŇǇƋ الشركة التي يديرǋا 1995 ماي 12المƌرƤة Ƽي 
Ǐاألول Ǌي مرحلتƼ وǋ العقابي ƇجراǗا . ǇعƱ لماOURY أمام محكمة استئناف باريس 

 توقيƴ العقوبة Ǚ يشýƺ منƮبا ضمǇ اللجنة ƍذ  كاǇ أƛناCOBƇرƼضƘ الƱعǇ ألŇǇ رئيس 
                                        

273  - Ɩر المادƲائري لسنة 45 انƨالدستور الج Ǉ1996 م.    
274 -  C. Const. n° 95-360 DC du 02 février 1995,  www.conseil-constitutionnel.fr  
  

  : انƲر قراراƘ محكمة استئناف باريس-  275
C. A. de Paris, du 15 janvier 1993, cité par SALOMON (R), «  Le pouvoir de 
sanction des A.A.I en matière économique et financière et les garanties 
fondamentales », Op.cit, p.46 ; C A de Paris, du 02 juillet 1999, cité par 
RIFFAULT (J), « Infractions  boursières », RSC, n° 03, 2000, p. 631.  
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لما ƱرحƘ القضية أمام محكمة النقƯ قضƘ . انتƘǌ مǌامǊ ولم يشارƼ ǁي توقيƴ العقوبة
أƛناƇ ممارستǊ لوƲيƽتǊ بǇǚƵƎ أCOB  ǇبŇǇƋ احترام مبدأ قرينة البراƖƇ يمنƵ ƴلǏ رئيس 

Ɣة بالعقاƮتƤة المǌالج ǊليƵ ما بجريمة ما لم تحكمǌا متƮƤ276(ش(. 

 ǏلƵ المالية الموقعة Ƙالعقوبا ŇǇم أƹرƼOURY ةƺبƮ اǌل Ǉأ Ǚƍ داريƍ ƴابƱ Ƙذا 
Ƶقابية ردƵية، وبالنƲر كذلƍ ǁلǏ القيمة الكبيرƖ لǌذǉ الƺراماƘ الموقعة ƵليǊ، وبالتالي 

 Ɣيج ƾا المحكمة األوروبية لحقوǌب Ƙاألساسية للمحاكمة العادلة التي أت Ƙالضمانا ƾبيƱت
ǇنساǗ277(ا(. 

 Ƙƺحكم محكمة استئناف باريس وأل Ƙرنسية نقضƽال Ưمحكمة النق ŇǇƎƼ ،ǎرƤي قضية أƼ
، ƍذ أǇ رئيسǌا قد Ƥرƾ مبدأ قرينة البراƖƇ، وذلƼ ǁي COBاǗجراƇ المتعلƾ بعقوبة وقعتǌا 

، حيث اتǌم مسيري Ciment Français  حوý شركة Le FigaroاستجواƔ أجراǉ مƮ ƴحيƽة 
اƘ وتقديم معلوماƘ كاذبة، وǋذǉ التƮريحاƘ قد تمƘ بيǇ مرحلة تبليǋ Ƹذǉ الشركة بƽƤƎاƇ معلوم

 .)278(الشركة باألƼعاý المنسوبة ƍليǌا وتوقيƴ العقوبة

2 –üجاǑر اƬƽƈ Ǐƺ ة إليهƓالمنسو ƲƏاƽالوƓ نƉاحب الشƬ ǃǘإع :  
 ƭƤم الشǚƵƍ ýقب-Ǌƺأو - تبلي Ǌسستƌم ŇǇولو أ Ǌليƍ المنسوبة ýعاƼاأل ýك ýǌيج ǊƃنƎƼ 

                                        
276 - COURET (A), «  La sauvegarde des droits de la défense devant la COB », Cass. 

Com., 1 décembre 1998, n° 1911, OURY C/agent du trésor ; Cass. Ass. Plèn. 05 
février 1999, n° 436 P. COB C/OURY. RJDA, n° 03, 1999, p. 209-210.  

  : حيث قضƘ بما يلي-  277
« En vertu de l’article 06 de la CEDH, toute personne à droit a ce que sa cause 
soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute 
accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les 
poursuites en vue des sanctions pécuniaires ayant le caractère d’une punition 
prononcées par une autorité administrative, et est présume innocente jusqu'à ce 
que sa culpabilité ait été légalement établie. En déclarant publiquement avant 
l’ouverture de la procédure par la COB et la notification des griefs, que la 
société en cause se livrait à des acrobaties comptables, le président ès qualités de 
cette commission a porté atteinte à la présomption d’innocence. Il importe peu 
qu’ayant cessé ses fonctions, il n’ait pas participé à la délibération décidant des 
poursuites, ni à la décision sur le fond. C’est donc à tort que la cour d’appel à 
refusé d’annuler la décision de la COB », cité par LAFORTUNE (M-A), «  Les 
autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes processuels 
fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux 
règlements du marché économique, financier et boursier », Gaz. Pal. Du 23 à 25 
septembre 2001, P. 1453.  

278 - Cass. Com. Du 18 juin 1996, CONSO CIMENT FRANÇAIS C/ COB, cité par 
LAFORTUNE (M-A), Gaz. Pal. Du 24 – 25 février 1999, JP. 10.    
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Ǌمحل Ǚ ذƍ ،ƘǚƮالبريد والموا Ʊلجنة ضب ǎمحترما لد ǉنجد ƇجراǗذا اǋ ŇǇƍ ،Ǌتيشƽقد تم ت 
Ǌليƍ ذ المنسوبةƤƉالمعني بالم Ʒǚبƍ بعد ƃǙƍ Ƙالعقوبا ƴ279(توق( . ýجاƈ دŇلم يحد ƭذا النǋ ŇǇير أƹ

الذي ǋذا التبليƸ وكيƽياتǊ ومضمونǊ، الضماǇ نƽسǊ نجدǉ مكرسا أمام مجلس المناƼسة، ƼالمقرŇر 
 ǊƺلŇذ المسجلة، ويبƤƉوكذا الم ƴالوقائ ƯرƵ Ǉر تقريرا أوليا يتضمŇسة يحرƼمجلس المنا Ǌيعين

  .)ƍ)280لǏ األƱراف المعنية
لكǇ نقوý أنǊ حتǏ يłسńلŽمǋ Ńذا التبليƸ مǇ أي ƵيƔ يƌدي ƍلǏ بǚƱنǊ، وبالتالي Ƶدم Ʈحة 

Ƽ تحدد Ǉي أǋو ،Ʊشرو ǏلƵ رƼيتو Ǉبد أ Ǚ ،ǊليƵ Ɣالمترت Ƈاƨالج Ǐلƍ المنسوبة ƘاƽالƤالم Ǌي
 Ɣا، وسبǌبيعتƱ Ǉذ، وتبياƤƉالم ǉذǋ ýيƮƽالة، حيث يتم تǌيا للجƼتحديدا دقيقا نا ǇƋالش ƔاحƮ

  .)281(توجيǊ اǙتǌام ضد ǋذا الشƭƤ، وكǋ ýذا Ƽي أجý قƮير
Ƥير ƍلǏ أنǊ يجƔ التƽرقة Ƽي ǋذǉ النقƱة بيǇ التبليƸ باألƼعاý المنسوبة ƍلƼ Ǐي األنشير 
، Ƽاألوƹ ýايتǊ دƼاƵية تستوجƔ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةرد المǚحƲاƘ التي تƋمر بǌا الشƭƤ ومج

 Ǐلƍ دفǌا وقائية تǌمتǌمƼ انيةƛا الŇا، أمǌلدحض Ǌسƽن Ňليعد Ǌليƍ المنسوبة ƴلما بالوقائƵ الفƤة المƱحاƍ
 .مجانبة ƮاحƔ الشǇƋ اتƤاذ الجƨاƼ Ƈي مواجǌتǌƼ ،Ǌو ƍجراƇ يسبƾ المرحلة القمعية

3 –Ɩاưحǘالم ǃتقدي Ǐƺ الحق :  
Ǚ يكƽي أǇ يتم تبليƸ الشƭƤ المعني Ƽي أجý قƮير، بý يجƔ أǇ تعǏƱ لƼ ǊرƮة لتقديم 

ƍنǌا مرحلة ƛانية أيǇ يمكǇ مناقشة األƼعاý المنسوبة ضدǉ مǇ حيث . دƼاǊƵ أمام الǌيئة العقابية
 ،Ǌمسئوليت ǁبذل ƾتحق ƘاƽالƤا كمǌƽوحقيقة تكيي Ǌليƍ اǌا ونسبتǌحتƮةǌمبدأ المواج Ǌنƍ.  

ǋ ŇǇƍذا الحǙ ƾ يمكǇ أǇ يتحقƼ ƾي الواقƴ ما لم تعƱ للمتǌم ƼرƮة لƵ ƳǚƱǘلǏ الملف، وǋذا 
 Ɩالماد ƭسة، حيث تنƼالمنا Ǉقانو  Ǌاألمر 30األمر تضمن Ǉما يلي03-03 م ǏلƵ  ))  : مجلس ƴيستم

 ،Ǌليƍ ةƵوƼي القضايا المرƼ راف المعنيةƱاأل Ǐلƍ سة حضورياƼالمنا ǁبذل Ɩا تقديم مذكرǌليƵ Ɣوالتي يج
ǉتارƤت ƭƤأي ش ƴا أو مǌمحامي ƴا أو تحضر مǌنƵ ǚƛراف ممƱاأل ǉذǋ Ǉتعي Ǉأ Ǉويمك .(( Ɩقرƽوال

 ƭالملف حيث تن ǏلƵ ƳǚƱǗمكانية اƍ ǏلƵ ƭا تنǌسƽن Ɩالماد Ǉانية مƛال )) ýƛراف المعنية وممƱǖل
  )).الحƮوƵ ýلǏ نسƤة منǊالوƨير المكلف بالتجارƖ حƾ اƵ ƳǚƱǗلǏ الملف و

                                        
279 - Ɩر المادƲ37/1 ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد العامة المتعلقة 2000 أوƵيحدد القوا ،

ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.    
280  - Ɩر المادƲاألمر  م52 ان Ǉ03-03 يƼ Ƣرƌسة، 2003 جويلية 19، المƼبالمنا ƾال، المتعلƾالساب ƴمرج.    

281 - CANIVET (E), «  L’application de la CEDH au droit de la concurrence » 
www.credho.org/cedh/session06/session06.02htm    
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 ƴالوقائ ƯرƵ Ǉندما يحرر تقريرا يتضمƵ سةƼمقرر مجلس المنا ŇǇƎƼ ،ƾس السياƽي نƼ
 Ǌƺيبل ǉسة، الذي بدورƼمجلس المنا ǎلد ǊƵالمرتكبة يود ƘاƽالƤالم ƴذ المسجلة ومرجƤƉوكذا الم

ابيا Ƽي أجý رئيس المجلس لƱǖراف المعنية والوƨير المكلف بالتجارǗ ƖبداƇ مǚحƲاتǌم كت
 ǉذǋ ǏلƵ ƳǚƱǗراف اƱاأل ƇǙƌǌل Ǉم تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية، كما يمكǌد لŇويحد Ǉريǌش

  .)282(المǚحƲاƘ الكتابية قبƤ ýمسة Ƶشر يوما مǇ تاريخ الجلسة
ƍ ŇǇƍمكانية اƵ ƳǚƱǗلǏ الملف وتقديم المǚحƲاƘ الكتابية كرسǌا أيضا القانوǇ المتعلƾ بالبريد 

ǚƮوالمواƘ)283( Ɩي المادƼ Ƙالقنوا ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾالمتعل Ǉ146 وكذا القانوǊمن .  
 القانوǇ المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة ƍلǏ حƾ اƵ ƳǚƱǗلǏ الملف وتقديم ولم يشر

المǚحƲاƘ، لكǙ Ǉ يمكǇ أǇ تƮدر أيŇة Ƶقوبة ما لم يستمƴ قبý ذلƍ ǁلǏ الممýƛ المýǋƌ للمتǌم 
  .)284( يستدƳ قانونا لǚستماƍ ƳليǊأو ما لم

ƍذا كاǋ ǇذاǇ النƮاǇ األƤيراǇ يكرساǇ حƾ المواجǌة واƵ ƳǚƱǙلǏ الملف، ƃǙƍ أننا 
 ǚƼ ǊاتƲحǚي للمعني لتقديم مƼكا Ƙوق ƇاƱƵƍ Ǉماƨما يستلǌأن Ǉما كوǌي تكريسƽيك Ǚ Ǌأن Ʋحǚن

ýجاǓا ƖدŇمحد ƘاƇجراǗا Ƙذا كانƎƼ ،Źةùتƺذ بƤاƌي Ǉأ Ǌل Ǉسة يمكƼأمام مجلس المنا  ) Ǉريǌش
 ƘاƲحǚالم ǏلƵ ƳǚƱǚالجلسة ل ýشر يوما قبƵ مسةƤر وŇالمقر Ǉالملف م Ƴيداƍ تاريخ Ǉم

، ŇǇƎƼ لجنة ضبƱ البريد والمواƘǚƮ ولجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ )الكتابية لƱǖراف 
ƘاƲحǚالملف أو تقديم الم ǏلƵ ƳǚƱǘل ŹǙجاƈ ة لم تحدداƮالبور.  

ǋ ýƲ يƼ Ǉتكو ƃǙأ Ǉم ǊلبƱبما ت ƖŇالمد Ʊرنسي شرƽحدد مجلس الدولة ال ƘتباراƵǙا ǉذ
بالƺة الƱوý بحيث تƽوƘ الحكمة مǇ الجƨاƇ ويƽقد جانبǊ الردƵي أƛرǉ، وǙ تكوǇ مƽرƱة Ƽي 

ǊƵاƼداد دƵƍ Ǉم ǇƋالش ƔاحƮ Ǉيتمك ǚƼ ،رƮ285(الق( . Ʊأمام لجنة ضب Ǌسƽن ƭونجد النق
  .م تبيǇ نوƳ المǚحƲاƘ كتابية أو شǌƽيةقƱاƳ الكǌرباƇ والƺاƍ ƨذ ل

                                        
. ، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الساب2003ƾ جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 55 و54 انƲر المواد - 282

 Ɩالماد Ǉير أƹ22 المرسوم الرئاسي Ǉي 44-96 مƼ Ƣرƌي 17، المƽلي لمجلس 1996 جانƤام الداƲيحدد الن ،
ƾالساب ƴسة، المرجƼميعاد .  المنا ǏلƵ ƘƮيوما ر60ن Ǉريǌميعاد الش Ǉوبي Ǌف الموجود بينǚƤم الƹ.   

283 - Ɩر المادƲ37/1 ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد العامة المتبعة 2000 أوƵيحدد القوا ،
ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.  

متمم، المتعلƾ ببورƮة القيم ، المعدý وال1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 انƲر المرسوم التشريعي - 284
ƾالساب ƴالمنقولة، المرج.    

285 - Arrêt du CE. 08 novembre 1963, ministre de l’agriculture, cité par : 
    .178الرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة، المرجƴ السابƭ ،ƾ ، محمد باǋي أبو يونس
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  :ار الشǊودƮ إح– 4
، منحƘ نƽس )ŇǇƍ)286 لجنة ضبƱ قƱاƳ الكǌرباƇ والƺاƨ يمكنǌا اǙستماƍ ƳلǏ الشǌود

اǗمكانية منحƘ لمقرŇر مجلس المناƼسة أƛناƇ قيامǊ بالتحقيƍ ،ƾذ يمكنǊ أǇ يƱلƔ معلوماƘ مǇ أية 
  .)287(مƌسسة أو أي شƤƈ ƭƤر

Ǚ يعني األشƤاƭ المعنييƼ ،Ǉالحالة المذكورƖ سابقا تƭƤ الǌيئة اǗدارية ƹير أǋ ŇǇذا 
المستقلة التي تبحث ǇƵ األدŇلة، لكýǋ Ǉ يمكǇ للشƼ ƭƤي دƼاǊƵ اǙستشǌاد بالشǌود والمواجǌة 

Ƶكس ما ǋو ƵليǊ الحاƼ ýي المادƖ الجƨائية . بينǌم Þ النƮوƭ لم تشر ƍلǋ Ǐذǉ اǗمكانية
 .)288( القانوǇ الƽرنسيونǚحƲ األمر نƽسƼ Ǌي

5 –ƲــƺمداƓ ستعانةǗا :  
ǋالوجا ƇجراǗا ŇǇƎƼ ي الحقيقةƼم يǌبتقديم أدلت ǁراف المحاكمة العادلة وذلƱǖل Ǉيضم 

أƛناƇ الجلسة، لكƼ Ǉي مادƖ الضبƱ اǙقتƮادي Ƽ ŇǇƎƼكرƖ األƱراف كما يعرǌƼا القانوǇ الجƨائي 
Ǚرف مدني وƱ Ǚنيابة و Ǚ توجد Ǚ ائبة حيثƹم .  قاضيǌي التي تتǋ دارية المستقلةǗيئة اǌالƼ

الشƭƤ المتابƴ، وǋذا األƤير يǌƲر كƱرف وحيد مداƴƼ، أمام ǋذا الوضƴ تǌƲر أǋمية وجود 
لكǋ Ǉذا الحƼ ƾي اƤتيار مداƴƼ كرŇسǊ المشرƳ الجƨائري بƽƮة . محامي بجانƔ الشƭƤ المعني

  .محتشمة ƼقƼ Ʊي مادƖ المناƼسة والبورƮة
لمناƼسة، ŇǇƎƼ تكريس حƾ اǙستعانة بمداƴƼ معترف بƼ Ǌي مرحلة التحقيƾ وذلƽƼ ǁي مجاý ا

 ƳستماǙير باƤذا األǋ ي القضية يقومƼ ƾسة المقرر ليقوم بالتحقيƼرئيس مجلس المنا Ǉندما يعيƵ
 )ƍ)289لǏ أشƤاƭ لجمƴ األدلة، ƇǙƌǋ ŇǇƎƼ األشƤاƭ يمكنǌم Ƽي ǋذǉ المرحلة اǙستعانة بمستشار

ƭاƤشǖل ƾي المرحلة القمعية ويحƼ سةƼة أمام مجلس المناƵوƼي القضايا المرƼ المعنية 
ǊتارونƤي ƭƤستعانة بمحامي أو أي شǙ290(ا(.  

Ƽي مجاý البورƮة ŇǇƎƼ حƾ اǙستعانة بمداƴƼ معترف لكý شƭƤ تستدƵيǊ لجنة تنƲيم 
                                        

286 - Ɩر المادƲ135/2 ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،
ƾالساب ƴالمرج ،Ƙة القنواƱبواس ƨاƺال.    

287 - Ɩر المادƲاألمر 51/3 ان Ǉي 03-03، مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،
ƾالساب.    

288 - Voir CANIVET (E),  « L’application de la CEDH au droit de la concurrence » 
Op.cit. 

289  - Ɩر المادƲاألمر 52/2 ان Ǉي 03- 03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.    
290  - Ɩر المادƲاألمر 30 ان Ǉ03-03 مǊسƽن ƴالمرج ،.    
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حالة ŇǇƎƼ أيŇ ومراقبة ƵملياƘ البورƮة لتقديم معلوماƼ Ƙي القضايا المƱروحة Ƶليǌا، ƽƼي ǋذǉ ال
ǉتيارƤا Ǉم Ǉبمستشاري Ǉيستعي Ǉأ Ǌل Ǉيمك ǉƌاƵيتم استد ƭƤ291(ش( . ƴي مرحلة توقيƼ مƛ

 ýƛالمم Ǐلƍ ǁذل ýقب ƴقوبة ما لم يستمƵ در أيةƮت Ǚ اللجنة ǉذǌديبية لƋة التƼرƺال ŇǇƎƼ ،العقوبة
Ǌليƍ Ƴستماǚقانونا ل Ƴم أو ما لم يدǌللمت ýǋƌي. )292(المǌال Ǉم ǁير ذلƹ اŇنجد أي أم ǚƼ Ƙئا

  .ƍشارƍ Ɩلǋ Ǐذǉ الضمانة

  : نقاƫƏ هذǇ المرحلة–ƙانيا 
) 1(لضماǇ احترام حقوƾ الشƭƤ المتابƴ يجƔ تكريس الƱابƴ الشǌƽي لǘجراƇ العقابي 

  ).2(وكذا الƱابƴ العلني 

1 -ǏǊƻوالش ǏƓالكتا ƲƓين الطاƓ ǏƓالعقا ƅجراǕا :  
  . لǘجراƇاƵ ،Ƙكس القانوǇ الجنائي الذي يƽضý الشƽاǋيةالمبدأ Ƽي القانوǇ اǗداري ǋو الƱابƴ الكتابي

 ƭƤبحماية الش Ơريقة يسمƱال ǉذǌب ƳاƼالدƼ ،ائية دورا كبيراƨالج Ɩي المادƼ يةǌƽالش Ɣتلع 
  .المتابǌƼ ƴي تسمƠ بƎقناƳ الǌيئة المƤتƮة

 ƹالبا Ƽي شكý تحرير مذكراƘ تبعث ƍلǏ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةيǌƲر الدƼاƳ أمام 
ƹير أŇǇ الدƼاƳ الشǌƽي ليس وجوبيا ƍ ƃǙƍذا نƭ القانوƵ Ǉلǌ . Ǐيئة المتداولة المƤتƮةال

ǁلتكريس )293(ذل Ɣو السبǋ تقنية Ňجد ƘاƵاƱلق  Ƙيئاǌال ǉذǋ يرƱƋت Ǉوقد يكو ، ƴابƱال Ƴالمشر
 Ǚ اديةƮقتǙا ƘǙالمجا ǉذǋ يƼ ار الحقيقةǌƲƍو Ɵشر ýأج ǇمƼ ،ƳاƼالد ýي تقديم وسائƼ الكتابي

Ǉ للوسيلة الشǌƽية أǇ تستجيƔ مƱ ƴبيعة ǋذǉ القƱاƵاƼ ،Ƙتقديم المǚحƲاƘ أمام لجنة ضبƱ يمك
ƍذ . ، والƱريقة نƽسǌا يكرسǌا األمر المتعلƾ بالمناƼسة)294(البريد والمواƘǚƮ يكوǇ بالكتابة

 ǏلƵ ƳǚƱǗم اǌكما يمكن ،Ǉريǌش ýي أجƼ مكتوبة ƘاƲحǚم Ƈبداƍ راف المعنيةƱǖل Ǉيمك
ƘاƲحǚتاريخ الجلسةالم Ǉشر يوما مƵ مسةƤ ý295( المكتوبة قب(.  

                                        
291 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 38 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌوالمتمم، 1993 ماي 23، الم ýالمعد ، ƾالمتعل

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.    
292  - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 56 ان Ǉ10-93 مǊسƽن ƴالمرج ،.    

293 - GERBAUD-MORLAES (A), Les droits de la défense devant les A.A.I dans 
l’exercice de leur pouvoir de sanction, mémoire de D.E.A, droit public interne 
université Paris II, septembre 2002, p. 18.   

294 - Ɩر المادƲ37/1 ان Ǉالقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد العامة المتعلقة 2000 أوƵد القواŇيحد ،
ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮبالبريد والموا.    

295 - Ɩر المادƲاألمر 55 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.   
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لكǋ Ǉذا األمر Ǚ يحوý دوǇ وجود الƱابƴ الشǌƽي أي مƛوý األشƤاƭ المتابعيǇ أمام جǌة 
، ونƽس )Ƽ)296المداƼ ƘǚƤي جلساƘ مجلس المناƼسة تكوǇ شǌƽية. الحكم وتكريس Ʊابƴ المواجǌة

Ʈة التي Ǚ تتƤذ أي Ƶقوبة ما لم تسمƴ للممýƛ األمر يتم أمام لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البور
Ǌليƍ Ƴستماǚقانونا ل łƳدŃم أو ما لم يǌللمت ýǋƌ297(الم( .  

 Ɣبا ýƽق ýحيث قب ،ǎرƤائية يكرس ضمانة أƨالج ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉأ Ǐلƍ يراƤنشير أ
Ǌم ومحاميǌللمت ƖيرƤعة تعود الكلمة األƼما . )298(المرا Ňحد Ǐلƍ الضمانة محترمة ǉذǋ ŇǇƍ أمام

 ýƛم ممƛ رŇتي، المقرǓا Ɣد بالترتيŇالجلسة محد Ƈناƛوية أƽالش ƘǚƤام التدƲنƼ ،سةƼمجلس المنا
  .)299(الوƨير المكلف بالتجارƛ Ɩم األƱراف المعنية

2 –Ɩنية الجلساǘع :  
تعني ǚƵنية الجلساƘ السماƟ لكý شƭƤ الحƼ ƾي حضور الجلساƘ والسماƟ بنشر ما يدور 

اƘ األساسية التي أوجدǋا المشرƳ لتمكيǇ كý مǇ الƮƤوم والرأي العام مƼ Ǉيǌا، وǋي مǇ الضمان
 أتوني بمƱƤ » ǇيƔ الƛورƖ الƽرنسية ǋ ǇƵذǉ الضمانة Ƽقاý ميراƓو مراقبة Ƶمý القاضي، وقد Ƶبر 

  .»)300(شئتم مǇ القضاƖ متحيƨا كاǇ أو مرتشيا أو ƵدوŅا لي ما دام Ǚ يƽعý شيئا ƃǙƍ أمام الجمǌور

، وكذا Ƽي قانوǇ 1996 مǇ دستور Ƽ 114ي المادƖ اƘ الحكم مبدأ مكرسǚƵنية جلس
 Ɩي المادƼ ائيةƨالج ƘاƇجراǗ285ا ǏلƵ راƱƤ نيةǚا العǌيƼ ýƛالتي تم ƘǙالحا Ƈناƛوباست ،

ƔداǓام العام واƲلنيا، .النƵ دار الحكم تكوناƮƍو Ƙالمناقشا ǇاƼǇي حيƼ دارية  أمامǗا Ƙيئاǌال
التي تƮدرǋا ǋذǉ الǌيئاƘ ) القراراƘ(اƘ تƤƋذ الƱابƴ السرŇي أمŇا األحكام  ŇǇƎƼ الجلسالمستقلة

  .  ƋƼحيانا يمكǇ نشرǋا
 Ƽقد تحوý المشرƳ 03-03 كانƘ الجلساǚƵ Ƙنية ƹير انƼ  Ǌي األمر Ƽ95-06ي األمر 

                                        
296 - Ɩر المادƲ27 ان Ǉي 44-96مرسوم الرئاسي ال مƼ Ƣرƌي 17، المƽلي 1996 جانƤام الداƲيحدد الن ،

ƾالساب ƴسة، المرجƼلمجلس المنا.    
297 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 56 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.    
298  - Ɩر المادƲاألمر /304 ان Ǉم ƖيرƤي 155-66أƼ Ƣرƌ08، الم Ǉ1966 جوا Ǉقانو Ǉوالمتمم يتضم ýالمعد ،

ƾالساب ƴائية، المرجƨالج ƘاƇجراǗا.    
299 - Ɩر المادƲالمرسوم الرئاسي 27 ان Ǉي 44-96 مƼ Ƣرƌي 17، المƽام ال1996 جانƲد النŇلي لمجلس ، يحدƤدا

ƾالساب ƴسة، المرجƼالمنا.    
    .93 وƭ ،92 1994 ذكرǉ بوبشير موحند أمقراǇ، النƲام القضائي الجƨائري، Ʊبعة ƛانية، د م Ɯ، الجƨائر، -  300
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  .)301(الجƨائري ǋ ǇƵذا اǙتجاƮƋƼ ǉبحƘ الجلساƘ تجري Ƽي السرية
 ŇǇƎƼ Ƙنشر القرارا ƭƤيما يƼ سة، وكذا لجنة أماƼمجلس المنا Ǉم ýك ǊƼرŇيع ƇجراǗذا اǋ

ƨاƺوال Ƈرباǌالك Ʊ302(ضب(.  
ƎƼذا كانƘ الجلساƘ أمام مجلس المناƼسة ولجنة ƵملياƘ . ونجد الوضƴ نƽسƼ Ǌي Ƽرنسا

ƽƼي . البورƮة ليسǚƵ Ƙنية، ŇǇƎƼ محكمة النقƯ لم تقƯ بنقƯ أي حكم بسبƔ تƤلف العǚنية
حكمة ما ذǋبƍ ƘليǊ محكمة استئناف باريس بشǇƋ العقوباƘ واƼقƘ الم) HADDAD) 303قضية 

 Ɣياƹ ǇƋعا بشƼير دƛي Ǉأ ǇعƱلمقدم ال Ǉيمك Ǚ ǊنƋب ƘقضƼ ،ةƮالبور ƘملياƵ ا لجنةǌالتي وقعت
  .ǚƵنية الجلساƘ أمام اللجنة ما دام أǋ ŇǇذǉ الضمانة مكرسة أمام محكمة استئناف باريس

ƽمجلس الدولة ال Ɣǋذ Ǌسƽن ǉتجاǙي اƼقضية و ǇƋبش ǉي قرارƼ رنسيGIEODDO 

Futures) 304( محكمة Ǌب Ƙالذي قض Ɣس السبƽنية لنǚالع Ɣياƹ ǇƋبش ƴƼاستبعد المجلس الدƼ ،
ƱƼالما أŇǇ العǚنية مكرسة بعد تقديم الƱعǇ أمام مجلس الدولة ǋو كافĆ . النقƯ الƽرنسية

رǎ يمكǇ استدراكƼ Ǌيما بعد ƼيǌƲر أǇ مبدأ العǚنية Ƶكس المبادƏ األƤ. لتكريس ǋذǉ الضمانة
 ǉذǋ اǌالتي توقع Ƙضد العقوبا ǇعƱا الǌليƍ القضائية التي يقدم Ƙيئاǌأمام ال Ǌي احترامƽيكƼ

لكǋ Ǉذا اǙتجاǉ منتقد ƱƼالما أŇǇ اǙتƽاقية األوروبية لحقوƾ اǗنساǇ نƵ ƘƮلǏ . الǌيئاƘ المستقلة
ادƏ القانوǇ الداƤلي، ƼيجƔ تƱبيǋ ƾذǚƼ ǉ يمكǇ التذرƳ بمب)  منǌا 6/1المادǋ ) Ɩذǉ الضمانة 

 .)Punitif)305الضمانة Ʊالما أŇǇ العقوباƘ التي تنƾƱ بǌا ǋذǉ الǌيئاƘ لǌا Ʊابعا ردƵيا

  الفرع الثاني
  مبدأي االستقاللية والحياد

                                        
301  - ƭ ،ǉǚƵر أƲ26 ان.   
302 - ƭ ،ǉǚƵر أƲ27 ان.  

303 - Cass. Com. 9 avril 1996, HADDAD C/ agent judiciaire du trésor, cité par RIFFAULT 
(J), « Infractions boursières », Op.cit, p. 630 ; ARHEL (P), « Des pratiques 
anticoncurentielles », LPA, n° 72, 2001, p. 10-11. 

304 - CE. 9 avril 1999, GIEODDO Futures, cité par GERBAUD-MORLAES (A), « Les 
droits de la défense devant les A.A.I dans l’exercice de leur pouvoir de sanction » 
Op.cit, p. 19. 

305 - LAFORTUNE (M-A), « Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes 
processuels fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux 
règlements du marché économique financier et boursier », Op.cit, p. 1453-1454 ; SURREL 
(H), « La publicité des audiences et l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH aux juridictions 
financières », RFDA, n° 05, 1999, p. 1022 et s. 
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Ǉد األساسية لدولة القانوƵالقوا Ǉبي Ǉومحايد م ýمستق Ưي قاƼ ƾالذي . )306(الح ƭƤالشƼ
متƴ بǌذǉ الƽƮة لتولي ǋذǉ الوƲيƽة، القضاƵ Ƈموما والجƨائي بƽƮة يوقƴ العقوبة يجƔ أǇ يت

 Ǉƍلية والحياد، وǚستقǙا ǉذǋ Ǉم، والدستور يضمǌتƽيƲلو Ǉليǋƌم Ɩقضا Ǉم Ǉة يتكوناƮاƤ
كانǋ Ƙذǉ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة يƮدƵ ƾليǌا وƮف المحكمة Ƶندما تمارس السلƱة القمعية 

  Þ اǙستقǚلية تجاǉ السلƱاƘ األƤرƼ ƾǎي قاĆƯ مستقý ومحايد ýǌƼ يتمتƴ المتابƴ أمامǌا بالح
 )  ŹǙأو(اديةƮقتǙا ƘاƱأو النشا ǇواƵاأل ǉوالحياد تجا ،)انيا  ( )307ƛ( ƭر نقائǌƲت Ǉلك ،

 Ǉتمس بالمبدأي ) Źاƛالƛ.(  

ŷǗوƈ –لـــيةǘستقǗا :  
تراحاƘ مǇ اǙستقǚلية ǋي ƽƮة Ƽي شƭƤ أو مƌسسة Ǚ تتلقǏ أوامر أو حتǏ مجرد اق

أي جǌة، ƍذ تتƤذ القرار بنƽسǌا وǙ تقدم تقريرا ألحد، ألǇ تقديم التقرير يستلƨم النقد 
والدستور الجƨائري . )308(واǙستقǚلية تƽترƹ ƯياƔ أي تبعية للƺير ƤاƮة الǌيئاƘ العمومية

  يكرس استقǚلية السلƱة القضائية التي تتلƼ ƭƤي ƹياƔ أية ǚƵقة بيǇ القاضي1996لسنة 
الǌيئاƼ ƘيجƔ دراسة ǋذǉ الضمانة أمام ). نقƮد القضاƇ الجالس(والسلƱة التنƽيذية أو التشريعية 

ƼالǌيئاƘ اǗدارية تƤضƼ ƴي نشاǌƱا لنƲام الǌرم، Ƽكǋ ýيئة ƍدارية تندمƼ Ɲي . اǗدارية المستقلة
ǉالذي يعلو Ǉللعو ƴضƤداري يƍ ǇوƵ ýة الرئاسية، وكƱام السلƲأمام . ن ƴالوض Ǉاللك Ƙيئاǌ

 مƤتلف Ƽكما يدƵ ýŇلǏ ذلǁ اǙسم ǌƼي ǋيئاǙ Ƙ تندرƜ ضمǇ نƲام السلƱة اǗدارية المستقلة
اǗدارية وǙ حتǏ الوƮاية اǗدارية، لكƼ Ǉي الحقيقة Ǚ يكƽي أǇ نƱلƵ ƾلǋ Ǐيئة ƍدارية ƽƮة 

 مǇ اǙستقǚلية لكي تكوƼ Ǉعǚ مستقلة، بý يجƔ توƼر مجموƵة مǇ المعايير ǌƲǗار ذلǁ ، وǋي
  ).2(ومǇ ناحية Ƶملǌا ) 1(الناحية العضوية أي Ʊريقة تعييǇ أƵضائǌا ومدƵ Ɩملǌم 

  :)309( اǗستقǘلية العƮوية– 1
 ǉذǋ ام القاضي أمامǌبم Ǉيقومو Ǉالذي ƭاƤناحية األش Ǉلية العضوية مǚستقǙتدرس ا

 المناƼسة يتكوƼ Ǉمجلس. الǌيئاƘ، وكذا المدƖŇ التي أƱƵيƘ لǌم ألداƇ مǌامǌم ƛم Ʊريقة تعيينǌم
                                        

306 - COSTA (J-P), « Le principe vu par la cour européenne des droits de l’homme », In (Le 
droit au juge indépendant et impartial en matière administrative), AJDA, n°6, 2001,  p. 
514. 

307 - DECOOPMAN (N), « Peut-on clarifier le désordre ? », In DECOOPMAN (N) 
s/dir, Le désordre des A.A.I …, Op.cit, p 32 et s. 

308 - DELLIS (G), Droit pénal et droit administratif, Op.cit, p. 319. 
  : حوǋ ýذǉ النقƱة انƲر-  309

GUEDON (M-J), « L’hétérogénéité des données organiques », In  DECOOPMAN 
(N), s/dir, Le désordre des A.A.I …, Op.cit, p. 57 et s. 
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 Ɣبموج Ǉويعينو ،ýي المجاƼ ةƼمعرو ƘياƮƤم شǋ ǇروƤǓوا Ǉم قاضياǌمن ƇضاƵتسعة أ Ǉم
  .)310(مرسوم رئاسي لمدƤ ƖŇمسة سنواƘ قابلة للتجديد

 ĆƯم قاǌبين Ǉم ƇضاƵسبعة أ Ǉم ǇتتكوƼ ،ةƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲأما لجنة تن
لمجاý المالي والبورƮة، يعيǇ الرئيس أما األƵضاƇ اƤǓروƼ ǇيƤتاروǇ لقدراتǌم Ƽي ا

 ƖŇير المالية لمدƨو Ǉقرار م ƔبموجƼ ǇروƤǓا ƇضاƵيذي أما األƽمرسوم تن Ɣم بموجǌمن
Ƙسنوا ƴ311(أرب( Ǉم Ǉالذي يكو ǎرƤاأل Ƙيئاǌال ƇضاƵباقي أ Ǉتعيي ƴتلف مƤو ما يǋو ،

 Ƥمس ونƽس الشيƇ بالنسبة للعǌدǌƼ Ɩي. Ʊرف رئيس الجمǌورية بموجƔ مرسوم رئاسي
Ƙسنوا . Ǚ Ǉم، لكǌامǌم Ƈألدا ƇضاƵاأل ƇǙƌǌية لƼكا ƖŇالمد ǉذǋ ŇǇƋب ýبالقو Ơذا ما يسمǋو

يمكǇ اƵǙتماد ƵلǏ معيار مدƖŇ العǌدƖ دوǇ التƋكد مǇ أƇǙƌǋ ŇǇ األƵضاǙ Ƈ يمكƍ Ǉقالتǌم 
  .)ǋ ǇƵ)312ذǉ الوƲائف Ƽ ƃǙƍي الحاƘǙ اǙستƛنائية
لǌذǉ الǌيئاƘ انتشار Ƽئة المǌنييƼ Ǉيǌا وƇǙƌǋ يǌƲر أيضا مýǚƤ Ǉ التركيبة البشرية 

  .ƹالبا ما يكونوا تابعييǇ لǘدارƖ التقليدية للدولة مما يƌدي ƍلǏ اǙنتقاƭ مǇ اǙستقǚلية
  : اǗستقǘلية الوưيƻية– 2

 ýƤدارية المستقلةتتدǗا Ƙيئاǌال Ǉأ Ǉيمك Ǚادية والمالية ، وƮقتǙا ƘاƵاƱي القƼ 
ǙعاƼ ýƤذا التدǋ Ǉيكو Ǐلƍ ýوƮا بالوǌل Ơتسم Ƙيئاǌال ǉذǋ ýمƵ ýوسائ Ƙذا كانƍ ƃǙƍ 

 ǉلية تجاǚستقǙا Ǉم Ƴنو ǏلƵ ƲƼتحا Ǌسƽن Ƙي الوقƼا، وǌمن Ɩالمرجو ǎرƤداف األǋاأل
ǎرƤاأل ƘاƱالسل.  

 Ưي بعƼ رǌƲا القمعية تǌتƽيƲدارية المستقلة لوǗا Ƙيئاǌممارسة ال Ƙلياƈ دراسة ŇǇƍ
  .ƍلǏ السلƱة التنƽيذيةاألحياǇ وجود تبعية نسبية 

 ýمƵ يةƽكي ŇǇƍدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال ƖƋنش Ƙكان ǇƎƼ ،ليةƤا الداǌمتƲي أنƼ ƖدŇمحد Ǉتكو 
 Ưترƽالم ǇمƼ ǎرƤة رئاسية أƱأية سل ǇƵ ي مستقلةǋو Ǉالقانو ƾريƱ ǇƵ مكرسة Ƙيئاǌال ǉذǋ

مكرس بالنسبة لسلƱة أǇ تكوǇ لǌذǉ الǌيئاƘ حرية Ƽي كيƽية وضƴ نƲامǌا الداƤلي، وǋذا ما ǋو 
                                        

  .، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الساب2003ƾ جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03مر  مǇ األ25المادƖ  انƲر -  310
311 - Ɩر المادƲيذي 03 انƽالمرسوم التن Ǉي 157-94 مƼ Ƣرƌ13، الم Ǉالمواد 1994 جوا ƾبيƱت Ǉ22 و21، يتضم    

لمرجƴ ، المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة، ا1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي 29و
ƾالساب.   

312  - Ɩر المادƲيذي 03 انƽالمرسوم التن Ǉ157- 94 مǊسƽن ƴالمرج ،.     
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 Ɩي المادƼ ƘǚƮالبريد والموا ƳاƱق Ʊ20ضب Ǉقانو Ǉ03-2000 م Ʊوكذا بالنسبة للجنة ضب ،
 Ɩالماد Ɣبموج ƨاƺوال Ƈرباǌالك ƳاƱ126ق Ǉقانو Ǉ01-02 م، Ɩالماد ǁالمرسوم 26 وكذل Ǉم 

Ơ لكý مǇ ، لكǋ Ǉذǉ اǗمكانية لم تمن، المتعلƾ ببورƮة القيم المنقولة10- 93التشريعي رقم 
الوكالة الوƱنية للممتلكاƘ المنجمية والوكالة الوƱنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية اللتاǇ يحدŇد 

 ونƽس الحكم ينƱبƵ ƾلǏ النƲام الداƤلي لمجلس المناƼسة )313(نƲامǌما الداƤلي بموجƔ مرسوم
  .44- 96الذي تم تكريسǊ بموجƔ المرسوم الرئاسي 

ýǚƤ Ǉر التبعية أيضا مǌƲالحكومة أمام وت ýƛدارية المستقلة حضور ممǗا Ƙيئاǌال 
ƼباǗضاƼة ƍلǏ أƵضاƇ مجلس المناƼسة التسعة، ŇǇƎƼ رئيس الجمǌورية يعيǇ لدǋ ǎذǉ الǌيئة أمينا 

ǋذǉ اǗمكانية منحƵ . Ƙاما ومقرŇريǇ، والوƨير المكلف بالتجارƖ يعيǇ ممŹǚƛ لǊ وممƍ ŹǚƛضاƼيا
وƇǙƌǋ . الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةكانية اقتراحǌا أƵضاƼ Ƈي للسلƱة التنƽيذية ƍضاƼة ƍلƍ Ǐم

أكƛر مǇ ذلǁ يمكǇ للسلƱة التنƽيذية أǇ  .)314(األشƤاƭ يشاركوƼ Ǉي أƵماý الǌيئاƘ المستقلة
 ýمƵ ƾدارية المستقلةتعيǗا Ƙيئاǌال ƭƤتر Ǉللحكومة أ Ǉسة يمكƼمجلس المنا ýمƵ ýي مجاƽƼ ،

، وبالتالي ǚƼ يمكǇ لǌذا األƤير أǇ يوقƴ )315(مناƼسةالتجميƴ ولو سبƾ أǇ رƼضǊ مجلس ال
Ƙسساƌالم ǉذǋ ǏلƵ ƘقوباƵ.  

 Ɩجديد Ɯنماذ ýية تستعمƨالمرك Ƙيئاǌال ŇǇر أǌƲت Ƙيئاǌال ǉذǋ ýمƵ يةƽدراسة كي ŇǇƍ
 Ǉالقانو Ǉذا كاƎƼ ،ليةƮا األǌتƽيƲو Ǉا مǌƹراƼƎالليبرالية وأحيانا تقوم ب ýالدو Ǉم Ɩمستوحا

ǉذǋ ليةǚيكرس استق ƠبƮتƼ ،Ǌروح Ǉم ƭالن ƷراƼƎالسياسية تقوم ب Ɩƨǌاألج ǉذǋ ŇǇاƼ  Ƙيئاǌال 
  .)Ƶ)316دم Ƽعلية النƮوƭ ممارسة Ƶادية

 ýمƵ امƲن ŇǇƍدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال Ɩسيد Ƙي ليسǌƼ ،ا نسبيةǌليتǚاستق ŇǇر أǌƲي 
 أيضا Ƽي ǋذǉ ألنƲمتǌا الداƤلية، ƵƋƼضاǋƌا وميƨانيتǌا تعتمد أساسا ƵلǏ الحكومة الممƛلة ǋي

                                        
، المتعلƾ بالمناجم، المرجƴ السابÝƾ 2001 جويلية 03، المƌرƼ Ƣي 10-01 مǇ القانوǇ 53المادƖ  انƲر -  313

  أƼري01ý، المƌرƼ Ƣي 93-04قد Ʈدرǋ Ƙذǉ األنƲمة الداƤلية بموجƔ، المرسوم التنƽيذي رقم 
، الƮادرƼ Ɩي 20، يتضمǇ النƲام الداƤلي للوكالة الوƱنية للممتلكاƘ المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 2004
، يتضمǇ النƲام الداƤلي للوكالة 2004 أƼريý 01، المƌرƼ Ƣي 94-04، المرسوم التنƽيذي رقم 2004

  ).2004، الƮادرƼ Ɩي 20الوƱنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 
  .، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الساب2003ƾ جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 26ادƖ الم انƲر -  314
  .، المرجƴ نƽس03Ǌ-03 مǇ األمر 21المادƖ  انƲر -  315

316 - ZOUAÏMIA (R), « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 
économique algérien », Rev. IDARA, n° 01, 2001, p. 125 ; 
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Ƙيئاǌ317(ال(. 

   Principe d’impartialité:  مƓدƈ الحياد–ƙانيا 
مبدأ الحياد ǋي تلǁ الƽƮة Ƽي الشƭƤ الذي يتولǏ العدالة Ƽيحترم رمǋƨا المتمƼ ýƛي 

Ǉكا Ňضلية أليƼي أƱيع Ǚو ƳاƼام والدǌتǙا Ǉبي ،Ǉاƨ318(المي(.  
الǌيئاƘ اǗدارية ، أما أمام )319(يةحياد القاضي مبدأ مكرس أمام الǌيئاƘ القضائية الجƨائ

 ƱƼالما أǇ األƵضاƇ الذيǇ يمارسوǇ السلƱة القمعية أمام ǋذǉ الǌيئاƘ مǇ بينǌم مǌنيوǇ المستقلة
 ǁتبار وذلƵǙا Ǉا بعيǋذƤƋي Ǉأ Ƴالمشر ýقد حاو ƠالƮلة المƋمس ŇǇƎƼ ،ǊƱالمراد ضب ƳاƱي القƼ

 ƴام التمانƲبتكريس نIncompatibilité) 1(ام اƲلتنحية ، ون Empêchement)2( Ɣم واجƛ 
  ).3(الǌيئة اǗدارية المستقلة Ƽي تسبيƔ العقوباƘ التي توقعǌا 

1 – Ʋالتمان  ) Ǐƺالتنا:(  
نكوǇ أمام حالة التناƼي الكلية ƍذ ما كاƼ Ǉي ƹير . ǋناǁ التناƼي الكلي والتناƼي الجƨئي

ƽيƲة القمعية ممارسة أي وƱالسل Ǉيمارسو Ǉالذي ƇضاƵني أو مقدور األǌم Ʊأو نشا ýمƵ ة أو
 ƭتنƼ ،ƨاƺوال Ƈرباǌالك ƳاƱق Ʊلجنة ضب ƇضاƵأ ǏلƵ ƾبƱذا ما ينǋمة نيابية، وǌتجاري أو م

 Ɩ121الماد Ǉقانو Ǉما يلي01-02 م ǏلƵ  )) : Ʊأي نشا ƴم Ɩضو اللجنة المديرƵ ةƽيƲو ǏƼتتنا
ǁǚامت ýمومية أو كƵ ةƽيƲنية أو محلية أو وƱابية وƤانت ƖدǌƵ ني أوǌير مباشر مƹ مباشر أو 

ýǋƌالم Ǉبوƨة الƽƮ اǌسسة لƌاقة أو مƱال ƳاƱسسة تابعة لقƌي مƼ عةƽلمن .(( Ɩتي المادƋم تƛ
تعلǇ تلقائيا وبمرسوم  : ((  منǊ لتبيǇ الجƨاƍ Ƈذا لم يحترم النƭ والتي تقضي بما يلي122

ƮوƵ ƭليǌا Ƽي رئاسي استقالة أيƵ Ŏضو Ƽي اللجنة المديرƖ يمارس نشاƱا مǇ األنشƱة المن
 Ɩا 121المادƇبنا ǊƽلƤي Ǉورية مǌرئيس الجم Ǉويعي ،Ɩاللجنة المدير Ɩبعد استشار ǁوذل ǉǚƵأ 

  )).ƵلǏ اقتراƟ مǇ الوƨير المكلف بالƱاقة

                                        
  : كما يليGUERLINويعبر ǇƵ ذلǁ األستاذ 296- -  317

-« D’un point de vue fonctionnel, l’équation semble donc pencher du coté d’un 
pouvoir exécutif puissant, théoriquement distinct mais effectivement présent 
dans l’action des autorités administratives indépendantes. », GURLIN (G), 
«Regard sur la dépendance fonctionnelle des A.A.I », In DECCOPMAN (N), Le 
désordre des A.A.I, s/dir. Op.cit, p. 95-96. 

318 - LUC (I), « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence 
Françaises », LPA, n° 34, 2002, p.04. 

، المعدý والمتمم 1966 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 155-66 مǇ األمر ƍ 566لǏ 554المواد مǇ  انƲر - 319
ƾالساب ƴائية، المرجƨالج ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉيتضم.  
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المشرƳ التناƼي ليس ƼقƱ أƛناƇ ممارسة األƵضاƇ لمǌامǌم، بý بعد انتǌاƇ مǌامǌم ويكرس 
 Ɩالماد ƭتنƼ124 ما ǏلƵ Ǉس القانوƽن Ǉيلي م )) : Ƈاǌند انتƵ Ɩاللجنة المدير ƇضاƵأل Ǉيمك Ǚ

 ƴيƨوتو Ƈرباǌي الكƵاƱي قƼ Ʊاضعة للضبƤال Ƙسساƌي المƼ Źنياǌا مƱيمارسوا نشا Ǉم أǌمتǌم
Ǉسنتي ƖŇمد ýǚƤ ǁوذل Ƙة القنواƱبواس ƨاƺال.((  

 ǇƋبش ƭلم ين ƱقƼ ،ƘǚƮالبريد والموا ƳاƱق Ʊس الحالة مكرسة أمام لجنة ضبƽنجد ن
  .)Ɩ)320 اǙنتƤابيةالعǌد

 Ʊيمارسوا أي نشا Ǉم أǌيمكن Ǚ سةƼمجلس المنا ƇضاƵأ Ǉنجد أ ،ǎرƤاأل ƘاƵاƱي القƼ
 Ɩالماد ƭة، حيث تنƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲبالنسبة لرئيس لجنة تن ǁر، كذلƤƈ نيǌ24م 

يمارس رئيس اللجنة مǌمتǊ كامý الوقƘ وǋي : ((  ƵلǏ ما يلي10-93مǇ المرسوم التشريعي 
تناǏƼ مƴ أية ƍنابة انتƤابية أو وƲيƽة حكومية أو ممارسة وƲيƽة Ƶمومية أو أي نشاƤƈ Ʊر ت

لكýǋ Ǉ حالة التناƼي ǋذǉ تƭƤ الرئيس ، ))باستƛناƇ أنشƱة التعليم أو اǗبداƳ الƽني أو الƽكري
 ƇضاƵأ Ǉبي Ǉم ǇبيƤمنت ǇضويƵ Ǉم Ǉديبية تتكوƋة التƼرƺال ŇǇم أƹر ƇضاƵباقي األ Ǉدو ǉوحد

، ƎƼذا كانƘ )321(جنة Ʊوý مدƖŇ انتدابǌما وقاضييǇ، ورئيس اللجنة الذي يتولǏ رئاسة الƺرƼةالل
ǇريƤǓا Ǉير مكرسة للعضويƹ Ǐتبق Ǉي مكرسة للرئيس والقاضييƼحالة التنا.  

أمŇا Ƽي مجاý المناجم ŇǇƎƼ اللجنتاǇ المكلƽتاǇ بضبƱ القƱاƳ يƤضƴ أƵضاǋƌما لنƲام التناƼي 
 Ɩالماد ƭتنƼ ،ئيƨما يلي49الج ǏلƵ المناجم Ǉقانو Ǉي مجلس : ((  مƼ ة العضوƽƮ ǏƼتتنا

 ƖدارǗالمنجمي... ا ƳاƱسسة تابعة للقƌي أي مƼ Ɩير مباشرƹ أو Ɩلحة مباشرƮم ǁǚامت ƴم .((
 Ƙسساƌي مƼ ƠالƮم ǁǚأو امت ǎرƤأ ƘاƱم ممارسة نشاǌيمكن ƇضاƵاأل ƇǙƌǋ ŇǇذا يعني أǋو

ƳاƱذا القǌاضعة لƤ يرƹ.  
Ƽيرا وƤي أƼة التناƽƮ Ƴر المشرǌƲŃية لم يƼرƮاللجنة الم ƇضاƵأ ŇǇƎƼ ،يƼرƮالم ƳاƱي الق

 ýابية وكƤانت ƖدǌƵ ýك ƴم ǏƼائر تتناƨالج ǁبن ƲƼة محاƽيƲو Ƙذا كانƎƼ ،اǌضائƵأ Ưي بعƼ
وƲيƽة حكومية وكý وƲيƽة Ƶمومية أو أي نشاƱ أو مǌنة أو وƲيƽة، ونƽس الشيƇ بالنسبة 

لكǇ حالة التناƼي لم يبينǌا المشرƳ بالنسبة . محكمة العليا بحكم وƲيƽتǌماللقاضييǇ المنتدبيǇ مǇ ال

                                        
، يحدŇد القواƵد العامة المتعلقة بالبريد 2000 أوƘ 05، المƌرƼ Ƣي 03-2000 مǇ األمر 18المادƖ  انƲر - 320

  .كية، المرجƴ السابƾوالمواƘǚƮ السلكية والǚسل
، المعدý والمتمم، المتعلƾ بورƮة 1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي 51المادƖ  انƲر - 321

ƾالساب ƴالقيم المنقولة، المرج.  
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  .)322(للƛǚƛة أƵضاƇ المƤتاريǇ بحكم كƽاƇتǌم Ƽي المجاý المƮرƼي والمالي والمحاسبي

2 –Ǐالتنح :  
 ǉي حيادƼ ر سلباƛƌالتي قد ت ƘاƱالنشا Ưممارسة بع Ǉالعضو م ƴي يمنƼام التناƲن Ǉذا كاƍ

نƨاŇǇƎƼ ،Ƴ نƲام التنحي يمنƵ ƴلǏ العضو المشاركة Ƽي مداولة نƲرا لوجود Ƶند النƲر Ƽي ال
  .مƮالƠ معينة تربǊƱ بƋحد األƱراف

 Ɩالماد ƭن Ǐبمقتض ƴسة يمنƼبالمنا ƾاألمر المتعل ŇǇƍ29 Ǉسة مƼي مجلس المناƼ ضوƵ أي ،Ǌمن 
ǌƼا Ʈلة قرابة ƍلǏ المشاركة Ƽي مداولة تتعلƾ بقضية لƼ Ǌيǌا مƮلحة أو يكوǇ بينǊ وبيǇ أحد أƱرا

وبالتالي ŇǇƎƼ قانوǇ المناƼسة يكرس . الدرجة الرابعة أو قد يكوǇ قد مýƛ أو يمýƛ أحد األƱراف المعنية
 Ňسة ممارسة أيƼمجلس المنا ƇضاƵأل Ǉير الممكƹ Ǉم Ǉذا كاƎƼ ،ام التنحيƲبن Ǌم يتبعƛ يƼام التناƲن

ة Ƶليǌم سواƇ اقتƮادية أو اجتماƵية Ƽيمنƴ نشاƱ، لكƼ Ǉي حالة وجود مƮالƠ لǌم Ƽي القضايا المعروض
بالنسبة وقد كاǇ األجدر بالمشرƳ الجƨائري أǇ يكرس ǋذا النƲام . Ƶليǌم النƲر Ƽي تلǁ القضايا

ألƵضاƇ لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ لبورƮة، ƎƼذا كاǇ الرئيس واألƵضاǙ Ƈ يمكنǌم القيام 
 ƼمǇ األƼضý تكريس نƲام التناƼي ،)323(بمعامƘǚ تجارية حوý أسǌم مقبولة Ƽي البورƮة

لƇǙƌǌ األƵضاƇ كي Ǚ تكوǇ أية مƮالƼ Ơي المƌسساƘ المقبولة Ƽي البورƮة، نƽس المǚحƲة 
تنƱبƵ ƾلǏ أƵضاƇ اللجنة المƮرƼية ƹير المشموليǇ بالتناƼي، Ƽلم يƤضعǌم المشرƳ لنƲام 

ƠالƮا مǌيƼ مǌي قضية لƼ يتداولوا Ǉأ ƇǙƌǌل ǇيمكƼ 324(التنحي(. 

  :التسƓيب – 3
التسبيǋ Ɣو بياǇ األدلة الواقعية والحجƝ القانونية التي بنƵ Ǐليǌا القاضي حكمƼ ،Ǌالقاضي 

 التي أدƍ ƘŇلǏ ةيحكم Ƽي النƨاƱ Ƴبقا للقانوǇ ووƼقا ǙقتناǊƵ الشƮƤي مƴ التƨامǊ ببياǇ األدل
ستور ، لذا نجد أŇǇ الد)Ʈƍ)325دار حكمǊ، والقاضي ملƨم بتسبيƔ األحكام لتحقيƾ العدالة

                                        
، المتعلƾ بالنقد والقرƯ، المرجƴ 2000 أوƘ 26، المƌرƼ Ƣي 11-03 مǇ األمر رقم 106 و14المواد  انƲر - 322

ƾالساب.  
، المعدý والمتمم، المتعلƾ 1993 ماي 23، المƌرƼ Ƣي 10-93 مǇ المرسوم التشريعي 25المادƖ  انƲر - 323

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.  
324 - ZOUAÏMIA (R), « Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière 

économique », Op.cit, p. 16-17. 
325 - TOUATI (B), « L’équité en droit Algérien », Le Quotidien d’Oran, 12 juillet 

2004, p. 07 ;  
 ƭ ،ƾالساب ƴائري، المرجƨام القضائي الجƲالن ،Ǉبوبشير موحند أمقرا ǁر كذلƲ95 و94ان.  
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، Ƽاألحكام القضائية يجƔ أǇ تعلý 144 قد تضمǋ Ǉذا المبدأ Ƽي المادƖ 1996الجƨائري  لسنة 
ÞاǌليƵ ذا المبدأǋ يسري ýǌƼ ،قضائية Ƙيئاǋ Ƙدارية المستقلة ليسǗا Ƙيئاǌال Ǉلك  

 Ưبع ŇǇƍدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال ƨاƺوال Ƈرباǌالك ƳاƱق Ʊلجنة ضبƼ ،Ɣمة بالتسبيƨمل 
أما الǌيئاƘ األƤرƼ ǎلم تشر . )327(، كذلǁ األمر نƽسǊ لمجلس المناƼسة)326(ير قراراتǌاƵليǌا بتبر

النƮوƍ ƭلǋ Ǐذا المبدأ، لكǋ Ǉذا Ǚ يعني أنǌا ƹير ملƨمة بالتسبيƍ ،Ɣذ أŇǇ اǗدارƖ ملƨمة 
 ƲƼضد محا ǁبن Ǉي قضية يونيƼ ةƱالنق ǉذǋ ارƛأ Ǉلمجلس الدولة أ ƾا، ولقد سبǌقرارات Ɣبتسبي

ƨالج ǁية بنƼرƮم اللجنة المƨيل ƭأي ن ǏلƵ يحتوي Ǚ Ưالنقد والقر Ǉقانو Ǉم أƹرƼ ،ائر
 ŇǇƍ المقرر المŃعد المتضمǇ وقف اƵǙتماد جاƹ Ƈير «بتسبيƔ قراراتǌا لكǇ قضǏ المجلس 

مسبƔ مƤالƽا بذلǁ المبادƏ العامة للقانوǇ التي تشترƼ Ʊي ǋذǉ الحالة تسبيƔ القرار الذي يضر 
الǌيئاƘ اǗدارية  التي توقعǌا – الجƨاƇاƱƼ– Ƙالما أŇǇ القراراƘ . )328(»بحقوƾ الƱرف اƤǓر

 تمýƛ مساسا بالشƭƤ المعاقƔ سواƼ Ƈي ذمتǊ المالية أو Ƽي حقوƾ أƤرƼ ǎيجƵ ƔلǏ المستقلة
 ǉذǋ Ƙيئاǌال Ǉالقانو Əمباد Ǉمبدأ م Ɣالتسبي Ǉأل ،ǊرضƼ ǇƵ ƭوƮالن Ƙم سكوƹر Ɣالتسبي

  .رارǉكما Ƶبر ƵنǊ مجلس الدولة Ƽي ق
لقد سبƾ كذلǁ للمجلس الدستوري الƽرنسي أǇ أƛار التسبيƼ Ɣي قرارǉ المتعلƾ بالمجلس 
 ƘاƇاƨج Ǉم ǉذƤما يت Ɣذا المجلس بتسبيǋ ǏلƵ Ưروƽام المƨلتǙاƼ ،ريƮللسمعي الب ǏلƵاأل
يمýƛ ضمانة جوǋرية يستوجبǌا اƵǙتراف لǊ بسلƱة اتƤاذ ǋذǉ الجƨاƇاƵ ƘلǏ مƤالƽة 

Ňالمقر ƘاماƨلتǙاǇي القانوƼ Ɩ329(ر(.  
لم يƮرƟ بǇƋ للتسبيƔ قيمة دستورية تستوجƔ الƽرنسي Ƽي الحقيقة ŇǇƎƼ المجلس الدستوري 

ƼرضƵ ǊلǏ المشرƳ بشكǙ ý يمكǇ أǇ يستبعدǉ ولكǋ Ǉذا Ǚ يقلý مǇ قيمتƼ ǊقƱ لدواƵي 
المرونة، ƍذ أƼ Ǉرǋ Ưذا المبدأ يقيد المشرƼ Ƴي الƤروƵ ƜليƼ Ǌي الحاƘǙ اǙستعجالية 

  .)330(المحضة أو القراراƘ الضمنية

                                        
، المتعلƾ بالكǌرباƇ ونقý الƺاƼ 2002 ǇƵ ƨيƽري 05، المƌرƼ Ƣي 01-02 مǇ القانوǇ 39المادƖ  انƲر - 326

ƾريƱƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا .  
  .، المتعلƾ بالمناƼسة، المرجƴ الساب2003ƾ جويلية 19، المƌرƼ Ƣي 03-03 مǇ األمر 45المادƖ  انƲر -  327
، قضية اتحاد البنǁ المƌسسة المالية Ƽي شكƼ 1999 ýيƽري Ʈ 09ادر Ƽي 13 مجلس الدولة قرار رقم -  328

  .1999، 01ر، مجلة ƍدارƵ Ɩدد ضد محاƲƼ بنǁ الجƨائ) يونيǇ بنǁ(شركة المساǋمة 
329 - C. Const. 88-248 DC du 19 janvier 1989, 30 éme cons, Op.cit. 
330 - DELMAS-MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C) Punir sans juger?...., Op.cit, 

p. 114-115. 
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 ƘاƇاƨالج Ɣتسبي Ǐيبق ǇداريةلكǗا ǊƽلƤت ǏلƵ Ɣرية التي يترتǋالجو Ƙالشكليا Ǉبي Ǉم 
القضاƇ بعدم مشروƵية الجƨاƇ، بǙ ý يكƽي ƼقƱ ذكر األسباƼ ،ƔعلǏ القاضي التƋكد مƮ Ǉحتǌا 

وǇ كامǇƎƼ ،ǚ جاƇ ناقƮا أƵتبر وجديتǌا، وǙ يكƽي كذلǁ أǇ يكوǇ التسبيƔ قائما، وƍنما يلƨم أǇ يك
Ƈاƨالج ǇǚƱي بƼ رƛاأل Ƙا وأحدث ذاŅدمƵ Ǉالمنسوبة . كما لو كا ƴيعني ذكر الوقائ Ɣالتسبي ýوكما

 ǁذل Ɣوأسبا ،ǊنƵ اǌمن Ǐƽوما انت Ǌي جانبƼ اǌمن Ƙبƛ ما ،Ǉرقا للقانوƤ ýƛوالتي تم ǇƋلذوي الش
Ɣيرا األسباƤا، وأǌليƵ ا مردودǌب Ƴالذي تذر Ɲة والحجǌج Ǉا القرار، ومǌليƵ ýائية التي حمǌالن 
 محكما Ǚ مرسǚ، تتجلƼ ǏيǊ العناƮر التي ،أƤرǙ ǎ بد أǇ يكوǇ التسبيƔ واضحا ƹ Ǚامضا

Ɵة الوضوƺدقيقة بال ƘباراƵ يƼ ǉدارƮƍ ǏلƵ ƖدارǗا Ƙحمل . ŇǇƋب ýبالقو Ɣالتسبي Ǉيمك ǚƼ
Ǉقا للقانوƼدارية وƍ ةƽالƤم Ɣارتك ƭƤم كذ. الشƨويستل Ǉأ Ɩضرور Ɣحة التسبيƮل Ƈالقضا ǁل

 ƴالوقائ ýƛتتما ƭاƤاألش Ǉة مƵأو بمجمو Ǌبعين ƭƤا أو بشǌة بواقعة بذاتƮاƤ محددا Ǉيكو
المنسوبة ƍليǌم تماǚƛ نوƵيا وƲرƼيا، ǚƼ يكوƵ Ǉاما يتعلƾ بƱائƽة مǇ األشƤاƭ أو المواقف 

  .)ǌƼ)331م وتباينƘ مراكǋƨمالمتباينة حتǏ ولو كانƘ تجمعǌم رابƱة الحدث Ʊالما تƽاوتƲ Ƙرو

  : نقاƫƏ تمƓ ƧمƓدƈي اǗستقǘلية والحياد–ƙالƙا 
المسائý التي تمس Ƶمý الجǌة التي تƼ ýƮƽي القضية تƭƤ أساسا مشاركة المقرŇر Ƽي 

  ).2(وƍمكانية ǋذǉ الجǌة ƱƤƍار نƽسǌا بنƽسǌا ) 1(المداولة 

  : مشاركة المقرر Ǐƺ المداولة– 1
قيƾ والحكم يقضي بعدم ƍمكانية مشاركة المقرŇر الذي قام مبدأ الýƮƽ بيǇ مǌام التح

ƵƎƼماý مبدأ الحياد Ƽي ǋذǉ الحالة يسمƠ بتƽادي . بالتحقيƼ ƾي القضية Ƽي الحكم Ƽي نƽس القضية
Ƽيحضر القاضي Ƶند مناقشتǊ . مشاركة Ƶضو لǊ حكم مسبƼ ƾي القضية Ƽيضر بƋحد أƱراǌƼا

قاضي، ƎƼذا سبƾ وأǇ حضر القضية يمكǇ أǇ تكوǇ القضية بنƽس الƱريقة التي يحضر بǌا المت
  .لǊ ميوý وأراƇ حولǌا Ƽيمس بمبدأ الحياد

ƼالمقرŇر الذي يقوم بالتحقيƼ ƾي القضية ويجمƴ أدلة اǙتǌام ويشارƼ ǁي الحكم يƤلƾ حالة 
بالنسبة لمجلس المناƼسة ŇǇƎƼ المقرر ǙInégalité des armes . Ǚ تواƍ Ǉƨجرائي بيǇ الƮƤوم 

ǁا يشارŇي المداولة، أمƼ ƘويƮدارية المستقلة بالتǗا Ƙيئاǌال Ƙياƽكي Ǐلƍ لم تشر ǎرƤاأل 
Ɩير المنشورƹ ليةƤا الداǌمتƲي أنƼ ǁذل Ǉذ يكوƍ ،اǋانعقاد.  

                                        
331 -Ʋدارية الع انǗا ƘاƇاƨالج ǏلƵ ي أبو يونس، الرقابة القضائيةǋمحمد با ǁي ذلƼ ر ƾالساب ƴامة، المرج

 ƭ194-196.  



 113

أما Ƽي Ƽرنسا Ƽالوضƴ أكƛر وضوحا، Ƽمحكمة النقƯ الƽرنسية ألوý مرƼ ƖŇي تقريرǋا لسنة 
1992 Ɩالماد ƭن Ǐلƍ اǌشارتƍ يƼ 25 أمر Ǉ1986 ديسمبر 1 م) ƾسة ) سابƼبالمنا ƾالمتعل

أشارƘ المحكمة ƍلǏ رƹبتǌا Ƽي تعديǋ ýذا النƭ الذي يسمƠ للمقرر المحقƾ بالمشاركة Ƽي 
  .)332(المداولة

ضƘ المحكمة بŇǇƋ مشاركة المقرŇر Ƽي جلسة الحكم للجنة ق،  OURYلكƼ Ǉي قضية
 Ɩالماد Ƙمقتضيا ƴم ƾابƱيت Ǚ ةƮالبور ƘملياƵ06اƽتǙا Ǉم  ƾقية األوروبية لحقو

ǇنساǗالعقابية أمام لجنة )333(ا ƘاƇجراǗا ýرنسي مراسيم لتعديƽال Ƴالمشر ŇǇس ǁبعد ذل ،
 .)Ƶ)334ملياƘ البورƮة وتكريس مبدأ الýƮƽ بيǇ المǌام

موقف مجلس الدولة الƽرنسي نƽس موقف محكمة النقƯ، حيث Ǚ يعتبر مجرد مشاركة 
دأ الحياد، بý ذƔǋ يبحث ǇƵ اƤǙتƮاƮاƘ الممنوحة المقرŇر Ƽي المداولة بƮوتƤ Ǌرقا لمب

Ǚأو ƾحكم مسب Ǌر شبŇالمقر ǎلد Ǉيكو ǇƋب Ơتسم Ƙذا كانƍ ر ماŇللمقر . ƾالمتعل ǉي قرارƼ ǁوذل
 ضد مجلس األسواƾ المالية، ƼالسلƱاƘ الممنوحة للمقرر لدǋ ǎذǉ الǌيئة DIDIERبقضية 

 أو حجƨ أو أي ƍجراƇ قسري أƛناƇ التحقيǙ  ƾ تسمƠ لǊ بƎجراƇ تƽتيCMFƫاǗدارية المستقلة 
 Ǉار المجلس مƱƤƍ بعد Ǌذا المقرر قد تم تعيينǋوCOB Ǚ ƘويƮوالت Ƙي المناقشاƼ ǊمشاركتƼ ،

 Ɩي المادƼ نكارا لمبدأ الحياد المكرسƍ ýƛ06يمǇنساǗا ƾاقية األوروبية لحقوƽتǙا Ǉي ، )335( مƼو 
 ǇƋبش Ǌسƽي اليوم نƼ ذƤقرار اتCNILذ الƤس الموقف  اتƽ336(مجلس ن( .  

  : الǊيƏة اǕدارية المستقلة تƢطر نƻسǊا ƓنƻسǊا– 2
ƍمكانية الǌيئة اǗدارية المستقلة بƱƤƎار نƽسǌا بنƽسǌا مǇ الشروƱ األساسية لƽعالية السلƱة 
 Ǚ Ʊالضب Ǉقانو Ǉلما كاƼ ،ǊƱالمراد ضب ƳاƱعالة للقƼ برقابة Ơي تسمǌƼ ،Ƙيئاǌال ǉذǌالقمعية ل

                                        
332 - LENABASQUE (H), « Le rapporteur de la COB chargé de l’instruction ne peut 

participer au délibéré », Rev. Soc. n° 03, 1999, p. 627. 
333 - Ibid, p. 625-626 ; Cass. Com. Ass. Plén, du 05 février 1996, Gaz. Pal. 1999, JP. 16, 

conclusion LAFORTUNE (M-A). 
334 - BOIZARD (M), «  La procédure de sanction de la COB revue au nom des 

principes de la CEDH, Dec. n° 2000-720 et 721, du 01 août 2000 », D. n° 31 
2000, p. III et IV 

335 - SEBAN (A), « Le cas du conseil des marchés financier », conc sur CE. 03 décembre 
1999 (DIDIER), In « Le principe d’impartialité et les autorités de régulation », RFDA 
n° 03, 2000, pp. 594 et s ; SUDRA (A) et CHAIRE (J-M), «  La participation du 
rapporteur au délibéré de la formation disciplinaire de CMF n’est pas contraire à la 
CEDH », Op.cit, p. 423. 

336 - COMBREXELLE (J-D), « Le cas de la commission nationale d’informatique et des 
libertés » conc, CE 03 décembre 1999/ caisse de crédit mutuel de BAIN-
TERSBOEUF, RFDA n° 03, 2000, pp. 581-583. 
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 العامة ŇǇƎƼ اƱƤǗار التلقائي ǋو المكرس لدǋ ǎذǉ الǌيئاƘ باǗضاƼة ƍلƱƤƍ Ǐارǋا يعرف النيابة
ǇريƤƈ ƭاƤوأش Ƙيئاǋ رفƱ Ǉم.  

Ƽمجلس المناƼسة يمكǇ أǇ يƱƤرǉ الوƨير المكلف بالتجارƖ أو المƌسساƘ أو جمعياƘ حماية 
ضايا مǇ تلقاƇ كما يمكǇ للمجلس أǇ ينƲر Ƽي الق. المستǌلكيǇ أو الجمعياƘ المǌنية والنقابية

Ǌسƽا توحي )337(نǌنƍ ،مبدأ الحياد ƴا مǋذا قارناƍ ولةǌا بسǌتقبل Ǉيمك Ǚ مكانيةǗا ǉذǋ Ǉلك ،
بوجود حكم مسبǇƵ ƾ القضية، ǌƼي تنقƭ مǇ الضماناƘ الممنوحة للشƭƤ المتابƍ ،ƴذ تترجم 

  .استحواذ ǋيئة واحدƵ ƖلǏ وƲيƽتي تحريǁ الدƵوǎ والƼ ýƮƽيǌا
 بŇǇƋ قضƼ Soc HABIB BANK LIMITED Ǐي قرارǉ المتعلƔ ƾ مجلس الدولة الƽرنسي

 يƤالف لǌا الممنوƟ اƤǙتƮاƭ مجاƼ ýي التلقائي باƱƤǗار قضائية  لǌيئة الممنوحة اǗمكانية

Ƙمقتضيا Ɩ6/1 الماد Ǉاقية مƽتǙاألوروبية ا ƾلحقو ǇنساǗا Ʊبشر Ǉأ Ǉيكو ǁناǋ أو الحياد احترام 
Ǉأ Ơار يسمƱƤǗادلة محاكمة جودبو التلقائي اƵ)338(.  

 تم ولم الƮƤومة ترƵ ǁدم ƵنǊ ينتƝ التلقائي اƱƤǗار تكريس أƍ ŇǇلǏ األƤير Ƽي ونشير
 المƱƤر الƱرف يحترم لم ƎƼذا المستقلة، اǗدارية الǌيئة وليس Ƥƈر Ʊرف مǇ اƱƤǗار

،ƘاƇجراǘل ŇǇƎƼ يئةǌدارية الǗالمستقلة ا ýتح Ǌذا محلƍ Ƙكان ýعاƼتمس األ ǚعƼ مجاý اǌلƤتد 
 الƽعý كاƎƼ Ǉذا اǙقتƮادي، العام النƲام ƍنǊ  اǗجراƇاƼ ÝƘي التحكم يملǙ ǁ يƱƤر الذي ƼالƱرف

ýƛذا مساسا يمǌام بƲالن ŇǇƎƼ يئةǌدارية الǗالمستقلة ا Ǚ Ǉا يمكǌل Ǉأ ǏلƤتت ǇƵ ومةƮƤا ولو الǌترك 

  .)339(اƤǓر الƱرف
 بمناسبة أيضا Ƶƍمالǌا يمكǇ المستقلة ريةاǗدا الǌيئاƘ بǌا تتƮف التي العامة النيابة ƽƮة

Ǉضما ƾحقو ƳاƼا الدǌكون ƾلƤت Ǚ Ǉƨجرائي، تواƍ بعدماƼ ƴيم لجنة تتابƲومراقبة تن ƘملياƵ 
 يتƋسس ألǇ يمكǇ اللجنة رئيس ŇǇƎƼ جرميا، ƼعŹǚ يشكý الƽعý أǇ ويǌƲر أمامǌا الشƭƤ البورƮة

                                        
337  -Ʋان  Ɩاأل44ر الماد Ǉي 03-03مر  مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.  

338 - C E. 20 octobre 2000, Soc HABIB BANK LIMITED, cité par GOYMAR (M) 
« Le principe vu par le conseil d’Etat », In « Le droit au juge indépendant et 
impartial en matière administrative », Op.cit, pp. 523-524. 

339  -Ʋة حكم محكمة استئناف باريس انƱالنق ǉذǋ يƼ ر:  
CA. Paris, 16 septembre 1998, Soc COCA-COLA entreprise C/SA,ORANGINA 
France/ cité par DEGOFFE (M), Le droit de la sanction non pénale, Op.cit, p. 
249-250. 
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  .)340(العمومية الدƵوƼ ǎي مدني كƱرف
ŇǇƍ ǉذǋ مكاǗتمس نيةا Ƙاألساسية بالضمانا ƭƤللش ،ƴالمتاب ǉذǌƼ ي اللجنةǋ يئةǋ داريةƍ 

 لǌا يعترف حيƎƼ ǇنǊ ولذا المƤالف، ƵلǏ المالية الجƨاƇاƘ توقيƴ سلƱة القانوǇ بحكم ولǌا مستقلة
Ƴالمشر ƾي بحقوƵي المدني المدƼ ǎوƵالمقامة الجنائية الد ǏلƵ سƽن ،ƭƤس الشƽولن ƴالوقائ، 

 Ƽي ƮƤمك وƽƮتǌا ƍدارية، مناƵƨة Ƽي كحكم ƽƮتǌا :ƽƮتيǇ بيǇ تجمƴ اللجنة ǋذǉ أŇǇ معناǋ ǉذا
ƇاƵدƍ ،ذا جنائيǋو ƴالوض Ǚ Ǉيمك ،Ǌي قبولǌƼ ما بحكم Ǌلعبت Ǉي دور مƼ ƾداري الشǗا Ǉي تكوƼ 

ƨقانوني مرك ƨمتمي Ǚ Ǌلƛيما ƨم مركƮƤر، الƤǓكذا اǋو ýƤت Ɩبالمساوا Ǉوم بيƮƤال. Ǉة مǌج 
 تداƴƼ الجنائية الدƵوƼ ǎي العامة ƼالمƮلحة المƮالǇƵ ،Ơ الدƼاƼ Ƴي واضƠ اƤتǋ ýǚناƛ ǁانية
  .الƤاƮة مƮلحتǇƵ Ǌ يداƴƼ وحيدا الشƭƤ يقف بينما واللجنة، العامة النيابة مǇ كƵ ýنǌا

ŇǇƍ ذاǋ ƴرنسي الدستوري للمجلس بالنسبة الوضƽير الƹ ýلذا مقبو Ǐقض ǏلƵ دمƵ دستورية 
ƭالن ýƛي المماƼ القاǇرنسي نوƽ341(ال(. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
340 -Ʋر ان  Ɩالمرسوم40 الماد Ǉي 10- 93 التشريعي  مƼ Ƣرƌوالمتمم، 1993 ماي 23، الم ýالمعد ،

ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور ƾالمتعل.  
341 - C. Const. n°89-260 DC, 28 juillet 1989, 44 eme cons, Op.cit. 
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Ǐانƙال ƘحƓالمǏانƙال ƘحƓالم  
 Ǐƺ المجاǏƺ  ü المجاü للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةللǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةƮƢوƱ السلطة القمعية ƮƢوƱ السلطة القمعية 

  ..اƽǗتƬادي والمالǏ للرƽاƓة القƮاƏيةاƽǗتƬادي والمالǏ للرƽاƓة القƮاƏية
  
  
Ňموج Ǉاقي ومرƽات Ǉادي قانوƮقتǙا Ǉالقانو،ƱقƼ Ǌ  يƮقſت Ǉأ Ǉيمك Ǚ Ǌأدوات ýƤعالية تدƼو

  .الرقابة القضائيةالرقابة، Ǚ سيما 
أƛير . ، Ǚ يتناقƯ مƤ ƴضوǌƵا للرقابةالǌيئاƘ اǗدارية المستقلةŇǇƍ الحديث ǇƵ استقǚلية 

حيث ، RETAILالنقاƫ حوƤ ýضوǌƵا للرقابة القضائية ألوý مرƼ ƖŇي Ƽرنسا بشǇƋ قضية  
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الǌيئاƼ Ƙ. )342(قرŇر مجلس الدولة الƽرنسي رقابة القاضي اǗداري ƵلǏ أƵماý وسيƱ الجمǌورية
  . ذلǁ لتƽادي تعسǌƽا Ƽي قراراتǌا. اǗدارية المستقلة تƤضƴ للرقابة القضائية

 بƺياǋ Ɣيئة قضائية للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةتتƮف الرقابة ƵلǏ السلƱة القمعية 
.  تراقƔ كý الǌيئاƘ وتعمƵ ýلǏ توحيد اǙجتǌاد القضائي Ƽي مجاý الضبƱ اǙقتƮاديمƤتƮة،

 القضائية المجاý الƵǗ ƔƮƤماý مبدأ اƨǙدواجية القضائية، ƼاألýƮ أǇ يعود وتمǋ ýƛذǉ الرقابة
، و مǇ جǌة أƤرǎ نكوǇ أمام مجاý اقتƮادي )المƱلƔ الƛاني(اƤǙتƮاƭ للقضاƇ اǗداري 

المƱلƔ (التي يراقبǌا القاضي العادي ومالي، وǋو المجاý المƭƮƤ للعǚقاƘ الƤاƮة التجارية 
ýاألو(.  

  
  
  
  
  
  
  ألوüألوüالمطلب االمطلب ا

  رƽاƓة القƮاƅ العادي علǍ السلطة القمعيةرƽاƓة القƮاƅ العادي علǍ السلطة القمعية
  للǊيƏاƖ اǕدارية المستقلةللǊيƏاƖ اǕدارية المستقلة  

  
 ƘاƵƨي المناƼ ƴاري ومانƛاستئ ƭاƮتƤا ƔاحƮ مجلس الدولة ŇǇƋب Ǐمبدأ يقض ǁناǋ
اǗدارية، كما أǇ مبدأ الýƮƽ بيǇ الǌيئاƘ اǗدارية والقضاƇ العادي يقضǏ بǇƋ يكوǇ لǘدارƖ قاضيǌا 

 المشرƳ اƤǙتƮاƭ للقضاƇ العادي حƾ النƲر Ƽي قراراƘ مجلس ƠاƇا منالƱبيعي، ولكǇ استƛن
  ).الƽرƳ الƛاني(، وǋذǉ اƤǙتƮاƮاƘ تشبǊ اƤتƮاƮاƘ القاضي اǗداري )الƽرƳ األوý ( المناƼسة

                                        
342 - LEGATT (P), « Le médiateur est-il une A.A.I », In COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G) 

s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 135 et s.   
 



 118

 
  الفرع األول

   اختصاص القاضــي العــادي
  )الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ( 

 Ƙي قراراƼ رƲين Ǉبيعي أƱال Ǉدارية المستقلةامǗا Ƙيئاǌل Ǐلƍ رƲداري بالنǗالقاضي ا 
 Ňضد ǇعوƱي الƼ العادي Ƈر القضاƲين Ǉنائية أƛة استƽƮب ýĉقب Ƴالمشر Ǉالمعيار العضوي، لك

، وذلǁ كاǇ بشǇƋ العقوباƘ التي يوقعǌا مجلس الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالعقوباƘ التي تƮدرǋا 
سي ǋو السباƍ ƾلǏ تكريس ǋذا اǙستƛناƇ، وقبý المجلس ، ƎƼذا كاǇ المشرƳ الƽرن)343(المناƼسة

ǋذا النقƼ ýي اƤǙتƮاƭ مǇ القاضي اǗداري ƍلǏ القاضي العادي )344(الدستوري الƽرنسي
، ومستبعدا بالمقابý المبدأ القاضي بالýƮƽ )أوŹǙ ( مستندا ƵلǏ مبدأ السير الحسǇ لجǌاƨ العدالة 

، ƃǙƍ أǋ ŇǇذا النقý يƮعƔ قبولƼ Ǌي النƲام القانوني ) ƛانيا (بيǇ الǌيئاƘ اǗدارية والقضاƇ العادي 
 ).ƛالƛا ( الجƨائري 

 Ǘوƈ–ƫاƬتƢǗا üلنق ƧساƉحسن سير العدالة ك :  
 Ǉم ƖذƤالمت Ƙالقرارا ýوتعدي ƇاƺلƎاألمر ب ƾندما يتعلƵ داريǗا Ƈللقضا ƭاƮتƤǙا Ǉيكو

لكǌ . ǇيئاƘ المحلية واألجƖƨǌ العامةƱرف الǌيئاƘ التي تمارس السلƱة التنƽيذية وأƵوانǌا وال
  .ƼقƵ Ʊندما تمارس ǋذǉ الǌيئاƘ أƵمالǌا Ƽي Ʊƍار امتياƨاƘ السلƱة العامة

لكǇ المشرƳ الجƨائري Ƥرǋ ǇƵ Ɯذا المعيار، ƼقرŇر رقابة القاضي العادي ممƼ Źǚƛي 
يكوǇ قد وبالتالي . الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر العاƮمة ƵلǏ أƵماý مجلس المناƼسة

وضƴ استƛناƇا ǇƵ المادƖ السابعة مǇ قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية، ƤƋƼرƜ رقابة الǌيئاƘ اǗدارية 
وǋذا . ǇƵ قاضيǌا الƱبيعي وǋو مجلس الدولة Ʊالما أǇ مجلس المناƼسة لǊ اƤتƮاƭ وƱني

 Ƙنسترشد بقرارا ǁذل ǇƵ جابةǘول Þالقانوني Ǌأساس ǇƵ ýƇيجعلنا نتسا ƭاƮتƤǙي اƼ ýالنق
  .المجلس الدستوري الƽرنسي

                                        
343   - Ɩالماد ƭاألمر 63 تن Ǉي 03- 03 مƼ Ƣرƌما يلي2003 جويلية 19، الم ǏلƵ سةƼبالمنا ƾالمتعل ،   :

تكوǇ قراراƘ مجلس المناƼسة قابلة للƱعǇ أمام مجلس قضاƇ الجƨائر الذي يƼ ýƮƽي المواد (( 
 .، المرجƴ السابƾ...))التجارية

344 - C. Const. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, In FAVEREU (L) et PHILIP(L), Les 
grandes décisions du conseil constitutionnel, 9eme édition, DALLOZ, Paris, 1999 
p. 701-702. 
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ƛار النقاƫ ألوý مرƼ Ɩي Ƽرنسا حوý الجǌة القضائية المƤتƮة بالنƲر Ƽي الƱعوǇ المقدمة 
 ƖالمادƼ ،سةƼمجلس المنا ƘراŇمقر Ňديسمبر 15ضد ýأمر أو Ǉسة 1986 مƼبالمنا ƾالمتعل 

عويƯ، لكǇ واألسعار الƽرنسي تقضي بŇǇƋ الƱعǇ يكوǇ أمام مجلس الدولة Ʊ ǇƵريƾ دƵوǎ الت
الحكومة الƽرنسية أرادƹ Ƙير ذلÝǁ أي أǇ يكوǇ الƱعǇ مǇ اƤتƮاƭ القاضي العادي وليس 

 بشاǋ Ǉذا النقƼ ýي اƤǙتƮاƭ أمام تقديم دƴƼ مƱ Ǉرف مجموƵة مǇ النواƔوتم . اǗداري
ǏقضƼ ي: المجلس الدستوري ƭاƤ يمƲأو تن Ǉمعي ƭن ƾبيƱت Ǉذا كاƍ Ơسم ƘاƵƨمنا ƖارƛƎب 

ƾ بيǇ جǌاƘ قضائية Ƶادية وƍدارية، ƼمǇ المستحسǇ بالنسبة للمشرƳ ولǌدف حسǇ مƤتلƽة تتƽر
 ƭتƤو المǋام واحد وƲي نƼ القضائي ƭاƮتƤǙد اƵيوحد قوا Ǉالعدالة، أ Ɩدارƍ سير

وبالتالي تم تحويý المناƵƨاƘ المتعلقة بمجلس المناƼسة مǇ مجلس الدولة ƍلǏ محكمة  ،)345(أساسا
  .1987استئناف باريس Ƽي 

ƍ ƭاƮتƤǙي اƼ ýذا النقǋ يƼ سير العدالة Ǉمبدأ حس ýماƵƍ يةƽكي ǇƵ ذا حاولنا البحث
Ɩيئة قضائية واحدǋ رقابة Ƙسة تحƼالمتعلقة بالمنا ƘاƵƨالمنا ƴي ضم جميƼ Ɩرادƍ ǁناǋ ŇǇƋنجد ب .

  Ǐلƍ ديƌي Ǉأ ǊنƋش Ǉة، الذي مƽتلƤمة قضائية مƲي أنƼ سةƼالمنا ƘاƵƨمنا Ƙادي تشتƽلت ǁذل
ƼمناƵƨاƘ المناƼسة تنشƵ Ƌنǌا ƵدƖŇ مناƵƨاƼ Ƙي الجانƔ المدني والجنائي . ألحكامتعارƯ ا

بالتالي ŇǇƎƼ القضاƇ المعني بƽƮة أكبر ǋو القضاƇ العادي Ƽتجميƴ كý المناƵƨاƘ تحƘ رقابة 
  .محكمة النقƯ يƌدي ƍلǏ توحيد اǙجتǌاد القضائي

Ƽ المبدأ الذي يعني ǁي ذلƼ ƾسير العدالة لم يب Ǉحس ŇǇƍ Ǉي التقاضي، تكويƼ ةƵالسر Ʊق
 ǇƵ اية البحثƺور لƱقد ت Ǉالعدالة، لك Ɩدارƍ يمƲتن Ǉالقضائية وحس Ɩƨǌاألج Ƈنشاƍ ،Ɩالقضا

بالتالي Ƽمبدأ حسǇ سير العدالة يƽسر . الǌيئاƘ القضائية األكƛر مƇǚمة للنƲر Ƽي ǋذǉ القضايا
  .نقý اƤǙتƮاƭ مǇ القاضي اǗداري ƍلǏ القاضي العادي

ƵلǏ العكس Ƽي . ا النقƼ ýي اƤǙتƮاƼ ƭي الجƨائر يƼ ƭƤقƱ قƱاƳ المناƼسةǋ ŇǇƍذ
Ƽرنسا ƍذ بعد نقý اƤǙتƮاƼ ƭي قانوǇ المناƼسة، جاƇ التعديý الذي يƭƤ قانوǇ بورƮة القيم 

، حيث منƠ لǌذǉ الǌيئة اƤتƮاƮاƘ قمعية، بالمقابý يكوǇ الƱعǇ ضدŇ 1989المنقولة Ƽي 
Ƽيما يƭƤ (لجنة أمام محكمة استئناف باريس، أمŇا القراراƘ الƽردية العقوباƘ التي توقعǌا ǋذǉ ال

وƼي ǋذǉ الحالة يǌƲر بƮيƺة . أو التنƲيمية يكوǇ الƱعǇ بشƋنǌا أمام مجلس الدولة) اƵǙتماد
أكبر Ƶƍماý مبدأ حسǇ سير العدالةƍ Ýذ نكوǇ أمام ǋيئة ƍدارية واحدƖ لكǇ الƱعǇ تارƖ يكوǇ أمام 

                                        
345 - C. Const. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, RDP, n° 05, 1987, p. 1351, conc. 

GAUDEMET (Y). 
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Ɩالعادي وتار Ƈالقضا Ƙة المتعلقة بالعقوباƵƨالمنا ŇǇالما أƱƼ ،داريǗا Ƈأمام القضا Ǉيكو ǎرƤأ 
ƘاƵƨمنا ƖŇدƵ اǌنƵ تنجر Ǉأ Ǉ346(يمك(Ǉتكو Ǉأي   ƘاƵƨالمنا ǁمة لتلŇي المقوǋ Ưمحكمة النق 

أما المناƵƨاƘ المتعلقة بالقراراƘ الƽردية . بالتالي يعود اƤǙتƮاƍ ƭلǏ القضاƇ العادي
  .Ǉ واحد ينƲر ƼيǊ مجلس الدولةوالتنƲيمية ŇǇƎƼ الƱع

ŇǇƍ اǙستناد ƍلǏ مبدأ حسǇ سير جǌاƨ العدالة Ǚ يمكǇ تعميمƼ Ǌي جميƴ المناƵƨاƘ المتعلقة 
ƼالمشرƳ الجƨائري اكتǏƽ بعملية نقý اƤǙتƮاƼ ƭي . للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةبالسلƱة القمعية 

 النƲر Ƽي قراراƘ مجلس المناƼسة ميداǇ المناƼسة ƼقƱ، وقام بتوƨيƹ ƴريƔ للجǌة المƤتƮة Ƽي
 ǇعƱال Ǉسة يكوƼللمنا Ɩالمقيد Ƙالممارسا ýي مجاƼ ا المجلسǋذƤالتي يت Ƙالقرارا ŇǇأ Ňبعدما أكدƼ
ضدǋŇا أمام الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر العاƮمة، منƠ اƤتƮاƮا لمجلس الدولة 

ƴالمجلس المتعلقة بالتجمي Ƙي قراراƼ رƲيمك. )347(للن Ǚ Ǉلك Ǉبي ƴملية التجميƵ مقارنة Ǉ
القانوǇ الجƨائري والقانوǇ الƽرنسي، ƽƼي ǋذا األƤير قرار التجميƴ أو منعǊ يتƤذǉ وƨير 
اǙقتƮاد وبالتالي ƼالƱعǇ يكوǇ أمام مجلس الدولة ألنǊ قرار ƍداري مركƨي، أما الوضƵ ƴندنا 

جارƼ ،ƖالƱعǇ أولǏ أǇ يقدŇم ŇǇƎƼ قرار التجميƴ يتƤذǉ مجلس المناƼسة وليس الوƨير المكلف بالت
 ǏلƵ ƭائري نƨالج Ƴالمشر ŇǇير أƹ ،سةƼمجلس المنا Ƙي قراراƼ رƲة بالنƮتƤة المǌأمام الج

  .توجيǊ الƱعƍ ǇلǏ مجلس الدولة
 Ǉمبدأ حس ŇǇƎƼ سةƼمجلس المنا ǇƋرنسي بشƽالمجلس الدستوري ال ǉاتجا Ɣي الحقيقة، وحسƼ

قƱة، Ʊالما أŇǇ رƯƼ التجميǙ ƴ يولŰدŃ مناƵƨاƘ مƤتلƽة سير العدالة يمكǇ تƱبيقǊ حتƼ Ǐي ǋذǉ الن
ومجلس المناƼسة ǋي ǋيئة وƱنية ƼاƤǙتƮاƭ يعود . ŇǇƎƼ اƤǙتƮاƭ يبقǏ للقضاƇ اǗداري

ƍلǏ مجلس الدولة ǋذا مǇ جǌة، ومǇ جǌة أƤرŇǇƎƼ ǎ التجميǙ ƴ يعتبر ممارسة مناƼية للمناƼسة 
ƭاƮتƤǙسناد اƍ ŇǇأ ýالقو Ǉوبالتالي يمك Ƴالمشر ŇǇأ ƱقƼ Ǐيبق ،ƠحيƮ وǋ مجلس الدولة Ǐلƍ 

Ǌƽتبرير موق ýائري لم يحاوƨالج.  
 ÝƖة قضائية واحدǌي جƼ اǌدمج Ǉيمك ƖدŇمتعد ƘاƵƨا مناǌنƵ Ƌتنش Ǚ ومةƮƤال Ƙذا كانƎƼ
أي ǋي مناƵƨة ƍدارية محضة وǙ يمكǇ أǇ يعǌد بالنƲر Ƽيǌا ƃǙƍ لقاضيǌا الƱبيعي أي القاضي 

ǋ ǉذǋداري، وǗا ƭاƮتƤǙا ǇƋرنسي بشƽلقرار المجلس الدستوري ال ǎرƤاأل ƖƇي القرا

                                        
346 - GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension … », Op.cit, p.672. 

347 - Ɩالماد ƭاألمر /20 تن Ǉم ƖيرƤي 03- 03أƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،
  )).يمكǇ الƱعƼ Ǉي قرار رƯƼ التجميƴ أمام مجلس الدولة: (( السابƾ، بما يلي
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القضائي Ƽي الƱعوǇ المقدمة ضدŇ قراراƘ مجلس المناƼسة مقارنة باƤǙتƮاƭ القضائي 
ǎرƤاأل Ƙيئاǌال Ňالمقدمة ضد ǇعوƱ348(لل(.  

  : مƬير مƓدƈ الƓ üƬƻين الǊيƏاƖ اǕدارية والقƮاƅ العادي–ƙانيا 
ي العادي ليس المستƛƋر الوحيد بموضوƳ القمƴ أدǎ ذلƍ ǁلǏ أŇǇƍ ŇǇ القوý بŇǇƋ القاض

ƹيرأŇǇ نقý . القضاƇ اǗداري ليس الوحيد المƤتƭ بالنƲر Ƽي رقابة ǋذǉ السلƱة القمعية
ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽمساسا بال ýƛالعادي يم Ƈالقضا Ǐلƍ داريǗا Ƈالقضا Ǉم ƭاƮتƤǙا.  

Ɣ مبدأ حسǇ سير العدالة ƵلǏ مبدأ الýƮƽ يǌƲر أŇǇ المجلس الدستوري الƽرنسي قام بتƺلي
Ƙيئاǌال Ǉبي . Ɣǋمذ Ǉائري لم يتبƨسس الدستوري الجƌالم ŇǇلو أ ýشكاǗا ƟرƱا لنƃوما كن

ƼالقراراƘ اǗدارية يƱعǇ ضدǋŇا أمام . 1996اƨدواجية القضاƇ بƽƮة Ʈريحة Ƽي ýƲ دستور 
  .الǌيئاƘ القضائية اǗدارية

 قضائǊ المتعلƾ بمجلس المناƼسة لم يعترف بالقيمة لكǇ المجلس الدستوري الƽرنسي Ƽي
 Ǉبي ýƮƽوال ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽمبدأي الƼ المجلس ƔحسƼ ،Ƙيئاǌال Ǉبي ýƮƽالدستورية لمبدأ ال
الǌيئاƘ متباينيǇ ومǇ درجتيǇ مƤتلƽتيƎƼ ،Ǉذا كاǇ مبدأ الýƮƽ بيǇ السلƱاƘ ذو Ʊبيعة دستورية 

 Ɩالماد Ɣ16حس ƾالعالمي لحقو ǇǚƵǗا Ǉم ǇƱوالموا ǇنساǗيئة . اǌال ŇǇيعني أ Ǚ ذا المبدأǋ
القضائية العادية Ǚ يمكǇ أǇ تنƲر Ƽي األƵماý اǗدارية، ŇǇƎƼ مبدأ الýƮƽ بيǇ الǌيئاǋ Ƙو مبدأ 

 ƭوƮن ýƛقيمة تشريعية م ƱقƼ Ǌتلف لƤ24-16م Ƙة 1790 أوƛالƛريكتودور للسنة الƼ ومرسوم 
 ƾريƱ ǇƵ Ƙǚتعدي ýيكونا مح Ǉأ Ǉذ يمكƍ ƭاƮتƤǙتبار اƵǙا Ǉذ بعيƤاأل Ǉبدو ƴالتشري

وحسƔ المجلس الدستوري الƽرنسي ŇǇƎƼ وجود قضاƇ . )349(المحƽوƲ للقاضي اǗداري دستوريا
ƍداري يتمتƴ باƤتƮاƭ محƽوƲ مبدأ معترف بǊ بمقتضǏ قوانيǇ الجمǌورية، وتحديد ǋذا 

Ƈاƺلƍ أي Ýالمعيار العضوي Ǐلƍ رƲة بالنƮاƤ ةƽƮب Ǉيكو ƭاƮتƤǙا ƖذƤالمت Ƙالقرارا ýوتعدي 
لكǇ . تي تمارس السلƱة التنƽيذية وأƵوانǌا والǌيئاƘ المحلية واألجƖƨǌ العامةالǌيئاƘ المƱ Ǉرف 

  .)350(حيǇ تمارس ǋذǉ األجƖƨǌ امتياƨاƘ السلƱة العامة
 ýمجا ǊنƋسر بƽم ويǌƽي Ǉأ Ɣداري يجǗللقاضي ا ƭاƮتƤǙا ýدم تحديد مجاƵ ŇǇƍ

يس ƼقƱ بƱبيعتǊ وƍنما أيضا بالنƲر ƍلǏ الدستور، Ƽالقاضي العادي مƭƮƤ للقضاƇ العادي، ل
                                        

348 - DERIEUX (E), « Réforme du statut de la communication en France, la loi du 17 janvier 
1989 relative au conseil supérieur de l’audiovisuel », RDP, n° 01, 1990, p. 146. 

349 - C. Const. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, In FAVOREU (L), « Le principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas valeur constitutionnelle » 
RFDA, n° 02, 1987, p. 301 et s. 

350 - Ibid, 15 eme cons.  
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Ƽي ǋذا المجاƼ ýاǇ القاضي اǗداري يجƔ أǇ يƤضƴ . )351(حامي الحرياƘ الƽردية
 ýأج Ǉم ýمجا Ǉم ƭاƮتƤا Ƴƨن Ǌوالذي يمكن ،Ƴرف المشرƱ Ǉالممنوحة م ƘاƮاƮتƤǚل

  . ما يعيƾ السير الحسǗ ǇدارƖ العدالةتƽادي تشتƘ المناƵƨة بيǇ القاضي العادي واǗداري، وǋذا
 ýي حوǌقƼ ýجدا ýمح Ǉالعادي كا Ƈدارية والقضاǗا Ƙيئاǌال Ǉبي ýƮƽمبدأ ال ŇǇƎƼ ي الحقيقةƼ

 كوǇ أŇǇ 1790 ينكر القيمة الدستورية لنCHEVALLIER (J) ƭقيمتǊ الدستورية، واألستاذ 
 ƘاƱالسل ƨوتماي ýǚاستق ƴيستتب ƘاƱالسل Ǉبي  ýƮƽث مبدأ الǚƛيذية وتشريعية –الƽقضائية وتن – 

 لكǙ Ǉ ينتǋ ǇƵ Ɲذا Administrateurوينتǋ ǇƵ Ɲذا المبدأ أǙ Ǉ يتحوý القاضي ƍلƍ Ǐداري 
Ƴاƨي النƼ اƼرƱ ƖدارǗا Ƙذا كانƍ ي حالة ماƼ القضائية ǊتƽيƲقد القاضي وƽي Ǉ352(المبدأ أ(.  

يد أƘƱƵ للقضاƇ العادي مǇ ناحية أƤرǎ يǌƲر أŇǇ الممارسة التشريعية منذ ƨمǇ بع
 ǇƵ وليةƌالمس ýي مجاƼ ǚƛذا مǋداري وǗالقاضي ا ƭاƮتƤا Ǉم Ɣريحة جانƮ ةƽƮوب

  .)353(األضرار الناتجة ǇƵ حوادث المرور التي تتسبƼ Ɣيǌا السياراƘ التابعة للدولة
 ŇǇƎƼ اƨǙدواجية القضائية مǌدŇدƖ، والنتيجة أǇ قانوCHAPUS (R) ǇوحسƔ األستاذ 

. OpératoireلƤاƮة يكوƼ Ǉي بعƯ األحياǇ أكƛر مƇǚمة وأكƛر ƍقناƵا وǋو Ƶملي العǚقاƘ ا
 ƘǙالحا Ưي بعƼ Ǉيضم ƭاƮتƤǙي اƼ ýذا النقǋ ŇǇƍ– ýالقو Ǉذ أمكƍ – Ǉة القانوƮƮوƤ 

  .)354(اǗداري
أƤيرا ŇǇƎƼ قانوǇ الضبƱ اǙقتƮادي يسمƠ بتجاوƨ التقسيم التقليدي بيǇ القضاƇ اǗداري 

ي، ƍنǊ يسمƠ بƤلƾ اƤتƮاƭ استƛنائي وƤاƭ لƮالƠ القضاƇ العادي للنƲر Ƽي والقضاƇ العاد
  .)355(قراراƘ تتƤذǋا ǋيئاƍ Ƙدارية

                                        
351 - RIVERO (J), « Dualité des juridictions et protection des libertés », RFDA, n° 05, 1990, p. 735. 
352 - CHEVALIER (J), « Du principe de séparation au principe de dualité », RFDA, n° 02 

1990, p. 703. 
353 - Ibid ; 

 Ɩالماد ǁر كذلƲاألمر 07ان Ǉي 154-66 مƼ Ƣرƌ08، الم Ǉال، 1966 جوا Ǉقانو Ǉوالمتمم، يتضم ýمعد
 . 1966 الƮادرƼ Ɩي 47اǗجراƇاƘ المدنية، Ɯ ر، Ƶدد

354 - CHAPUS (R), «  Dualité de juridiction et l’unité de l’ordre juridique », RFDA, n° 05, 1990 
p. 744 ; Du même auteur, L’administration face à son juge, PUF, Paris, 1999, p. 194 – 195. 

355 - DOUVRELEUR (O), «  Une voie de recours SUI GENERIS : le recours contre les 
décisions du conseil de la concurrence », Gaz. Pal. 22 mars 1988, p. 179 ; ISRAEL 
(J-J), « Contentieux administratif et contentieux de la concurrence », In Mél. 
CHAPUS (R), Droit administratif, Op.cit, p. 319. 
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. ƛم ŇǇƍ الýƮƽ بيǇ الǌيئاƘ اǗدارية والقضاƇ العادي ليس مبدأ دستوريا بý مبدأĄ تشريعيا
 Ɣداري، بحيث يجǗالقاضي ا ƠالƮل ƭاƮتƤǙي اƼ امةƵ Ʊتوجد أية شرو Ǚ ذ وبالتاليƤاأل

Ƴالمشر Ǌتبار التقسيم الذي منحƵǙا Ǉ356(بعي(.  
 Ƙيئاǌال Ǉبي ýƮƽال Ǚ Ưرƽي Ǚ ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽمبدأ ال ŇǇƎƼ Ƈذا القضاǋ Ɣوحس
 Ǉبي ýƮƽام حقيقي للƲيوجد أي ن Ǚ Ǌدواجية، ونعرف أنƨǙا Ǚالعادي و Ƈدارية والقضاǗا

 ƘاƱالسل Ǉرقة بيƽام التƲو نǋ ƱقƼ ƘاƱالسلDistinction، Ǚ داريةǗة اƱالسل ŇǇو أǋ مǌالمƼ 
 .)357(وǋذا القاضي يتǌرǇƵ Ɣ السلƱة اǗدارية. تتǌرƔ مǇ رقابة القاضي

  : Ɠƽوü النưاǃ القانونǏ الجزاƏري لǊذا النقǏƺ ü اƢǗتƬاƙ–ƫالƙا 
 نقý اƤǙتƮاƭ الذي جاƇ بǊ األمر المتعلƾ بالمناƼسة Ǚ يمكǇ أǇ يتم قبولǊ بسǌولة Ƽي 

ي، ƍذ يƱرƟ تساƼ ƘǙƌيما يƭƤ دستوريتƼ ،ǊكوǇ أŇǇ اƤتƮاƭ القاضي القانوǇ الجƨائر
، حيث تنƭ المادƖ 01-98اǗداري أي مجلس الدولة Ƽي ǋذǉ الحالة محدŇد بالقانوǇ العضوي 

الƱعوǇ باǗلƺاƇ المرƼوƵة ضدŇ : يýƮƽ مجلس الدولة ابتدائيا ونǌائيا Ƽي: ((  منƵ ǊلǏ ما يلي09
ƽيمية أو الƲالتن Ƙالعمومية القرارا Ƙيئاǌية والƨدارية المركǗا ƘاƱالسل ǇƵ ƖادرƮردية ال

  . )358 ())الوƱنية والمنƲماƘ المǌنية الوƱنية
لكƼ Ǉي حالة الƱعوǇ المقدمة ضدŇ قراراƘ مجلس المناƼسة أيǇ يكوǇ اƤǙتƮاƭ للƺرƼة 

 تم أمر(ǋذا اƤǙتƮاƭ تم تحديدǉ بقانوƵ Ǉادي والتجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر العاƮمة، 
Ǉبقانو ǊليƵ ادقةƮالم ( ƴموق Ǉد القانونية الذي يبيƵالقوا Ɯمبدأ تدر ýǋقد تجا Ƴالمشر ŇǇر أǌƲيƼ

 ƛم يƋتي القانوǇ العضوي وبعدƛ ǉم المعاǋدƖالقواƵد القانونية، ƽƼي أƵلǏ الǌرم نجد الدستور
  .القانوǇ العادي 

اƵتباراŹ أŇǇ كǚ مǇ : ((  يلي القواƵد القانونية ƼقررمادرƜوقد اقر المجلس الدستوري مبدأ ت
 122مجاý تدýƤ القانوǇ العادي ومجاý تدýƤ القانوǇ العضوي محدداƵ ǇلǏ التوالي Ƽي المواد 

 مǇ الدستور وأŇǇ المƌسس الدستوري أقرŇ لكليǌما ƍجراƇاƘ مƮادقة مƤتلƽة، كوǇ القانوǇ 123و

                                        
356 - FAVOREU (L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », Op.cit, p. 484. 
357 - DELVOLVE (P), «  Paradoxes du (Paradoxes sur le) principe de séparation des 

autorités administratives et judiciaires », In Mél. CHAPUS (R), Droit administratif 
Op.cit, p. 145 ; VELLEX (S), « La constitutionnalisation d’un mythe : justice 
administrative et séparation des pouvoirs », RDP, n° 03, 1989, p. 776. 

 37، يتعلƾ باƤتƮاƮاƘ مجلس الدولة وتنƲيمƜ ،Ǌ ر Ƶدد 1998 ماي 30، مƌرƼ Ƣي 01-98 قانوƵ Ǉضوي رقم - 358
 .Ʈ1998ادر Ƽي 
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 123 مǇ المادƖ 3 و2رتيǇ العضوي Ƶكس القانوǇ العادي تتم المƮادقة ƵليǊ وƾƼ أحكام الƽق
  .مǇ الدستور باألƹلبية المƱلقة للنواƔ ويƤضƴ قبƮ ýدورǉ وجوبا لمراقبة مƱابقتǊ مƴ الدستور

واƵتباراŹ أŇǇ التوƨيƴ الدستوري لƤǚتƮاƮاƘ بيǇ ما يدƼ ýƤي مجاý القانوǇ العضوي وما 
 مǇ مبدأ تدرƜ يدƼ ýƤي مجاý القانوǇ العادي وأƤضعǌما ǗجراƇاƘ مƮادقة مƤتلƽة تستمد

النƮوƼ ƭي النƲام القانوني الداƤلي الذي يقضي بǇƋ القانوǇ العضوي بحكم مركƼ ǉƨي ǋذا 
والقانوǇ العادي Ǚ يمكǇ أǇ يتدýƤ أي منǌما Ƽ ƃǙƍي المجاý ووƾƼ  اǗجراƇاƘ التي حدŇدǋا . النƲام

Ǉأ Ǌيمكن Ǚ نيƱالمجلس الشعبي الو ŇǇأ Ɲما الدستور، وما نستنتǌا لǋحكما أو أحكاما وأقر ƴضƤي 
  . )359())مǇ مجاý القانوǇ العادي لنƽس ƍجراƇاƘ المƮادقة التي يƤضƴ لǌا القانوǇ العضوي

 ƘاƇجراƍ Ǉالعادي م ƴالتشري Ǉس Ǌل ƴضƤلما ي Ǌي وضعƼ ƴضƤالعضوي ي ƴالتشري ŇǇƍ
 ýرف المجلس الدستوري قبƱ Ǉالدستور م ƴم ǊابقتƱلم ƴضƤي Ǌي أنƼ ǊنƵ تلفƤي Ǉكا Ǉƍو

يبدي المجلس : ((  مǇ الدستور ƵلǏ أنƍ165Ǌذ تنƭ الƽقرƖ الƛالƛة مǇ المادƮǉ . Ɩدور
 Ǉالعضوية بعد أ Ǉي دستورية القوانيƼ وجوبا Ǌورية رأيǌرئيس الجم ǉرƱƤي Ǉالدستوري، بعد أ

Ǉا البرلماǌليƵ ƾادƮتشريعي لتكملة )). ي Ƈجراƍ ǇƵ ƖبارƵ Ǌالعضوي أن ƴالتشري ƨوما يمي
ŇǇƍ التنƲيم القضائي ǋي مǇ تلǁ المجاƘǙ التي يجƤ . Ɣالǌا حيƨ التƱبيƾقواƵد الدستور وƍد

 Ɩالماد Ǐبمقتض ǁضوي وذلƵ Ǉا بقانوǌيمƲالدستور123تن Ǉم .  
ƍذŇǇƍ Ǉ تقرير ǋذا اǙستƛناƵ ƇلǏ اƤتƮاƭ مجلس الدولة Ǚ يمكǇ أǇ يتم ƃǙƍ بقانوƵ Ǉضوي 

كǇ لقانوƵ Ǉادي أǇ يعدýŇ قانونا Ƶضويا  ƍذ Ǚ يم،وذلǁ احتراما لمبدأ تدرƜ القواƵد القانونية
 ƴالتشري Ǉبي ƭاƮتƤǙا ƴيƨالعضوي، وتو Ǉالقانو ýي مجاƼ ýƤيتد Ǉأ Ǉيمك Ǚ العادي Ǉوالقانو

ǚƼ يمكǇ للقانوǇ العادي أǇ . العضوي والتشريƴ العادي يسير Ƽي اǙتجاǋيǇ لكǇ بنتائƝ مƤتلƽة
 للدستور، ƹير أŇǇ القانوǇ العضوي يمكǇ يتضمǇ أحكاما ذاƱ Ƙبيعة Ƶضوية دوǇ أǇ تكوǇ مƤالƽة

 ) األمر المتعلƾ بالمناƼسة (Ƽمǋ ýƛذا القانوǇ العادي . )360(أǇ يتضمǇ أحكاما ذاƱ Ƙبيعة تشريعية
  .يمكǇ أǇ يمسƵ ǊيƵ Ɣدم الدستورية

ŇǇƍ تبني حلوý مýƛ تلǁ التي كرŇسǌا المشرƳ الƽرنسي بتƤويلǊ محكمة استئناف باريس 
 Ƽي تتم Ǚ يمكǇ أǇ )361(التجارية النƲر Ƽي قراراƘ مجلس المناƼسةالمƤتƮة Ƽي القضايا 

                                        
، يتعلƾ بمراقبة مƱابقة النƲام الداƤلي 2000 ماي 13، مƌرƼ Ƣي 2000/ م د . /د. Ǉ. ر/ 10 رأي رقم - 359

 ƾالساب ƴني للدستور، المرجƱللمجلس الشعبي الو. 
360 - FAVOREU (L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », Op.cit, p. 441. 
361 - SETA (V), « Le contrôle des décisions des autorités de régulation », www.lexinter.net 

2003. 
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  .)362(التشريƴ الجƨائري بƽƮة ƈلية دوǇ أǇ تحدث مشاكý قانونية Ʈعبة
يǌƲر ƍذǇ أŇǇ مبدأ تدرƜ القوانيǇ قد Ƽقد قداستƍ ÝǊذ أŇǇ تƋسيس مشروƵية قاƵدƖ قانونية 

ƍلǏ القاƵدƖ األƵلǏ منǌا، أƤيرا يكوǇ بالنƲر ƍلǏ احترامǌا ǗجراƇاƘ وضعǌا، كذا بالنƲر 
ŇǇƍ السبƼ Ɣي ǋذǉ األƨمة يعود أساسا ƍلǏ تعدŇد مƮادر القواƵد . بالقياس مƴ القواƵد األساسية

ومǇ جǌة ƛانية يǌƲر . القانونية وبالتالي تعدŇد رقابة القواƵد مقارنة ببعضǌا البعǋ Ưذا مǇ جǌة
 قاƵدƖ التي تمýƛ وسيلة تعبير ǇƵ اǗرادƖ الجماƵيةلم تبƾ تلǁ ال) التشريعية(أŇǇ القاƵدƖ القانونية 

ŇǇƍ استيƇǚ رئيس الجمǌورية ƵلǏ السلƱة التشريعية Ƽي المجاƘǙ الحساسة كالمناƼسة النقد ). 363(
  .والقرǋ Ưو الدليƵ ýلǏ ذلƼ ǁلم يبƾ للبرلماƃǙƍ Ǉ سلƱة التƮديƵ ƾلǏ أوامر رئيس الجمǌورية

 المتعلƾ 06-95واƵد القانونية Ǚ تƱرƼ Ɵي ýƲ األمر نشير Ƽي األƤير أŇǇ مسƋلة تدرƜ الق
 المتعلƾ باǗجراƇاƘ المدنية ƼاƤتƮاƮاƘ 154-66بالمناƼسة، حيث قرŇر استƛناƇا ƵلǏ األمر 

  .القضاƇ اǗداري كانƘ محدŇدƼ Ɩي ǋذا األمر وكǚ األمريǇ مǇ نƽس المرتبة
  
  
  

  الفرع الثاني
  الجزائرنطاق اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

 

ŇǇƍ تƤويý الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر العاƮمة حƾ النƲر Ƽي الƱعوǇ المقدمة 
ضدŇ قراراƘ مجلس المناƼسة يجعلنا نتساƱ ǇƵ ýƇبيعة ǋذا الƱعǇ، أي ما ǋي السلƱاƘ التي 
يملكǌا القاضي العادي Ƶند النƲر Ƽي القراراƘ اǗداريةýǋ Þ ينƲر Ƽيǌا بƽƮتǊ قاضي Ƶادي 

  Þ أم يتحوƍ ýلǏ قاضي ƍداريÞ)ريتجا(
 Ɩالماد ŇǇƍ63 األمر Ǉ03-03 م Ƙي قراراƼ ǇعƱال ƴابƱ Ǐلƍ سة تشيرƼبالمنا ƾالمتعل 

Ƽيǌƽم أŇǇ الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر تنƲر Ƽي . مجلس المناƼسة وليس اǙستئناف
ارنتǌا بالقضاƇ القضية بƽƮة ابتدائية ونǌائية وليس بƽƮتǌا قاضي درجة ƛانية، ƼيمكǇ مق

                                        
362 - ZOUAÏMIA (R), « Les fonctions répressives des A.A.I …», Op.cit, p.20. 
363 - PUIG (P), «  Hiérarchie des normes : du système au principe », R.T.D.Civ, 2001 p. 750 

et 792.  
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اǗداري Ƽيتم ƱƤƍارǋا بالƱعǇ وليس باǙستئناف، ألŇǇ مجلس المناƼسة ليس ǋيئة قضائية 
  .ƃǙƍ ضد األحكام القضائية واǙستئناف سواƼ Ƈي المناƵƨة المدنية أو اǗدارية Ǚ يقدم

 يرǋDELVOLVE (P) ǎذا اǙتجاǉ قد تبناǉ كý مǇ الƽقǊ والتشريƼ ƴي Ƽرنسا، Ƽاألستاذ 
نǊ رƹم ƹموƯ النƭ الذي يعƱي اƤǙتƮاƭ لمحكمة استئناف باريس ŇǇƎƼ التƽسير Ǚ يمكǇ أ

أǇ يتم ƃǙƍ بالمقارنة مƴ المناƵƨة اǗدارية التقليدية، الذي يƌدي ƍلǏ اƵتبار محكمة استئناف 
، ƼحسبŇǇƎƼ Ǌ مناƵƨة ISRAEL (J-J)ونƽس اǙتجاǉ تبناǉ . )364(باريس ǋي ǋيئة قضاƍ Ƈداري

  .)365(ما ǋي ƃǙƍ مناƵƨة مادية ƍداريةالمناƼسة 
 Ɩالماد ŇǇƎƼ Ýƴا التشريŇمرسوم 6أم Ǉريحة 1990 مارس 23 مƮ ةƽƮب ƘƮرنسي أقƽال 

 Ňضد ǇعƱال ǏلƵ ستئنافǙرنسي الجديد المتعلقة باƽالمدنية ال ƘاƇجراǗا Ǉأحكام قانو ƾبيƱت
  .)366(قراراƘ لجنة ƵملياƘ البورƮة المقدمة أمام محكمة استئناف باريس
Ɵالوضو Ǉم ǎذا المستوǋ يƼ ائر ليسƨي الجƼ ندناƵ ƴالوض . ƾاألمر المتعل Ǐلƍ Ƴبالرجو

 Ƈة التجارية لمجلس قضاƼرƺال ŇǇƋالمدنية، ولو سلمنا ب ƘاƇجراǗا Ǉقانو ǁسة وكذلƼبالمنا
الجƨائر تتحوƍ ýلǏ قضاƍ Ƈداري، ýǌƼ اƤǙتƮاƮاƘ التي تتمتƴ بǌا ǋي اƤتƮاƮاƘ الƺرƼة 

جلس القضائي أم اƤتƮاƮاƘ مجلس الدولةÞ ألŇǇ الƺرƼة اǗدارية لدǎ المجلس اǗدارية بالم
 Ưي التعويƼ لتحكم ƇاƺلǗا ǎوƵد ƨتتجاو ) ýالكام Ƈالقضا ǎوƵد .( Ǌدارية لǗة اƼرƺقاضي الƼ
Ưوالحكم بالتعوي ýوالتعدي ƇاƺلǗمكانية اƍ . Ưبالنق ǇعƱبال ǚة التجارية قابƼرƺقرار ال Ǉم يكوƛ

 والنتيجة ǋي أŇǇ المتقاضي أمام مجلس قضاƇ الجƨائر لǊ امتياƨاƘ أكƛر )367(مة العلياأمام المحك
ǎرƤدارية المستقلة األǗا Ƙيئاǌال Ƙقرارا Ňمقارنة بالمتقاضي أمام مجلس الدولة ضد . Ƙذا كانƎƼ

                                        
364  - DELVOLVE (P), « Du juge », LPA, n° 185, 2001, p. 24. 
365 - Placée sous le contrôle de la cour de cassation, la cour d’appel de Paris, comme juge de 

premier et dernier ressort des décisions du conseil de la concurrence reste 
organiquement une juridiction spéciale de l’ordre judiciaire. Toutefois, chargé du 
contrôle de décisions administratives, la cour d’appel de Paris est dotée d’un pouvoir 
d’annulation et de réformations comparable à celui exercé au plein contentieux par le 
conseil d’Etat. Il s’agit donc d’un contentieux matériellement administratif », ISRAEL  
(J-J), (Contentieux administratif et contentieux de la concurrence), Op.cit, p. 319. 

366 - DEGOFFE (M), Le droit de la sanction non pénale, Op.cit, p. 346 ; 
DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de l’action de la COB », RFDA, n° 
06, 1994, p. 1144. 

 ، Ƶدد23، مجلة ƍدارƵ ،Ɩدد » حماية المستǌلǁ مǇ الممارساƘ المناƼية للمناƼسة « كتو محمد شريف، - 367
01 ،2002 ƭ ،73رƲان ǁكذل Ý :  

AYAD (R), « Les institutions chargées de la concurrence », Rev, Mutations ,n° 
12, juin 1995, p. 21. 
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قراراƘ مجلس المناƼسة قابلة للƱعƼ Ǉيǌا أمام الƺرƼة التجارية للمجلس وبعدǋا بالنقƯ أمام 
  .كمة العليا ŇǇƎƼ قراراƘ الǌيئاƘ األƤرǙ ǎ تقبý الƱعƃǙƍ Ǉ أمام مجلس الدولةالمح

الƱعǇ ضد قراراƘ مجلس المناƼسة يجعý الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر تنƲر 
 Ƈاƺلƍ كقاضي Ǌسƽن Ƙي الوقƼ ǎوƵي الدƼ)Ǚأو(Ưوكقاضي تعوي ،)انياƛ( ةǌالج ŇǇالما أƱ ،

كǇ أǇ تلƺي أو تعدýŇ مǇ القرار، كما يمكǇ أǇ تƌيد قرار مجلس المƤتƮة للنƲر Ƽي الƱعǇ يم
أƤيرا ǋناǁ حدودا ). رابعا(، ƛم أŇǇ رئيس الƺرƼة يملǁ اƤتƮاƮاƘ وقف التنƽيذ)ƛالƛا(المناƼسة

ƭاƮتƤǙذا اǌامسا(لƤ.(  

 Ǘوƈ–تجاوز السلطة ǏƮر كقاƏالجزا ƅاƮƽ Ƨة التجارية لمجلƺرƸال :  
راƍ Ƙدارية Ƽردية تſتƤذ ضمǇ امتياƨاƘ السلƱة قراراƘ مجلس المناƼسة ǋي قرا

 وتشكǋ ýذǉ القراراƱ Ƙريقا لتسيير المرƾƼ العام اǗداري، والذي يتمƼ ýƛي مراقبة العامة،
ƾي السوƼ Ɩسة الحرƼا . المناǌأن ƃǙƍ اديƵ Ƈيئة قضاǋ يǋ ة التجارية للمجلسƼرƺال ŇǇم أƹر Ǉلك

ي اǙدارǎ والمتمƛلة Ƽي رقابة المشروƵية الƤارجية تستعمý تقنياƘ الرقابة التي يستعملǌا القاض
  .)368(ورقابة المشروƵية الداƤلية

  : رƽاƓة المشروعية الƢارجية–1
Ƶندما تمارس الƺرƼة التجارية لدǎ المجلس القضائي الرقابة ƵلǏ قراراƘ مجلس المناƼسة 

، وكذلǁ 03-03 مرƎƼنǌا تنƲر Ƽي مدǎ احترام مجلس المناƼسة ƤǙتƮاƮاتǊ التي Ƥولǌا ƍياǉ األ
مدǎ احترامǊ لǘجراƇاƘ التي يƽرضǌا كý مǇ األمر المتعلƾ بالمناƼسة والمرسوم الرئاسي   

96-44 ƾالمتعلقة بحقو ƘاƇجراǗا ǁة تلƮاƤ ،سةƼلي لمجلس المناƤام الداƲد النŇالذي يحد 
Ɣالتسبي ýƛم Ƙالشكلية المتعلقة بالقرارا ƘاƇجراǗا ǁوكذل ƳاƼالد. 

  :شروعية الداƢلية رƽاƓة الم–2
 Ƙقرارا ǏلƵ ليةƤة رقابة داƱسل Ǌمة لƮائر العاƨالج Ƈة التجارية لمجلس قضاƼرƺال
مجلس المناƼسة، وذلǁ بالنƲر ƍلǏ الدƼوƳ التي تمƛƍ Ƙارتǌا، Ƽتبحث ǇƵ مدǎ تƱبيƾ الǌيئة 

مر المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي األ)  احترام القانوǇ(اǗدارية المستقلة للقواƵد القانونية الموضوƵية
 ǎمد ǁا كذلǌليƵ القانونية المعتمد ƭوƮالن Ǐلƍ رƲحة التكييف بالنƮ ǎسة ومدƼبالمنا ƾالمتعل

  .تناسƔ العقوبة مƴ الƽعý المقترف

                                        
368 - PUTMAN (E), Contentieux économiques, PUF, Paris, 1998, p. 211 – 212. 
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  : جزاƅ الǘمشروعية–3
Ƽي حالة ما ƍذا كاǇ سبƔ اǗلƺاƇ يتعلƾ باǗجراƇ بكاملǊ وكاǇ يمس بحقوƾ الدƼاƳ أو يƌدي 

ƛǗباƽƼ Ƙي ǋذǉ الحاǇĊƎƼ ƘǙ قرار الƺرƼة التجارية القاضي ƍلƼƍ ǏراƷ الملف بƎبعاد ƵناƮر ا
Ƙللمتابعا Źحدا ƴيض ƇاƺلǗ369(با(.  

 ƴناحية الوقائ Ǉي القضية مƼ رƲالمجلس تن ǎة التجارية لدƼرƺال ŇǇƎƼ ي الحالة العكسيةƼ
  :)370(والقانوǇ مǇ جديد وتقضي

ا ما تƽعلǊ الƺرƼة التجارية ƍمŇا بترǁ مجلس المناƼسة يواýƮ اǗجراƇ ويقضي بقرار جديد، وǋذ -
 .Ƽي حالة ما ƍذا ألƘƺ القرار لعدم القبوý أو أǙ وجǊ لدƵوǎ رƼعƘ دوǇ تبليƸ الƱرف المعني

-  ýتح Ǉالمجلس أ ǎة التجارية لدƼرƺلل Ơر الملف تسمƮناƵ Ƙذا كانƍ جديد Ǉر مƲتن Ǉا أŇمƍ
ة وƍجراƇاƘ النشر بقرارǋا محý قرار مجلس المناƼسة Ƽي مجاý األوامر والعقوباƘ المالي

 .واǗجراƇاƘ التحƲƽية أو تنƽيذ األوامر

- ƾتحقي ƇجراƎمر بƋجديد بعدما ت Ǉة مƼرƺر الƲتن Ǉيرا أƤأ. 

  
 

  : الƸرƺة التجارية لمجلƮƽ Ƨاƅ الجزاƏر ƽاǏƮ دعوǌ التعويƙ–ƭانيا 
Ƶندما يýƮƽ القاضي العادي Ƽي قضايا المناƼسة بالتعديŇǇƎƼ ý الƺرƼة التجارية تحكم أيضا 
بالتعويƼ ،ƯتنƲر مǇ جديد Ƽي الوقائƴ والقانوǇ ويمكǇ لǌا أǇ تƺير مǇ قرار مجلس المناƼسة 

  .كليا أو جƨئيا
 Ǉذ دوƤذا القرار اتǋللمتابعة، و Ǌوج ǙƋأو ب ýقرار يقضي بعدم القبو ýي حالة تعديƽƼ

عيد اǗجراƇ تبليƸ الƱرف المعني ŇǇƎƼ القاضي العادي يملǁ سلƱة األمر بالتحقيƾ كما يمكنǊ أǇ ي
Ǉالقانو ƴابقة مƱم ǉذƤسة ليتƼالعقوبة . لمجلس المنا Ǉم ýŇيعد Ǉللقاضي أ Ǉيمك Ǚ وبالعكس

  .ƨيادƍ ƃǙƍ Ɩذا كاǇ الƱعǇ مǇ وƨير التجارƖ أو مǇ الƱرف الذي أƱƤر المجلس

                                        
369 - BOUTARD-LABARDE (M-C) et CANIVET (G), Droit français de la concurrence 

Op.cit, p. 239. 
370 -  Ibid, p. 240. 
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يƱرƟ اǗشكاý حيǇ يƮدر مجلس المناƼسة قرارا ويتم ƍلƺاǉƌ مƱ Ǉرف الƺرƼة التجارية لمجلس 
لجƨائر لتجاوƨ السلƱة، وأراد الƱرف المتضرŇر رƴƼ دƵوǎ تعويƯ ضدŇ مجلس المناƼسة، ýǌƼ قضاƇ ا

Þ داريǗا Ƈالقرار أم أمام القضا ƘدرƮة التي أƼرƺأمام ال ǎوƵالد ƴƼير  
النƮوƭ المتعلقة بالمناƼسة لم تشر ƍلǏ القضاƇ المƤتƭ بالنƲر Ƽي دƵوǎ المسƌولية 

Ǉسة، لكƼمجلس المنا Ňضد ƴƼالقاضي التي تر ŇǇƎƼ رنساƼ يƼ Ǌب ýما استقر العم ƴبالمقارنة م 
Ưالتعوي ǎوƵي دƼ ƭتƤالم Ǌسƽو نǋ العادي .Ưروƽالم ǇمƼ-ƭوƮالن Ƙوأمام سكو  - Ǉأ 

يعود اƤǙتƮاƍ ƭلǏ القاضي اǗداري حسƔ التوƨيƴ التقليدي لƤǚتƮاƭ بيǇ القضاƇ العادي 
 1992 جواǇ 22مناسبة تناƳƨ سلبي Ƽي لكǇ محكمة التناƳƨ الƽرنسية لما أƱƤرƘ ب. واǗداري

للنƲر Ƽي دƵاوǎ المسƌولية ) قضاƵ Ƈادي(أƘƱƵ اƤǙتƮاƭ لمحكمة استئناف باريس 
 المƌسسة ƵلƵ Ǐدم مشروƵية القراراƘ التي COBالمرƼوƵة ضدŇ لجنة ƵملياƘ البورƮة 

مة استئناف تتƤذǋا، ووضعƘ بعدǋا محكمة النقƯ الƽرنسية حدا لǌذا النƨاƳ بتƋييدǋا لقرار محك
 بعدما ألǋ Ƙƺذǉ األƤيرƖ قرارا للجنة ƵملياƘ البورƮة 1991 ماي 29باريس الƮادر Ƽي 

وبعدǋا تواƮلƘ  مناƵƨة التعويƯ أمام نƽس المحكمة بƛƎارتǌا للƋƱƤ الجسيم كشرƱ لمسƌولية 
  .)371(1994 أƼريý 06اللجنة وذلƼ ǁي 

Ƙ المتعلقة بالتعويƯ يمس بƽكرŇǇƍ Ɩ تƋكيد اƤتƮاƭ القضاƇ العادي Ƽي النƲر Ƽي المناƵƨا
لكǇ يمكǇ تبرير ǋذا الموقف، ƍذ لمŇا . مجاý اƤǙتƮاƭ الموƳƨ بيǇ القضاƇ العادي واǗداري

يتعلƾ األمر بدƵوǎ التعويƯ المƌسسة ƵلƵ Ǐدم مشروƵية قرار اتƤذتǊ الǌيئة اǗدارية المستقلة 
 الدستوري الƽرنسي لتƤويلǊ القضاŇǇƎƼ Ƈ مبدأ حسǇ سير ƍدارƖ العدالة التي استند Ƶليǌا المجلس

 يمكǇ استعادتǌا )372(العادي حƾ النƲر Ƽي دƵاوǎ اǗلƺاƇ المرƼوƵة ضدŇ قراراƘ مجلس المناƼسة
Ƽي ǋذا المجاý بكý سǌولة، Ƽتوƨيƴ اƤǙتƮاƭ للنƲر Ƽي الدƵاوǎ المرƼوƵة ضدŇ قراراƘ لجنة 

القاضي العادي الذي ينƲر Ƽي ƍلƺاƇ بيƵ . ǇملياƘ البورƮة التي ينƲر Ƽيǌا أŹǚƮ القاضي العادي
ǋذǉ القراراƘ، والقاضي اǗداري الذي ينƲر Ƽي دƵوǎ التعويƯ ليس مǇ مƮلحة المتقاضي 
Ʊالما توجد ǚƵقة بيǇ الدƵوييǇ بما أنǌما مƌسستاƵ ǇلƵ Ǐدم المشروƵية، وحسǇ سير العدالة 

ǗلƺاƇ، وǋذا الحý يسمƠ يستدƵي توحيد النƨاƳ لدǎ نƽس الǌيئة القضائية المƤتƮة أƼ ǚƮي ا
Ɣس السبƽيئة ولنǌس الƽتقدم ضد ن ǇعوƱ يƼ رƲللن Ɩة واحدǌأمام ج Ƴاƨالن ƨبتركي.  

 والتي ترمي ƍلCOB ǏلكǇ السƌاý بقي مƱروحا حوý الƱعوǇ المقدمة ضدŇ اللجنة 
                                        

371  -DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de l’action de la COB : à propos de 
l’affaire Compagnie Diamantaire d’Anvers », RFDA, n° 06, 1994, p. 1140. 

372 - C. Const. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, précité. 



 130

التعويƯ وتكوƹ Ǉير مƌسسة ƵلƵ Ǐدم المشروƵية، Ƽبعد تردŇد جاƘƇ محكمة النقƯ الƽرنسية 
 Ƥ05تƮاƭ محكمة استئناف باريس للنƲر Ƽي ǋذǉ الƱعوƼ ،Ǉي قرارǋا الƮادر Ƽي لتƋكد ا
، ƋƼسسƘ بذلǁ مجاý اƤتƮاƭ لƮالƠ المحكمة مادام أŇǇ نشاƱ لجنة ƵملياƘ )373(1996ماي 

 .)374(البورƮة أي السلƱة القمعية Ǚ ينƲر ƼيǊ القاضي اǗداري

حيث لما .  العادي واǗداريمǇ أجý توحيد اƤǙتƮاƭ، وƵدم توƨيƴ الدƵاوǎ بيǇ القاضي
تلƺي الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر قرارا لمجلس المناƼسة Ǚ يجƍ Ɣحالة الƱرف المعني 
  .للƺرƼة اǗدارية لتنƲر Ƽي دƵوǎ التعويǌƼ ،Ưذا اǙتجاǉ قد يƌدي ƍلƵ Ǐدم توحيد اǙجتǌاد القضائي

وǇ أǋ Ǉذǉ الǌيئاƘ المستقلة Ǚ نشير أƤيرا ƍلǏ أŇǇ الدƵوƼ ǎي Ƽرنسا ترƴƼ ضد الدولة ك
تتمتƴ بالشƮƤية القانونية، العكس Ƽي الجƨائر أيǇ تتمتƴ بالشƮƤية القانونية والذمة المالية 

  . )375(وبالتالي لǌا ƽƮة التقاضي
  

  : الƸرƺة التجارية لمجلƮƽ Ƨاƅ الجزاƏر تƊيد ƽرار مجلƧ المناƺسة–ƙالƙا 
ƱعǇ بالنقƯ ضد قرار الƺرƼة التجارية Ƽي ǋذǉ الحالة ŇǇƎƼ الƱرف المعني لǊ حƾ ال

وƍجراƇاƘ رƴƼ الƱعǇ لم يحددǋا Ǚ قانوǇ المناƼسة وǙ النƭ المƱبƾ لǊ، بالرجوƍ ƳلǏ القواƵد 
 .العامة Ƽي قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية ينƲر Ƽي ǋذا الƱعǇ الƺرƼة التجارية لدǎ المحكمة العليا

اƤتƮاƤƈ ƭر Ƽي مجاý  المناƼسة Ƶندما  نشير ƍلǏ أŇǇ المحكمة العليا يمكǇ أǇ يكوǇ لǌا 
يتعلƾ األمر بدƵاوǎ التعويƯ التي يرƼعǌا المستǌلǁ ضد األƵواǇ اǙقتƮادييƼ ،ǇيمكǇ للƺرƼة 
 Ǉبي Ưالتعوي ǎاوƵد ǁالمحاكم والمجالس القضائية، وكذل Ƙي قراراƼ ǇعƱر بالƲتن Ǉالمدنية أ

 ƘاقاƽتǙا ƇاƺلƎاألمر ب ƾذا تعلƍ ǇادييƮقتǙا ǇواƵة التجارية للمحكمة العليا األƼرƺر الƲتن Ǉم، أيǌبين

                                        
373 - DECOOPMAN (N), « La complexité du contrôle juridictionnel », In 

DECOOPMAN (N), s/dir, Le désordre des A.A.I, Op.cit, p. 170. 
 الƱعوǇ ضد لجنة ƵملياƘ البورƮة الƽرنسية Ǚ ترƴƼ دائما ƍلǏ القضاƇ العادي، ƍذ Ƶندما يتعلƾ األمر - 374

) منƠ اƵǙتماد(بدƵاوǎ اǗلƺاƇ أو التعويƯ  المرƼوƵة ضد ǋذǉ الǌيئة Ƶندما تمارس السلƱة التنƲيمية 
ƱعǇ يقدم أمام محكمة استئناف ǇƎƼ الƱعǇ يقدم أمام مجلس الدولة أما Ƶندما تمارس السلƱة القمعية Ƽال
ǁي ذلƼ رƲاللجنة، ان ǉذǋ Ƙضد قرارا ǇعƱدواجية الƨا ǁناǋ باريس، أي:  

AUTIN (J-L), « Le contrôle des A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent ? », 
RDP, n° 06, 1991, p. 1543. 

375  - Ɩر المادƲاألمر 23 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،. 
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Ưبالنق ǇعƱند الƵ ǎاوƵالد ǁي تلƼ)376( . ي قضاياƼ رƲا النǌيمكن Ǚ ة الجنائية للمحكمة العلياƼرƺوال
المناƼسة Ƽي ýƲ األمر المتعلƾ بالمناƼسة ألǋ ŇǇذا األمر يتضمǇ قانوǇ المناƼسة بالمǌƽوم الضيƼ ،ƾلم 

الجنائي Ƽي مادƖ المناƼسة، ƼاألƼعاý التي تحتمý تكييƽا جƨائيا تمŇ تنƲيمǌا يبƾ أي اƤتƮاƭ للقاضي 
 .)377(02-04بالقانوǇ رقم 

أمŇا Ƽيما يƭƤ اƤتƮاƮاƘ المحكمة العليا Ƽي النƲر Ƽي القضايا المرƼوƵة أمامǌا، ǌƼي محكمة 
 Ɩالماد Ǐا بمقتضǌل Ɵالممنو ƭاƮتƤǙي حدود اƼ ƱقƼ رƲتن Ǉجر231قانوǗا Ǉقانو Ǉم  ƘاƇا

Þ القضية ýتحا Ǉأي ǏلƎƼ Ǌشاب Ɣة التجارية لعيƼرƺالمحكمة قرار ال Ƙذا نقضƍ Ǉالمدنية، لك  
 Ǐلƍ يشير Ǌل ƾبƱالم ƭسة أو النƼبالمنا ƾي األمر المتعلƼ Ňƭن Ňيوجد أي Ǚ ي الحقيقةƼ

ƎƼذا كانƘ الƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ الجƨائر ǋي الƺرƼة الوحيدƖ المƤتƮة . ǋذǉ الحالة
Ʋر Ƽي قراراƘ مجلس المناƼسة ŇǇƎƼ المحكمة العليا تقضي بƵƎادƖ القضية ƍلǏ نƽس الƺرƼة للن

  .مشكلة تشكيƤƈ ǚر

  : اƢتƬاƫ رƏيƧ المجلƧ القƮاǏƺ ǏƏ وƽف التنƻيذ–راƓعا 
 Ňالمقدمة ضد ǇعوƱرا الƛا أǌة القمعية ليس لƱسة حينما يمارس السلƼمجلس المنا Ƙقرارا
ǖل Ǉيمك Ǉيذ، لكƽا للتنƽائر، حيث موقƨالج Ƈرئيس مجلس قضا ǎيذ لدƽوقف التن ƔلƱ رافƱ

 Ɩاألمر 63/2تقضي الماد Ǉما يلي03-03 م ǏلƵ  )) : Ƈمجلس قضا ǎلد ǇعƱال ǏلƵ Ɣيترت Ǚ
الجƨائر أي أƛر موقف لقراراƘ مجلس المناƼسة، ƹير أنǊ يمكǇ لرئيس مجلس قضاƇ الجƨائر 

 ƽ45يذ التدابير المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي المادتيƼ Ǉي أجǙ ý يتجاوƤ ƨمسة Ƶشر يوما، أǇ يوقف تن
)).  أǉǚƵ، الƮادرǇƵ Ɩ مجلس المناƼسة Ƶندما تقضي ذلǁ الƲروف والوقائƴ الƱƤيرƖ 46و

وǋذا الƱلƔ يقدم وƾƼ قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنيةÝ أي Ǚ يقبƱ ýلƔ وقف التنƽيذ ƃǙƍ بعد تقديم 
  .)378(الƱعƼ Ǉي الموضوƳ الذي يرƾƼ بقرار مجلس المناƼسة

يǚحƲ أŇǇ وقف التنƽيذ المنƮوƵ ƭليƼ Ǌي قانوǇ المناƼسة يشبǊ ما ǋو منƮوƵ ƭليƼ Ǌي 
قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية، ƎƼذا كاǇ القاضي اǗداري يمكنǊ وقف تنƽيذ القراراƘ اǗدارية Ƽي 
الحاƘǙ اǙستƛنائية، Ƽلرئيس مجلس قضاƇ الجƨائر أǇ يوقف تنƽيذ قراراƘ مجلس المناƼسة ƍذا 

                                        
، قانوǇ المناƼسة واألشƤاƭ العمومية، رسالة لنيý شǌادƖ الماجستير Ƽي القانوǇ، كلية )اسيǇي( انƲر قايد - 376

 .ƭ ،133 2000الحقوƾ، جامعة الجƨائر، 

لتجارية، Ɯ ر Ƶدد ، يحدد القواƵد المƱبقة ƵلǏ الممارساƘ ا2004 جواǇ 23، مƌرƼ Ƣي 02-04 قانوǇ رقم - 377
 .Ʈ ،2004ادرƼ Ɩي 41

378  -  Ɩر المادƲاألمر 69ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.  
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ƘوجدƖيرƱƤ ƴروف ووقائƲ  . ǇعƱال ýƛيما Ǌأن ƃǙƍ العادي Ƈم أمام القضاŇيقد ǇعƱال Ǉم أƹرƼ
، Ƽنعلم أǇ الƱعǇ أمام المجلس القضائي )379(المقدم أمام مجلس الدولة وǋو تƛƋير المناƵƨة اǗدارية

 ǋو موقف للتنƽيذ، لكǇ المشرƳ اƤتار تƱبيƾ أحكام المناƵƨة اǗدارية ƵلǏ الƱعǇ المقدم أمام
Ƽيǌƽم أŇǇ المشرƳ قد اƤتار ǋذا اǙتجاÝǉ أي استبعاد . القضاƇ العادي والمتمƼ ýƛي الƺرƼة التجارية

وقف التنƽيذ كƛƋر لǚستئناف مǇ أجƵ ýدم Ƶرقلة مجلس المناƼسة كǌيئة ضبƼ ƱتƮبƠ قراراتǌا 
ǇادييƮقتǙا ǇواƵة األǌي مواجƼ عالةƼ يرƹ .ائريƨالج Ƴالمشر ǉالذي تبنا ǉتجاǙا ŇǇƍ ر الدورǌƲي 

. القوي للمجلس Ƽي ضبƱ السوƼ ،ƾتǌƲر الƽائدƖ العملية Ǚستبعاد وقف التنƽيذ كƛƋر للƱعǇ القضائي
 Ƙير القضائي للعقوباƹ ƴابƱسة وبالنتيجة الƼير القضائي لمجلس المناƹ ƴابƱال Ǐلƍ رƲبالن Ǉلك

  .ƨائر ليس استئناƼاالتي يوقعǌا يمكǇ تقبǋ ýذا النموذƱ Ɯالما أǇ الƱعǇ أمام مجلس قضاƇ الج

  
  : حدود اƢتƬاƫ الƸرƺة التجارية لمجلƮƽ Ƨاƅ الجزاƏر–Ƣامسا  

 Ǐلƍ رƲبالن Ǉمة يكوƮائر العاƨالج Ƈة التجارية لمجلس قضاƼرƺال ƭاƮتƤا ŇǇƍ
اƤتƮاƭ  الجǌاƨ الذي تراقبǊ أي مجلس المناƼسةÝ أي Ǚ يمكǇ لǌذǉ الƺرƼة أǇ تمارس رقابة 

 تنƭ 03- 03 مǇ األمر Ƽ02المادƖ . مجلس المناƼسة النƲر ƼيǌاƵلǏ أƵماƹ ýير تلǁ المƤوý ل
يƱبǋ ƾذا األمر ƵلǏ نشاƱاƘ اǗنتاƜ والتوƨيƴ والƤدماƘ بما Ƽيǌا تلǁ التي : (( ƵلǏ ما يلي

 Ƈة العامة أو أداƱار ممارسة السلƱƍ Ǉضم Ɯتندر Ǚ Ƙذا كانƍ ،Ǉالعموميو ƭاƤا األشǌيقوم ب
التƽرقة بيǇ النشاƱاƘ اǙقتƮادية وأƵماý السلƱة العامة ، Ƽيجƍ ƔذǇ .))مǌام المرƾƼ العام

Ƽمجلس المناƼسة ومنǊ القضاƇ المƤتƭ بالنƲر Ƽي قراراتǊ يƤتƮاǇ بالنƲر Ƽي مسƌولية 
ƭاƤال Ǉللقانو ǇاضعوƤال ƭاƤاألش . ŇǇƋب ǉǚƵأ Ɩالمذكور Ɩالماد ǎمحتو ƭيƤتل Ǉويمك

Ƥ أو ƴيƨأو تو Ɯنتاƍ ƘاƱنشا Ƙدارية ليسǗا Ƙالقرارا Ǉدارية تكوǗا Ƙالقرارا ǉذǋ ،Ƙدما
  .)380(رقابتǌا مǇ اƤتƮاƭ القضاƇ اǗداري

                                        
  : ƨيادƵ Ɩلǋ Ǐذا ƼالمشرƳ الجƨائري تبنǏ اتجاǉ المشرƳ الƽرنسي -  379

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de 
Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est 
susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est 
intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle 
gravité », Art. 02 de la loi n° 87-499, du 06 juillet 1987, devenu Art. L 464- 7 alinéa 2 
du code de commerce français.  
380 - ISRAEL (J-J), « Contentieux administratif, contentieux de la concurrence » 

Op.cit, p. 321. 
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بالƽعý كاǇ موقف مجلس المناƼسة الجƨائري Ƽي ǋذا اǙتجاƼ ǉي ƵدƖŇ قضايا تتعلƾ أساسا 
  : بالƽƮقاƘ العمومية، ƼقضǏ بما يلي

 Ǉألحكام قانو ƾبيƱت ýƛة يمƼرƲاأل ƠتƼ Ƈجراƍ بعد ƖدارǗا ýƛقرار مم ŇǇحيث أ ƘقاƽƮال
قرار منƠ ... العمومية وبǌذا القرار تم منƠ الƽƮقة ألحد المتعامليƎƼ ǇنǊ يمýƛ قرارا ƍداريا 

 Ǉقانو Ǉانية مƛال Ɩوم المادǌƽبم ƘدماƤ أو تقديم ƴيƨأو تو Ɯنتاƍ Ʊنشا ýƛيم Ǚ سسةƌقة لمƽƮ
 . المناƼسة

Ƽ اماǋ دورا ýƛيم ýتيار المتعامƤي اƼ داريةǗيئة اǌحرية ال Ǉحيث أ Ǌيوج Ǌكون ƾي السو
  .الموارد المالية ألحسǇ استýǚƺ لǌا لتحقيƾ النجاƵة اǙقتƮادية

ƖرادǗا ǉذǋ ǇƵ ا التعبيرǌيƼ التي يتم Ʊينتقد الشرو Ǉسة أƼلمجلس المنا Ǉيمك Ǚ Ǌ381(حيث أن(.  
ƍذǇ يجƔ التƽرقة بيǇ أƵماý اǗنتاƜ والتوƨيƴ وتقديم الƤدماƘ واألƵماý التي Ǚ تدƼ ýƤي 

مǇ الممكǇ لǖشƤاƭ العامة أǇ تتدƼ ýƤي السوƾ كƵƋواǇ اقتƮادييǇ كاǇ نƱاƎƼ ،ƾذا ǋذا ال
Ƽتقدم ƤدماƘ يمكǇ كذلǁ أǇ تƽعý ذلǁ بƱلƤ ƔدماƘ، وأǇ تƱلƼ Ɣي Ʊƍار الƱلƔ العام 

Demande publiqueة العامةƱبممارسة السل ǁوذل .  
تƮادييǇ الƤواƼ ƭي الحالة األولŇǇƎƼ ،Ǐ األشƤاƭ العامة تƤضƴ كباقي األƵواǇ اǙق

Ǌل ƴضƤت Ǚ اǌنƎƼ انيةƛي الحالة الƼ Ǉسة، لكƼالمنا Ǉألحكام قانو.  
 Ǉضم ýماƵاأل ǉذǋ ýاƤدƍ يدƌي Ǚ المجلس ŇǇƎƼ سسة معينةƌقة لمƽƮال Ơي حالة منƼو
نشاƱاƘ اǗنتاƜ أو التوƨيƴ أو الƤدماƘ، بǋ ýي أƵماý السلƱة العامة، وǙ يمكǇ للمجلس النƲر 

وبالتالي Ǚ يمكǇ للقاضي العادي . )382( مǇ األمر المتعلƾ بالمناƼسة02دƼ Ɩيǌا بمقتضǏ الما
ýعاƼاأل ǉذǋ مراقبة . Ǉأ Ǉسسة يمكƌتيار المƤي اƼ ة العامةƱا السلǌب ƴالحرية التي تتمت ǉذǋ Ǉلك

تعاكسǌا ممارساƘ مناƼية للمناƼسة مƱ Ǉرف العارضيǇ سواƇ كانوا أشƤاƮا Ƶامة أم ƤاƮة 
ƴضƤالحالة ت ǉذǋ يƼسةوƼلرقابة مجلس المنا ýعاƼاأل ǉذǋ )383(.  

                                        
، بشǇƋ اƱƤǗار المتعلƾ بمنƠ 1999 أكتوبر 17، مƌرƼ Ƣي ƾ 02 99 انƲر قرار مجلس المناƼسة رقم - 381

، مƌرƼ Ƣي ƽƮ99 ƾ 03قة Ƶمومية Ǘنجاƨ مراكƨ التكويǇ المǌني Ƽنوƹيý وتاسبيÝƘ كذلǁ قرار رقم 
ية أدرارÝ ، يتعلƾ بمنƽƮ Ơقة Ƶمومية Ǘنجاƨ مركƨ مديرية البريد والمواƘǚƮ لو1999Ǚ أكتوبر 17

 ضدSOTHYOB Ň، متعلƾ بƱƤƎار شركة 1999 ديسمبر 05، مƌرƼ Ƣي ƾ 06 99كذلǁ قرار رقم 
  .1999مديرية المياǉ لوǙية أم البواقي، المنشورƼ Ɩي التقرير السنوي لمجلس المناƼسة، 

382 - Conseil de la concurrence, rapport annuel, 1999, (traduction française), p. 12 et 13. 
383 - Ibid, p. 14. 
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ومǌما يكǙ Ǉ يمكƽƤƍ ǇاƇ ما يحدث Ƽي ميداǇ الƽƮقاƘ العمومية مǇ ممارساƘ يقوم بǌا 
 .مسيري الǌيئاƘ العامة ƤاƮة

 Ville de وƼي قضية 1989 الوضƼ ƴي Ƽرنسا أƤذ منحنǏ جديدا، ǖƼوý مرƼ ƖŇي سنة 

PamiersƼ رنسيةƽال Ƴƨمحكمة التنا ƘتبرƵ06ي  ا Ǉأمر 1989 جوا ǇƋ1986 ديسمبر 01 ب 
 ƭيƤترا Ơالعمومية أو من ƘقاƽƮال Ơمن Ƙقرارا ǏلƵ ƾبƱي Ǚ سةƼبالمنا ƾرنسي المتعلƽال

 ýǚƺاست)ƨوتقديم ) امتيا ƴيƨوتو Ɯنتاƍ ƘملياƵ ýƛتم Ǚ ƘاƱالنشا ǉذǋ ŇǇأ Ǉالعامة، كو ƾƼالمرا
 Ƽي السوƾ، وبالتالي Ƽيعود اƤǙتƮاƤ ƭدماƘ، وليس مǇ شƋنǌا أǇ تحدŇ أو تقلýƃ مǇ المناƼسة

ýعƽية الƵداري لمراقبة مشروǗمحكمة استئناف باريس. للقاضي ا ǊتŇكس ما أقرƵ ذاǋ384(و(.  
ǎرƤة أǌج Ǉداري ألحكام . ومǗا Ƈالقضا ƾبيƱت ǎمد Ǐلƍ ƾرƱلم تت Ƴƨمحكمة التناƼ

ناƼسة كقواƵد يقتدي بǌا ، لكǇ بعد ذلǁ قبý القاضي اǗداري بƎدƤاý أحكام الم)385(قانوǇ المناƼسة
 ƘلباƱأي مت Ýاحترام الحرية التعاقدية ýǚƤ Ǉم ǁدارية وذلǗا Ƙية القراراƵلمراقبة مشرو

  .)386(قانوǇ المناƼسة
لكǇ الوضƴ ليس Ƽي ǋذǉ السǌولة، ƍذ أŇǇ مشكý توƨيƴ اƤǙتƮاƭ بيǇ مجلس المناƼسة 

Ɩ أǇ تكوǇ ممارسة مقيدƖ والقضاƇ اǗداري ƵادƖ ما يوŇلد ƮعوباƼ ،ƘيمكƼ Ǉي قضية واحد
  .للمناƼسة وكذلǁ قرارا ƍداريا

أوǙ يمكǇ لمجلس المناƼسة أǇ يعاقƔ ممارساƵ ƘوǇ اقتƮادي Ƽي Ʊƍار Ƶقد تسيير 
Contrat de gestion déléguée امƵ Ǉدومي ýǚƺقد استƵ أو ،Contrat d’occupation 

de domaine publicتسيير المرا Ƙياƽكي ǇƵ مستقلة Ǉندما تكوƵ العامة ƾƼ)387(.  
 ǇƵ سة الناتجةƼة للمناƽالƤار المƛǓي تقدير اƼ رƮالرقابة تنح Ǉتكو Ǉي الحالة العكسية أيƼ

ǁش Ǌيعتري Ǚ Ƙالقرارا ǉذǋ ي رقابةƼ داريǗري للقاضي اƮالح ƭاƮتƤǙاƼ ،داريƍ قرار . Ǉلك
متعامý وبƽƮة Ƽي وضعية أƤرƵ ǎندما يكوǇ الƱعǇ مقدم ضدŇ قرار يمكǇ لǌذا األƤير أǇ يجعý ال

                                        
 تتعلƾ القضية بمدǎ اƤتƮاƭ مجلس المناƼسة ومنǊ القضاƇ العادي Ƽي مراقبة أƵماǋ ýيئة محلية Ƽي - 384

ǁي ذلƼ رƲان ،ýا متعامǋقد تسيير لتعتبرƵ ارƱƍ يƼ ة العامةƱالسل ƘاƨمتياǙ اǌار ممارستƱƍ: 
STIRN (B), « Les limites de la compétence judiciaire en matière de 
concurrence », RFDA, n° 03 , 1989, p. 456 et s.  

385 - BERNARD BLAISE (J), Droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution 
2éme édition, LGDJ, Paris, 2000, p. 401 –402. 

386 - TERNYRE (PH), « La compétence du juge administratif », AJDA, n° 09, 2000, p. 701. 
387 - CE 26 mars 1999, Soc EDA, AJDA, 1999, p. 427, con STAHL (J-H) ; CHEROT 

(J-Y), « Les méthodes du juge administratif dans le contentieux de la 
concurrence », AJDA, n° 09, 2000 p. 690-691.  
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وǋذǉ الحالة تقƴ بيǇ الوضعيتيǇ السابقتيƼ Ǉرƹم قلتǌا ƈ . ƃǙƍلية Ƽي حالة التعسف Ƽي وضعية الǌيمنة
  .أنǌا تƱرƍ Ɵشكاƍ Ǚذا كانƘ األƼعاý لǌا ǚƵقة مباشرƖ بالقرار اǗداري أو بالعقد اǗداري

 )388(أكدƘŇ محكمة التناƳƨ الƽرنسية Ƽي قضية

Préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris C/C. appel de Paris.  
Aéroports de Paris et Air France C/ TAT European Airlines. 

ƍ ǇƵرادتǌا Ƽي منƴ مجلس المناƼسة الƽرنسي Ƽي النƲر وبƽƮة استƛنائية Ƽي مشروƵية 
  .األƵماý اǗدارية بمناسبة رقابتƵ ǊلǏ الممارساƘ المناƼية للمناƼسة

 ŇǇƍ ýذا الحǋ ŇǇƎƼ وبالتالي ،Źدارية دقيقة جداǗا ýماƵواأل ƖورƲالمح ýعاƼاأل Ǉالحدود بي
Ƶماý لكƍ Ǉذا قبلنا بƽكرƖ أŇǇ القضاƇ العادي Ǚ يمكنǊ أǇ ينƲر Ƽي مشروƵية األ. يبقƮ Ǐعبا

اǗدارية ǋ ŇǇƎƼذǉ الرقابة Ǚ يمكƼ Ǉرضǌا ƵلǏ مجلس المناƼسة Ʊالما أǋ ŇǇذا األƤير ǋو ǋيئة 
رية Ƽمجلس المناƼسة Ǚ يمكǇ أǇ يمارس رقابة المشروƵية ƵلǏ األƵماý اǗدارية ƼقƱ بƍ ýدا

 Ƴير مشروƹ ƭن ƾبيƱت ǁبتر Ƙيئاǌكباقي ال ǊليƵ Ưرƽي . ýمƵ ƾبƱدارية  التي تǗيئة اǌالƼ
Ǉي القانوƼ ƋƱƤ اǌسƽن Ɣترتك Ƴير مشروƹ داريƍ)389(.  

جلس المناƼسة ƵلǏ الممارساƘ المناƼية وقد ƤلƮنا ƍلǏ النتيجة التالية، ƽƼي Ʊƍار رقابة م
للمناƼسة، ويǌƲر أǋ Ǉذǉ الممارساǙ Ƙ يمكǇ مراقبتǌا بƽƮة انƽرادية ǇƵ األƵماý اǗدارية 

                                        
 ضدǋ BRITISH AIRWAYS, TAT EUROPEAN AIRLINES Ňذǉ القضية تجمƴ شركة - 388

 TAT  المسيرƖ للمƱار، ǋذǉ األƤيرƖ ألƨمƘ شركةE. P. aéroport de Paris و Air Franceشركة 
لتستقر بƋورلي جنوƔ، ومنƵ ƴليǌا ƼتAir France ( ƠأيǇ توجد شركة (بمƺادرƖ مƱار أورلي الƺربي 

Ƈابتد Ɩجديد ƱوƱƤ ،الرسو Ƈناƛا أǌدماتƤ ýتستعم ǇƋار بƱللم Ɩا الشركة المسيرǌمتƨوأل Ɣرƹ أورلي Ǉا م
، Ƽمجلس المناƼسة الƽرنسي وبتƋييد مǇ محكمة استئناف Air Franceوǋذǉ اǗلƨامية لم تمتد ƍلǏ شركة 

سيرƖ باريس اƵترƘƼ باƤتƮاǊƮ لمعاقبة اǙتƽاقية والتعسف Ƽي وضعية الǌيمنة Ƽي مواجǌة المƌسسة الم
محكمة التناƳƨ نƲرƼ Ƙيما ƍذا كاǇ مجلس المناƼسة يملǋ ǁذا اƤǙتƮاƭ أم Ǚ، وƍجابتǌا كانƘ . للمƱار

 Ǉم Ǉمكا Ɩادرƺواألمر بم Ɩجديد ƱوƱƤ Ơتƽدارية كǗا ýماƵاأل ǇƵ اǌلƮƼ Ǉيمك Ǚ Ƙالممارسا Ưبع ŇǇƋب
ا كممارسة منƮƽلة ǇƵ مراقبة  Ƽي الرسو ƼيمكǇ تحليلǌا ودراستTATǌأما ƍلƨام المستƤ ýƺدماƘ . المƱار

مشروƵية أƵماƍ ýدارية وبالتالي يمكǇ للمجلس مراقبتǌا، ƍذǚƼ Ǉ يمكǇ لمجلس المناƼسة مراقبة ممارسة ƍذا 
  :انƲر Ƽي ذلǁ. كاǙ Ǉ يمكƮƼ Ǉلǌا ǇƵ األƵماý اǗدارية

LAIDIE (Y), «  Brèves observations sur les difficultés de la dévolution du 
contentieux de la concurrence, à propos de la décision du tribunal des conflits du 
18 octobre 1999, préfet de la région d’Ile de France Préfet de Paris C/ cour 
d’appel de Paris, aéroport de Paris et Air France C/TAT European Airlines 
RFDA, n° 03, 2000, p. 567 et s.     

389- Ibid, p. 570.     
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 ǉيمس قرار Ǉأ Ǉيمك Ǚو Ƴير مشروƹ Ǉذا كاƍ ýذا العمǋ يبعد Ǉأ ǊليƵ Ɣسة يجƼمجلس المناƼ
Ǉي القانوƼ ƋƱƤ . Ǉسة مƼقرار مجلس المنا ǏلƵ الرقابة Ǉار لكƱƍ يƼ رف القاضي العاديƱ

 Ǚ الماƱ ي القرارƼ رƲتن Ǉا أǌيمكن Ǚ محكمة استئناف باريسƼ ،مةǌير مƹ Ưالتعوي ǎوƵد
 .يمكنǌا النƲر Ƽي كý النواحي التي قد اتƤذ مجلس المناƼسة قراراǉ ضمنǌا

يبقǏ الحý ما سوف يلعبǊ القاضي اǗداري مǇ دور Ƽي تƱبيƾ قانوǇ المناƼسة ليتكوǇŇ ما 
، ƹير أŇǇ النƲام الحالي لتوƨيDroit public de la concurrence ƴسمǏ بالقانوǇ العام للمناƼسة ي

 Ƙذا كانƍ ة ماƼعوبة معرƮل ǁذل ،ƴير مقنƹ سةƼداري ومجلس المناǗا Ƈالقضا Ǉبي ƭاƮتƤǙا
 ǉذǋ ،داريةǗا ýماƵية األƵمراقبة مشرو ǇƵ Ǚ ا أوǌلƮƼ Ǉيمك ƖورƲمراقبة ممارسة ما مح

وبة تكمƼ Ǉي مشروƵية اƤتƮاƭ مجلس المناƼسة Ƽي مراقبة الممارساƘ المناƼية للمناƼسة الƮع
 ƳضاƤǗ داريǗالقاضي ا ƭاƮتƤية اƵمشرو ǎرƤة أǌج Ǉالعامة، وم ƭاƤا األشǌولو ارتكبت

، ƍذƼ Ǉيجƍ Ɣيجاد نƲام تعاوǇ بيǇ مجلس المناƼسة )قانوǇ المناƼسة(اǗدارƖ للشرƵية التناƼسية 
Ǘا ƇسةوالقضاƼالمنا Ǉالعامة لقانو ƭاƤاألش ƳضاƤƍ ارƱƍ يƼ داري . )390(داريǗا Ƈالقضا ŇǇƍ

 أيǇ )391(يمكǇ أǇ يƱƤر مجلس المناƼسة، Ƽاألمر المتعلƾ بالمناƼسة ǋو الذي يمنǋ Ơذǉ اǗمكانية
 ƇالقضاƼ مكانيةƍ مجرد Ǐيبق Ǉتقني وليس قانوني، لك ƭاƮتƤا ýي مشكƼ داريǗا Ƈالقضا Ǉيكو

  .)392(ملƨما بذلǁاǗداري ليس 
ŇǇƍ التعاوǇ بيǇ الǌيئة الضبƱية والقضاƇ اǗداري يسمƼ Ơي الوقƘ نƽسǊ باحترام المناƼسة 

ƾي السوƼ ƖŇالحر.  
  

  المطلب الثاني
   للهيئات اإلداریة المستقلةرقابة القضاء اإلداري على السلطة القمعية 

 .في المجال االقتصادي والمالي
  

                                        
390- RICHER (L), « Le juge économiste », AJDA, n° 09, 2000, p. 705.     

391 - Ɩر المادƲاألمر 138 ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، المƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،.     
  
   

، مذكرƖ لنيý درجة 03-03 واألمر 06-95، المركƨ القانوني لمجلس المناƼسة بيǇ األمر رقم )نبيý (  ناƮري - 392
 ،ƾكلية الحقو ،ýماƵاأل Ǉقانو ƳرƼ ،Ǉي القانوƼ و،جامعة مولود معمريالماجستيرƨي وƨ2004،  تي ƭ ،58.      
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Ǝداري ليس بǗا Ƈالقضا Ǉذا كاƍ مجلس Ƙقرارا Ňالمقدمة ضد ǇعوƱي الƼ رƲالن Ǌمكان
المناƼسة التي تتضمƵ ǇقوباƘ ضدŇ الممارساƘ المقيدƖ للمناƼسة، ƃǙƍ أŇǇ القراراƘ التي تتƤذǋا 

الƽرƳ (  األƤرǎ يكوǇ الƱعǇ ضدǋŇا مǇ اƤتƮاƭ القضاƇ اǗداري الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة
 ýاألو .( ǉذǋ ŇǇالما أƱداروǗا Ƙيئاǌية المستقلةال Ǉالتاسعة م Ɩالماد ƔحسƼ ،نيةƱو Ƙيئاǋ يǋ 

 المتعلƾ بمجلس الدولة ŇǇƎƼ الƱعوǇ المقدمة ضدŇ قراراǋ Ƙذǉ الǌيئاƘ 01- 98القانوǇ العضوي 
يكوǇ النƲر Ƽيǌا مƱ Ǉرف مجلس الدولة، ويكوǇ الƱعƱ ǇƵ Ǉريƾ دƵوǎ تجاوƨ السلƱةÝ أي 

ار الذي ينƱوي ƵلǏ العقوبة دوǇ النƲر Ƽي أŇǇ اƤتƮاƭ مجلس الدولة Ǚ يتعدƍ ǎلƺاƇ القر
 Ưالتعوي ǎوƵاني ( دƛال Ƴرƽال .( ǇعوƱال ǉذǌبالنسبة ل ƘاƇناƛاست ƴوض Ƴالمشر ŇǇƎƼ يراƤأ

 ).الƽرƳ الƛالث ( ƤƼرǇƵ Ɯ القواƵد العامة المعروƼة Ƽي المناƵƨاƘ اǗدارية 

  
  الفرع األول

  يةمنح االختصاص للقضاء اإلداري في رقابة السلطة القمع
 .للهيئات اإلداریة المستقلة 

  
 Ǉبي ƭاƮتƤǙا ƴيƨمعيارا وحيدا لتو ýƛمŃي Ǉأ Ǉيمك Ǚ اديةƮقتǙا Ɩمعيار الماد ŇǇƍ
القاضي اǗداري والقاضي العادي، ƎƼذا كاǇ القاضي اǗداري ليس ǋو المƤتƭ تقليديا للنƲر Ƽي 

 للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƱة القمعية المناƵƨاƘ اǙقتƮادية، ƃǙƍ أنǊƃ قد توكƍ ýليǊ مǌمة رقابة السل
  .Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي

المشرƳ الجƨائري قد Ƥوý القضاƇ اǗداري وبالƮƤوƭ مجلس الدولة حƾ النƲر Ƽي 
 مǇ القانوƼ ،17 Ǉتنƭ المادƖ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالƱعوǇ المقدمة ضدŇ القراراƘ القمعية 

يجوƨ الƱعƼ Ǉي قراراƘ سلƱة الضبƵ  )) : ƱلǏ ما يلي المتعلƾ باǙتƮا03ƘǙ- 2000رقم 
 المتعلƾ بالنقد والقرƵ ƯلǏ 11-03 مǇ األمر 107، كما تنƭ المادƖ ...))أمام مجلس الدولة

تكوǇ قراراƘ اللجنة المتعلقة بتعييǇ قائم باǗدارƖ مƌقتا، أو المƽƮي والعقوباƘ : (( ... ما يلي
وƼي )). تكوǇ الƱعوǇ مǇ اƤتƮاƭ مجلس الدولة ...ي التƋديبية وحدǋا قابلة للƱعǇ القضائ

 Ɩالماد ŇǇƎƼ اقةƱال ýرقم 139مجا Ǉالقانو Ǉ01-02 م ǇƵ ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾالمتعل 
يجƔ أǇ تكوǇ قراراƘ لجنة الضبƱ مبرŇرƖ، ويمكǇ أƱ )) : Ǉريƾ القنواƘ تنƵ ƭلǏ ما   يلي

  )). تكوǇ موضوƱ ƳعǇ قضائي لدǎ مجلس الدولة 
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ǁ قراراƘ الƺرƼة الƽاƮلة Ƽي المجاý التƋديبي Ƽي مجاý البورƮة تكوǇ قابلة للƱعǇ كذل
Ƽي حيǇ نجد المشرƳ الƽرنسي أƤضƴ السلƱة القمعية للجنة . )393(باǗلƺاƇ أمام مجلس الدولة

ƵملياƘ البورƮة لرقابة القاضي العادي والمتمǏƼ ýƛ محكمة استئناف باريس، أما Ƶندما تمارس 
، وكذلǁ )مجلس الدولة(ة التƋديبية تكوǇ الرقابة مǇ اƤتƮاƭ القضاƇ اǗداري السلƱة القمعي

 ŇǇƎƼ تمادƵǙا Ơا تمنŇمة أو لمƲدار أنƮƎيمية بƲا التنǌتƱة سلƮالبور ƘملياƵ ندما تمارس لجنةƵ
 .)394(الƱعƼ Ǉي ǋذǉ األنƲمة أو القراراƘ يكوǇ مǇ اƤتƮاƭ مجلس الدولة الƽرنسي

التوƨيƴ القضائي للرقابة القضائية ضدŇ قراراǋ Ƙيئة ƍدارية ƍذƼ Ǉما ǋو السرƼ Ňي ǋذا 
 ƘملياƵ يم ومراقبةƲلجنة تن ǇƋبش ǉتجاǙذا اǋ łǇائري لم يتبƨالج Ƴولماذا المشر Þ Ɩواحد

Þ ةƮالبور  
 ƱقƼ ني وليسǌم Ʊبممارسة نشا Ơتماد يسمƵي حالة اƼ Ǉا نكوŇرنسي، لمƽال Ǉي القانوƼ

يبية ŇǇƎƼ اƤǙتƮاƭ يعود للقضاƇ اǗداري، ƽƼي ǋذǉ الحالة ترƤيƭ، أو Ƶندما توقƵ ƴقوبة تƋد
نكوǇ أمام تƱبيƾ المعيار المادي، ƍذ يجƔ التƽرقة بيǇ العملياƘ التجارية والنشاƱاƘ المǌنية 

ǋ ŇǇƍذا المعيار قد يكوǇ كاƼيا لتبرير توƨيƴ اƤǙتƮاƭ بيǇ القضاƇ العادي . موضوƳ القرار
ǌال ýداري بمناسبة كǗا ƇوالقضاǎرƤدارية المستقلة األǗا Ƙ395(يئا(.  

 Ʊبيعة النشاƱ Ǐلƍ رƲداري بالنǗا Ƈالقضا ƭاƮتƤي اƼ كيرƽالت Ǉيمك ǎرƤة أǌج Ǉم
 ƘǙاƮتǙاما تقليديا، كاƵ قاƼمر Ǉيكو ýاديا بƮاقت ƭاƮتƤǙا Ǉيكو Ǉي أƽيك ǚƼ ،Ǌالذي تراقب

 ǚƵقة تاريƤية معǌا قد تƽسر الكǌرباƇ والƺاƼ ،ƨكý النشاƱاƘ التي كانƘ مǇ احتكار الدولة ولǌا
  .)396(اƤتƮاƭ القضاƇ اǗداري

 Ƈداري والقضاǗا Ƈالقضا Ǉبي ƭاƮتƤǙا ƴيƨائري قد قام بتوƨالج Ƴالمشر ŇǇر أǌƲي
 Ƶلǋ Ǐذا األساس، ƼالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالعادي بشǇƋ رقابة 

Ǚا ǇواƵاأل ƴم Ʊائري ترتبƨالج ƴالتشري ƖدŇمة محدƲأن Ǉأي ضم Ýسابقة Ƙقاǚبع ǇادييƮقت
كالترƤيƭ واƵǙتماد بما Ƽيǌا لجنة تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة، ǌƼذǉ األƤيرƖ وبعكس 
قرينتǌا Ƽي التشريƴ الƽرنسي Ǚ يمكǇ أǇ تƤاƔƱ سلƱتǌا القمعية ƃǙƍ األشƤاƭ التي تربǌƱا بǌم 

ƽرنسية يمكنǌا أǇ تعاقƹ Ɣير المǌنييǇ وبدوǚƵ Ǉقة اƵǙتماد، أما لجنة ƵملياƘ البورƮة ال
                                        

393 - Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 57 ان Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌ1993 ماي 23، الم ƾوالمتمم، المتعل ýالمعد ،
ƾالساب ƴة القيم المنقولة، المرجƮببور.      

394 - Art. 31 & 621-15 du code monétaire et financier français .    
395 - DECOOPMAN (N), « La complexité du contrôle juridictionnel », Op.cit, p. 175.     
396 - Ibid.     
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وجود ǚƵقة سابقة، ولǌذا أƤضƴ المشرƳ رقابة السلƱة القمعية لǌذǉ الǌيئاƘ لمجلس الدولة أي 
  .أǇ الǌيئة اǗدارية تشبǊ المنƲمة المǌنية

 ǊتƱسل ŇǇƎƼ امƵ ارƱƍ Ǉضم ýƤسة، الذي يتدƼمجلس المنا ƭƤي الحالة العكسية التي تƼو
كوǇ مǇ اƤتƮاƭ القاضي العادي، وكƋنǊ نقý اƤǙتƮاƭ األƮيý للقاضي الجƨائي ƍلǏ القمعية ت

 ǊƱترب Ǚ سةƼمجلس المنا ŇǇالما أƱ العادي Ƈالقضا Ǉالرقابة م Ǉتكو Ǉأ Ɣدارية المستقلة يجǗيئة اǌال
منǚƵ Ơقة مǌنية باألƵواǇ اǙقتƮادييǇ، وƼي الوقƘ نƽسŇǇƎƼ Ǌ مجلس المناƼسة لما يمارس مǌامƼ Ǌي 

، ǋذǉ )397(الترƤيƭ بالتجميŇǇƎƼ ƴ قرارǉ القاضي برƯƼ التجميƴ يƤضƴ لرقابة مجلس الدولة
 Ƙقرارا ǇƋرنسي بشƽال Ƴا المشرǌسŇدواجية التي كرƨǙيرا اƛك Ǌي الرقابة القضائية تشبƼ دواجيةƨǙا

Ƽي اƤتƮاǊƮ بمنƠ الترƤيƭ ينشا ǚƵقة باألƵواǇ المناƼسة لجنة ƵملياƘ البورƮة، Ƽمجلس 
 ƭيƤالتر ƯƼر Ƙقرارا ǏلƵ سر رقابة مجلس الدولةƽام، وبالتالي تƲذا النǋ ýǚƤ Ǉم ǇادييƮقتǙا

ƴبالتجمي.  
يǌƲر أŇǇ المعيار العضوي بالمعنǏ الضيǋ ƾو الذي يحدŇد توƨيƴ اƤǙتƮاƭ بيǇ القاضي 
ة العادي والقاضي اǗداري، ƎƼذا كانƘ الǌيئة تمارس سلƱة قمعية تƋديبية ضمǇ نشاƱاƘ مǌني

ƼاƤǙتƮاƭ يعود لمجلس الدولة، أمŇا ƍذا كانƘ السلƱة القمعية تمارس Ƽي Ʊƍار Ƶام Ƽالرقابة 
  .تعود للقضاƇ العادي

  الفرع الثاني
  سلطات القاضي اإلداري عند النظر في السلطة القمعية 

  .للهيئات اإلداریة المستقلة
  

 Ƙالقرارا Ňة ضدƵوƼالمر ǎاوƵي الدƼ رƲبالن ƭتƤالقاضي الم ŇǇƍ ǇƵ ƖادرƮالقمعية ال
 ǋو مجلس الدولة، وǋذا األƤير Ƽي التشريƴ الجƨائري اƤتƮاƮاتǙ Ǌ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

ƹير أننا نتساǇƵ ýƇ القراراƘ التي يشوبǌا ƵيƔ ). أوŹǙ ( تتعدǎ حدود ƍلƺاƇ القرار اǗداري 
مكǇ لǊ ذلǁ بشǇƋ الǚمشروƵية، Ƽالمتقاضي مǇ حقƱ ǊلƔ التعويǋ ǇƵ Ưذǉ القراراýǌƼ Ƙ ي

  ).ƛانيا ( Þ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالسلƱة القمعية 

ŷǗوƈ-ƅاƸلǕا ǌدعــو :  

                                        
397 - Ɩر المادƲاألمر /19 ان Ǉم ƖيرƤي 03-03أƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم ƴسة، المرجƼبالمنا ƾالمتعل ،

ƾالساب.      
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 ƵيƼ Ɣي أحد أركانǌا، أو الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةحيǇ يƮيƔ الجƨاƇاƘ التي تتƤذǋا 
 مýƛ القراراƘ التي تتƤذǋا الǌيئاƘ اǗدارية التقليدية، ǋ ŇǇƎƼذا القرار يكوǇ. شروƮ Ʊحتǌا

ǊائƺلƎبالحكم ب ǊلبƱ Ǐلƍ ǇƵاƱجابة الƍ ƃǙƍ Ćحينئذ ǇعƱقاضي ال ǁيمل Ǚو ŹǚƱبا.  
ŇǇƍ القرار القاضي باǗلƺاƇ يƛير أمورا ƛǚƛة، وǋي Ʊبيعة حجيتǊ، ونƱاƾ سريانǊ، وحدود 

ǊنƋبش ƇاƺلǗة قاضي اƱ398(سل(.  
1 –ƍ ǉاذƤمنذ ات Ǌالمقضي ب Ƈذا القرار بحجية الشيǋ ƴيتمت Ǐة أولǌج ǇمƼ  Ǌائƺلƍ يوم Ǐل

 ƃǙƍ ذا القرارǋ ƖادƵƍ Ǉيمك ǚƼ Ǐƺالمل Ƈاƨيذ الجƽتن ǇƵ ƖدارǗا ƴتمتن Ǉالحجية أ ǉذǋ رƛأ Ǉوم
Ɣذا العيǋ Ǉم ǊحيحƮبعد ت.  

2 – ýبالنسبة للمستقب ƱقƼ يسري Ǚ Ǌالمحكوم ب ƇاƺلǗا ŇǇƎƼ ،Ǌسريان ƾاƱأما بالنسبة لن 
ƺلǗقرار اƼ ǉاذƤيوم ات Ǐلƍ Ǌنما يرتد سريانƍوƐو حكم كاشف وليس منشǋ Ƈا.  

 أما ǇƵ حدود سلƱة قاضي اǗلƺاƼ Ƈي نƱاƾ الجƨاƇاƘ اǗدارية، Ƽالقاضي يتوقف – 3
دورƵ ǉند ƍلƺاƇ الجƨاƇ الباýƱ دوǇ النƲر Ƽي ǚƮƍحǊ أو تقويمǊ أو تعديلƼ ،ǊمǇ الناحية العملية 

نتƲر ƍلƺاǋ Ƈذا القرار مǋ ýƛذا اǗلƺاǙ Ƈ يجدي كوǇ أŇǇ الƱاǇƵ الذي أƹĈلƾ محلǊ مǙ Źǚƛ ي
القاضي بالƺلƼ ƾحسƔ وƍنما ينتƲر Ƶدالة أوý مقتضياتǌا أŇǇ الحكم بƎلƺاƇ قرار ƹلƾ المحǋ ýو 

  .بمƛابة حكم بƵƎادƼ Ɩتحǌا
ǋ ŇǇƍناǁ جداƼ ŹǙقǌيا قديما حوý دور قاضي اǗلƺاƇ يقضي بعدم ƍمكانية توجيǊ القاضي أوامر 

،ƘاƱالسل Ǉبي ýƮƽبمبدأ ال ǚمƵ ƖدارǘلƯالتعوي ǎوƵأمام د Ǉندما نكوƵ ýذا يقاǋ يرƹ Ǉلك .  

  : دعــوǌ التعويƙ–ƭانيńا 
 ǋي للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة دƵوǎ التعويƼ Ưي مجاý السلƱة القمعية : ƈهميتǊا– 1

تلǁ الدƵوǎ التي يرƼعǌا المتقاضي المتضرŇر ضدŇ قرار ƹير مشروƳ اتƤذتǋ Ǌيئة ƍدارية 
ǎوƵي دǋ ǎركني مستقلة، أي باألحر Ǐلƍ ةƼضاƍ رƼتو Ɣالمستقلة ويج Ƙيئاǌولية الƌمس 

 .)399(الضرر والƱƤا وجود ǚƵقة السببية بينǌما

 ýالقرار حا ƇاƺلƎي بƽيكت Ǚ القاضي Ưالتعوي ǎوƵي دƽƼ ،ƇاƺلǗا ǎوƵكس دƵ ǏلƵ
ƛبوƵ Ƙدم مشروƵيتǊ، وƍنما يƮلحǊ أو يعدلǊ بالشكý الذي يراǉ معقوǙ، وǋنا تكمǇ أǋمية 

                                        
   .245 - 242 العامة، المرجƴ السابƭ ،ƾ  محمد باǋي أبو يونس، الرقابة القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية- 398

399 - DEGUEREGUE (M), « Sanctions administratives et responsabilité », AJDA, n° spécial 
(Sanctions administratives), 20 octobre 2001, p. 86.     
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  .عويƯدƵوǎ الت
 للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةŇǇƍ المجلس الدستوري الƽرنسي وǋو يعترف بالسلƱة القمعية 

 Ǉم ŇعدƼ ،راد الدستوريةƼاأل Ƙوحريا ƾيلة بحماية حقوƽالك Ƙة باحترام الضماناƱالسل ǉذǋ Ǉأقر
 ǎوƵد ƾريƱأمام مجلس الدولة ب ƘاƇاƨالج ǉذǋ يƼ ǇعƱال Ƴالمشر ýيجع Ǉأ Ƙالضمانا ǁتل

     .       )Ƈ)400 الكامýالقضا
 ƠلƱƮم ŇǇƎƼ ǇنساǗا ƾة المحكمة األوروبية لحقوǌوج Ǉي محكمة «ومƼ ƾالح Le 

droit à un tribunal « Ɩالماد ƭ6/1 المكرس بن Ǉم CEDH Ǉالمحكمة م Ǉتكو Ǉم أƨيستل 
Ưالتعوي ǎوƵي دƼ رƲا النǌحق . ýمح ýيح Ǉأ Ǉللقضية ويمك ýالكام ƭحƽال ǊمكانƎالقاضي بƼ

Ǘاǉبقرار Ɩدار.  
 Ưالتعوي ǎوƵلية دƈ ةƽƮرس بƃدارية المستقلة يكǗا Ƙيئاǌبال ƭاƤرنسي الƽال ƴالتشري

، ƼاƤتƮاƭ مجلس الدولة الƽرنسي Ƽي ǋذا الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةضدŇ العقوباƘ التي توقعǌا 
 Ƙمقتضيا ǁبذل ƾƼويوا Ưالتعوي ǎوƵد Ǐلƍ ƇاƺلǗا ǎوƵد ǎيتعد ýالمجاCEDH)401(.  

لمشرƳ الجƨائري ƎƼنǊ يƽرƾ بيǇ اƤǙتƮاƼ ƭي دƵوǎ اǗلƺاƇ المرƼوƵة ضدŇ أمŇا ا
 أƛناƇ ممارستǌا للسلƱة القمعية، أيǇ ترƴƼ أمام مجلس الدولة وǋذا الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

األƤير Ǚ يتعدƍ ǎلƺاƇ قراراƘ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، أما دƵوǎ التعويŇǇƎƼ Ư النƮوƭ لم 
لتالي بالرجوƍ ƳلǏ قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية Ƽي ǋذا المجاý أيǇ ترƴƼ الدƵوƍ ǎلǏ با. تشر ƍليǌا

 ƍذا أراد أǇ يرƼعǌا مستقلة ǇƵ دƵوǎ التعويƍ ،Ưذ بعد أǇ  )402(مجلس قضاƇ الجƨائر العاƮمة
يحýƮ المتقاضي ƵلǏ قرار مǇ مجلس الدولة باǗلƺاƇ يتجƍ ǊلǏ الƺرƼة اǗدارية للمجلس 

أما ƍذا كاǇ المعنǏ باألمر يƱالƔ بƎلƺاƇ القرار، ويرƱ ƾƼلǎ. Ɣ التعويƯالقضائي، ليرƴƼ دƵو
 ƱرتباǙلوجود ا ǇلبيƱي الƼ Ƙمجلس الدولة بالب ƭتƤالحالة ي ǉذǋ يƼ ،Ưالتعوي ƔلƱب ƇاƺلǗا

 Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽقا ألحكام الƼما وǌالمدنية276بين ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉم  .  

  : ƈســاسǊا– 2
                                        

400 - AUTIN (J-L), « Le pouvoir répressif d’une A.A.I, devant le juge administratif : note sous 
conseil d’Etat, 14 juin 1991, association radio solidarité », RFDA, n° 06, 1993, p. 1022 –
1023 ; C. Const. n° 89-248 DC du 17 janvier 1989, 31éme cons. 

401 - DELVOLVE (P), « Du juge », Op.cit, p.24 ; GERBAUD MORLAES, « Les droits 
de la défense devant les A.A.I … », Op.cit, p. 15 – 16. 

402 - Ɩر المادƲ7 ان Ǉأ Ǉيمك Ǌأن Ǉيد للمتقاضي كوƽم Ǌر أنǌƲي ýذا الحǋ ŇǇم أƹالمدنية، ر ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉم 
 Ǉالعدالة م Ɣمبدأ تقري ƴم Ǐيتماش Ǚ ǎرƤة أǌج Ǉم Ǌأن ƃǙƍ ،داريةǗة اƼرƺقرار ال Ňستئناف ضدǙبا ǇعƱي

Ǉيئتيǋ Ǐلƍ Ǌس القضية يتجƽالمتقاضي أمام ن ýذ يجعƍ ،ǇƱالمواǇتيƽتلƤم Ǉقضائيتي .  
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 Ưابع Ƙيئاǌدارية المستقلةالǗ Ǌليƍ Ɣذا ما تقترǋالقضائي و ƴابƱا الǌيƼ رǌƲام يǌا مǌل 
اللجنة المƮرƼية، ƍذ Ƽيما يƭƤ النشاƱاƘ القضائية لǌذǉ الǌيئاƼ Ƙي ممارستǌا للسلƱة القمعية 
 ýيعم Ǉأ Ǉيمك Ǚ العدالة، والذي ƨاǌر جƱاƤأساس م ǏلƵ ولية الدولةƌا مسǌائƱƤأ ǇƵ Ɣيترت

اللجنة المƮرƼية الƽرنسية، أمŇا Ƽي الجƨائر Ƽرƹم وضوƟ النƭ الدستوري الذي بƼ ƃǙƍ Ǌي حالة 
. )403(يقضي بǇƋ القانوǇ يحمي المتقاضي مǇ أي تعسف أو أي انحراف يƮدر مǇ القاضي

 ǇƋبش Ǌب ýيعم Ǚ ذاǋ Ǉدارية المستقلةولكǗا Ƙيئاǌال.  

  : المسƊولية ƓسƓب المǊاǃ اǕدارية–* 
لة Ƶند نشƋتǌا Ƽي Ƽرنسا Ǚ تتمتƴ بالشƮƤية القانونية، وǋذا ما ينتƝ الǌيئاƘ اǗدارية المستق

 ǎاوƵالدƼ ،الدولة ǏلƵ ýا بǌليƵ Ưالتعوي ǎوƵتقام د Ǚ ذƍ ،Ƙيئاǌال ǉذǋ وليةƌدم مسƵ ǊنƵ
لكƼ Ǉي القانوǇ الجƨائري ǋ ŇǇƎƼذǉ . )404(المرƼوƵة ضدǋŇا يعتبرǋا القاضي مرƼوƵة ضدŇ الدولة

  . ، ƼالدƵوǎ ترƴƼ ضدǋŇا )405(القانونية واǙستقýǚ الماليالǌيئاƘ تتمتƴ بالشƮƤية 
 ŇǇƎƼ رنسيƽال Ƈالقضا ƔحسƼ ،ا القانونيǌي أساسǋو ،ǎوƵالد ǉذǋ يƼ ǎرƤة أƱار نقƛت

 ƘاƱنشا ǏلƵ ولية الدولةƌدارية المستقلةمسǗا Ƙيئاǌالجسيمال ƋƱƤال ƔلƱيما  )406( يتƼ ذاǋو ،
لة، أما ƍذا كانƘ الدƵوǎ مرƼوƵة أمام القضاƇ يƭƤ دƵوǎ التعويƯ المرƼوƵة أمام مجلس الدو

العادي Ƽي حالة مجلس المناƼسة، ƼيǌƲر القاضي العادي أكƛر شدƼ ƖŇي تƱبيƾ الƋƱƤ الجسيم 
 ƖƇمبدأ قرينة البرا ƾرƤ محكمة استئناف باريس لم تعتبر ŇǇداري، حيث أǗمقارنة بالقاضي ا

  .)ƋƱƤ Compagnie Diamantaire d’Anvers )407 جسيما بمناسبة قضية
وتبقƼ ǏكرƖ الƋƱƤ الجسيم مبǌمة رƹم أŇǇ محكمة استئناف باريس أƤذƘ بعيǇ اƵǙتبار 

  .ƹياƹ ƔموƯ النƮوƵ ،ƭنƮر الشدƖŇ وحالة التلبس Ƽي تجاوƨ السلƱة
 رقابتǋ ،Ǌذا ما أدŇǇƍModuler ǎ الƱابƴ المرǇ لƽكرƖ الƋƱƤ الجسيم يجعý القاضي يƺيŇر 

                                        
403 - Ɩر المادƲائري لسنة 149 انƨالدستور الج Ǉ1996 م.  

404 - AUTIN (J-L), « Le contrôle des A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent »,  Op.cit, 
p.1554. 

405 - Ɩر المادƲاألمر 43/2 ان Ǉي 10-01 مƼ Ƣرƌ2001 جويلية 03، المƴبالمناجم، المرج ƾيتعل ، Ýƾالساب 
 Ɩالماد ǁ112كذل Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ǇƵ ƨاƺال ýونق Ƈرباǌبالك ƾيتعل ،

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا ƾريƱ.  
406 - « … que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en raison du 

fonctionnement ou des activités de la COB qu’en cas de la faute lourde », CE. du 
22 juin 1984. 

407 - DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de la COB… », Op.cit, p. 1145. 
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نية ƍيجاد الƋƱƤ الجسيم، وأŇǇ تƱبيƼ ƾكرƖ المسƌولية ضدŇ الدولة بالبعƍ ƯلǏ القوý بعدم ƍمكا
 ǉذǋ دارية المستقلةبمناسبةǗا Ƙيئاǌي الƼ Ɩواحد ƖŇمر ƃǙƍ ي سنة  لم تعرفƼ رنساƼ1964)408(. 

Ưأي تعوي Ǐلƍ دƌولية التي لم تƌالمس ǉذǋ Ʊشر Ǐلƍ ŹǚƮأ ƴراج ǉتجاǙذا اǋ . Ǉم
 ŇǇƎƼ ǎرƤر أƲة نǌداريوجǗا Ƙيئاǌة المستقلةال Ǐلƍ جدا Ɣام القمعية قد تقترǌالم Ƙذا 

ƍ مƹالقضائية ر ƘاƱدالسل      ƘملياƵ يم ومراقبةƲسة ولجنة تنƼا، كمجلس المناǌاريت
البورƮة، Ƽعدم احترام ضماناƘ المحاكمة العادلة كنشر المداوƘǙ، وانتǌاǁ مبدأ الحياد قد 

Ƙيئاǌال ǉذǋ وليةƌير مسƛ409(ي(.  
 Justiceلجسيم Ƽي مسƌولية الدولة ǇƵ مرƾƼ العدالة اǗدارية ŇǇƍ اشتراƱ الƋƱƤ ا

Administrative مجلس الدولةƼ ،ǇعƱمكانية الƍلية وǚستقǙي اƼ ýƛا تقليدية تتمǌراتŇمبر 
الƽرنسي يقبý مبدأ مسƌولية الدولة ƵلǏ أساس الƋƱƤ الجسيم، ذلƼ ǁي األحكام القضائية ƹير 

عترف بوجود ذلǁ الƋƱƤ الجسيم، ƹير أŇǇ محكمة النقƯ مǇ ولو أنƼ Ǌƃي األýƮ لم ي. النǌائية
Ǌƽتكيي Ʊالجسيم وشرو ƋƱƤمرونة ال Ɩكرƽب ŹǙماƵƍ Ʊذا الشرǋ Ɩحد Ǉم ƘƽƽƤ ǎرƤة أǌ410(ج( .

 Ǐلƍ رنسيƽيير موقف مجلس الدولة الƺت Ǐلƍ ديƌسي Ưمحكمة النق ǊذتƤالذي ات ǉتجاǙذا اǋ ýǌƼ
ƍ العدالة ƾƼمر ǇƵ ولية الدولةƌسيس مسƋبالنسبة ت Ʊالبسي ƋƱƤال Ǐدارية المستقلةلǗا Ƙيئاǌلل 

ÞǇلحماية المتقاضي  
  الفرع الثالث

 .إستثناءات عن القواعد العامة
   

 Ưر بعǌƲدارية المستقلة تǗا Ƙيئاǌة القمعية للƱالسل ǏلƵ داريǗا Ƈدراسة رقابة القضا
 ƾداري المسبǗلم اƲي التǋد العامة، وƵالقوا ǇƵ ƘاƇناƛستǗا)Ǚأو(ǇعƱيد الƵموا ،)انياƛ ( 

  .)ƛالƛا(ووقف التنƽيذ 

 Ǘوƈ- قƓداري المسǕا ǃلưشرط الت:  

                                        
408 - CLINQUIENNOIS (M), Droit public économique, ELLIPSES, Paris, 2001, p. 109. 
409 - DEGUERGUE (M), « Sanctions administratives et responsabilité », Op.cit, p. 88. 
410 - Cass. Ass. Plèn. 23 février 2001, qui définit la faute lourde comme suit : « La 

déficience caractérisé par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service 
public de la justice à remplir la mission dont il est investi », D, 2001, inf., p. 909. 
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 Ǐلƍ ǎأو شكو ƔلƱ تقديم ǉŇدر القرار ضدƮ الذي ƭƤالش Ǐيتول Ǉأ ǉداري معناǗلم اƲالت
الجǌة مƮدرƖ القرار، أو ƍلǏ الجǌة التي تعلوǋا، وذلǁ مǇ أجý مراجعة القرار ƍمŇا بسحبǊ أو 

  .Ʊريقة حý ودŇي للنƨاƳ قبƵ ýرضƵ ǊلǏ القضاƍƇلƺائǊ، وǋي 
التƲلم Ƽي القانوǇ الجƨائري ƹير ملƨم بالنسبة للقراراƹ Ƙير المركƨية، أمŇا بالنسبة 

حيث Ǚ يمكǇ مǚƛ رƴƼ دƵوǎ . للقراراƘ التي تƮدر ǇƵ الǌيئاƘ المركƨية ǌƼو ƍجراƇ وجوبي
لتƲلم وانتƲار ردŇ اǗدارƖ سواƇ قضائية ضدŇ قرار Ʈدر مǇ وƨير ƃǙƍ بعد القيام بƎجراƇ ا
  .)411(باǗيجاƔ أو بالسلƔ، وبعدǉ يجوƨ لنا رƴƼ الدƵوǎ القضائية

 Ɩة أمام مجلس الدولة  بحكم المادƵوƼالمر ǎاوƵالدƼ 40 مجلس لدولة تحيلنا Ǉقانو Ǉم 
 التي تشترƱ لقبوý دƵوǎ اǗلƺاƇ المرƼوƵة ضدŇ قراراƍ)412( ƘلǏ قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية

Ƙ اǗدارية المركƨية والǌيئاƘ الوƱنية المستقلة والمنƲماƘ الوƱنية المǌنية  وجود ƱعǇ السلƱا
ǋذا كلƮ ǊحيƠ ومقبوƍ ýذا توقف مجǌود القاضي وكذلǁ المتقاضيƵ ǇلǏ البحث Ƽي . تدرجي

مƮدر القاƵدƖ اǗجرائية Ƽي مƮدر واحد وǋو تقنيǇ اǗجراƇاƘ المدنية، لكǋ Ǉذا لم يعد كاƼيا 
 Ƴتنو Ɣادية بسبƮقتǙالسياسية وا Ɩور الحياƱت ǇƵ دارية الناجمةǗا ƘاƵƨبيعة المناƱو

Ǌي حياتƼ ةƮاƤ القانونية Ɣي الجوانƼ ائريƨالج ƴا المجتمǌƼية التي يعرƵجتماǙ413(وا(.  
 Ƴالرجو ýǚƤ Ǉجرائية مǗالقانونية ا ƖدƵدر القاƮم ǇƵ البحث Ǉبد مǙ ذا األساسǋ ǏلƵ

وضوƵية، التي تنƲم النشاƱ الذي كاǇ موضوǊƵ المناƵƨة اǗدارية ƍلǏ القوانيǇ الƤاƮة أو الم
 ýا القرار محǌنƵ درƮ دارية التيǗة اƱة والسلƮاƤالقانونية ال ƭاƤراد أو األشƼاأل Ǉبي
النƨاƳ، حيث تشتمǋ ýذǉ القوانيǚƵ ǇوƵ ƖلǏ القواƵد الموضوƵية ƵلǏ قواƵد شكلية أو ƍجرائية 

  .)414(رǋا اǗداري والقضائيتبيǇ كيƽية حý المناƵƨة Ƽي Ʊƍا
ŇǇƍ القوانيǇ الƤاƮة Ƶندما تنƲم التƲلم اǗداري يمكǇ أǇ تضƴ استƛناƇا ǇƵ القاƵدƖ العامة 

بعدما كاǇ ملǏƺ ومǇ جǌة ) المحاكم اǗدارية(Ƽقد تجعý التƲلم وجوبيا أمام المجالس القضائية 
  .أƤرǎ تلƺيǊ أمام مجلس الدولة بعدما كاǇ وجوبيا

                                        
 .Ƶ ،24 ƭ ،86 –87دد 200، 2 رقم Ƽ 12ريحة حسيƍ ،ǇجراƇاƘ دƵوǎ اǗلƺاƼ Ƈي الجƨائر، مجلة ƍدارƖ، المجلد - 411

، يتعلƾ باƤتƮاƮاƘ مجلس الدولة وتنƲيمǊ 1998 ماي 30، مƌرƼ Ƣي 01-98 قانوƵ Ǉضوي رقم - 412
ƾالساب ƴالمرج ǊملƵو. 

413 -Ƶ ،ارŇمƵ ائري  معاشوƨام الجƲي النƼ داريةǗة اƵƨي المناƼ جرائيةǗا ƖدƵادر القاƮد مŇتعد ،Ǉبد الرحمƵ اويƨ
 .ƭ15. 1999دار األمý، تيƨي وƨو، 

 .17 – 16، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... معاشو ƵمŇار، ƨƵاوي Ƶبد الرحمǇ، تعدŇد مƮادر القاƵدƖ اǗجرائية -  414
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 يǌƲر انǊ لم يتبǋ ƴذا المنƼ ،ƾƱالنƮوƭ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةمام ƹير أǇ الحý أ
المنƲمة لǌذǉ الǌيئاƘ لم تشر ƍلƍ ǏجراƇ التƲلم اǗداري المسبƾ كشرƱ لرƴƼ دƵوǎ اǗلƺاƇ أمام 

Þ Ǚ داري وجوبي أمǗلم اƲالت ýǌƼ ،مجلس الدولة  
 ،Ƙيئاǌال ǉذǋ أمام ǉورƮت Ǉيمك Ǚ ،الرئاسي ǇعƱدارية بالنسبة للƍ Ƙيئاǋ يǋ اǌتسميت ƔحسƼ

مستقلة Ǚ تتبǙ ƴ الوƮاية اǗدارية وǙ السلƱة الرئاسية، وبالتالي Ǚ توجد سلƱة أƵلǏ منǌا تƋتمر 
  .بƋوامرǋا

أما بالنسبة للƱعǇ الوǙئي، ƼيƽترƯ أǇ النƮوƭ التي تنƲم الƱعوǇ ضدǋ Ňذǉ الǌيئاƘ لم 
 العقابية يقدم أمام مجلس الدولة، ƽƼي ǋذǉ الحالة تنƵ ƭلǏ أي استƛناƇ، وأŇǇ الƱعǇ ضدŇ قراراتǌا

  .ƍذ Ǚ استƛناƃǙƍ Ƈ بنƭ. يجƔ الرجوƍ ƳلǏ قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية
 ƲƼمحا Ňائري الدولي ضدƨالج ǁي قضية البنƽƼ ǁير ذلƹ Ǉمجلس الدولة كا ǉاتجا ŇǇير أƹ

Ǉ متƮرف ƍداري البنǁ المركƨي بشƱ ǇƋعǇ مقدم ضد قرار اللجنة المƮرƼية  القاضي بتعيي
ǋذا الƱعǇ يدƼ ýƤي Ʊƍار : (( مƌقƘ لدǎ البنǁ الجƨائري الدولي، حيث قضǏ المجلس بما يلي

 Ɩ146الماد Ǉالقانو Ǉي 10-90 مƼ Ƣرƌ14، الم ýريƼ1990 أ ŇǇوأ ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،
Ǔجاǋ ýذǉ المادƖ تƤرƵ ƜمŇا ǋو مقرŇر Ƽي قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية Ƽيما يƭƤ اǗجراƇاƘ وا

 ýي أجƼ ǇعƱذا الǋ ƴƼير Ǉأ ƱقƼ Ʊا تشترŇنمƍو ƾمسب ǇعƱ ǏلƵ ƭتن Ǚ 415()) يوما60بحيث(.  
 Ƙذا كانƎƼ ،يةƛالحي ǎحوƼ يƼ Ǉنتقاد يكمǙمجلس الدولة منتقد، وا Ǌب Ǐالتبرير الذي أت ŇǇƍ

 Ɩ146الماد Ǉقانو Ǉ10-90 م Ɩا المادǌأمر 107، تقابل Ǉداري 11-03 مƍ ǇعƱ ǏلƵ ƭتن Ǚ ،
ƍذƼ ǇالمشرƳ لما أراد أƾ . Ǉ وƍنما تشترƼ ƱقƱ أǇ يرǋ ƴƼذا الƱعƼ Ǉي أجý ستيǇ يومامسب

يضƴ استƛناƇا ƵلǏ مواƵيد الƱعǇ نƵ ƭلǏ ذلƮ ǁراحة، ƍذ أŇǇ الƱعǇ أمام مجلس الدولة يقدم 
Ƹتاريخ التبلي Ǉم Ǉريǌش ýي أجƼ)416(  يوما Ǉستو Ǌجعل Ưالنقد والقر Ǉي قانوƼ Ƴالمشر Ǉلك ،

Ʊبيقا لقاƵدǙ Ɩ استƛناƃǙƍ Ƈ بنƭ، وƱالما أŇǇ المشرƳ لم ينƮ ƭراحة Ƽي ǋذǉ ، وذلǁ ت)60(
 ƵلǏ استبعاد الƱعǇ اǗداري المسبƼ ،ƾيƽترƯ أنƼ Ǌي للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالقوانيǇ المنƲمة 

 ǇعƱال Ǉا يكوŇاميا لمƨلƍ لمƲالت ýالمدنية الذي يجع ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǐلƍ Ɩالعود Ɣالحالة يج ǉذǋ
  .ام مجلس الدولةأم

                                        
، البنǁ الجƨائري الدولي ضدŇ محاƲƼ البنǁ 2003 أƼريƼ Ƣ01 ýي  مجلس الدولة، الƺرƼة الƛانية، قرار مƌر- 415

 .ƭ ،135-138 2003، 03المركƨي ومǇ معǊ، مجلة مجلس الدولة، Ƶدد 

416 - Ɩر المادƲي 154-66 األمر 280 انƼ Ƣرƌ08، الم Ǉ1966 جوا ýالمدنية، المعد ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉيتضم ،
ƾالساب ƴوالمتمم، المرج. 
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 ǇاƼ ǇعƱيد الƵموا ǇƵ اƇناƛاست Ƴالمشر ƴكلما وض Ǌم انǌƽمجلس الدولة ي Ƈقضا Ɣوحس
شرƱ التƲلم اǗداري المسبǙ ƾ يمكǇ تƱبيقǊ، و Ƽي الحالة العكسية أيǇ يقدم الƱعǇ وƼقا 

ي وبالتال. للمواƵيد المنƮوƵ ƭليǌا Ƽي قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية، ƼاǇ التƲلم يكوǇ وجوبيا
 ƴلم يض ƳالمشرƼ ،لمƲتقدم بعد تقديم الت ƨاƺوال Ƈرباǌالك Ʊلجنة ضب Ƙضد قرارا ǇعƱالƼ

ǇعƱيد الƵموا ǇƵ اƇناƛاست .  
Ƽي األƤير أŇǇ شرƱ التƲلم اǗداري Ǚ يمكƛƍ ǇارتǊ بالنسبة للƱعوǇ المقدمة ضدŇ نشير 

لجƨائر، ƍذ قراراƘ مجلس المناƼسة كوǇ اƤǙتƮاƭ يعود للƺرƼة التجارية لمجلس قضاƇ ا
 ýالمدنية حو ƘاƇجراǗا Ǉقانو ǇƵ Ƈناƛاست ƴلم يض Ƴالمشر ŇǇالما أƱ اديƵ Ƈأمام قضا Ǉنكو

  .ǋذǉ النقƱة Ƽي األمر المتعلƾ بالمناƼسة

  :مواعيد الطعن -ƙانيا 
 Ɩالماد ƭما يلي280تن ǏلƵ المدنية ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉأمام المحكمة : ((  م ǇعƱال ƴƼير

  ýǚƤ شǌريǇ مǇ تاريخ تبليƸ قرار الرƯƼ الكلي أو الجƨئي الجƨئي)مجلس الدولة(العليا 
 Ɩي المادƼ ǊنƵ ƭوƮالميعاد المن Ƈاǌتاريخ انت Ǉداري، أو مǗا ǇعƱ279لل Ƙي حالة سكوƼ 

 Ňالرد ǇƵ داريةǗة اƱالمقدمة أمام مجلس الدولة بحكم )). السل ǇعوƱال ǏلƵ ذا الميعاد يسريǋ
لمحكمة العليا، حيث تم نقلǌا ƍلǏ مجلس الدولة، ǋذǉ المواƵيد اƤتƮاƮاƘ الƺرƼة اǗدارية با

، ƹير أŇǇ )417(تشكý القانوǇ العادي Ƽي مجاƈ ýجاý الƱعƼ Ǉيما يƭƤ المناƵƨاƘ اǗدارية
 ƖرƱƌالم ƭوƮتلف النƤدارية المستقلةمǗا ƘيئاǌللƖدƵالقا ǉذǋ ƴدائما م ƾƼتتوا Ǚ  . Ưي بعƽƼ

، وƼي حاƘǙ أƤرǎ يقرŇ أجاƹ Ǚير تلǁ المعروƼة Ƽي الحاƘǙ يǚحƲ سكوƘ المشرƳ بشƋنǌا
  . قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية

ƽƼي المجاý المƮرƼي ŇǇƎƼ األمر المتعلƾ بالنقد والقرƯ يشير ƍلǏ أŇǇ الƱعوǇ المقدمة 
ضدŇ قراراƘ اللجنة المƮرƼية Ƶندما تمارس السلƱة العقابية، أي تلǁ المتعلقة بتعييǇ قائما 

و المƽƮي والعقوباƘ التƋديبية يجƔ أǇ يقدم Ƽي أجý ستيǇ يوما ابتداƇ مǇ تاريخ باǗدارƖ مƌقتا، أ
Źǚشك ǇعƱال ƯƼسير ƃǙƍو ،Ƹ418(التبلي( ǇƵ اƇناƛاست ƴلم تض Ɩالماد ǉذǋ ŇǇر أǌƲلة يǋو ýألو ،

 Ǉريǌالش ýيوما تعاد Ǉالستي ƖŇمد Ǉأ ýيقاƼ ،Ƹتاريخ التبلي Ǉم Ǉريǌش ýي أجƼ ǇعƱتقديم ال ƖدƵقا
ƃير انƹ  ذاƍ يوما Ǉالستي ǇƵ يدƨقد ت Ǉريǌلة الشǌمƼ ،ǇيƽتلƤم Ǉاألجلي ǚي الحقيقة كƼ Ǌك ǎرǌش

                                        
417 -  Ɩر المادƲالعضوي 40ان Ǉالقانو Ǉي 01-98 مƼ Ƣرƌمجلس 1998 ماي 30، الم ƘاƮاƮتƤبا ƾالمتعل ،

ƾالساب ƴالمرج ،ǊملƵو ǊيمƲالدولة وتن.  
418  -  Ɩر المادƲاألمر 107ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أوƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،.  
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ديسمبر وجانƽي أو جويلية وأوƘ، ويمكǇ أǇ تنقƼ ƭي حالة ما ƍذا كنا امام شǌر Ƽيƽري ذو 
ŇǇƍ اǙنتقاý مǇ الحساƔ باألشǌر الذي تبناǉ قانوǇ . الƛمانية والعشروǇ يوما مƴ شǌر مارس

ƘاƇجراǗنائي اƛستǙا ƴابƱال Ǉيبي Ưالنقد والقر ýي مجاƼ باأليام Ɣمعيار الحسا ƃǙƍ المدنية 
  .لمواƵيد الƱعǇ ضدŇ قراراƘ اللجنة المƮرƼية

أمŇا Ƽي مجاý البورƮة وكذا Ƽي مجاý اǙتƮاŇǇƎƼ ،ƘǙ قراراƘ الƺرƼة التƋديبية بالنسبة 
ضبƱ البريد واǙتƮاƘǙ، تكوǇ للجنة مراقبة وتنƲيم ƵملياƘ البورƮة وقراراƘ مجلس سلƱة 

Ƹتاريخ التبلي Ǉم ŅƇر واحد ابتداǌش ýي أجƼ أمام مجلس الدولة ǇعƱ419(قابلة لل(.  
Ƽي المجاý المنجمي، ŇǇƎƼ قراراƘ مجلس ƍدارƖ كý مǇ الوكالة الوƱنية للممتلكاƘ المنجمية 

لس الدولة Ƽي أجý والوكالة الوƱنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تكوǇ قابلة للƱعǇ أمام مج
  .)ƛǚƛ)420يǇ يوما ابتداŅƇ مǇ تاريخ تبليƸ القرار

 Ƙقرارا ŇǇأ ǏلƵ ƭن Ƴالمشر ŇǇƎƼ ،ƨاƺوال Ƈرباǌالك Ʊلجنة ضب ƭاƮتƤا ýي مجاƼو
، دوǇ أǇ يشير ƍلǏ )421(لجنة الضبƱ  يمكǇ أǇ تكوǇ موضوƱ ƳعǇ قضائي أمام مجلس الدولة

ǉذǋ يƼ Ǌأن ýما تجعلنا نقو ǇعوƱتقديم ال ýجاƈ أي Ýالمدنية ƘاƇجراǗا Ǉأحكام قانو ƾبƱالحالة ت 
 Ɩي المادƼ اǌليƵ ƭوƮالمن Ǉريǌالش ƖŇ280مدǉǚƵأ .  

أƤيرا بالنسبة لقراراƘ مجلس المناƼسة، ŇǇƎƼ الƱعǇ يقدم ƍلǏ الƺرƼة التجارية لمجلس 
 ýذا األجǋ ŇǇير أƹ ،القرار Ƹتاريخ تبلي Ǉم ŅƇرا ابتداǌش ýي أجƼ مةƮائر العاƨالج Ƈقضا Ǉيكو

ƈ ŇǇƍجاý الƱعǇ ضدŇ قراراƘ مجلس . )ƛ)422مانية أيام بالنسبة للƱعƼ Ǉي اǗجراƇاƘ المƌقتة
، رƹم أŇǇ )423(المناƼسة نƽسǌا أجاý استئناف الحكام الƮادرǇƵ Ɩ المحاكم أمام المجالس القضائية
  .الƱعǇ ليس استئناƼا Ƽمجلس المناƼسة ليس ǋيئة قضاƇ درجة أولǏ وƍنƃما ǋيئة ƍدارية

                                        
419 -  Ɩر المادƲالمرسوم التشريعي 93ان Ǉ10-93 مƌي ، المƼ Ƣة 1993 ماي 23رƮببور ƾومتمم، يتعل ýمعد ،

 Ɩالماد Ýƾالساب ƴ17القيم المنقولة، المرج Ǉقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد 2000 أوƵد القواŇالمحد ،
ƾالساب ƴسلكية، المرجǚالسلكية وال ƘǚƮالعامة المتعلقة بالبريد والموا.  

420 -  Ɩر المادƲرقم 48ان Ǉالقانو Ǉي ، الم02-01 مƼ Ƣرƌ03 2001 جويليةƾالساب ƴالمناجم، المرج Ǉقانو Ǉالمتضم ،.  
421 -  Ɩر المادƲ149ان Ǉالقانو Ǉي 01-02 مƼ Ƣرƌري 05، المƽيƼ 2002 ǇƵ ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾالمتعل ،

ƾالساب ƴالمرج ،Ƙالقنوا ƾريƱ.  
422  -  Ɩر المادƲاألمر 63ان Ǉي 03-03 مƼ Ƣرƌ2003 جويلية 19، الم ƾالمتعل ،ƾالساب ƴسة، المرجƼبالمنا.  
423 -  Ɩر المادƲي 154-66األمر  102انƼ Ƣرƌ08، الم Ǉوالمتمم1966 جوا ýالمدنية، المعد ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉيتضم ،ƾالساب ƴالمرج ، .  
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ŇǇƍ العقابية Ƙالقرارا Ňضد ǇعƱيد الƵدارية المستقلة دراسة مواǗا Ƙيئاǌلل ƴابƱر الǌƲſت 
ǇيكوƼ ،رǌباأليام، وأحيانا باألش Ɣام الحساƲأحيانا يعتمد ن ƳالمشرƼ ،ýجاǓا ǉذǌوضوي لƽال 

Ƙأو يسك ،Ǉيƛǚƛ يوما أو Ǉأي تبري. ستو Ǌيوجد ل Ǚ دŇذا التعدǋو ýجاǓد اŇتعد Ǉروبالنتيجة يكو.  

  :وƽف التنƻيذ -ƙالƙا 
تتمتƴ القراراƘ اǗدارية بقرينة المشروƵية وامتياƨ األولوية اللذاǇ يسمحاǇ بالتنƽيذ الƽوري 

، لكǇ الوضƴ أمام )424(للقرار اǗداري رƹم أنǊƃ محƱ ýعǇ باǗلƺاƇ أمام القاضي اǗداري كƵ ýƮƋام
  .اƼ ƘكاǇ لƨاما تكريس مبدأ وقف التنƽيذ مƤتلف، ǌƼذǉ األƤيرƖ تتƤذ ƵقوبالǌيئاƘ اǗدارية المستقلة

  :تكريƧ مƓدƈ وƽف التنƻيذ - 1
كرس المجلس الدستوري الƽرنسي بمناسبة السلƱة القمعية المƤولة للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة 
 ƾح Ƙيئاǌال ǉذǌل Ƴالمشر Ơالذي من Ƙي الوقƽƼ ،يذƽريحة القيمة الدستورية لمبدأ وقف التنƮ ةƽƮب

  .دƖ قابلǌا مǇ جǌة أƤرǎ وجوƔ حماية األشƤاƭ المتابعيǇ أمامǌاتوقيƵ ƴقوباƘ شدي
 المتعلƾ بالمناƼسة وحرية األسعار الƽرنسي ينƼ ƭي 1986 ديسمبر 01لقد كاǇ األمر 

 Ɩالمجلس 15الماد ŇǇير أƹ ،يذƽيوقف التن Ǚ سةƼمجلس المنا Ƙقرارا Ňضد ǇعƱال ŇǇأ ǏلƵ Ǌمن 
لمتقاضي مƍ Ǉحدǎ الضماناƘ األساسية للدƼاƳ، كوǇ أŇǇ الدستوري قضǏ  بǋ ŇǇƋذǉ المادƖ تجرد ا

العقوباƘ التي يŃوقعǌا المجلس Ʈارمة ومتنوƵة، منǌا ƍجراƇاƘ تحƲƽية، سلƱة األمر وسلƱة 
Ɩمالية شديد ƘقوباƵ ƴ425(توقي(.  

المǚحƲ أŇǇ القاضي الدستوري لمŇا قرŇر حƾ المتقاضي Ƽي الحƮوƵ ýلǏ وقف التنƽيذ 
ƘاƵƨالمنا Ưببع ǊƱي وقف ربƼ ا جديداǋاتجا Ǐالمجلس الدستوري قد تبن ŇǇƎƼ Ǌقƽال Ɣحس Ǉلك ،

  .)426(التنƽيذ ألŇǇ مجلس المناƼسة يتمتƴ بسلƱاƹ Ƙير تلǁ التي تتمتƴ بǌا الǌيئاƘ اǗدارية التقليدية
 يجƔ أǇ يقترǇ بضمانة وقف للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةƍذƼ ǇاƵǙتراف بالسلƱة القمعية 

ƵلǏ للسمعياƘ والمرئياƘ الدستوري الƽرنسي بمناسبة السلƱة القمعية للمجلس اƼǙالمجلس . التنƽيذ
                                        

424 - Ɩر المادƲي 154-66 األمر 283 انƼ Ƣرƌ08، الم Ǉ1966 جوا ýالمدنية، المعد ƘاƇجراǗا Ǉقانو Ǉيتضم ،
 .جƴ السابƾوالمتمم، المر

425 - Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil de la 
concurrence, de l’étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires 
qu’il peut prononcer, le droit pour le justiciable formant un recours contre une 
décision de cet organisme de demander et d’obtenir, les cas échéant, un sursis à 
l’exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la 
défense. C . Const. n° 87-224 DC du 27 janvier 1987, 22éme Cons.  

426 - DELMAS-MARTY (M) TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger, Op.cit, p. 127. 
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 Ɩي حالة المادƼ ǁيذ وذلƽا موقف للتنǋŇضد ǇعƱال Ǉا المجلس يكوǌالتي يوقع Ƙالعقوبا ŇǇƋر بŇقر
42/3ƭيƤالتر Ɣقوبة سحƵ أي Ý . Ǉقا للقانوƼيذ وƽوقف التن ƔلƱ ǇيمكƼ ǎرƤاأل ƘǙي الحاƼ اŇأم

ŇǇ وقف التنƽيذ Ǚ يمƼ ýƛقƱ قوƼ ƖŇي مواجǌة السلƱة القمعية لǌذǉ الǌيئاƘ المستقلة وƍنما ƍ. العادي
  .)427(العنƮر األساسي الذي ترǁ القاضي الدستوري يƤوǋ ýذǉ الǌيئاƘ سلƱة قمعية

 ǇعوƱي الƼ رƲي النƼ ƭتƤالم Ƈالقضا Ǌمǌي Ǚ القاضي الدستوري ŇǇأ Ǉي كلتا الحالتيƼ رǌƲي
ƨالج Ňيذ بالنسبة المقدمة ضدƽلم يقر وقف التنƼ دارياƍ اديا أوƵ اƇقضا Ǉكا Ƈدارية سواǗا ƘاƇا

للعقوباƘ التي يوقعǌا مجلس المناƼسة كوǇ أŇǇ الƱعǇ ضدǋŇا يكوǇ أمام القضاƇ العادي، وƍنما بالنƲر 
، Ƽقد ƋƼينما كانƘ سلƱة قمعية يجƔ أǇ يقابلǌا ƍمكانية وقف التنƽيذ. ƍلǏ العقوباƘ التي يوقعǌا المجلس

 ŇǇم أƹر Ƙوالمرئيا Ƙللسمعيا ǏلƵمكانية بالنسبة للمجلس األǗا ǉذǋ كرس المجلس الدستوري
  .الƱعوǇ المقدمة ضدŇ الجƨاƇاƘ التي يوقعǌا ǋذا المجلس يكوǇ أمام مجلس الدولة

 الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةلقد أضحǏ وقف التنƽيذ Ƽي نƱاƾ الجƨاƇاƘ اǗدارية التي توقعǌا 
 ƍلƨاما ƵلǏ المشرǙ Ƴ يمكنǊ التنýƮ منƎƼ ،Ǌذا كاǙ Ǉ يمكنƮƍ Ǌدار قانوǇ ينƵ ƭلƼ Ǐي Ƽرنسا

الحرماǇ مǇ ضمانة مǇ ضماناƘ الدƼاƎƼ ،ƳنǙ Ǌ يمكǇ أǇ يقرŇر حرماǇ الƱاǇƵ مǇ وقف تنƽيذ 
ǉŇذ ضدƤ428(القرار المت(.  

 Ɩي المادƼ ƭالمدنية ين ƘاƇجراǗا Ǉقانو ŇǇƎƼ ائرƨي الجƼ ƴالوض ǇƵ اŇما 283/2أم ǏلƵ 
 أǇ يƋمر بƽƮة استƛنائية وبناƵ ƇلƱ ǏلƮ ƔريƠ »مجلس الدولة«ويسوƷ لرئيس الƺرƼة : (( يلي

)). مǇ المدƵŇي، بƎيقاف تنƽيذ القرار المƱعوƼ ǇيǊ بحضور األƱراف أو مǇ أبلƸ قانونا Ƽي الحضور
ƍ ǏƱƵأ Ǉالقانو ŇǇذ أƍ ائيةǌة نƽƮب Ƙحل ýالمشاك Ǉم أǌƽي Ǉأ Ɣيج Ǚ ǁم ذلƹر Ǉلك ƱقƼ مكانية

 Ǉيذ لكƽي األمر بوقف التنƼ ة تقديريةƱسل ǁالقاضي يمل ŇǇيذ، أي أƽي وقف التنƼ داريǗللقاضي ا
 اǗداري ƍذ يمكǇ للقاضي (Légalité)يǌƲر أŇǇ المشرƳ الجƨائري اتجǊ نحو تكريس مبدأ الشرƵية 

  .)429(نƽيذأǇ يرƹم اǗدارƵ ƖلǏ احترام القانوƼ Ǉي Ʊƍار ƍجراƇاƘ استƛنائية كوقف الت

                                        
427 - TSKLITIARAS (S), « Le statut constitutionnel du sursis à l’exécution devant le juge 

administratif », RDP, n° 03 , 1992, p.697. 
428 - FAVOREU (L) et PHILIP (L), « Conseil de la concurrence » C. Const. n°.n° 87-

224, du 17 janvier 1987, in Les grandes décisions de conseil constitutionnel 
Edition 1999, Op.cit, p. 711 – 712. 

، مجلة دراساƘ قانونية، » Ʊبيعة المناƵƨة Ƽي مجاý وقف تنƽيذ القراراƘ اǗدارية« Ƥراƨ محمد سعيد، -  429
  :Ý كذلǁ انƲرƵ02 ،2002 ƭ ،47دد 

PACTEAU (B), « Paradoxes et périls du principe de l’effet non suspensif de 
l’appel en contentieux administratif », In Mél. CHAPUS (R), Droit 
administratif, Op.cit, p.493. 
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 قبý أǇ يƼ ýƮƽي الموضوƳ يǌƲر لǊ أŇǇ القرار الذي يتضمƵ Ǉقوبة اǗداريالقاضي 
 Ơيسم ù Ƴي الموضوƼ ýƮƽال ýقب ù الحالة ǉذǋ يƼ يذƽوقف التنƼ ،يةƵمشروǚال ƔيƵ Ǌيشوب
بوضƴ حدŇ لƛǖر الƽوري للقرار اǗداري الذي سوف يمس بالمƮالƠ اǙقتƮادية والمالية 

،Ɣالمعاق ƭƤا قيد للشǌسسة مالية ووضعƌأو م ǁلبن ƭيƤتر Ɣسح Źǚƛالعقوبة م Ƙذا كانƎƼ 
 ýوƱل ǁرف مجلس الدولة، وذلƱ Ǉم Ƙالعقوبة بعد سنوا Ƈاƺلƍ تي قرارƋي ǁية، وبعد ذلƽƮالت

Ǌمية لǋأ Ǚ القاضي ǉذƤالقرار الذي ات ýة يجعƵƨو الذي . )430(المناǋ يذƽوقف التن Ƈجراƍ ƱقƼ
Ƽ Ƙسساƌالم ƴوض Ǉدو ýة يحوǌي مواجƼ يذƽمية وقف التنǋر أǌƲية، وبالتالي تƽƮي الت

 Ƽي المجاý اǙقتƮادي والمالي ƍذ أƼ ŇǇكرƖ المƮالƠ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلةالسلƱة القمعية 
  .)431(اǙقتƮادية والمالية بالنسبة للمƌسسة ذاƘ اƵتبار كبير

 

2 - ǃماƈ يذƻف التنƽو ƈدƓلم ǃمحتش Ƨدارية ا تكريǕا ƖاƏيǊلمستقلةال:  
 المستقلة يǌƲر اƤتǚف كبير مǋ Ǉيئة اǗدارية األحكام التي تƱƌر مƤتلف الǌيئاƍ ƘلǏبالنƲر 

Ǐلƍيذƽحيث تكريس وقف التن Ǉم ǎرƤأ .  
 Ƙي ليسǋمجلس الدولة و ƭاƮتƤا Ǉي مǋ يةƼرƮاللجنة الم Ƙقرارا Ňالمقدمة ضد ǇعوƱالƼ

 ƍدارƖ الوكالتيǇ المƤتƮتاƼ Ǉي المجاý ، نƽس الحكم ينƱبƵ ƾلǏ قراراƘ مجلس)432(موقƽة للتنƽيذ
Ƙالقرارا ǉذǋ ǎيوقف مجر Ǚ ǇعƱال ŇǇالبريد )433(المنجمي، حيث أ Ʊلجنة ضب Ƙأيضا قرارا ،

ƘǚƮ434(والموا(.  
 ǉذǌƼ المدنية ƘاƇجراǗا Ǉا قانوǌليƵ ƭالتي ين Ƙا للضماناƮانتقا ýƛاألحكام تم ǉذǋ ýƛم ŇǇƍ

Ƥ ،المعاقبة Ƙسساƌالم ǏلƵ رƛƌالوضعية ت Ǚ ذƍ ،ةƵير مشروƹ Ƙالعقوبا ŇǇيما بعد أƼ Ǉذا تبيƍ ةƮا
Ƴاألوضا ǉذǋ ýƛم ƟǚƮƍ Ǉيمك.  
                                        

430 - AUTIN (J-L), « Du droit administratif aux A.A.I : un autre mode de régulation » 
RDP, n° 05, 1988, p. 1219. 

431 - ZOUAÏMIA (R), « Les fonctions répressives des A.A.I …», Op.cit, p. 23. 
432 - Ɩر المادƲاألمر 107 ان Ǉي 11-03 مƼ Ƣرƌ26، الم Ƙ2003 أوƾالساب ƴالمرج ،Ưبالنقد والقر ƾالمتعل ،   Ý

وƹير ذلǁ ترǎ األستاذƖ بǇ لƱرƫ منǏ رƹم وضوƟ النƭ ،انƲر مقالǌا السلƱاƘ اǗدارية 
  .80،المرجƴ السابƭ ،ƾ....المستقلة

433  -  Ɩر المادƲ48ان Ǉالقانو Ǉي 10-01 مƼ Ƣرƌ2001 جويلية 03، المƾالساب ƴالمناجم، المرج Ǉقانو Ǉالمتضم ،.  
434 -  Ɩالماد ƭ17تن Ǉقانو Ǉي 03-2000 مƼ Ƣرƌ05، الم Ƙد العمة المتعلقة بالبريد 2000 أوƵبالقوا ƾالمتعل ،

يجوƨ الƱعƼ Ǉي قرار مجلس سلƱة الضبƱ : (( والمواƘǚƮ السلكية والǚسلكية، المرجƴ السابƵ ،ƾلǏ ما يلي
  )).وليس لǌذا الƱعǇ أƛر موقف... س الدولة أمام مجل
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 Ɩالماد ƭتنƼ ،Ƙالقنوا ƾريƱ ǇƵ ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾالمتعل Ǉ139أما بالنسبة للقانو 
 وقف التنƽيذ، ƽƼي ǋذǉ الحالة يكوǇ العمý وƍ ƾƼلǏمنƵ Ǌلƍ Ǐمكانية الƱعǇ القضائي دوǇ أǇ تشير 

  .نوǇ اǗجراƇاƘ المدنيةقا
 ƭوƮر النǌƲتƼ ،ةƮالبور ƘملياƵ يم ومراقبةƲلجنة تن ƭاƮتƤا ýمجا ƭƤيما يƼ اŇأم
مƤتلƽة ƎƼذا كانƘ اللجنة تقوم بالوƲيƽة التنƲيمية ƼيمكǇ أǇ يتحýƮ الƱاƼ ǇƵي أحكام اللوائƠ التي 

بواسƱة الƺرƼة تتƤذǋا ƵلǏ وقف تنƽيذǋا، أمŇا Ƶندما تمارس ǋذǉ اللجنة السلƱة القمعية 
 القوý بالعمý بالقواƵد المنƮوƵ ƭليǌا ƍلƼ ،Ǐلم تبيǇ النƮوǋ ƭذǉ الحالة مما يƌدي )435(التƋديبية

  .Ƽي قانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية

 Ɩي المادƼ المدنية ƘاƇجراǗا Ǉا قانوǌب Ƈة التي جاƺيƮيذ ولو بالƽتبني وقف التن ƯƼر
بƴ أمام ǋذǉ الǌيئاƼ ƘكاǇ مǇ األجدر تكريسǊ  منǋ ،Ǌذا الموقف يمýƛ انتقاƮا لحقوƾ المتا283

 Ƙالعقوبا ƖŇشد Ǐلƍ رƲبالن ǁمعينة، وذل Ʊشرو ƘرƼذا توƍ ة مستقلةƽƮب Ǌالبة بƱالم Ǉيمك ƾكح
ǎرƤة أǌج Ǉم Ǉالمتابعي ǇواƵة واألضرار التي تمس األǌج Ǉم.  

                                        
435 - Ɩالماد ƭالمرسوم التشريعي 33 تن Ǉي 10-93 مƼ Ƣرƌة القيم المنقولة 1993 ماي 23، المƮببور ƾالمتعل ،

يمكƼ Ǉي حالة حƮوƱ ýعǇ قضائي أǇ يƌمر بتƋجيý تنƽيذ : (( المعدý والمتمم، المرجƴ السابƵ ،ƾلǏ ما يلي
Ƙذا كانƍ ئحةǚة أحكام الƺبال Ɩجديد ƴوقائ ƘرأƱ أو ،ƖŇواضحة الشد Ɲنتائ ǊليƵ ينجر Ǉأ Ǉاألحكام مما يمك ǉذǋ 
تعدŇ قراراƘ الƺرƼة الƽاƮلة Ƽي المجاý التƋديبي قابلة للƱعǇ ((  Ƽتنƭ 57/1، أمŇا المادƖ ))الƱƤورƖ منذ نشرǋا 

  )).Ƴ اǙحتجاƜ باǗلƺاƇ أمام مجلس الدولة ýǚƤ أجý شǌر واحد مǇ تاريخ تبليƸ القرار موضو
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  Ƣاتمة
 Ɩيرƛك ƘاƱا بسلǋويدƨادي وتƮقتǙا Ʊالنشا ƘǙي مجاƼ دارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال Ɩرƛك ŇǇƍ
يƌدي ƍلƤ Ǐلƾ قواƵد جديدƖ ومتƮƮƤة، وتƤتلف ǋذǉ القواƵد مǋ Ǉيئة ألƤرǎ، وأحيانا نجد 
أŇǇ الضماناƘ األساسية ليسƘ معممة أمام كĊý الǌيئاƘ، وقد يكوǋ Ǉذا النقƼ ƭي تكريس 

Ƙ القانونية متعمد، ويمارس تحƱƹ ƘاƇ المرونة والسرƵة لضماƼ Ǉعالية الضبƱ الضمانا
ستقرار ǚاǙقتƮادي، لكǋ Ǉذǉ الƲاǋرƖ تمس بحقوƾ المتابعيǇ أمام ǋذǉ الǌيئاƘ، وتƌسس حالة ال

  . ƍنǌا ƼوضǏ الǌيئاƘ اǗدارية المستقلةInsécurité juridiqueالقانوني 
Ƙ اǗدارية المستقلة ǋو ƵƍادƖ النƲام لǌذǉ الǌيئاƘ، دور رجý القانوǇ أمام ƼوضǏ الǌيئا

 ƾلƤب ǁذل Ǉام القانوني، ويكوƲور النƱا تǋالتي ولد ƘياƱيكلة المعǋ يƼ ýƛود يتمǌمج ýضƽب
 Ǉيمك Ǉالقانو Ǉم Ɩالجديد Ɩالوحد ǉذǋ يƼ ،اديƮقتǙا Ʊالضب Ǉو قانوǋو ،ýجديد ومستق Ǉقانو

وتوجد ƵدƖŇ . ونƲام التقنيǇ يجعý القانوǇ أكƛر سǌولةƍيجاد تقنيǇ للǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، 
Ǉلعملية التقني ý436(حلو(.  

النƮوƭ الحالية ƤاƮيتǌا أنǌا متƽرقة بحسƔ الǌيئة المعنية، Ƽعملية مƜƨ بسيƱة للقواƵد 
 ǉذǋ Ǉد مشتركة بيƵيجاد قواǗ ƾتناس ǁناǋ Ǉيكو Ǉأ Ʊبشر Ǉلك Ǉية للتقنيƼكا Ǉتكو Ɩالموجود

 ƖرƱƌالم ǇالقوانيƘيئاǌال ǉذǌل.  
 ƾد تتعلƵقوا ǊلƤيحوي دا Ǉأ Ɣيج Ǚمقبو Ǉولكي يكو Ǌحيث مضمون Ǉم Ǉذا التقنيǋ
 Əحيث تكريس المباد Ǉم ýاألق ǏلƵ ،Ƙيئاǌال ǉذǋ المتابعة أمام ƘاƇجراƍ وكذا Ʊالضب ƘاƇجراƎب

ƳاƼالد ƾية وحقوƵة، الشرǌا مبدأ المواجǌالعامة للمحاكمة من...  
تقنيǇ يمكǇ أǇ يكوǇ تقنينا حقيقيا للضبƱ اǙقتƮادي ƍذا كانƘ مǇ جǌة أƤرǋ ŇǇƎƼ ǎذǉ ال

مǇ بيǇ أحكامǊ مجموƵة أولǏ مǇ المواد تعرŇف مǌمة الضبƱ وتحدŇد المبادƏ األساسية التي 
يجƵ ƔلǏ كǋ ýيئة ƍدارية مستقلة تƌسس مستقبǚ أǇ تسير Ƶليǌا وبعدǋا تƋتي األحكام المتعلقة 

  .لمتعلقة باǗجراƇاƘبتوƨيƴ اƤǙتƮاƮاƛ Ƙم األحكام ا
 Ƙيئاǌة بالƮاƤد القانونية الƵالقوا ǇƵ ي البحثƼ ادƮقتǙا Ǉم Ǉƃذا تم يمكƍ Ǉالتقني ŇǇƍ
اǗدارية المستقلة ويمكǇƃ كذلǁ مǇ اǗجابة ǇƵ بعƯ التساƘǙƌ، كتلǁ المتعلقة بالتكييف القانوني 

ƤǙتƮاƭ، الجمƴ بيǇ للسلƱة القمعية، التعاوǇ بيǋ Ǉذǉ الǌيئاƘ، تƽادي وقوƳ تناƼ Ƴƨي ا
  .العقوباƘ والتقادم

                                                 
436 - ISRAEL (J-J), « Les A.A.I dans le domaine économique et financier » 
     www.gip-recherche-justice.fr 



 153

 ƴيƨة بتوƮاƤد الƵالقوا ƾأيضا بتنسي Ơدارية المستقلة سوف يسمǗا Ƙيئاǌال Ǉتقني ŇǇƍ
 Ƴداري، أمام تنوǗالعادي أو ا Ƈالقضا Ƈسوا Ƙيئاǌال ǉذǋ ýماƵي أƼ رƲالقضائي للن ƭاƮتƤǙا

ة يتجƼ ،ǊيمكǇ مǚƛ وضƴ مبدأ ǋذا اƤǙتƮاƭ يجد المتقاضي نƽسǊ محتار ƍلǏ أية جǌة قضائي
Ƶام وǋو اƤتƮاƭ القضاƇ اǗداري وكاستƛناƇ اƤتƮاƭ القضاƇ العادي Ƶندما يتعلƾ األمر 
بالسلƱة القمعية، وƼي الوقƘ نƽسǊ يسمǋ Ơذا التقنيǇ بتوحيد القواƵد المتعلقة بكيƽياƘ تقديم 

ǎوƵي الدƼ رƲند النƵ القاضي ƘاƱوسل ǇعوƱال.  
 ǋ ŇǇƎƼذا التقنيǇ يجƔ أǇ يكوǇ الǌدف منǊ تقوية الشƽاƼية Ƽي أƤيرا وƼي ǋذǉ النقƱة

 ƾريƱ ǇƵ التقوية ممكنة ǉذǋ Ǉوقد تكو ،ǇادييƮقتǙا ǇواƵǖل Ƙير الضماناƼوتو ƘاƇجراǗا
 Ƙيئاǌال ǉذǋ أمام ƘاƇجراǘالقضائي ل ƴابƱتكريس الLa juridictionnalisation des 

procédures.  
Ƈاǋ Ƙي ƍحدǎ الحلوý المقترحة لمستقبý السلƱة القمعية تكريس الƱابƴ القضائي لǘجرا

ƱƼابعǌا الردƵي يستلƨم أǇ تكوǇ محاƱة بضماناƘ قوية، ƎƼذا كاǇ المجلس الدستوري الƽرنسي 
 Ƙوالحريا ƾاحترام الحقو Ǉا ضمǌممارست Ʊبشر ýذا القبوǋ Ǉقد كاƼ ة القمعيةƱالسل ǉذǋ ýقد قب

قانوǇ العقابي كمبدأ الشرƵية، Ƶدم الرجعية المكرسة دستوريا، أي Ƽي Ʊƍار مبادƏ ال
ƼيǌƲر أŇǇ المجلس الدستوري الƽرنسي كƋنǊƃ يقرƔ المحاكمة أمام الǌيئاƘ اǗدارية ... والمواجǌة

Ƙناحية الضمانا Ǉ437(المستقلة بالمحاكمة القضائية م(. 

 Ʊالضب Ɵرو ƴم مƇǚيت Ǚ ة كاملةƽƮب ƘاƇجراǗا ǏلƵ القضائي ƴابƱال Ƈاƽضƍ ŇǇƍ
Ǚا ǎرƤوقائية وأ ƾرƱب Ǉادي معيƮاقت ƳاƱسير ق Ǉحس Ǉضما Ǐلƍ دفǌي ƱالضبƼ ،اديƮقت

 Ƙيئاǌال ýƤوتد ،Ƙالشكليا Ǉير مƛالك ƔلƱالقضائية يت Ƙيئاǌال ýمƵ Ǉذا كاƎƼ ،عالةƼ حيحيةƮت
اǗدارية المستقلة يحتاƍ ƜلǏ المرونة والسرƵة، ƺƼاية الƽعالية كانƘ وǙ تƨاƵ ýنƮرا أساسيا 

Ʊة القمعيةلوجود السل.  
 ƭاƤشǖاألساسية ل ƾالحقو Ǉبضما Ơيسم Ǌيجابي بما أنƍ Ƈشي ƘاƇجراǗقضائية ا ŇǇƍ
 ǇواƵاأل ƾاحترام حقو Ǉبي Ǉƨة التواƱيجاد نقƍ Ɣيج Ǉذƍ ،Ʊالضب Ɵة لروƽالƤارا مƛƈ ýيحم Ǌلكن

Þدارية المستقلةǗا Ƙيئاǌال ýƤعالية تدƼالمتابعة و ýمح ǇادييƮقتǙا  
ƍ ƔǋلǏ أبعد ما ذƍ ƔǋليǊ الحý السابƾ، ويتمƼ ýƛي ƵƍادƖ السلƱة ǋناǁ حƤƈ ýر لكنǊ يذ

 ƼالضماناƘ التي يجƵ Ɣلǋ Ǐذǉ الǌيئاƘ احترامǌا يكƽلǌا القاضي -القاضي–القمعية ƍلƮ Ǐاحبǌا 
  .الجƨائي لكǋ Ǉذǉ الحý مستبعد

                                                 
437 - BRISSON (J-F), « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation : les voies d’un 

juridictionnalisation », http://www.lexinter.net  
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Ƶي تملي قواǌƼ ،Ǚا وقائية أوǌتƽيƲوƼ ،ýتولد المشاك Ǉأ ýقب ýƤية تتدƱيئة الضبǌال ŇǇƍ د
 تسمƠ بالتƋقلم مƴ الوقائƴ والعكس Droit souple ou droit mou ŇǇƎƼتكيف بƋنǌا مرنة 

ýعƽال Ƴبعد وقو Ɣالقاضي يعاق.  
أƤيرا ومǇ أجý وضƴ حý يتواƾƼ مǋ ƴذǉ السلƱة القمعية ƼيمكƱ ǇرƟ السƌاý بƮيƺة 

ƼكرƖ جديدƖ، نجد وƼي Ʊƍار ...) المشروƵية، الƽعالية( أƤرǎ وباستعادƖ باقي التساƘǙƌ السابقة 
 أو Transformations de l’Etatأǋ ŇǇذǉ السلƱة القمعية تندرƼ Ɯيما يسمǏ بتƺيراƘ الدولة 

 Le nouveau وبƮيƺة أƤرƍ ǎنǌا الوجǊ الجديد للدولة ǚƮƍRéformation de l’Etatحǌا 

visage de l’Etat.  
 ومǇ جǌة أƤرƍ ǎنǊ مǇ جǌة ǋناƱ ǁلƔ متƨايد ƵلǏ السلƱة القمعية مǇ الرأي العام،

ǋناƵ ǁدم الرضǏ بǌا مǇ األشƤاƭ المƤاƱبيƼ ،ǇيƱالبوǇ بالحƼ ƾي المواجǌة، اǙستقǚلية 
لضماǇ حقوƾ الدƼاƳ، وتوƼير ǋذǉ الضماناƘ بالمǌƽوم الجƨائي يعيƾ ... حضور المحامي

 ƴائي مƨالج Ǉالقانو Əقلم مبادƋي تƼ ýƛويتم ǇيǋتجاǙا Ǉذيǋ Ǉبي ƴيق ýالح Ǉير أƹ ،Ʊالضب
 ǋ ،Soc. HABIB BANKذا الحý قد تبناǉ مجلس الدولة )438(انوǇ الضبƱ اǙقتƮاديق

LIMITED )439 ( ارƱƤǗذا اǋ ŇǇƋتبر بƵا، واǌسƽا بنǌسƽر نƱƤت ǇƋب Ʊيئة الضبǌل ǏƱƵحيث أ
Ǚ يمýƛ مساسا بالحياد وبƽƮة ƈلية، وƼي قرار Ƥƈر وبشǇƋ شƮƤية العقوبة اƵتبر نƽس المجلس 

 Ǚ قوبة التوبيخƵ ŇǇأ Ǉالحالة يمك ǉذǋ يƼ Ǉلك ،ǎرƤأ ýمح Ƙسسة حلƌم ǏلƵ اǌتوقيع Ǉيمك
، ƍذƼ Ǉمجلس الدولة حيǇ يراقƔ السلƱة القمعية للǌيئاƘ اǗدارية )440(توقيƴ العقوبة المالية

  .المستقلة يƱبƾ قواƵد القانوǇ الجنائي لكǇ بمرونة وليس بالƮيƺة التي يƱبقǌا القاضي الجƨائي
 Ǉوالقاضي أ Ƴالمشر ǏعلƼ ǏلƵ ائيƨالج Ǉد القانوƵقوا ƾبيƱية تƽكي Ơواض ýدا وبشكŇيحد

  .القانوني الǌيئاƘ اǗدارية المستقلة، ƮƼعوبة القواƵد وتعدŇدǋا يمس بضرورƖ اǙستقرار

                                                 
  ,COMBEXELLE (J-D): وحسƔ تعبير األستاذ-  438

 « Les progrès de l’Etat de droit résultent moins du fait de plaquer ou A.A.I des 
règles de nature juridictionnelle que de l’institution d’un véritable droit d’origine 
législative ou jurisprudentielle spécifique à ces autorités », COMBEXELLE (J-
D), conc. C E, 3/12/1999, caisse de crédit Mutuelle de BAIN-TRESBOUF  
Op.cit, p. 581 & s. 

439 - C E 20 /10 /2000, Soc. HABIB BANK LIMITED, précité.  
440 - C E du 22 / 11 / 2000, Soc. Crédit Agricole INDOSUEZ CHEVREAX, AJDA, p. 

1069, chr. GUYOMAR (M) et COLLIN (P). 
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ƴقائمة المراج  
  :ƓاللƸة العرƓية

ŷǗوƈ :الكتب:  
 الجامعية المƱبوƵاƘ، النƲام القضائي الجƨائري، Ʊبعة ƛانية، ديواǇ د ƈمقراننƓوƓشير مح .1

1994. 

2. ǏالƓالجامعية ،واعمر ج ƘاƵبوƱالم Ǉديوا ،ǇادييƮقتǙا ǇواƵǖولية الجنائية لƌالمس 
  .1998الجƨائر، 

3. ǃناƷǃناƷ داري محمدǗا Ǉضة الجنائي، دار ، القانوǌدالن ،Ɩرǋس. العربية، القا.Ǉ.  
 القضائية ƵلǏ الجƨاƇاƘ اǗدارية العامة، دار الجامعة الرقابة،  ƓاهƓƈ Ǐو يونƧمحمد .4

 .2000 القاǋرƖ،الجديدƖ للنشر، 

، تعدŇد مƮادر القاƵدƖ اǗجرائية Ƽي المناƵƨة اǗدارية  عزاوي عƓد الرحمنعمņارÛ معاشو .5
 .1999 دار األمý، تيƨي وƨو،  الجƨائري،النƲامƼي 

  :المذكراƖ الجامعية: ƙانيا
1. ƿليان مالƷ Ǉي القانوƼ درجة الماجستير ýلني Ɩسة، مذكرƼستشاري لمجلس المناǙالدور ا ،

   .Ƽ2002 / 2003رƍ ƳدارƖ ومالية، كلية الحقوƾ، جامعة الجƨائر، 

 الماجستير Ƽي القانوǇ دƖشǌا، قانوǇ المناƼسة واألشƤاƭ العمومية، رسالة لنيý ياسينƽايد  .2
  .2000كلية الحقوƾ، جامعة الجƨائر، 

  03-03 واألمر 06-95 لمجلس المناƼسة بيǇ األمر رقم القانوني، المركƨ نƓيüناƬري  .3
 Ƽي القانوƼ ،ǇرƳ قانوǇ األƵماý، كلية الحقوƾ، جامعة مولود الماجستيرمذكرƖ لنيý درجة 

   .2004 وƨو،معمري، تيƨي 

 :Ɩالمقاƙ :Ǘالƙا

وجǊ جديد لدور : السلƱاƘ اǗدارية المستقلة Ƽي المجاý المƮرƼي «،  منǍلطرƓ Ʃن .1
 .ƭ ƭ ،57 – 82 24، العدد 2002، 02، العدد 12 المجلد ƍدارƖ،،»الدولة
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 مجلة ،»اǗدارية القراراƘ تنƽيذ وقف مجاƼ ýي المناƵƨة Ʊبيعة « ،ز محمد سعيدƢرا .2
Ƙدد قانونية، دراساƵ 02، 2002.  

 2 رقم 12، مجلة ƍدارƖ، المجلد » ƍجراƇاƘ دƵوǎ اǗلƺاƼ Ƈي الجƨائر « ،ينحس ƺريحة .3
 .Ƶ ،24 ƭ ƭ ،83 – 107دد 2002

 مجلة ƍدارƵ ،Ɩدد ،»  المستǌلǁ مǇ الممارساƘ المناƼية للمناƼسةحماية  «، محمد شريف كتو .4
  .Ƶ ،01 ،2002 ƭ ƭ ،53 – 76دد 23

، ƭ 21، العدد 2001، 01رƖ، المجلد ، ƍدا» السلƱاƘ اǗدارية المستقلة « ،ناƬر لņƓاد .5
ƭ07 – 23. 

 :النƬوƫ القانونية: راƓعا

، المƌرƼ Ƣي 438-96، المنشور بموجƔ المرسوم الرئاسي 1996 نوƼمبر 28دستور  -  1
، المƌرƢ 03-02، المتمم بالقانوǇ رقم Ʈ ،1996ادرƖ سنة Ɯ ،76 ر Ƶدد 1996 ديسمبر 07
  .2002سنة ، ƮادرƜ ،25 Ɩ ر Ƶدد 2002 أƼريƼ10 ýي 

  : النƬوƫ التشريعية-  2
 يتضمǇ قانوǇ اǗجراƇاƘ  معدý ومتمم،،1966 يونيو 08، مƌرƼ Ƣي 154-66 رقم أمر .1

 .Ʈ ،1966ادرƼ Ɩي Ɯ،47 ر،Ƶددالمدنية

يتضمǇ قانوǇ اǗجراƇاƘ معدý ومتمم، ، 1966 يونيو 08، مƌرƼ Ƣي 155-66 رقم أمر .2
 .Ʈ ،1966ادرƼ Ɩي Ƶ48دد،  ، Ɯ رالجƨائية

، Ɯ  معدý ومتممالعقوباƘ،، يتضمǇ قانوǇ 1966 يونيو 08، مƌرƼ Ƣي 156-66 مرق أمر .3
 . Ʈ ،1966ادرƼ Ɩي 49ر، 

 مƤالƽاƘ تنƲيم وقمƴ، يتعلƾ باألسعار 1975 أƼريý 29، مƌرƼ Ƣي 37 -75 رقم أمر .4
 )ملƮ ،1975)ǏƺادرƖ سنة 38األسعار، Ɯ ر Ƶدد 

  Ɯ ر المدني،يتضمǇ القانوǇ مم معدý ومت، 1975 سبتمبر 26، المƌرƼ Ƣي 58-75 رقم أمر .5
 .1975 سبتمبر Ʈ ،30ادرƼ Ɩي Ƶ78دد 

يتضمǇ القانوǇ التجاري، Ɯ ر معدý ومتمم، ، 1975 سبتمبر 26، مƌرƼ Ƣي 75/59 رقم أمر .6
 .Ƶ101دد 
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 ي، يتضمǇ القانوǇ األساسي النموذج1985 مارس 23، مƌرƼ Ƣي 59-85مرسوم رقم  .7
Ɯ ،العمومية ƘداراǗوا Ƙسساƌالم ýدد لعماƵ سنة 13 ر ƖادرƮ ،1985.  

8. Ǉي 12-89 رقم قانوƼ Ƣرƌ1989 جويلية 05، م ƾدد باألسعار،، يتعلƵ ر Ɯ 29 ƖادرƮ ،
 )ملǏƺ( 1989سنة 

 القيم المنقولة، Ɯ ببورƮة، يتعلƾ 1993 ماي 23، مƌرƼ Ƣي 10-93 تشريعي رقم مرسوم .9
 1996نƽي  جاƼ 10ي، مƌرƢ 10-96معدý ومتمم بƋمر . Ʈ ،1993ادرƖ سنة 34ر Ƶدد 

، Ɯ ر Ƽ 2003يƽري 17، مƌرƼ Ƣي 02-03وبقانوƮ ،1996 . ǇادرƖ سنة Ɯ03 ر Ƶدد 
 ).Ʈ ،2003ادرƖ سنة 32تƮحيƼ Ơي Ɯ ر Ƶدد  ( Ʈ ،2003ادرƖ سنة Ƶ11دد 

، ƮادرƖ 09 ر Ƶدد Ɯ، يتعلƾ بالمناƼسة، 1995 جانƽي 25، مƌرƼ Ƣي 06-95 رقم أمر.10
، يتعلƾ بالمناƼسة، Ɯ ر 2003 جويلية 19، مƌرƼ Ƣي 03- 03 رقم Ƌمر بملǏƺ. 1995سنة 
، المƌرƼ Ƣي 12-03مƮادƵ ƾليǊ بموجƔ القانوǇ رقم ( ، Ʈ ،2003ادرƖ سنة Ƶ09دد 

 .)2003، الƮادرƖ سنة Ɯ ،64 ر Ƶدد 2003 أكتوبر 25

، يتعلƾ باƤتƮاƮاƘ مجلس الدولة 1998 ماي 30، مƌرƼ Ƣي 01- 98قانوƵ Ǉضوي رقم .11
 .Ʈ ،1998ادرƖ سنة 37وتنƲيمƜ ،Ǌ ر Ƶدد 

12.Ǉي 03-2000 رقم قانوƼ Ƣرƌ05، م Ƙد العامة المتعلقة بالبريد 2000 أوƵيحدد القوا ،
 ƘǚƮدد السلكيةوالموƵ ر Ɯ ،سلكيةǚسنة 48 وال ƖادرƮ ،2000. 

13.Ǉي 10-01 رقم قانوƼ Ƣرƌدد 2001 جويلية 03، مƵ ر Ɯ ،المناجم Ǉقانو Ǉ35، يتضم 
  . 2001 سنةƮادرƼ Ɩي 

14.Ǉ01-02 رقم قانو Ƣرƌي ، مƼ05 ريƽيƼ 2002 ةƱبواس ƨاƺال ƴيƨوتو Ƈرباǌبالك ƾيتعل ،
 Ɯ ،Ƙدد رالقنواƵ 08 ي سنةƼ ƖادرƮ ،2002. 

، ƮادرƖ 52، يتعلƾ بالنقد والقرƜ ،Ư ر Ƶدد 2003 أوƘ 26،مƌرƼ Ƣي 11-03 رقم أمر.15
 2003 أكتوبر 25، المƌرƼ Ƣي 15- 03مƮادƵ ƾليǊ بموجƔ القانوǇ رقم ( ، 2003سنة 

 .)2003ادرƖ سنة ، الƜ64Ʈ ر Ƶدد 

 الممارساƵ ƘلǏ، يحدد القواƵد المƱبقة 2004 جواǇ 23، مƌرƼ Ƣي 02-04قانوǇ رقم .16
 .Ʈ ،2004ادرƼ Ɩي 41التجارية، Ɯ ر Ƶدد 
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  : النƬوƫ التنưيمية-  3
 32 تƱبيƾ المادƖ يتضمǇ، 1996 مارس 11، المƌرƼ Ƣي 102-96 تنƽيذي رقم مرسوم .1

، ƮادرƖ 18 ر Ƶدد ƜببورƮة القيم المنقولة، ، المتعلƾ 10-93مǇ المرسوم التشريعي 
  .1996سنة 

، يحدد المقاييس التي تبيǇ 2000 أكتوبر 14، مƌرƼ Ƣي 314-2000 رقم تنƽيذي مرسوم .2
 Ǉالعو ǇاديأƮقتǙي اƼ ة بالتعسفƼوƮالمو ýماƵيمنة كذا مقاييس األǋ ي وضعيةƼ 

 )ملƮ ،2000 )ǏƺادرƼ Ɩي 61 ر Ƶدد Ɯوضعية الǌيمنة، 

، يحدد مقاييس تقدير 2000 أكتوبر 14، مƌرƼ Ƣي 315-2000 رقم يذيتنƽ مرسوم .3
 ƴالتجمي ƴمشاري،Ƙدد والتجميعاƵ ر Ɯ 61 يƼ ƖادرƮ ،2000 ) Ǐƺمل( 

، يتلƾ بنƲام اǙستýǚƺ المƱبƾ 2001 ماي 09، مƌرƼ Ƣي 123-01 رقم تنƽيذي مرسوم .4
 Ƴنو ýك ǏلƵǇلمƵربائية وǌسلكية الكǚا الǌيƼ بما Ƙالشبكا Ƴأنوا  ƘǚƮتلف المواƤم Ǐ

  .Ʈ ،2001ادرƖ سنة Ɯ 27 ر Ƶدد والǚسلكية،السلكية 

، يتضمǇ تحديد اǗجراƇ المƱبƾ 2001 ماي Ƽ 09ي مƌرƢ 124-01 تنƽيذي رقم مرسوم .5
 ýأج Ǉسة مƼالمنا ǇǚƵƎب Ɩايدƨالم ǏلƵƠالسلكية من ƘǚƮالموا ýي مجاƼ ƭƤر 

 .Ʈ ،2001ادرƼ Ɩي 27والǚسلكية، Ɯ ر Ƶدد 

، يحدŇد كيƽياƘ منƠ السنداƼ 2002 Ƙيƽري 06، مƌرƼ Ƣي 65-02 رقم ƽيذيتن مرسوم .6
 .Ʈ ،2002ادرƖ سنة Ƶ 11ددالمنجمية، Ɯ ر 

، يتضمǇ دƼتر الشروƱ المتعلƾ 2002 ماي 28، مƌرƼ Ƣي 194-02 رقم تنƽيذي مرسوم .7
 Ǉالتموي ƱبشروƇرباǌدد بالكƵ ر Ɯ ،Ƙة القنواƱبواس ƨاƺي 39 والƼ ƖادرƮ ،2002. 

، يتضمǇ النƲام الداƤلي للوكالة 2004 أƼريý 01، مƌرƼ Ƣي ƽ04-93يذي رقم تنمرسوم  .8
  .Ƽ 2004ي الƮادرƖ، 20الوƱنية للممتلكاƘ المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 

 الداƤلي للوكالة النƲام، يتضمǇ 2004 أƼريý 01، المƌرƼ Ƣي 94-04مرسوم تنƽيذي رقم  .9
 .Ƽ 2004ي ƮادرƖال، 20الوƱنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، Ɯ ر Ƶدد 

 1996 جواǇ 22، المƌرƼ Ƣي 02-96 تنƲيم ومراقبة ƵملياƘ البورƮة رقم لجنة نƲام  .10
 ƾميتعلǚƵǗار باƤدǙنية اǚƵ Ǐلƍ Ƌالتي تلج Ƙيئاǌوال Ƙرف الشركاƱ Ǉم ǉنشر Ɣالواج 
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 ǇƵاǋدارƮƍ يƼ Ƣرƌير المالية المƨقرار و Ɣبموج ǊليƵ ƾديƮقيما منقولة، والذي تم الت 
 .1996، الƮادرƼ Ɩي سنة Ɯ ،36 ر Ƶدد 1996 برديسم 28

يتعلƾ بالحد األدنǏ لرأسماý البنوǁ ، 2001 مارس 04، مƌرƼ Ƣي 01-04 رقم نƲام .11
 .Ʈ ،2004ادرƼ Ɩي Ɯ ،27 ر Ƶدد  الماليةƘوالمƌسسا

  :اǗجتǊاداƖ القƮاƏية: Ƣامسا
  : Ʈƽاƅ المجلƧ الدستوري-  1
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