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 " االعتقال اإلداري" 

  جناة صاحل خليفة الفزانيأ.
 كلية احلقوق – بنغازي الدولية.البحر املتوسط جامعة 

 مقدمة

حيب  ثلبا الضب األ اسي يب   ، الع ديبة لددولبةعهب    لبا الوبرو  من القواعد الواجب  ابب  ،يعد خضوع اإلدارة ملبدأ املشروعية     
 حقبودهم، اصبورة دبد  ب    ايبععم   البيحي    ه كونه حيميهم مبن بعسب ل، أو ا سحرى  جت ه مواطنيه   لسدوك الدولة جت ه اسفراد

عردا يري بو  ،هب ايعلن ئية من شأهن  أن بشكا خطراً عدى النو م الع م    لدولة لروفاه دد  ر إال أن، وحري  م احملمية انصوص الديعور
واحل ب   عدبى  ،العب م مح ية الص حل  من أجا  يدط  الدو   إىل العويع   ، وملواجهة هذه الورو  بدجأ ة ا نعو م واطراداملرافق الع م

 .يعد خروج ً عدى مبدأ املشروعية و فراد وحري  موق اساصورة    حبق خط ريهدده من أ  النو م الع م مم

العويبببع   لببادارة  جتيبب نصببوص  إدرام املعمدنببة إىلالببدو   معوببم ديبب برياجتهببب  فقببد  املشببروعية،ولعربيببر هببذا ا ببروم عدببى مبببدأ     
لقواعببد الق نونيببة ملواجهببة هببذه اسخطبب ر الببل ويببق ا لدولببة، حببذ ولببو اشببعمد  هببذه اإلجببرا اا عدببى   ل ببة ا السببدط ا املمنوحببة  بب ،

 .املعمو  هب    الورو  الع دية لددولة

حبق   لديعضبمن مس يب ً  البذي اإلداري،لوبرو  إجبرا  االععقب     ملبا بدبا ا اخت ذهب  لبادارةجرا اا البل وبو  ومن اني هذه اإل  
املنصبوص عديهب  الببراحة      احلريبة الشخصبية وهبو مبن احلقبوق انعه كبب  لدحبقممب  يعبد ، خصبية لففبراد البذين يبعم اععقب  ماحلريبة الش
البل حيبق  ب  اختب ذ  هب  اههبة مشبروعيعه، ومبن، م  يلري العس ؤ  حو  مدى بوافر اسي س القب نو   بذا اإلجبرا  ومبن ى مبدى الديعور
املسؤولية الل  وم  مدى اإلجرا ؟ه اههة عند اخت ذه  مللا هذا هذينبغ  عدم جت و ه  من دبا  اللالضوااأل  ه  م و  هذا اإلجرا ؟ملا 

ففبراد لومب  هب  الويبيدة الق نونيبة البل وبو    الشخصبية؟   احلريبةجسبيم لدحبق ضبرر  هبذا اإلجبرا  بقع عدى ع بقه  إذا م  برب  عدى
 - اآليت:عدى النحو  البح  وهذا م  ييعم بوضيحه   هذ حقودهم؟إليه  ملواجهة هذا الععدي عدى  الدجو 

 .اإلداري ومدي مشروعيعه االععق   األول:المبحث  
   .االععق   اإلداري الرد اة القض ئية عدى المبحث الثاني: 
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  االعتقال اإلداري ومدى مشروعيته األول:المبحث 
 

، م  يعد يد احلرية الشخصية لدشخص املععقامن خيله بقوم اعقيالذي  يعد االععق   اإلداري من اإلجرا اا الل بقوم هب  اإلدارة،    
 املؤد حي  أش ر اإلعين الديعوري الدييب   ،الل بعد من احلقوق احملمية انصوص الديعور ،مس يً  حبقه   احلرية الشخصية

الذي عنونه ا حلقوق واحلري ا   امل دة الس اعة منه عدى الع ام ديعوري يقع عدى ع بق الدولة حبم ية حقوق   الب ب الل    م2011
 ذه احلقوق  يشكا مح يةً وهذا الصون الديعوري ، 1" بصون الدولة حقوق اإلنس ن وحري به اسي يية ..." -:اإلنس ن وحري به اقو   

عدى خروم اإلدارة وبعديه  يربر  لذلا الاد لن  من إو د  أي س   ،طة من يدط ا الدولةمن دبا أي يد ضد أي إجرا  دد ث  هب 
ععق   واضحً  ملصطدح اال  بعري  دلن  أن جن ينبغ ، ولكن دبا ذلا  خت ذه  إلجرا  االععق   اإلداريا ،هذه احلقوق احملمية ديعوري ً 

 وذلا ك آليت :ووعده بصر  مشروع ً من دبده   عديه بعخذ اإلدارة هذا اإلجرا   ي س الذي ان  ً اإلداري ومن ى نبح  عن اس

 :اإلداريأوالً تعريف االعتقال 

درار من معينة نص عديه  الق نون مبقعض    الشخص الذي بعوافر فيه شروط  حب ”-اأنه: ثكن بعريف االععق   اإلداري     
 2.حمددة لغرض ود ية اسمن والنو م الع م من ا طورة الن اعة من الشخص املععقا "، وذلا ملدة غري السدطة اإلدارية املخعصة

 وه :حمددة   داري أرك نفطبق ً  ذا الععريف فإن ليععق   اإل   

 الق نون.معينة يعم وديده  مسبق ً     أن بعوافر   الشخص املراد اععق له شروط -1
 .من دبا السدطة اإلدارية املخعصة أن يكون درار االععق   ال در  -2
 املععقا.عدم وديد مدة معينة حلب  الشخص   -3
 وجود خطورة عدى اسمن والنو م الع م من دبا الشخص املععقا. -4

وو  إالداره سيب ب أمنية   ح الا  ،هو إجرا  ايعلن ئ  لدسيطرة عدى اسمور :وفقً   ذا الععريف فإن االععق   اإلداري إذنً 
 فهو ال يشما االععق   املشروع الذي يسبق احمل كمة لدشخص متالورو  االيعلن ئية، اغرض مح ية أمن الدولة والنو م الع م، ومن 

 .املسدحة روب   الن اع ا الدوليةيشما اععق   اسيرى   احل كم  أنه ال ،دى عيدعه اعهم جن ئيةاملقبوض عديه، ان ً  ع

شخص  يجتي     اععق   وبوديف أ عديه اليحي ا وايعة ان  ً  اإلدارية، ومنح فهو إجرا  خطري وضع   يد السدطة وا لع يل     
ا العسكرية واالضطراا ا خ الة   ح الا االنقيا  شعب ه اه، وغ لبً  م  بعويع السدطة اإلدارية   ايععم    لسدط    هذهجملرد اال

                                                           
 .م2011 ،امل دة الس اعة طرااد ، الع م،، املؤ ر الوطين اإلعالن الدستوري الليبي المؤقت - 1
 االيكندرية،ج معة  دكعوراه،، ري لة ضمانات األفراد في ظل الظروف االستثنائية في المجالين الدولي واإلداري الداخلي الريو ،حممد أمحد إاراهيم عبد  - 2

 .55ص
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 ورو  االيعلن ئيةح لة ال آج   م عوحة، ورمب  إىل أن بنعه  ويودون هب  إىل ، حي   عدئ السجون ومراك  العوديف ا ملععقدنيالداخدية
 .دبا ذلا ن سه ، إال إذا دررا السدطة اإلدارية أن ب رم عنهم

جد آلية ملراجعة مدى شرعية هذا االععق   عند ودوعه كم  أن املععقا إداريً  ال بكون لديه دراية اأيب ب حرم نه من حريعه، وال بو   
فيم  اعد، وإذا وجدا آلية كهذه بكون غري مسعقدة، مم  حيو  دون ال حص ال ع   لدح الا املعنية، وم   دوريأو  مرة ى اشكا 

حمًي لدجد  ملده    ذلا ملا  ، ً الطعن   شرعية اععق  م إداريب ا  مسألة حصو  املععقدني اإلداريني عدى املس عدة الق نونية عند 
 .(3) الع ئديةدض ي  أخرى كلرية، كمسألة ابص   احملعج ين اع ئي م وال ي راا 

إال يع ق مع العوديف القض ئ ، من حي  إن كديهم  يععرب إجراً  مقيداً لدحرية الشخصية،  واالععق   اإلداري ا ملعىن الس اق
 - :أمهه هن ك فرود ً جوهرية اينهم   َأنَ 

، أم  االععق   القض ئ  فعب شره السدطة القض ئية اسب  جرثة معينة اإلداريةاالععق   اإلداري هو درار إداري بعخذه السدطة  -1
 اغية الوالو  إىل احلقيقة، وذلا اعد ايعجواب املعهم الذي بوجد أدلة ك فية براطه ا هرثة.

 منسواة إىلودون أن بكون هن ك جرثة  يدطة غري دض ئية دون وقيق مسبق ي، أإلدارية االععق   اإلداري بأمر اه السدطة ا -2
 الشخص املودو .

وديد  ولدسدطة اإلدارية  يسعند االععق   اإلداري عند اخت ذه عدى بوفر ح لة ا طورة، واسمر مرتوك لدسدطة العقديرية  -3
 مة جن ئية حمددة منسواة إىل شخص معني لعوافر أدلة م هية هذه احل لة وضوااطه ، أم  االععق   القض ئ  فهو مبين عدى 

 براطه ا هرثة.

فقد بطو  هذه املدة أو بقصر، أم  االععق   القض ئ  فمدبه حمددة مبوج  نص  وجد مدة حمدودة ليععق   اإلداريب ال -4
 .(4) معينةبشريع ، ووضع املشرع ضم ن ا   ح   جتديده أو جت و ه مدة 

 
  -: اإلداريثانياً مشروعية االعتقال 

  احلرية الشخصية اإلنس ن  إجرا  م س ا حلم ية الق نونية حلق لن  إنه اإلداري ابضحمن خي  الععريف الس اق مل هوم االععق        
مح ية لدنو م الع م   الدو  بدجأ إليه  داريةاإل ن كا السدط ا، ولكن ا لرغم من ذلا فإوهو من احلقوق احملمية مبوج  الديعور
                                                           

النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت المبادئ والضمانات اإلجرائية المتعلقة باالحتجاز أو االعتقال اإلداري في ينور   ب صيا ذلا، يديع  ايجيعبش،   )3(
 .176، ص  22،2002العدد  الدولية لدصدي  اسمحر ، اجملدة ، العنف

 2002 ،اسوىل ، الطبعة ، املرك  الوطين حلقوق اإلنس ن، اسردن اإلداري صالحيات قضائية بْأْيٍد تنفيذية التوقيف، ب صيا ذلا ، نسرين  ريق ا وآخرونينور     )4(
 .23م، ص
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م  هو اسي س الق نو  الذي بععمد عديه   .ف لسؤا  الذي يطرح ن سه هن  ، إذنم ويق هب اأن هن ك أخط ر  كدم  رأا ،واسمن الع م
 حذهذا اإلجرا   بوافره   ه  الشروط الل يعطد  م  و   املشروعية؟ال ة  يض   عديهاخت ذه  مللا هذا اإلجرا  الذي دارة   اإل

   الع م؟منه    مح ية النو م  الدجو  إليه رغبةلسدطة اإلدارية   الدولة ا بسعطيع

ري   والل   ه  البدد يليب فقأل ا ععب رط ر الق نون الدييب اإل  مشروعية االععق   اإلداري  عدى مدىج اعن  هن  يو  بقعصر إ  
طة اإلدارية القي م ا ععق   بيح لدسدي  الرحي  ن  نصدلو أمعن  النور   نصوص الق نون الدييب مل  وج البح ، وا لع يل انط ده  هذ

القي م مبلا هذا  ، ولكن ا لرغم من ذلا فه  بسعطيعمسبق من دبا الني اة الع مة نشخ ص من بدق   ن سه  دون احلصو  عدى إذاس
 ذلا؟جرا  فكيف يعط اق اإل

ن طريق أجه ة عا لالبيد وذ الع م داخاهو احل    عدى النو م  ،ن أهم اخعص ال ا السدطة اإلداريةم م مجيعً  أنكم  نعد   
لسكينة الع مة، وذلا    وا ةالع م والصحة الع م اسمن-وه : عن ح ظ النو م الع م اعن الره الليثة  مسئولة، إذ بعد الضبأل اإلداري

 .منه  وااليعلن ئيةلدولة الع دية حوا  الل  ر هب  اكا اس

شخ ص وإيداعهم   إجرا  خطري ك ععق   اسا قي ماللدسدطة اإلدارية  ولكن ها هذه اسهدا  العقديدية لضبأل اإلداري جتي    
 العقديرية؟السجن من بدق   ن سه  وان   عدى يدطعه  

فدو ادأن   ال؟داري أم ق   اإلعها بشما االع من هذه اسهدا  لنرى لكا بعريف حمددلن  إو د  العس ؤ  ينبغ ذا عدى ه لاج اة   
، وذلا مبرادبة واسوائة أو من احعم   انعش ره  فراد من اسمراضاإلجرا اا املععدقة حبم ية اس ”-هب : يقصد فاععريف الصحة الع مة 

وكا م  يععدق ا لود ية من   طر اسمراض ويهدد الصحة  العدوثأعم   النو فة الع مة ومرادبة املواد الغذائية واحمل فوة عدى املي ه من 
 .5الع مة "

إىل  انعقدن ، ولو  مة كهد  من أهدا  الضبأل اإلداريخا   إط ر الصحة العدي اإلداري الوا لع يل وفق ً  ذا الععريف ف الععق      
  الطرق الع مة واسم كن احمل فوة عدى ا دو  والسكون  ”-اأهن : ا د  الع يل لدضبأل اإلداري وهو السكينة الع مة فيمكنن  بعري ه  

واسالواا املنبعلة من اسجه ة املسموعة  ،، ومنع الضوض   واسعم   املقدقة لدراحة كمكرباا الصوا أو منبه ا السي رااالع مة
 6.واملرئية "

 الل ل ن ننعقا لدهد  لن  أ يعبقى، إجرا  االععق   اإلداريشما كذلا   ال بأل لععريف السكينة الع مة جند أهنيواإمع ن اس    
 عدى ن سه وم له من خطر االععدا ااوقيق كا م  من شأنه اطمئن ن اإلنس ن  ”-اه: دضبأل اإلداري وهو اسمن الع م ويقصد ل

                                                           
 .550ص  الطبعة،، ادون ذكر ردم م1989 انغ  ي، انغ  ي،منشوراا ج معة  ،بالجماهيريةالشعبية  لإلدارة واألحكام القانونيةالمبادئ  علم ن،حممد  ع ر   - 5
 .552ص  ي اق،مرجع  ،بالجماهريةالمبادئ واألحكام القانونية لإلدارة الشعبية  علم ن،حممد  ع ر  - 6
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، ك حلرائق وال يض ن ا والسيو    مةخط ر العاسملنع ودوع الكوارث الطبيعية ك حلوادث و  مة يواالنعه ك ا واخت ذ اإلجرا اا ال
 7.حداث الشغ  وحوادث املرور "رائم القعا والسردة واملو هراا وإدد يعسب  هب  اإلنس ن كج واالنعه ك ا الل

، و   أن عدى اسمن الع م مبدلوله الس اق ن حي فظا خت ذ كا م  من شأنه أيدط ا الضبأل اإلداري  بدع مهذا الععريف  فبمقعض     
، راه ضروري ً حلم ية النو م الع مأي إجرا  دد بإهن  ثكن أن بدجأ إىل  أي،   يبيا وقيق ذلا براه  من يبةبعخذ كا اإلجرا اا الل 

أن نععرب هذا ا د  أي مح ية اسمن الع م هو اسي س إذن فها ثكنن   ،م يً  ا حلقوق واحلري ا الشخصية جرا ن هذا اإلمهم  ك 
 . اإلداري؟ الععق   إجرا  خطري كال ة املشروعية عدى  اإلدارة إلض   بععمد عديه  ق نو  الذيال

حي  إنن  نرى أن  عه،ملشروعي ً  د نوني ً ي يداري ال بعد أاإل الس اقة لدضبألهدا  العقديدية اس أن كاج اة ه  ا لن   حي  واإل   
، يرجع إىل د ئمة جديدة من أهدا  الضبأل اإلداري وه  م  أالطدح عدى بسميعه  ق نو  احلقيق  ليععق   اإلداريي س الاس

 اإلداري.احلديلة لدضبأل  ا سهدا 

 ، ف إلدارةضبأل اإلداريدل بقديدي    دلوالعد مب لال الليثة الس اقة عدى اسهدا مل يعد يقعصر  ،اإلداري مب هومه احلدي ف لضبأل   
  يحب   اليحي ا يدط ا الضبأل اإلداري ، م  برب  عديه بويعبعدخا   ك فة النش ط ا الع مة داخا الدولة احلديلة أالبح 

 -الع لية: املس ئا  أالبح يشعما عدى

 .احمل فوة عدى اسخيق واآلداب الع مة -1
 .م يل " اهم   الرونق  لدمدنية "مح ية النو م الع م اه -2
 .مح ية النو م الع م االدعص دي -3
الق نون     عن طريق م  منحه  ،السي يية لددولةمح ية النو م السي ي  ويقصد اه حق اإلدارة   العدخا   أعم   السدطة  -4

إذا م  أال ب  بسععمده ، حي  بعمعع اوي ئا دوية وفع لة لعحقيق غ ي ا يي يية ون وذ لعسععمده اإلداري من يدط ا 
لع مة املعبعة   ملا هذه فيعأثر اسمن   كدع  احل لعني ا لسي ية ا ،اخا أو ا  رمالوطين اععدا    الد الدولة عدى املسعوى

 .الورو 

الل بعما الديعور   الدولة، ا لوواهر السي يية ويعدون ا لدون السي ي  الذي يقرره  يعأثرن النو م الع م لددولة أخرى فإ ةواعب ر   
، لي  هبد  مح ية الدولة عدى إد معه وفرضههو ذلا النو م الذي بعما  أخرى ى احمل فوة عدى مؤيس    الق ئمة، أو اصيغةعد

رئي  اههورية من إجرا اا ، ويعضح ذلا من خي  م  يعخذه هم اا حلم ية الدولة كك ئن معنويأموا م وأجس د عدىاسفراد 
عد من الوره  ح لة يالل  ،دولةال االيعلن ئية  بقيد مم ري ا احلقوق واحلري ا الع مة   إط ر م  يعر  انورية الورو   ،وبدااري

 .8 حك م العرفيةاس الطوارئ أو

                                                           
 . 2ص م،2012املكعبة الق نونية العراية( ، املودع )حب  منشور عدى  ،اإلنساندور القضاء اإلداري في حماية حقوق  راض ،م  ن ليدو  - 7
 اعده .وم   18ص ،م2015 اسكرة، خضري،ج معة حممد  ،والضوابطاإلداري السلطات  خولة، الضبأللواليف  املعين،راجع هبذا   - 8
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النو م السي ي  لددولة عن طريق إعين  مح ية أياإلداري مب هومه احلدي   الور الضبألمن  الصورة اسخريةهذه حوي  ودد    
م 1951ن الديعور الدييب م ،70 حي  أش را إليه  امل دة املعع دبةجمما الدي بري الديبية    ا لعنويم ،اسحك م العرفية وح لة الطوارئ

نه " املدا يعدن اسحك م العرفية وح لة الطوارئ عدى أن يعرض إعين اسحك م العرفية عدى جمد  اسمة ليقرر ايعمراره  انصه  عدى أ
 .(9)ليجعم ع عدى وجه السرعة"أو إلغ  ه ، وإذا ودع ذلا اإلعين   غري دور االنعق د وج  دعوة جمد  اسمة 

إعين اسحك م  يكون” -اآليت: الل نص  عدى  ،25  امل دة  م1969كم  أش ر إليه  اإلعين الديعوري الدييب املؤد  
العرفية أو ح لة الطوارئ اقرار من جمد  دي دة اللورة كدم  بعرض أمن الدولة ا  رج  أو الداخد  لدخطر، أو كدم  رأى أن ذلا 

 .(10)ضروري ً حلم ية اللورة وبأمني ييمعه "

غري من حي  حرص املشرع ، ف سمر مل يعم1951فب لرغم من بغري نو م احلكم   ليبي ، وبعطيا العما انصوص ديعور  
يدط ا الضبأل اإلداري حلم ية النو م السي ي  لددولة  كوييدة بعخذه ،  أو اسحك م العرفية ح لة الطوارئالديعوري عدى بنويم 

، وأعط ه احلق   ة اللورة هو أعدى يدطة   البيدانصوص ديعورية الرحية وحمددة، حي  إن هذا اإلعين دد اععرب أن جمد  دي د
  .سحك م العرفية أو ح الا الطوارئ، ومن اني هذه العدااري إعين اااري يراه  ضرورية حلم ية اللورة ذ أي بداخت

الدور الق نون  ح لة الطوارئ واسحك م العرفية حذ اإعين، فيم  يععدق وايعمر العما انصوص اإلعين الديعوري الدييب
ك م العرفية مبصطدح ح لة حه ايعع ض عن مصطدح الطوارئ أو اسنهذا الق نون أم اشأن الععبئة، واهديد   1974لسنة  80ردم 

وهو مح ية الص حل الع م لددولة   ح لة دي م م   ،عين ح لة الععبئة الع مةن املوضوع مل يعغري   اهوهر و  ا د  من إالععبئة، غري أ
" بعدن ح لة الععبئة الع مة اقرار من جمد  دي دة اللورة   ح لة بوبر  -:ىل منه عدى الع يلو يهدد أمنه  وييمعه  حي  نص  امل دة اس

 .أو دي م خطر احلرب أو نشوب احلربالعيد ا الدولية 

 . وا  احل لة الل أوجب  إعيهن  ويعدن جمد  دي دة اللورة اقرار منه انعه   الععبئة عند

بينة   ال قرة اسوىل من هذه امل دة اخت ذ العدااري الي مة لدمجهود احلريب ووو  اقرار من جمد  دي دة اللورة   غري اسحوا  امل
 .11املبينة   هذا الق نون "

 عين ح لة الن ري   البيد واخت ذ كا م  يد م حلم ية، بكون    يدطة إف ملشرع الدييب ك ن حريصً  دائم  عد  وديد جهة معينة
وإن مل يكن عميق ً  ،اش ن الععبئة 74من دبا املشرع عدى نصوص الق نون ردم  اطرأ بعدي ، وددالدولة ونو مه  السي ي  واسمين

السدطة إىل املؤ راا الشعبية اسي يية ا ععب ره  ، حي  منح هذه هة املكد ة اإعين ح لة الطوارئايعبد  اهولكنه  ه  جوهر 
، وك ن هذا الععديا اصدور د نون م1977 من م رس لسنة  عين دي م يدطة الشع    الل  البيد، إثر إ أي س السدطة  

                                                           
 .00م ، امل دة 1291، اهمعية الوطنية ، انغ  ي ،  الدستور الليبي  )9(
 .29م، امل دة 1222، جمد  دي دة اللورة، طرااد ، اإلعالن الدستوري الليبي  )10(

 .اسويلامل دة  ،م1974 طرااد ، اللورة،جمد  دي دة  ،التعبئةبشأن  74القانون رقم - 11
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بعدن ح لة الععبئة، اقرار من املؤ راا الشعبية اسي يية   "  -:نص   امل دة الل للة منه عدى الع يل الذي م1991الععبئة لسنة 
 -إحدى احل الا اآلبية:

لهور م  يهدد أمن اهم هريية  ،نشوب احلرب خطر احلرب،( ح الا ا طر ا  رج  وبشما بوبر العيد ا الدولية، دي م 1) 
 ايعقي  .أو  يي د  العومى أو ث  

ا طر الداخد  وبشما لهور م  يهدد يدطة الشع ، حدوث كوارث أو أوائة أو غريه  مم  يهدد حي ة السك ن وأمنهم  ح الا)2)
 وييمعهم.

( ح الا إجرا  العم رين الععبوية، أو املن وراا السودية، أو إجرا  بطبيق ا عمدية عدى ح الا الععبئة، وبسعلىن من ذلا 3)
 العدريب ا والعم رين الل يصدر اعحديده  درار من الدجنة الع مة لددف ع. 

 .(12)يذه "( ح الا بن يذ ارامج العحو  اللوري الل ال ب   اإلمك ني ا املن ردة لعن 4(

ودي مه اإالدار  م، وبشكيا اجملد  الوطين االنعق يل2011عشر من فرباير يعمر النص اصوربه هذه، حذ دي م ثورة الس اعاو 
الذي نص عدى إلغ   كا النصوص ذاا الطبيعة الديعورية الص درة عن النو م الس اق، وذلا مبوج  م، 2011اإلعين الديعوري 

 .(13)عين"مو  هب  دبا العما هبذا اإلبدغى الوث ئق والقوانني ذاا الطبيعة الديعورية املع ”-نه: أمنه انصه  عدى  34امل دة 

ديعوري  حل لة بنويم  أيهن ك يعد  ع يل مل  ل، وام1969عين  الديعوري كا م  ورد   اإل  غي الوهذا يعىن إنه يعد 
، وم  م2011عين الديعوري دولة إثر الدور هذا اإلعين أي اإلال، ولكن نورًا لطبيعة الورو  الل مرا هب  الطوارئ    ليبي 

عديدة حلقوق اإلنس ن ك ن الاد من وجود نص د نو  ينوم هذه احل لة، إىل أن بنوم مبوج   وانعه ك اانطوا عديه من اضطراا ا 
الصيحي ا املمنوحة لدسدط ا ،  حبي  يشكا أي يً  د نونيً  حيدد شروطه  و اعد الدور الديعور اهديد لددولة نص ديعوري

الوطين  ر ايعيمه لدسدطة من اجملد لع م كسدطة بشريعية   البيد، إثا الوطينمبوجبه  خي  هذه ال رتة، لذا فقد ح و  املؤ ر 
أالدر  حي   ، كن أن يسد هذا  ال را  الديعوري، بنويم هذه املسألة انص بشريع  واضح وإن مل يكن ديعوري ً، لكنه ثاالنعق يل
"وو  إعين ح لة الطوارئ اقرار  -:نم، الذي نص   م دبه اسوىل  عدى أ2012 لة الطوارئ   املرحدة االنعق لية حل  بنويم  د نون

ن يوا  ك  ،الع م أو جمد  الو را  كدم  بعرض اسمن أو النو م الع م   أرض الدولة الديبية أو   أي منطقة لدخطر الوطينمن املؤ ر 
 .(14)ذلا اسب  ودوع حرب أو دي م ح لة  دد اودوعه  أو حدوث اضطراا ا   الداخا أو حدوث كوارث ع مة أو انعش ر وا  "

                                                           
 .، امل دة الل للة 1991l، املؤ ر الشع  الع م ، طرااد  ،  التعبئة العامةقانون   )12(
 .34ي اق ، امل دة  ، مرجع االعالن الدستوري الليبي المؤقت  )13(
 اسوىل.، امل دة م2012، طرااد  ،  المؤتمر الوطني العام، قانون الطوارئ   )14(
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القو  إن  سمكنن  ، ية النو م الع م السي ي  لددولةمح أيضبأل اإلداري دأمعن  النور   هذا ا د  احلدي  ل ع يل لو لوا
الداخدية الل  فرتة االضطراا ا اإلداري خي ن بعخذه  يدط ا الضبأل الل ثكن أإلجرا اا االععق   اإلداري ثكن إدراجه ضمن ا

ويعد مشروع    ،الع م لددولة   ملا هذه الورو  واجهة اسشخ ص الذين يشكدون خطرًا عدى النو م الع م واسمنمل،  ر هب  الدولة
  حبقودهم ث  هذا اإلجرا الذين دد الشخصية لففرادعدى املص حل   ً مغدبيعد  لددولة، الذي  إىل وقيق الص حل الع م كونه يهد

 .احملمية مبوج  الديعور

ا يدط ا ف لقرار الص در من دب  ،ادون رد اةبركه  ال وو   الصيحي ا الوايعة املمنوحة لسدط ا الضبأل اإلداري هذه  ن أغري   
، وا لع يل فهو خيضع لرد اة عن طبيعة الورو  الل الدر خي  إداري اغض النور درار  ا سالا، هو اإلداري ا الععق   الضبأل

من شأن هذا  ، و الل يرفعه  ذوى الشأن لدطعن هب وختعص دوائر القض   اإلداري ا لنور   الدع وي  ،وبعويض ً  إلغ  ً  القض   اإلداري
وحق اسفراد   مح ية حقودهم ، من ن حية  من العوا ن اني رغبة يدط ا الضبأل اإلداري   احل    عدى النو م الع م   نوعحيقق أن 

م   و، وهمن ن حية أخرى ً  عدى احلم ية الق نونية  ذه احلقوق مب  يؤثر يدب ،االععق   إجرا ااهذه السدط ا   فيم  لو بعس   
 . ا البح من الع صيا   ال رع الل   من هذ  بوضيحه اش  مييع

 المبحث الثاني الرقابة القضائية على االعتقال اإلداري 
 

لدح    عدى النو م  ، يعد بصرفً  مشروعً  جتريه يدط ا الضبأل اإلداريأن االععق   اإلداريإىل اسو  املبح     انعهين 
 أي ي  لددولة   مواجهة يوه  احل    عدى النو م الس ،احلديلة لدضبأل اإلدارينه يدخا ضمن اسهدا  ، كم  عدمن  أالع م لددولة
دد يؤدي إىل بعس ه   ،يدط ا الضبأل اإلداري ادون رد اة   يدالوايعة  ، غري إن برك هذه السدطة   أمنه  وايعقراره بصر  دد ث
حي  أن الوادع العدم  يلب  أن السدطة اإلدارية  ا اسفراد احملمية مبوج  الديعور، حري و   يؤثر يدبً  عدى حقوق مم،   ايععم   

، ويوهر ذلا   سموح اه لدح    عدى النو م الع مخي  الورو  االيعلن ئية بعويع   ايععم     ذه الرخصة، وبعج و  م  هو م
رع  اني املواطنني أو البح  عن املن هضني لدحكومة أو د دة انعش ر االععق الا العشوائية غري املربرة، الل  د  إىل ا  ال

منهم إلجب رهم عدى بسديم أن سهم، م  يعد  د رباس املو هراا واالععص م ا، وإذا عج ا عن العلور عديهم فقد بدجأ إىل اععق   
ه من ضروب املع مدة ض املععقدون لدععذي  وغري كلرياً م  يععر   الععق الا اانعه ك ً كبرياً ملبدأ شخصية العقواة، كذلا فإنه خي   هذه 

، وذلا إلجب رهم عدى االعرتا  عدى أن سهم أو عدى اسشخ ص الذين بشا السدط ا أهنم عدى لانس نية ك لس  والشعمالق يية 
 ابص   هبم . 

لرد ملا هذه   مواجهة يدط ا الضبأل اإلداري   لذلا الاد من منح اسفراد وييدة جدية   كنهم من الدف ع عن أن سهم  
االععدا اا، وذلا عن طريق   المة اإلدارة من دبا اسفراد عندم     حقودهم جرا  بصرف   ، وهذا م  يسمى ا لرد اة القض ئية 

ومن ى مح ية احلقوق  ة،عدى أعم   الضبأل اإلداري، حي  إن الرد اة اإِلدارية وحده  دد ال بكون ك فية لضم ن مبدأ املشروعي



م 8102مارس   -العدد الخامس        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية       
 

 

 001 

الود ، مم  خي لف  ا صم واحلكم   ذاا ه ن بعحد السدط ا اإِلدارية فيم  اينه  ضد اسفراد عندم  بكون واحلري ا، إذ ثكن أ
 .(15)لذلا الاد من إح لة ملا هذا الن اع إىل جهة ث للة بكون أكلر حي دية وهى القض   دواعد العدالة

، وذلا من ة بعسف يدط ا الضبأل اإلداري ضده   مواجه   مح ية حقوق اسفراد وحري  م ث رس دوراً كبرياً  اإلداريف لقض       
 - ن حيعني:من  اإلداريخي  فرض رد اعه عدى أعم   الضبأل 

 ذ جتي  لادارة اخت االيعلن ئية الل، لعقرير دي م ح لة الورو  بوافر الشروط الل حدده  الديعوربكون ا لعحقق من مدى  األولى: 
 - وه :إجرا اا وايعة ومشددة 

وجود لر  ايعلن ئ  يهدد النو م الع م وحسن يري املرافق الع مة، يوا   لا هذا الور  اقي م حرب أم اضطراب أم ك رثة  -1
 طبيعية.

   االيعلن ئية.، فعدجأ إىل ايعخدام يدطعهيعخدام يدطعه    الورو  الع ديةأن بعج  اإلدارة عن أدا  ولي عه  ا  -2

مم رية السدطة االيعلن ئية مبدة الور  االيعلن ئ  فيوو ، لادارة أن بسعمر   االيع  دة من املشروعية أن ودد   -3
 االيعلن ئية مدة ب يد عدى مدة الور  االيعلن ئ .  

 .(16)هذا الور  هيقعضيأن يكون اإلجرا  املعخذ معوا نً  مع خطورة الور  االيعلن ئ ، و  حدود م   -4

العصر  الص در من  مجيعً  لصحةعنه ، والاد من بوافره   وا لع يل ال وو  ا روم لشروط حمددة انصوص ديعورية الرحيةوهذه ا 
 .ا الضبأل اإلداري خي  هذه الورو يدط 

العصرف ا بكمن   اسأل القض   رد اعه عدى نش ط يدط ا الضبأل اإلداري، من خي  مرادبة مدى الحة  والثانية:
اسيب ب الل دفععه  الخت ذ هذه العدااري، والغ ية الل برم  إليه  من  مدى بوافر الص درة منه  ملواجهة هذه الورو ، حي  يعحقق من

، وإال ك ن بصرفه  ومربرة إىل وقيقه  مشروعة ة الل برم  يدط ا الضبأل اإلدارياخت ذه ، إذ ال اد من أن بكون اسيب ب والغ ي
 -مه :  مشوا ً اعي  عدم املشروعية ويكون ذلا   الوربني

البعد عن املصدحة الع مة، اأن بسعى يدط ا الضبأل اإلداري من خي  العدااري الل بعخذه  إىل وقيق مص حل شخصية ال  -1
    إىل املصدحة الع مة اصدة.

                                                           
 .2-9ص م 2002منعوري اقسنطينة ، اه ائر ،  ، ج معة، ري لة م جسعري تدابير الضبط اإلداريالرقابة اإلدارية على ينور  ب صيا ذلا ،عمر اودريأل ،   )15(
 .24ص، م 2003اسوىل،  ، الطبعةاملطبوع ا اه معية ، دار اإليكندرية ، الوجيز في القضاء اإلداري الليبي  ب صيا ذلا، م  ن ليدو راضى،  ينور  )16(
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عينة، و  عدى يدط ا الضبأل اإلداري أن حي نً  دد حيدد أهدافً  مأحي  إن املشرع    ل ة د عدة ختصيص اسهدا  -2
 ايععم   السدطة، حذ ولوفراط   اإلبسعى إىل وقيقه ، وا لع يل إذا خ ل   هذه اسهدا ، ك ن دراره  مشواً  اعي  

ك ن   د  إىل وقيق املصدحة الع مة م  دام  دد خرج  عن اسهدا  الل حدده  الق نون، كأن خترم   اخت ذه  
 .(17) الع مةعن اسهدا  الل حدده     الق نون الراحة، وه  احل    عدى اسمن الع م والسكينة الع مة، والصحة  لقرارا  

، لعحقيق أهدا  أخرى غري ا خت ذ إجرا  االععق   اإلداري د  يدط ا الضبأل اإلداري اليحيعه وا لع يل إذا ايععم   -3
سشخ ص لغرض االنعق م منهم، اععقا كأن ب  ،خروج ً عن الشروط الس اقة  يشكا م الع م لددولةح ظ اسمن الع م والنو م 
م عن اسهدا  الل حدده  الق نون وا لع يل فهو ، ف   ملا هذه احل الا يكون بصرفه  دد خر أو لعحقيق أغراض شخصية

ط لبة ا لععويض إذا  امل، كم  له اإلداري، واذلا وو  لكا ذي مصدحة أن يطعن ضده اعدم املشروعية أم م القض   ا طا
 .ك ن له مقعضى

 ة هبذه الشروط، وجت و ا اليحيعه ، فإذا أخد  اإلدار عدى احرتام اإلدارة  ذه الشروط ف لقض   اإلداري له دور مهم   الرد اة   
ديه ا إللغ   أم م دوائر ك ن بصرفه    ل   لدق نون ومن ى وو  الطعن ع  احلقوق املنصوص عديه    الق نون،وانعهك  اذلا حًق  من 

ه حبقوق املدع  في شخص  يط ل كونه يععدق ا حلقوق الشخصية، فهو دض     م  يعر  ا لقض   الك ما وهواإلداري، القض   
، عك  دض   اإللغ   الذي هو دض   موضوع  ينص  عدى اخعص م درار إداري اسب  انعدام املشروعية شخصية   مواجهة اإلدارة

 .(18) ا لععويضدعواه  بنعه 

الق نون  اإلدارة ا سهدا  الل حدده   أجه ة أكدا فيه عدى ضرورة  الع ام ،  املصريةة أحك م من دبا احملكمة العديودد الدرا عد   
  معيب، وإال ك ن بصرفه  دولةوأن يكون ا د  من هذه اإلجرا اا هو مح ية الص حل الع م لدإلجرا اا االععق   اإلداري،  ذه  عند اخت

عدى  1517ردم   إداري  طعن  م13-4 -1957حكم       جدسة ، حي  نص    مصدحة الطعن عديه ا إللغ   ذيووو  لكا 
احل الا  بقعضيهيواجه هب  م   ،العرفية يدطة بقديرية وايعة اسحك م" لئن ك ن الق نون خيو  لدح كم العسكري   لا  -ه :نأ

 ختا ا لع ام به الق نونية بعج و  يدطعه العقديرية املريومة، وأالال أنه ينبغ  له من اخت ذ بدااري يريعة ح مسة، إال أ االيعلن ئية الل بعرض
، وانبسط  عديه  رد اة القض   إال ش ب بصرف به عدم املشروعيةو ، احلري ا الع مة ادون مربر د نو وال بعغو  اوجه خ ص عدى 

 .19اإلداري إلغ   وبعويض ً "

                                                           
 .200، مرجع ي اق، ص القضاء اإلداري دراسة ألسس ومبادئ القضاء اإلداري في العراق، م  ن ليدو راض  ، ينور   ب صيا ذلا  )17(
الطبعة  اهديدة ،، دار اه معة ، اإليكندريةالدعاوى اإلدارية دعوى اإللغاء دعاوى التسوية، مصط ى أاو  يد فهمى ، م جد راغ  احلدو ، ينور   ب صيا ذلا  )18(

 .14، ص م 2005، اسوىل
 م الق هرة،1985وحذ ع م  – م1964احملكمة اإلدارية العدي  وفع وي اهمعية العمومية منذ ع م  مب دئ‘املويوعة اإلدارية احلديلة  ال كه  ،حسن  –ية نعيم عط  - 19

 128     .ص النشر،ذكر ينة  اسويل، ادونالطبعة  لدمويوع ا،الدار العراية 
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الذي  ،م1952دض  حمكمة القض   اإلداري املصرية   دعوى بععدق ا ععق   شخص إثر حريق الق هرة  "يض  أ   لذلا وبطبيقً    
ود م  احلكومة ا لقبض  إعين اسحك م العرفية، فعم ضطرب فيه  اسمن الع م   البيدوا وأش ع ال وضى   الع المة أث ر الرع 

، فطعن ة   ملا هذه الورو  االيعلن ئيةايعن دًا إىل يدطعه  العقديرية الوايع ،عدى كا من ووم حوله شبهة اربك اه لعدا احلوادث
اقدر م  بدق هذه الورو  ويعوم ا طر، اقدر م  يعسع إطيق حريعه    بقدير م  ه هذا الشخص   ذلا فأكدا احملكمة اأن

، ويطد  من اإلدارة وه  مأخوذة اورو  م  جئة مسؤوليعه  إذا م   ج نب  العوفيقوبعض     ،داارياخت ذه من اإلجرا اا والع و 
اسيمة البيد، أن بددق وبعحرى  وحموطة اضرورة ع جدة مدحه بضطره  إىل العما السريع احل يم لضم ن مصدحة عدي  بععدق

، إال أن دض     الود  وال ي د  من يده  ال م مالورو  املألوفة الع دية، وذلا حذ ال ي و وب حص م  و  عديه  أن ب عا   
والدوافع إليه  حذ   لا الورو  االيعلن ئية وم  بعمعع فيه اإلدارة  ،جمد  الدولة يؤكد رد اة القض   عدى دراراا االععق   اإلداري

 .(20)اسدطة بقديرية وايعة"

ر ف لق ض  ال يقعص الن اع،يدط ا ك مدة حلسم  الق ض   كون دض   اإللغ   عك  القض   الك ما الذي خيو  وعدى هذا اسي س ي  
دق ا حلقوق الشخصية لرافع اا يرب  عدى الوضع غري املشروع مجيع نع ئجه الق نونية سنه يعع ،عدى جمرد إلغ   درار غري مشروع

 . (21)الععويض عن أعم   اإلدارة الض رة"، ملا املن  ع ا املععدقة ا لعقود ودض   الدعوى

القض   اإلداري  االخعص ص لدوائر  م دبه الل نية عدى هذا  م1971لسنة  88 الدييب ردماإلداري  ودد أكد د نون نو م القض    
 -اآلبية: دون غريه  ا ل صا   املس ئا  اإلداريختعص دائرة القض   “اقوله: 

 .راا اإلدارية النه ئيةالل يقدمه  اسفراد أو ا يئ ا اإلغ   القرا الطدب ا-9

أن يكون مرجع الطعن عدم ، من ال قرة الس اقة 6، 5، 4، 3، 2ويشرتط لقبو  الطدب ا املنصوص عديه  ىف البنود 
  .أو ا طأ   بطبيقه  ،والقرارااأو وجود عي    الشكا أو   ل ة القوانني  ،االخعص ص

عن اخت ذ درار أو إجرا  ك ن من الواج  عديه  اخت ذه وفق   ،ويععرب   حكم القراراا اإلدارية رفض السدط ا اإلدارية أو امعن عه  
 .(22)لدقوانني أو الدوائح"

                                                           
 واإلعينلدنشر والعو يع  اهم هريية ، الدارمصرابه، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإدارياع شور يديم ن شوايا،   )20(
 .232ص،  م2004الطبعة اسوىل، ، 

 .9ص  ، 2/ 18، جمدة احملكمة العدي  ،  م1981/6/24، إداري طعن، احملكمة العدي  الديبية  )21(
 ، وم  اعده  ، امل دة الل نية.123، ص92، السنة الع يعة ، العدد  بشأن القضاء اإلداري ، الجريدة الرسمية م ،7711لسنة  88الق نون ردم  -  )22(
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الصرحية ، من دبيا املخ ل ة لدشروط املنصوص عديه    الق نونبعسف اإلدارة   إجرا اا االععق   اإلداري وعدم ابب عه   دويع 
هذا وطد  إلغ    ،هذا أم م دوائر القض   اإلداري لكا ذي مصدحة شخصية أن يطعن   إجرا ه مم  وي   ،لدق نون وا طأ   بطبيقه

 .مقعضىجرا  واملط لبة ا لععويض إذا ك ن له اإل

املنصوص ب صا دائرة القض   اإلداري   طدب ا الععويض عن القراراا  ”-أنه: عدى  الق نون من ن  كم  نص  امل دة الل للة   
جوا  ، ويرتب  عدى رفع دعوى الععويض إىل دائرة القض   اإلداري عدم رفع  إليه  اص ة أالدية أو ببعية إذا عديه    امل دة الس اقة

 .(23)م الع دية عدم جوا  رفعه  إىل دائرة القض   اإلداري"، كم  يرتب  عدى رفع دعوى الععويض أم م احمل كرفعه  أم م احمل كم الع دية

الذي أراد من خيله أال وعا االخعص ص م، 1949وينة  م1946يدوب الذي اببعه املشرع املصري   د نون ينة وهو ذاا اس   
ضني الذين ودد بكون اعيدة عن املعق  سهن  حمكمة وحيدة   الع المة ،حمكمة القض   اإلداري دون غريه  هبذا الععويض مقصورًا عدى
، اق فدم يرد املشرع أن حيرمه  منهك ن    رس هذا االخعص ص عند إنش   اجملد  الس دنية  ، كم  أن احمل كم امليقطنون   من طق ن ئية

، إال أنه عد  عن هذا نياسحك م الص درة من كدع  اههع، ووضع أحك ًم  بك ا منع العض رب اني ر ا  ي ر اني اههعنيعضر جعا املف
، لذا درر أن يكون القض   الل وكم هذه الروااأل الق نونيةالق نونية  دئاالجت ه لكونه معيب ً، ومن أهم عيواه العع رض   بأاليا املب 

جم الا وااأل ه  من اإلداري وحده هو ال ح  االخعص ص لد صا   هذه املس ئا كونه اههة الطبيعية لذلا، ا ععب ر أن بدا الر 
قض   ال" ي صا جمد  الدولة هبيئة  -:اقو    م 1955لسنة 165، وهو م  نص  عديه امل دة الع يعة من الق نون ردم الق نون الع م

 . (24)عن القراراا املنصوص عديه    امل دة الس اقة إذا رفع  إليه اص ة أالدية أو ببعية" ،داري دون غريه   طدب ا الععويضاإل

ا الص درة عن اإلدارة خي  افراد الطعن   القرار فحك م الل جتي  لالعديد من اس   الس اق،شع  الديبية حمكمة الودد الدرا عن 
" ومل    -ه :ن، حي  نص    حكم    عدى أفرادخصية لفه  مس س ا حلقوق الشإذا برب  عن ،احل الا الط رئة الل  ر هب  البيد

وال وو   ،م1971لسنة  88ك ن طد  إلغ   القراراا اإلدارية خيعص اه القض   اإلداري طبقً  لنص امل دة الل نية من الق نون ردم 
الل  ،وك ن اخعص ص حمكمة الشع  ا ل صا   الطعن أو العودم من اإلجرا اا أو القراراا ،الا إال انص خ صن هذا اسا روم ع

د  فيه  دد بكون حص الل ،شرتاكية اقصد بأكيد يدطة الشع اختذا ا اليعن د إىل دوة اللورة أثن   العحو  اللوري والعحو  إىل اال
لعنص ه وبرفع عنه الودم  أن يدجأ إىل هذه احملكمة اً أو جور   وحلقه بعس ويسعطيع من بودم  ،فرادجت و اا مس  حقوق اعض اس

ي  ة ايععم   السدطة أو االحنرا  إداري مطعون فيه معي  اعي  إوالقو  اغري ذلا وعا كا درار  ىإن ك ن لذلا مقعض ،وبعوضه
 .25  بطبيقه  وث  حقوق املواطن ..."

                                                           
 ن سه ، امل دة الل للة  م7711لسنة  88الق نون ردم   )23(
 وم  اعده . 222، مرجع ي اق، ص اإلداري قضاء اإللغاءالقضاء يديم ن الطم وي،   )24(

 .41ص ردم  م1992-5-3ب ريخ الطعن  31-37طعن إداري رقم ، 27-34جمدة احملكمة العدي  الديبية العدد   - 25
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الص درة    ا لنور   الطعون الل يرفعه  املواطنني ضد القرارا ،كم  أش را احملكمة العدي  املصرية إىل اخعص ص القض   اإلداري
" ولئن   -: نهأ  احلرية الشخصية حي  نص  عدى  احلقوق الشخصية لدمواطنني مب    ذلا احلقالل    الورو  االيعلن ئية، 

يواجه هب  م  بقعضيه احل الا االيعلن ئية الل  ،حك م العرفية يدطة بقديرية وايعةون خيو  احل كم العسكري   لا اسك ن الق ن
  وال بعغو  ال ختا ا لع ام به الق نونية بعج و  يدطعه العقديرية املريومة، وأال ، إال أنه ينبغ  أاخت ذ بدااري يريعة وح مسةله من بعرض 

 ، وانبسط  عديه  رد اة القض   اإلداري إلغ  ً  به عدم املشروعية، وإال ش ب بصرفاحلري ا الع مة ادون مربر د نو عدى  اوجه خ ص
 .26 وبعويض ً 

ذه احلم ية القض ئية حلقوق اسفراد   مواجهة بعسف يدط ا اإلدارة يكون الق نون الدييب دد حقق نوعً  من العوا ن اني مح ية هبو   
 وحري  م من الععسف من ن حية أخرى، ومح ية حقودهمفراد اس حق ن حية، وانيمن  االيعلن ئيةالص حل الع م لددولة   لا الورو  

ف لقض   هو  ،بكمن   الرد اة القض ئية عدى يدط ا اإلدارةة هذه احلقوق وهذه الوييدة حلم ي د نونية وفع لةوييدة حي  منحهم 
  املعحضرة.  كا الدو  أي مس س هب   واحلري ا ضداحلقوق  ح م 

 

 الخاتمة

 ملوضوع االععق   اإلداري، الذيق نونية اهوان  الاعض لقين  الضو  عدى أ أن نكون دد  نعمىن هذا البح   من خي  ال ح ا    
ن االععق   نن  انعهين  إىل أ، وا لرغم من أعدى حق اإلنس ن   احلرية الشخصية كبرياً   يعد من املواضيع الش ئكة الل بشكا اععدا ً 

نن  ، إال أواسمن الع م لددولةبدجأ إليه   لا الورو  االيعلن ئية حلم ية النو م  ،من دبا السدطة اإلدارية عد بصرف ً مشروع ً اإلداري ي
نونية بكون حمددة وواضحة، ببني من الع صيا وذلا عن طريق نصوص د  اش  من املشرع الدييب أن يعن و  هذا املوضوع  نعمىن

فراد الل بقرر لف ضم ن اوال ،ه  عند مم ريعه   ذه الصيحي االضبأل اإلداري واحلدود الل ال وو     أن بععدااليحي ا يدط ا 
من العوا ن اني املصدحة الع مة لددولة   ، م  خيدق نوعواععدا اذلا عدى حقودهم وحري  مفيم  لو جت و ا هذه السدط ا اليحيعه  

دى ، وخي ف الع   عالذي يعرتي هذا اه ن  الق نو  سد ال را  العشريع ي، وا لع يل م اععق  مواملص حل ا  الة لففراد الذين يع
حدود دا ه  عدى حقودهم اطريقة بعج و    ح لة اعع ،الق ض  اإلداري عند النور   الدعوي الل يرفعه  املععقدون ضد جهة اإلدارة

 .املصدحة الع مة لددولة

* * * * * * * *  * * 

 

                                                           
 ،م 1985وحتى عام  م1964الموسوعة اإلدارية الحديثة مبادئ المحكمة العليا وفتاوي الجمعية العمومية من عام  –حسن ال كه    –نعيم عطية  - 26

  .128ص  النشر،ادون ذكر ينة  اسوىل،الطبعة  لدمويوع ا،الدار العراية  الق هرة،
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.م7775، العدد اسو  املعهد الدويل لدعدوم اإلدارية اإلدارية،  

،ق نونية العرايةمودع املكعبة ال ، حب  منشور عدىء اإلداري في حماية حقوق اإلنساندور القضا، يديدو راض  م  ن-2  
  2016م.

النزاعات  في إلدارياالمبادئ والضمانات اإلجرائية المتعلقة باالحتجاز أو االعتقال التعسفي  ايجيعبش، يدي -3
  .ادون ذكر العدد اسمحر،لدصدي   اجملدة الدولية ،العنفالمسلحة وغيرها من حاالت 

 
  التاريخية: األسبقيةالنصوص القانونية حسب  

 ، املؤ ر الوطين الع م. المؤقت اإلعالن الدستوري الليبي .1
  .، اشأن القض   اإلداريم7711لسنة  88القانون رقم  .2
شكل من أشكال االحتجاز أو  المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون أليجموعة المبادئ م .3

 .م7788، ، اسمم املعحدةالسجن
 .الوطين الع م املؤ ر ،االنتقاليةمشروع قانون بشأن الطوارئ في المرحلة  .4

 

  المحاكم:أحكام  

، ادون ذكر ينة دلقطاع العمشروع تحديث ، الدجنة الشعبية الع مة لدعد ،   مب دئ احملكمة العدي  الديبيةالب ح  

.االالدار  

  القانونية:الموسوعات  

 م 1964العمومية منذ ع م  وفع وي اهمعيةمب دئ احملكمة اإلدارية العدي   الموسوعة اإلدارية الحديثة، ، حسن ال كه  نعيم عطية
 النشر.، ادون ذكر ينة م 1985 إىل
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