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عالقة القانون اإلداري بمختلف فروع القانون األخرى

دأب فقھاء القانون العام إلى تبني تقسیم القانون إلى عام وخاص وذلك 
معیار طبیعة القواعد القانونیة أو معیار أطراف : استنادا إلى معیارین معیار طبیعة القواعد القانونیة أو معیار أطراف : استنادا إلى معیارین

العالقة، فإذا كانت ھذه القواعد تنظم العالقة بین األشخاص العادیین فیما 
طرف مجرد من السیادة بصفتھما  واإلدارةبینھم وبین ھـؤالء األشخاص 

والسلطة أي كطرف عادي، فإنھ یتم تطبیق قواعد للقانون العادي 
).الخاص(



أما إذا كانت ھذه القواعد تنظم العالقة بین أشخاص القانون العام  
واألفراد أو بین أشخاص القانون العام فیما بینھم فإننا نطبق قواعد 
القانون اإلداري باعتبار أن اإلدارة تتدخل ھنا كطرف ذا سلطة 

ھذه الفروع مختلف مع وسیادة وللوقوف على عالقة القانون اإلداري 
القانونیة، فإننا ستناول عالقة القانون اإلداري مع باقي فروع القانون القانونیة، فإننا ستناول عالقة القانون اإلداري مع باقي فروع القانون 

القانون اإلداري مع مختلف فروع القانون ة قعالثم سنتناول العام، 
الخاص



العامالقانون اإلداري مع باقي فروع القانون عالقة 

القانون اإلداري ارتباطا وثیقا مع مختلف فروع القانون العام یرتبط 
خاصة فروع القانون العام الداخلي، فالقانون اإلداري لھ صلة وثیقة 
مع كل فروع القانون العام الداخلي باعتبار عنصر التكامل الوظیفي 

بین مختلفي ھذه الفروع والقانون اإلداري، كما أنھ یرتبط بباقي بین مختلفي ھذه الفروع والقانون اإلداري، كما أنھ یرتبط بباقي 
  كلفروع القانون العام الخارجي، باعتبار أن اإلدارة تبقى جاھزة في 

التي تتم على الصعید الخارجي المعامالت 



القانون اإلداري والقانون الدستوري 

القانون الدستوري ببیان شكل الدولة ونظام الحكم  ىیعن
فیھا وكیفیة تكوین السلطات العامة وصالحیاتھا 

، كما یھتم بتحدید الحقوق بیھاوالعالقة التي تقوم فیما 
.والحریات الفردیة والجماعیة.والحریات الفردیة والجماعیة



بالمقابل بتكوین السلطة  ىیعنأما القانون اإلداري  
)  اإلدارة المركزیة والالمركزیة(اإلداریة وتنظیم ھیاكلھا 

وبیان أوجھ نشاطھا والوسائل البشریة والمالیة والمادیة 
والقانونیة التي تستخدمھا في ممارسة ھذا النشاط اإلداري 

اتصرفاتھوتنظیم الرقابة الممارسة على 



ملكي، جمھوري (فالقانون الدستوري یبین طبیعة نظام الحكم 
الملك، مجلس (التنفیذیة وتركیبھا  للھیآتوالھیكل العام ...) فیدرالي

...).الجھویةالوزراء، الوزراء، المجالس 
واألجھزة مما  الھیآتأما القانون اإلداري فیبین كیف تعمل ھذه  

یعني أن القانون اإلداري ھو امتداد للقانون الدستوري أو كما قال یعني أن القانون اإلداري ھو امتداد للقانون الدستوري أو كما قال 
ن كیف بییبأن القانون الدستوري : "بارتملي Barthelemyالفقیھ

شیدت السلطة التنفیذیة، أما القانون اإلداري فھو یبین كیفیة اشتغال 
."أجزاء السلطة التنفیذیة



من ھنا یمكن القول بأن القانون اإلداري والقانون  
یشترك القانونین إذ  ،الدستوري یمثالن وجھان لعملة واحدة 

 منمعا في تنظیم نشاط السلطة التنفیذیة ولھذا السبب یعدان 
العام الداخلي، بھذا نجد أن ھناك من الفقھاء من القانون العام الداخلي، بھذا نجد أن ھناك من الفقھاء من القانون 

یعتبر القانون العام ینحصر فقط في القانون الدستوري 
واإلداري



كما أن ھناك من الفقھاء من یؤكد على عنصر التكامل بین القانونین 
من خالل عرض بعض المواضیع، كموضوع الحریات العامة 

والحقوق الفردیة والجماعیة، حیث أنھ إذا كان القانون الدستوري 
یبین الحقوق والحریات العامة وما یقابلھا من واجبات ویقرر 

.أحكامھا األساسیة
فإن القانون اإلداري یتكفل بتنظیم ھذه الحقوق والحریات العامة  

التي نص علیھا الدستور، ویحدد كیفیة ممارسة ھذا الحق أو ھذه التي نص علیھا الدستور، ویحدد كیفیة ممارسة ھذا الحق أو ھذه 
الحریة وذكر القیود التي ترد علیھا وذلك ضبطا للنظام العام وتخفیفا 

من  29للمصلحة العامة وكمثال على ذلك ما ورد في الفصل 
حـق : "الذي نص على 2011 یولیوزالدستور المغربي لفاتح 

" ممارستھ وكیفیاتاإلضراب مضمون یحدد قانون تنظیمي شروط 
إذن فالقانون اإلداري یأتي لتوضیح وتكملة وتفصیل بعد األحكام 

الدستور بھاوالمبادئ التي جاء 



یتضح من خالل التحلیل السابق أنھ رغم اشتراك القانون  
الدستوري والقانون اإلداري في بعض مجاالت التنظیم وبعض 
األھداف والمبادئ، فإنھ یبقى لكل قانون خصوصیاتھ التي تمیزه 

عن القانون الدستوري الذي یرتبط أشد ما یكون االرتباط 
.بالقانون اإلداري

ھذه الخصوصیات والسمات تأتي من خالل اختالف حقل نشاط  ھذه الخصوصیات والسمات تأتي من خالل اختالف حقل نشاط  
كل من القانونین، باعتبار القانون الدستوري ینظم عمل السلطات 
الحكومیة عندما یباشر الوظیفة السیاسیة والسیادیة في حین أن 
القانون اإلداري بنظم عمل ھذه السلطات عندما تباشر الوظیفة 

.اإلداریة الصرفة



العامةالعالقة بین القانون اإلداري والمالیة 

إذا كان القانون اإلداري یعني بتنظیم النشاط اإلداري في 
الدولة، فإن المالیة العامة تعني بتنظیم النشاط المالي في الدولة، 

وإیرادات الدولة من ضرائب  مداخیلفالمالیة العامة تنظم 
لف تمخورسوم وثروات طبیعیة ونشاط اقتصادي ونفقاتھا في 

األساسیة، والبنیات التحیة كالتجھیزات  (المجاالت  األساسیة، والبنیات التحیة كالتجھیزات  (المجاالت 
وكذلك سوم المالیة بحصر المیزانیة وخلق ...) والخدمات

التوازن بین النفقات واإلیرادات وبالتالي تحدید عدة مبادئ 
للمیزانیة منھا مبدأ شمولیة المیزانیة، ووحدتھا، وتوازنھا 

. وھي مبادئ تخضع لھا كل میزانیة وسنویتھا



إذن فھناك عالقة وثیقة بین القانون اإلداري والمالیة العامة 
:وتتجلى مظاھرھا فیما یلي

ال یمكن ألي إدارة أن توعد بدون توفرھا على وسائل مالیة -
تستطیع بواسطتھا تلبیة حاجیات المواطنین ومتطلبات التنمیة 

 .المنشودة سواء كانت ھده الوسائل عقارات، أو منقوالت
فالتشریع المالي والمالیة العامة تشتركان مع القانون اإلداري في  - فالتشریع المالي والمالیة العامة تشتركان مع القانون اإلداري في  -

تنظیم موضوعات أساسیة من نشاط اإلدارة، إذ انھ بالرجوع إلى 
اإلداریة  طاتلالسصالحیات واختصاصات اإلدارة نجد أن 

.والسلطات المالیة مرتبطة بنفس اإلطار القانوني



ومن مظاھر الترابط بین القانون اإلداري والمالیة العامة 
والتشریع المالي في كون األموال العامة للدولة یتم جبایتھا 
بواسطة عدة طرق، فقد، تحصل الدولة على ما تحتاجھ من 

وسائل مالیة عن طریق الھبات، الوصایا، اإلیجار والبیع وفق 
قواعد القانون الخاص، وقد تحصل علیھا باللجوء إلى وسائل قواعد القانون الخاص، وقد تحصل علیھا باللجوء إلى وسائل 
القانون العام كنزع الملكیة من أجل المصلحة العامة حیث 
تكون اإلدارة مخیرة على نزع ملكیة إحدى العقارات التي 

یملكھا الخواص مقابل تعویض مالي وذلك ضمانا لحسن سیر 
.المرفق العمومي



.بین القانون اإلداري وعلم اإلدارةالعالقة 

إذا كان القانون اإلداري یرتبط ارتباطا وثیقا باإلدارة نظرا للتقارب 
الواضح بینھما،فإن موضوعات اإلدارة ودراستھا تستقل عن 

اإلداري  القانونیستأثرالدراسات القانونیة بصفة عامة، إذ 
بالجوانب القانونیة التي تھم اإلدارة، بینما یتولى علم اإلدارة دراسة 

الجوانب الفنیة والتنظیمیة لھا، والوصول إلى أفضل الوسائل الجوانب الفنیة والتنظیمیة لھا، والوصول إلى أفضل الوسائل 
وأنجعھا لتحقیق الكفاءة وحسن األداء اإلداري والبحث عن 

واإلنتاجیة في التنفیذ المردودیة



فإذا كان القانون اإلداري یعالج القواعد القانونیة لإلدارة وتحدد  
نشاطھا وضبط العالقة بینھا وبین األفراد وتنظیم الرقابة القضائیة 
على العمل اإلداري، فإن علم اإلدارة أو العلوم اإلداریة تتناول 

اإلداریة  الھیآتاألسس والمبادئ واألحكام التي تقوم علیھا تنظیم 
وأنشطتھا الناحیة التقنیة والعلمیة والعملیة، فھو یھتم بالتنظیم وأنشطتھا الناحیة التقنیة والعلمیة والعملیة، فھو یھتم بالتنظیم 

والتخطیط والتنسیق والتوجیھ وصنع القرار اإلداري، واالتصال 
داخل اإلدارة وخارجھا والحوافز والقیادة اإلداریة، والعالقات 

اإلنسانیة والرقابة والتدقیق اإلداریین



ومن األسباب التي كانت، وراء ظھور علم اإلدارة الرغبة في تخطي 
المقترب القانوني في تحلیل الظاھرة اإلداریة الذي یبقي عاجزا عن 

.احتواء وتحلیل مختلف الظواھر
.تحلیل مختلف العوامل المؤثرة في النشاط اإلداري -

.البحث في األداء اإلداري -
.  البحث في السلوك البشري والقیادة اإلداریة داخل اإلدارة -
.البحث في أشكال االتصال واالستقبال والتواصل مع اإلدارة - .البحث في أشكال االتصال واالستقبال والتواصل مع اإلدارة -

من ھذا المنطلق فعلم اإلدارة یدرس الظاھرة اإلداریة من مختلف 
الجوانب المتصلة بحركیة اإلدارة وعالقاتھا بمختلف القوى الفاعلة في 

.العمل اإلداري


