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 رابعةالمحاضرة ال

 مادة التنظيم اإلداري

 الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 الفرع الثاني: عالقة القانون اإلداري بالقانون الخاص

بأن القانون اإلداري هو ريفيرو  Révéroلقد أوضحنا حسب التعريف الذي قدمه الفقيه 

القانون الخاص، والتي تتولى تنظيم ونشاط اإلدارة مجموعة من القواعد القانونية المميزة من 

بوصفها شخص من أشخاص القانون العام، أي أنها تتمتع بالسلطة العامة في تسييرها للمرافق 

العامة مستعملة في ذلك وسائل القانون العام الذي ينبني على الشروط غير المألوفة في القانون 

ق المصلحة العامة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الخاص باعتبار أن اإلدارة تسعى إلى تحقي

المصلحة الخاصة التي يسعى من ورائها األفراد والقانون المدني يشكل أصل فروع القانون 

الخاص، بل يعد الملجأ الذي يلجأ إليه كل فرع من القانون الخاص إذا لم يجد نص ينظم به 

روع القانون الخاص خاصة القانون واقعة معينة، لذلك سنحدد هذه العالقة لتشمل باقي ف

 التجاري والجنائي.

واإلدارة بفعل حمايتها للمصلحة العامة فإنها كما سبق ذكره تتمتع بسلطات وامتيازات 

 ليس لها مقابل في القانون الخاص:

فعلى مستوى استصدار القرارات اإلدارية الفردية، فاإلدارة يمكنها أن تقوم بهذه المبادرة 

ى اخذ رأي األفراد من أجل تسيير للمرافق العمومية والحفاظ على النظام العام بدون حاجة إل

 رغم كون هذا القرارات قد تخلف أثرا قانونيا على المراكز القانونية لألفراد.

على مستوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فاإلدارة منحها القانون هذا الحق كلما 

يس للخواص أو األفراد من حق سوى الحصول على تطلبت المصلحة العامة ذلك، ول

التعويض، لذلك فإذا كان هناك من طعن فال يجب أن يوجه حول إلغاء قرار نزع الملكية وإنما 

يوجه الطعن حتى يكون التعويض منصفا. باعتبار أن اإلدارة عندما تنزع ملكية  شخص 

المتعاقدين مع اإلدارة في معين فهي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، بل حتى الخواص 

 إطار عقود امتياز منحهم القانون حق االحتالل المؤقت للملك الخاص إلى حين انتهاء األشغال.
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وإذا كان األفراد في إطار االتفاقات والعقود التي يبرمونها تخضع لقاعدة المساواة، 

مختلف بالنسبة للعقود والقاعدة الفقهية التي تقول بأن "العقد شريعة المتعاقدين" فإن األمر 

اإلدارية التي تخضع لقاعدة الشروط غير المألوفة في القانون الخاص بحيث أن اإلدارة تستفيد 

من امتيازات القانون العام تجاه المتعاقدين معها، فهي تتوفر على حق تعديل العقد كلما ارتأت 

تفظ بحق توجيه ومراقبة اإلدارة أن المصلحة العامة تقتضي هذا التعديل وكذلك فاإلدارة تح

 المتعاقد.

كما أن أعمال اإلدارة بصفة عامة تتميز بمجموعة من السمات منها خاصية حسن نية 

اإلدارة في تنفيذ قراراتها التي تقترن بقرينة السالمة ما لم يثبت العكس عن طريق رفع تظلم 

لى القضاء اإلداري إداري إلى اإلدارة نفسها أو اللجوء إلى النظام القضائي حيث يتحتم ع

فحص شرعية القرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة والبحث إن شابها عيب من العيوب 

خاصة على مستوى أركان القرار اإلداري الخمسة، وذلك تحت طائلة إلغاء القرارات التي لم 

 تخضع لمبدأ الشرعية.

الحصانة فال يجوز الحجز وأخيرا أن أموال اإلدارة تعد أمواال عمومية تطبق عليها قاعدة 

عليها، ألنها مرتبطة بتسيير مرفق عمومي، كما أن أموالها ال تخضع لقاعدة تقادم األموال 

 العامة سواء كانت هذه األموال عامة أو خاصة لإلدارة.

 المطلب األول: ارتباط القانون اإلداري بالقانون المدني

اإلداري لألشخاص العامة فإن القانون إذا كان القانون اإلداري يهتم بالتنظيم والنشاط 

المدني يهتم بالعالقات القانونية الخاصة التي تقوم بين األفراد كأطراف متكافئة وهذا ما يختلف 

 عن القانون اإلداري.

فما هي مجاالت الصلة بين القانون اإلداري والمدني؟ وما هي مجاالت االختالف بين 

 القانونين؟

 صال والتقارب بين القانون اإلداري والقانون المدنيالبند األول: مجاالت االت

تتجلى مجاالت االتصال بين القانون اإلداري والقانون المدني عندما يستلهم القانون اإلداري 

 بعض قواعده وأحكامه مما جاء به القانون المدني والعكس صحيح.
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كان القانون المدني هو الذي يطبق على جميع العالقات والمعامالت  1873قبل حكم بالنكو 

القانونية بما فيها تلك التي تقوم بها اإلدارة، لكن بعد هذا الحكم أصبح لإلدارة قانون خاص 

بها يتميز عن القانون المدني وذلك نظرا الختالف طبيعة العالقات الذي ينظمها كل من 

 القانونين.

إلداري يستعير ويستلهم بعض المفاهيم من القانون المدني بحكم عراقته وعموما فالقانون ا

وقدمه مما يضمن استقراره، كما أن القانون المدني يستلهم بعض المفاهيم الواردة في القانون 

اإلداري بحكم التطور المتجدد الذي يعتبر من السمات األساسية المميزة للقانون اإلداري. لكن 

خل ال يعني أنه ليس لكل من القوانين مجاله الخاص به يضمن استقالليته هذا الترابط والتدا

 عن اآلخر.

 مظاهر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني -أ

في الدول ذات التوجه  44تتجلى مظاهر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني 

أي الدول التي تعترف بوجود قانون إداري مستقل عن القانون الخاص، وليس  الفرنكوفوني

في الدول األنجلوساكسونية التي تأخذ بالقانون الخاص بتنظيم جميع العالقات القانونية دون 

التمييز بين وجود نظام قانوني مزدوج، بل هناك قانون واحد هو القانون المدني يطبق على 

 اد فيما بينهم وفيما بينهم وبين اإلدارة.عالقات ومعامالت األفر

ومن مظاهر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني، الحالة التي تتدخل فيها اإلدارة 

كشخص أو كطرف متجرد من سلطته وسيادته و تتعاقد مع الخواص في إطار إبرام عقود 

اري يمكن لإلدارة أن تقوم خاصة. ذلك أنه اعتبارا للطبيعة المتطورة والمتجددة للنشاط اإلد

بأنشطة من نفس جنس أنشطة الخواص وبالتالي تنزل منزلة الخواص حيث تريد االستفادة 

من وسائل القانون المدني التي تسعفها في تحقيق الربح وتجاوز المساطر واإلجراءات اإلدارية 

ية المنافسة التي التي تتميز بالروتين والتعقيد والطول واستغراق الوقت، مما يتعارض مع حر

تبقى السمة المميزة للنشاط الخاص وبالتالي تريد اإلدارة االستفادة من مؤهالت السوق واللجوء 

إلى المشروعات الخاصة، ال سيما أن اإلدارة بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد تأخذ بمعيار 

تسيير وتدبير مرافقها السلطة العامة في تسيير دواليب اإلدارة، بل أصبحت تشرف بنفسها على 

وخلق العديد من المرافق ذات الطبيعة االقتصادية والتجارية واالجتماعية والمهنية والمالية 
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التي تتالءم وطبيعة تسييرها وتنظيمها مع بنود القانون المدني باعتباره يعد أصل القانون 

لم يعد القانون أنه  -كما سبق أن أوضحنا–الخاص، وهذا ما أدي إلى استنتاج مهم مفاده 

اإلداري هو القانون المطبق على اإلدارة بل أصبحت اإلدارة في حاالت معينة يمكنها أن 

تخرج من قواعد القانون اإلداري وتلجأ إلى قواعد القانون الخاص لما توفره لها من المرونة 

 في تسيير مرافقها واقتحام سوق المنافسة.

طبق ازدواجية القانون وازدواجية القضاااااااء، أي وإذا كان المغرب يعد من البلدان التي ت

أوجود قانون إداري إلى جانب قانون مدني، ومحاكم إدارية إلى جانب محاكم عادية، فإنه 

في بعض الحاالت نجد القانون المدني يساااااااد الثغرات القانونية التي تعتري القانون اإلداري 

س ستعارة البعض من وبالتالي يكمل النقص الحاصل على مستوى نصوصه وذلك با تلهام وا

بنوده، كما هو األمر بالنسااااااابة لقواعد المساااااااطرة المدنية التي تطبق في مجال المنازعات 

 .اإلدارية في غياب قانون المسطرة اإلدارية

الشهير نجد أن القاضي  1873ولم يقف األمر عند هذا الحق، بل نجد أنه منذ حكم بالنكو 

طبق قواعد المسؤولية التقصيرية التي تعني مسؤولية  اإلداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي

المتبوع عن عمل التابع على هذه الواقعة وبالتالي تقرر ألول مرة نظام المسؤولية اإلدارية 

استلهاما من قواعد القانون المدني وقسمت على أساس المسؤولية الخطئية والمسؤولية على 

 أساس المخاطر أي األخطار المتوقع حدوثها.

في المغرب نجد أن القضاء اإلداري الزال في مجال إثبات المسؤولية اإلدارية و

من قانون االلتزامات والعقود. وذلك إلثبات  80و 79لألشخاص العامة يلجأ إلى الفصل 

 مسؤولية اإلدارة عن أعمالها غير الشرعية.

نجد قاعدة حسن ومن القواعد واألحكام التي نهلها القانون اإلداري عن القانون المدني 

تنفيذ االلتزامات التعاقدية بحسن نية، قاعدة القوة القاهرة، العقود اإلدارية، فهذه المواضيع 

والمفاهيم استعارها القانون اإلداري عن القانون المدني حيت ان القانون اإلداري حاول تكييفها 

ا محوريا في هذا مع الظروف المحيطة وذلك عن طريق االجتهاد القضائي الذي يبقى له دور

 المجال.

كما أن ضرورة التقارب من القانون المدني تتجلى بشكل جلي في مجال إدارة وتسيير 
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المرافق العمومية خاصة المرافق ذات طبيعة االقتصادية و التجارية و الصناعية حيث أن 

ل عامة(. هذه المرافق رغم عموميتها لكون رأسمالها يعد رأسماال عموميا أي ملك للدولة )أموا

استنادا إلى طبيعتها تطبق على أغلب  -كما أوضحنا من قبل–فإن هذه المرافق العمومية 

أنشطتها القانون المدني سواء على مستوى تسيير أموالها، أو على مستوى العالقة مع العاملين 

بهذه المرافق الذين يعدون مستخدمون وال يوجدون في وضعية نظامية حيث تطبق عليهم 

 القانون المدني.قواعد 

باستثناء الرئيس المدير العام والمحاسبين الذين يخضعون لقانون الوظيفة  العمومية إذ 

أنهم يوجدون في وضعية نظامية وذلك اعتبارا للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم، وهي 

 التدبير المالي و اإلداري لهذه المرافق.

داري إلى استعارة بعض مبادئ وأحكام القانون إذن من هنا يتبين أن لجوء القانون اإل

المدني راجع باألساس إلى حداثة نشأة القانون اإلداري من جهة، وإلى عراقة وقدم القانون 

 المدني من جهة أخرى.

 مظاهر لجوء القانون المدني إلى القانون اإلداري -ب

ى الوقوف على إن المالحظ للتطور الذي عرفه القانون اإلداري سيستقر به األمر إل

مجموعة من النظريات التي ينفرد بها هذا القانون والتي ليست لها مثيل في القانون المدني، 

من هذه النظريات نظرية المرفق العام التي تعد جوهر النشاط اإلداري ونظرية التنفيذ الجبري 

 المباشر.

ى مبدأ الفردانية التي مبنيا عل 1804لقد كان القانون المدني منذ نشوئه مع مدونة نابليون 

تسعى إلى تقديس الفرد، لكن بعد التطورات االجتماعية التي عرفه العالم، وتبعا لألزمات 

االقتصادية والحروب التي شهدها العالم وانتشار المذهب االشتراكي، كان من الضروري 

تراجع عن العدول عن بعض المبادئ واألحكام التي كانت تسود القانون المدني ومن هنا تم ال

الغلو في الفردانية وتقديس المصالح الخاصة وتدعيم المصالح العامة في إطار التوفيق بين 

المصلحتين، وبالتالي لم يعد للملكية ذلك البريق الذي كانت تحلته بل أصبحت للملكية وظيفة 

ى اجتماعية وبالتالية يمكن نزعها من صاحبها إن اقتضت المصلحة العامة ذلك ،وهذا ما أد

إلى تغليب مصالح المجتمع على مصالح الفرد وتعويض الفرد المنتزع ملكيته وإقرار مبدأ 
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 ضمن المبادئ األساسية في القانون اإلداري هو مبدأ نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

ولم يقف األمر عند هذا الحد بل أن هناك العديد من المفاهيم والنظريات التي ابتكرها 

داري عن طريق االجتهاد القضائي والتي ساهمت في ضمان استقالليته واستفاد القانون اإل

منها القانون المدني وكمثال على ذلك نظرية الظروف الطارئةفي مجال العقود المدنية التي 

تعتبر من صميم نظريات القانون اإلداري وكذلك نظرية التعسف في استعمال الحقوق المدنية 

ية التعسف في استعمال السلطة أو ما أصبح يعرف حاليا في قانون التي تجد أساسها في نظر

 المنشأ والمنظم للمحاكم اإلدارية بتجاوز السلطة. 90-41

ومما يؤكد استلهام القانون المدني ألحكام ومبادئ ونظريات القانون اإلداري ما قاله أحد 

 Le"القانون الخاص أصبح يتعمم شيئا فشيئا حيث قال:"أن Savatierفقهاء القانون الخاص بفرنسا 

droit privé  se publicise de plus en plus. 

ويؤخذ بهذه النظرية على مستوى مختلف األحداث والتطورات التي يعرفها قانون الشغل 

والضمان االجتماعي، رغم كون هذا المجال تنظمه قواعد القانون الخاص، فإنه ال يمكن إنكار 

ة عن بعض القواعد أي نظم الشغل خاصة قواعد القانون اإلداري فيما يخص حقوق طابع العمومي

العمال حيث تتدخل اإلدارة من أجل فرض الحد األدنى لألجر، توضيح كيفية ممارسة العمال 

 لبعض الحقوق النقابية...

 البند الثاني: تجليات استقالل القانون اإلداري عن القانون المدني

داري عن القانون المدني فيما يخص الموضوع الذي يهتم وينظمه كل يختلف القانون اإل

منهما، فالقانون اإلداري يهتم باإلدارة من حيث تنظيمها ونشاطها المنحصر في الضبط 

البشرية والمادية والمالية ومنازعات القضائية تجاه  العمومي ووسائلهااإلداري والمرفق 

ي يهتم باألشخاص الخاصة واألشياء والحقوق الغير، في حين أن موضوع القانون المدن

 الشخصية والعينية وتبيان مصادر االلتزام وآثار وانتقاله وانتهائه.

يحكم استمرارية تطور نشاط اإلدارة بتطور القانون اإلداري وهذا التطور يتجه بطبيعة 

 ا الراهن الحال نحو استقاللية قواعد القانون اإلداري األمر الذي دفع بالفقهاء في وقتن

إلى محاولة البحث عن مقاييس ودالئل لتطبيق القانون اإلداري، فهناك من تبنى معيار السلطة 

العامة كأساس لتطبيق القانون اإلداري، أي ان اإلدارة تتدخل في النشاط اإلداري بوصفها 
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بقانون سلطات آمرة لما تتوفر عليه من سلطة اإلكراه والجبر، وبالتالي سمي القانون اإلداري 

 القوة العمومية.

وعند عدم صمود هذا المعيار بفعل التنوع والتطور الحاصل في نشاط اإلدارة أي لم تعد تلك 

اإلدارة التي استعمل قواعد القانون العام وما تشتمل عليه من الشروط غير المألوفة في القانون 

الخاص و تدخل اإلدارة في بعض األنشطة االقتصادية والصناعية والتجارية، األمر الذي أدلى 

، هذا المعيار بدوره لم يصمد بحيث 1783إلى اعتماد نظرية المرافق العامة مع حادثة حكم بالنكو 

بأن القانون اإلداري هو قانون المرافق العمومية، بل أصبحت اإلدارة  -كما أسلفنا سابقا–لم يعد 

فق ذات تطبق القانون العام خاصة بالنسبة للمرافق اإلدارية والقانون الخاص خاصة في المرا

الطبيعة االقتصادية واالجتماعية والمهنية وأيضا في حالة تعاقد اإلدارة مع بعض األشخاص 

الخاصة من أجل تقديم بعض الخدمات لإلدارة. األمر الذي أدى إلى ابتداع نظرية المعيار المختلط 

اإلداري في  الذي يتبين كما يظهر من خالل التسمية أنه يمكن لإلدارة أن تلجا أصال إلى القانون

 أهم نشاطات اإلدارة كما يمكنها استثناء اللجوء إلى قواعد القانون المدني في البعض اآلخر.

وهذا االستقالل يتجلى أيضا في كون ما استعاره القانون اإلداري من مبادئ وأحكام من 

طابعا القانون المدني، لم يحتفظ بنفس اإلطار المفاهيمي، أن هذه المبادئ والقواعد أخذت 

مغايرا لما هو معمول به في القانون المدني، بل أن هذه االقتباسات اتسمت واتصفت بسمات 

وخصائص القانون اإلداري بعد تكييفها من طرف القاضي اإلداري، فنظرية العقد في القانون 

الخاص، أصبحت تحمل اسم العقود اإلدارية، ووضعت لها عدة معايير لتمييزها عن غيرها 

د عكس ما هو معمول به في مجال القانون الخاص حيث العقد يخضع التفاق إرادة من العقو

األطراف على قدم المساواة كما أن هذا العقد يلزم األطراف باعتبار أن العقد شريعة 

المتعاقدين، خالفا لما هو معمول به في مجال العقود اإلدارية التي ينبني على الشروط غير 

اص، كما أن اإلدارة يمكنها أن تعدل بعض بنود العقد بإرادة منفردة المألوفة في القانون الخ

 ال يمكن أن تطبق األمر على العقود الخاصة المبرمة بين األفراد.

ولم يقتصر األمر على هذا المجال بل امتدت هذه االستقاللية التي يتمتع القانون اإلداري 

أساس الخطأ وعلى أساس المخاطر  بها إلى تنظيم المسؤولية اإلدارية وأصبحت تنبني على

أي األخطاء المتوقع حدوثها في المستقبل وذلك ضمانا لحقوق وحريات األفراد والجماعات 
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والهيآت وهذا الصنف من المسؤولية )المخاطر( ال تعرفه المسؤولية التقصيرية في مجال 

 القانون المدني والتي تنبني على مسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

األمر ينطبق على نظرية الوصاية التي تأخذ معنى مغايرا في القانون اإلداري، ونفس 

فإذا كانت الوصاية في القانون الخاص تعني عدم األهلية أو نقصانها وترتبط عموما بالشخص، 

فإن األشخاص العامة التي يطبق عليها نظام الوصاية اإلدارية ليس معناه أنها قاصرة فكريا 

 ا كما هو الحال في القانون المدني، بل تأخذ بعدا آخر.أو عقليا أو عمري

كما أنه في الحالة التي تمارس فيها اإلدارة نشاطا من نفس جنس نشاط الخواص، فإن اإلدارة 

حتى وإن تقمصت وسائل القانون الخاص و أصبحت كطرف عادي، فإنه يمكنها في أي وقت أن 

بصفتها طرفا ذا سلطة وسيادة كلما اقتضت  تنسلخ عن الوضعية الخاصة التي تقمصتها وتظهر

المصلحة العامة ذلك، وبالتالي رغم أن اإلدارة تطبق القانون المدني فهي تحتفظ ببعض آليات 

القانون اإلداري. وهذا ما دفع ببعض فقهاء القانون إلى إعطاء صورة لهذه الوضعية وإطالق تسمية 

 . istratifLe Droit Privé Admin"القانون الخاص اإلداري 

ومن تجليات القانون اإلداري كذلك أن هذا القانون تطبق قواعده باستقاللية على األنشطة 

التي تنظمها، إذ ال يلجأ إلى القانون المدني كما هو الحال بالنسبة لمختلف فروع قانون الخاص 

للقاضي  حيث يتم الرجوع إلى قواعد القانون المدني باعتباره أصل القانون الخاص، إذ يبقى

اإلداري دورا أساسيا في خلق وإنشاء القاعدة القانونية اإلدارية وذلك عن طريق االجتهاد 

 األمر الذي أدى إلى نعت القانون اإلداري بأنه قانون قضائي.

 المطلب الثاني: ارتباط القانون اإلداري بالقانون الجنائي

إلنساني بسبب ما يحدثه من القانون الجنائي هو مجموعة قواعد قانونية تجبر السلوك ا

اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية وهو في ذلك يحدد 

أركان الجريمة والمبادئ العامة للتجريم والعقاب والجزاء المحدد لكل جريمة واإلجراءات 

تطبيق الواجب إتباعها في البحث والتحقيق ومسطرة محاكمة مقترف هذه الجريمة وكيفية 

 العقوبة التي حوكم بها عليه.

وانطالقا من هذا التعريف يتبين لنا أن القانون الجنائي يهتم بثالث أقسام: القسم العام، 

 القسم الخاص والقسم اإلجرائي أو المسطري.
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ويتجلى من خالل تقديم تعريف للقانون الجنائي ومن دون الدخول في النقاش الفقهي حول 

ائي فرعا من فروع القانون العام الداخلي لكونه ينظم العالقة بين الدولة اعتبار القانون الجن

واألفراد في مجال ضمان استقرار األمن العام في المجتمع، وبالتالي فالمرتكب للجريمة يعد 

خارجا عن المجتمع وتوقع عليه العقوبات المقررة في القانون، فإن قواعد القانون الجنائي تعد 

قانون الخاص شأنها في ذلك شأن القانون المدني وقانون الشغل والقانون من عداد قواعد ال

التجاري، وبالتالي فالدولة بما تملك من سلطات وسيادة فإنها تضع القضاء كإحدى وسائل 

عملها رهن إشارة األفراد لحمايته من كل جريمة ينص عليها القانون الجنائي بحيث ال عقوبة 

 وال جريمة إال بنص.

هر القانون الجنائي مشتركا مع القانون اإلداري في كون قواعدهما تجسد سيادة هكذا يظ

 الدولة وتكرس إحدى مظاهر السلطة العامة، كما يشترك القانونين في النقاط التالية:

يعمل القانون الجنائي على حماية نشاط اإلدارة سواء المرفقي أو الضبطي، فنشاط  -

سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد دون  توقف أو  اإلدارة المرفقي يستدعي استمرار

تعطيل، الشيء الذي يفترض عدم عرقلة سير هذه المرافق عن طريق االعتداء عليها من لدن 

األفراد تحت طائلة المساءلة الجنائية ونفس األمر يطرح بالنسبة للشرطة اإلدارية التي تهدف 

األمن العام، الطمأنينة العامة، الصحة العامة، وبالتالي  إلى حماية النظام العام بمدلوالته الثالثة،

يحرم القانون الجنائي أي عمل يخل بهذه الضوابط فهو يجرم مثال: التجمهر غير المشروع 

 وغير المرخص له.

كما يهدف القانون الجنائي إلى حماية قرارات اإلدارة وعقودها وأموالها وذلك بتوقيع  -

تزامه التعاقدي مع اإلدارة في العقود اإلدارية وكذلك في حاالت العقاب على كل من يخل بال

 الجرائم التي تمس األموال العامة.

ويعمل القانون الجنائي على حماية الموظفين العموميين نظرا لطبيعة المهام العامة  - 

المكلفين بها، إذ يفرض عقوبات على الغير الذي يهين موظف أثناء مزاولة عمله )الفصل 

 من القانون الجنائي المغربي(. 263-267

مقابل هذه الحماية الجنائية للموظف العمومي فإن هذا األخير معرض لعقوبات أشد  -

وقعا في حالة اإلخالل بالتزاماته الوظيفية حيث يرتبط الجزاء الجنائي بالجزاء التأديبي في 
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مومي هناك جريمة نفس الوقت، حيث أنه من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الموظف الع

استغالل النفوذ، جريمة الرشوة، جريمة االختالس وتبديد أموال العامة والتزوير في محررات 

رسمية، بحيث أنه إذا أقترف الموظف إلحدى الجرائم المذكورة فإنه سيوقع عليه الجزاء 

يعتبر الجنائي ويكون بذلك باإلضافة إلى إدانته والحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة حيث 

الموظف معزوال حتما، وبالتالي يضع الجزاء الجنائي نهاية حتمية لإلجراءات التأديبية ألن 

أقصى ما تملكه السلطات التأديبية )المجلس التأديبي( على الموظف المخل هي العزل من 

 الوظيفة وبالتالي لم يعد مبررا االستمرار في  الجزاءات التأديبية.

نائي ولم يعزل الموظف المخل، فعندئذ يمكن أن تستأنف الجزاءات أما إذا اتخذ الجزاء الج

التأديبية لتقرير الجزاء، من هذا المنطلق يساعد القانون الجنائي القانون اإلداري في ضمان 

 حسن سير المرافق العامة.

كما أن ارتباط القانون اإلداري بالقانون الجنائي يظهر جليا من خالل الدور التكميلي الذي 

وم به القانون اإلداري والمتمثل في كون قواعد القانون اإلداري تتدخل لوضع العقوبات يق

المقررة من لدن القانون الجنائي موضوع التنفيذ على المتهم، بحيث أن األحكام الجنائية 

ستصبح عديم الجدوى إذا لم يتم تنفيذها من طرف اإلدارة أو تقاعست في أداء عملها األمر 

 ها خارج الشرعية وتكون عرضة للمساءلة.الذي قد يجعل

كما أن تالقي القانون اإلداري مع القانون الجنائي يتمظهر عندما يحرم المحكمون بعقوبات 

جنائية بناء على أحكام القانون الجنائي من تولي مناصب إدارية وعمومية أو نظامية، بل من 

 فس األهداف.االستمرار فيها، باعتبار أن القانونين معا تكون لهما ن

إال أن تالقي القانون اإلداري والجنائي في نقاط ال يعني عدم اختالفهما في أخرى ويتجلى 

 :ذلك كالتالي

من المعلوم أن القانون الجنائي يفسر الشك لفائدة المتهم وهذا يعتبر مبدأ مقررا في بنود -

بناء على الشك ومثال  القانون الجنائي، في حين أن قواعد القانون اإلداري قد تقرر عقوبات

ذلك أنه حتى في الحالة التي يتم فيها تبرئة موظف ارتكاب سلوك معين أو الحكم عليه مع 

 توقيف العقوبة، فإن اإلدارة تعمل على تأديب الموظف وبالتالي تصدر عقوبة تأديبية في حقه.

في وضعية يتضح مما سبق أن القانون اإلداري ال يطبق إال في حالة الموظف الذي يوجد 
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نظامية أو عمومية. ولهذا نجد المشرع اعترف بصفة موظف للمرافق العمومية التي تدار 

بطريقة مباشرة )الوزارة( بدون االعتراف بالموظفين الذين يوجدون في وضعية المتعاقدين 

مع اإلدارة. كما أن القانون نفسه يعترف بصفة موظف بالنسبة للمرافق العمومية ذات الطبيعة 

 دارية وبالمديرين والمحاسبين للمؤسسة العمومية كيفما كان نوعها.اإل

في حين ال يطبق القانون اإلداري على العاملين بالمؤسسات الشبه العمومية وينطبق األمر 

على المرافق العمومية التجارية واالقتصادية والصناعية حيث يوجد هؤالء العاملين بهذه 

راء وبالتالي يخضعون في عالقتهم مع المؤسسة التي المرافق في وضعية مستخدمين أو أج

 يعملون معها لقواعد القانون الخاص.

في حين نجد القضاء المغربي قد اعتبر العاملين في "البنك المغربي للتجارة الخارجية" 

الذي يعتبر مقاولة االقتصاد المختلط يشترك في رأسمالها الدولة والخواص، فإنه اعتبر 

 تطبق عليهم قواعد القانون اإلداري.موظفون عموميون 

وعليه فهناك من يتحدث من الفقهاء عما اصطلح عليه بالقانون اإلداري الجنائي أو 

الجزائي، بحيث أن هناك من الجرائم ال تشكل عدوان على القيم واألخالق ولكن هناك جرائم 

ي أو التملص من تنظيمية لها طابع اقتصادي كجرائم االستيراد والتهريب والتهرب الضريب

 أداء الضريبة.

وبمقتضى هذا القانون اإلداري الجنائي أعطيت لإلدارة صالحية توقيع العقوبة كالجزاء 

المالي مثال مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة توقيع غرامات وجزاءات مالية على 

ر في حالة تهريب السلع باعتبار أن التهريب جنحة تنخر االقتصاد الوطني، وكذلك األم

التملص الضريبي، أو قد يتخذ الجزاء اتخاذ إجراء إداري كسحب الرخصة من محل تجاري 

 يتعاطى نشاطا محظورا.

 المطلب الثالث: ارتباط القانون اإلداري بالقانون التجاري

يالحظ أن عالقة القانون المدني بالقانون اإلداري تنطبق على عالقة القانون التجاري 

أصل قواعد القانون الخاص،  -كما أسلفنا–بالقانون اإلداري، باعتبار أن القانون المدني يعتبر 

 بحيث يعتبر المرجع النهائي في حالة وجود نقص أو ثغرة في مختلف فروع القانون الخاص.

وعالقة القانون اإلداري بالقانون التجاري  تأتي في الرتبة الثانية بعد القانون المدني، 
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بحيث أن نشاط اإلدارة لم يعد يقتصر على المرافق ذات الطبيعة اإلدارية الصرفة بل تعداه 

إلى االهتمام ببعض األنشطة التجارية واالقتصادية وبالتالي أنشأت الدولة واإلدارة مرافق 

ة تجارية ولجأت إلى قواعد القانون التجاري لتنظيم وتأطير المعامالت التجارية والمالية عمومي

 وذلك لالستفادة من المرونة التي يوفرها القانون التجاري في المعامالت التجارية.

نستنتج مما سبق أن عالقة القانون اإلداري مع مختلف فروع القانون الخاص تتوضح من 

ومدى تتبع التطورات المتجددة، فإذا كان الشخص العام يمارس نشاطا دراسة نشاط اإلدارة 

إداريا صرفا فإننا نكون أمام تطبيق قواعد القانون اإلداري التي تتضمن الشروط غير المألوفة 

من القانون الخاص، أما إذا مارس الشخص العام نشاط خارج دائرة النشاط اإلداري فإننا 

ن الخاص حسب طبيعة النشاط الممارس مالي تجاري، فعندئذ نكون أما تطبيق قواعد القانو

 نكون أمام تطبيق قواعد القانون الخاص(.

فالمالحظ أن اإلدارة تأخذ بالقانون المختلط أو ما يعرف في أدبيات القانون اإلداري 

بالمعيار المختلط لتطبيق القانون اإلداري، أي تطبيق القانون العام و القانون الخاص إال أن 

اإلشكال يطرح كالتالي: مقتضاه أن اإلدارة بأخذها بوسائل القانون الخاص، هل هذا يمس 

استقاللية القانون اإلداري وبالتالي لم يعد القانون اإلداري هو قانون اإلدارة بل حتى القانون 

 droitالخاص يعتبر قانون اإلدارة، وهذا يحيلنا إلى النظرة االنجلوساكسونية التي تأخذ بنظرية 

commun  أو ما يعرف بنظرية القانون أي أن تقسيم القانون إلى خاص و عام يبقى عديم

الجدوى مادامت أن اإلدارة تطبق القانونين معا ،وبالتالي هناك انصهار بين القانون اإلداري 

 والمدني.

كما أن هناك حل نسبي إلنقاذ القانون اإلداري من عملية االنصهار هاته من خالل اقتصار 

القانون اإلداري على تنظيم النشاط اإلداري لإلدارة بصفتها أحد أشخاص القانون العام وهذا 

في حد ذاته يضيق من نشاط اإلدارة باعتبار أن األنشطة اإلدارية لإلدارة تعد مجاالت روتينية 

 ومحدودة وهو ما ينطبق على المرافق التقليدية األمن الدفاع القضاء باعتبارها قالعا محصنة

 لتطبيق القانون اإلداري إلى حد كتابة هذه السطور.

 


