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الخاصعالقة القانون اإلداري بالقانون 

القانون اإلداري ھو مجموعة من القواعد القانونیة بأن سالفا  لقد أوضحنا 
الممیزة من القانون الخاص، والتي تتولى تنظیم ونشاط اإلدارة بوصفھا 

شخص من أشخاص القانون العام، أي أنھا تتمتع بالسلطة العامة في تسیرھا 
للمرافق العامة مستعملة في ذلك وسائل القانون العام الذي ینبني على للمرافق العامة مستعملة في ذلك وسائل القانون العام الذي ینبني على 

الشروط غیر المألوفة في القانون الخاص باعتبار أن اإلدارة تسعى إلى 
تحقیق المصلحة العامة والـتي تختلف بطبیعة الحال عن المصلحة الخاصة 
التي یسعى من ورائھا األفراد والقـانون المدني یشكل أصل فروع القانون 

الخاص، بل یعد الملجأ الذي یلجأ إلیھ كل فرع من القانون الخاص إذا لم یجد 
واقعة معینة، لذلك سنحدد ھذه العالقة لتشمل باقي فروع  بھنص ینظم 

.الجنائي والقانون الخاص خاصة القانون التجاري 



 فـإن العامة لألشخاص اإلداري والنشاط بالتنظیم یھتم اإلداري القانون كان إذا
 كأطراف األفراد بین تقوم التي الخاصة القانونیة بالعالقات یھتم المدني القانون
 .اإلداري القانون عن یختلف ما وھذا متكافئة

 االختالف مجاالت ھي وما والمدني؟ اإلداري القانون بین الصلة مجاالت ھي فما
القانونین؟ بین

القانون اإلداري بالقانون المدني عالقة

القانونین؟ بین

المدنيبین القانون اإلداري والقانون مجاالت التقارب 
 

القانون اإلداري والقانون المدني عندما یستلھم القانون اإلداري بعض بین التقارب مجاالت تتجلى 
صحیحالقانون المدني والعكس  بھقواعده وأحكامھ مما جاء 

كان القانون المدني ھو الذي یطبق على جمیع العالقات والمعامالت  1873 بالنكوحكم قبل ف
اإلدارة، لكن بعد ھذا الحكم أصبح لإلدارة قانون خاص ھا  بھاالقانونیة بما فیھا تلك التي تقوم 

.كل من القانونینینظمھا  الذيیتمیز عن القانون المدني وذلك نظرا الختالف طبیعة العالقات 
.



وعموما فالقانون اإلداري یستعیر ویستلھم بعض المفاھیم من 
القانون المدني بحكم عراقتھ وقدمھ مما یضمن استقراره، كما أن 

القانون اإلداري  القانون المدني یستلھم بعض المفاھیم الواردة في
بحكم التطور المتجدد الذي یعتبر من السمات األساسیة الممیزة 

للقانون 
.اإلداري

 انونینلكن ھذا الترابط والتداخل ال یعني أنھ لیس لكل من الق 
.یضمن استقاللیتھ عن اآلخر بھمجالھ الخاص 



مظاھر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني

تتجلى مظاھر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني في الدول ذات 
أي الدول التي تعترف بوجود قانون إداري مستقل عن  الفرنكوفونيالتوجھ 

التي تأخذ بالقانون  األنجلوساكسونیةالقانون الخاص، ولیس في الدول 
الخاص بتنظیم جمیع العالقات القانونیة دون التمییز بین وجود نظام قانوني 

مزدوج، بل ھنالك قانون واحد ھو القانون المدني یطبق على عالقات 
.ومعامالت األفراد فیما بینھم وفیما بینھم وبین اإلدارة.ومعامالت األفراد فیما بینھم وفیما بینھم وبین اإلدارة

ومن مظاھر لجوء القانون اإلداري إلى القانون المدني، الحالة التي تتدخل 
فیھا اإلدارة كشخص أو كطرف متجرد من ملفاتھ وسیادتھ وتتعاقد مع 

.الخواص في إطار إبرام عقود خاصة



مظاھر لجوء القانون المدني إلى القانون اإلداري

األمر إلى الوقوف  بھإن المالحظ للتطور الذي عرفھ القانون اإلداري سیستقر 
على مجموعة من النظریات التي ینفرد ھا ھذا القانون والتي لیست لھا مثیل 
في القانون المدني، من ھذه النظریات نظریة المرفق العام التي تعد جوھر 

.النشاط اإلداري ونظریة التنفیذ الجبري المباشر
التي تسعى  الفردانیةمبنیا على مبدأ  1804لقد كان القانون المدني منذ نشوئھ   التي تسعى  الفردانیةمبنیا على مبدأ  1804لقد كان القانون المدني منذ نشوئھ  

إلى تقدیس الفرد، لكن بعد التطورات االجتماعیة التي عرفھ العالم، وتبعا 
لألزمات االقتصادیة والحروب التي شھدھا العالم وانتشار المذھب االشتراكي، 

كان من الضروري العدول عن بعض المبادئ واألحكام التي كانت تسود 
.القانون المدني



 الخاصة حلالمصا وتقدیس الفردانیة في الغلو عن التراجع ثم ھنا ومن
 یعد لم وبالتالي المصلحتین، بین التوفیق إطار في العامة المصالح وتدعیم
 اجتماعیة وظیفة للملكیة أصبحت بل تحلتھ كانت الذي البریق ذلك للملكیة

 ما وھذا ذلك، العامة المصلحة اقتضت إن صاحبھا من نزعھا یمكن وبالتالیة
 المنتزع الفـرد وتعویض الفرد مصالح على المجتمع مصالح تغلیب إلى أدى المنتزع الفـرد وتعویض الفرد مصالح على المجتمع مصالح تغلیب إلى أدى

 مبدأ ھو اإلداري القانون في األساسیة المبادئ ضمن مبدأ وإقرار ملكیتھ
.العامة المنفعة أجل من الملكیة نزع



تجلیات استقالل القانون اإلداري عن القانون المدني.

 وینظمھ یھتم الذي الموضوع یخص فیما المدني القانون عن اإلداري القانون یختلف
 في المنحصر ونشاطھا تنظیمھا حیث من باإلدارة یھتم اإلداري فالقانون منھما، كل

 ومنازعات والمالیة والمادیة البشریة ووسائلھا العمومي والمرفق اإلداري الضبط
.الغیر تجاه القضائیة

 والحقوق واألشیاء الخاصة باألشخاص یھتم المدني القانون موضوع أن حین في 
.وانتھائھ وانتقالھ وأثار االلتزام مصادر وتبیان والعینیة الشخصیة .وانتھائھ وانتقالھ وأثار االلتزام مصادر وتبیان والعینیة الشخصیة

 یتجھ التطور وھذا اإلداري القانون بتطور اإلدارة نشاط تطور استمراریة یحكم
 وقتنا في بالفقھاء دفع الذي األمر اإلداري القانون قواعد استقاللیة نحو الحال بطبیعة
 من فھناك اإلداري، القانون التعلیق ودالئل مقاییس عن البحث محاولة إلى الراھن

 في تتدخل اإلدارة ان أي اإلداري، القانون لتطبیق كأساس العامة السلطة معیار تبنى
 والجبر، اإلكراه سلطة من علیھ تتوفر لما أمرة سلطات صفھا بھ اإلداري النشاط

.العمومیة القوة بقانون اإلداريالقانون سمي وبالتـالي



 أي اإلدارة نشاط في الحاصل والتطور التنوع بفعل المعیار ھذا صمود عدم وعند
 الشروط من علیھ تشتمل وما العام القانون قواعد استعمل التي اإلدارة تلك، تعد لم

 االقتصادیة األنشطة بعض في اإلدارة وتدخل الخاص القانون في المألوفة غیر
.والتجاریة والصناعیة

 ،1783 بالنكو حكم حادثة مع العامة المرافق نظریة اعتماد إلى أدلى الذي األمر 
 اإلداري القانون بأن –سابقا أسلفنا كما–یعد لم بحیث یصمد لم هبدور المعیار ھذا اإلداري القانون بأن –سابقا أسلفنا كما–یعد لم بحیث یصمد لم هبدور المعیار ھذا
 خاصة العام القانون تطبق اإلدارة أصبحت بل العمومیة، المرافق قانون ھو

 الطبیعة ذات المرافق في خاصة الخاص والقانون اإلداریة للمرافق بالنسبة
 بعض مع اإلدارة تعاقد حالة في وأیضا والمھنیة واالجتماعیة االقتصادیة
.لإلدارة الخدمات بعض تقدیم أجل من الخاصة األشخاص



األمر الذي أدى إلى ابتداع نظریة المعیار المختلط الذي یتبین كما  
یظھر من خالل التسمیة أنھ یمكن لإلدارة أن تلجا أصال إلى القانون 

اإلداري في أھم نشاطات اإلدارة كما یمكنھا استثناء اللجوء إلى اإلداري في أھم نشاطات اإلدارة كما یمكنھا استثناء اللجوء إلى 
.قواعد القانون المدني في البعض اآلخر



 القانون آلیات ببعض تحتفظ فھي المدني القانون تطبق اإلدارة أن رغم وبالتالي 
  الوضعیة لھذه صورة إعطاء إلى القانون فقھاء ببعض دفع ما وھذا .اإلداري
Leاإلداري الخاص القانون" تسمیة وإطالق Droit Privé Administratif .

 على باستقاللیة قواعده تطبق القانون ھذا أن كذلك اإلداري القانون تجلیات ومن
 لمختلف بالنسبة الحال ھو كما المدني القانون إلى یلجأ ال إذ تنظمھا، التي األنشطة

 أصل باعتباره المدني القانون قواعد إلى الرجوع یتم حیث الخاص قانون فروع أصل باعتباره المدني القانون قواعد إلى الرجوع یتم حیث الخاص قانون فروع
 القاعدة وإنشاء خلق في أساسیا دورا اإلداري للقاضي یبغى إذ الخاص، القانون

 القانون نعت إلى أدى الذي األمر االجتھاد طریق عن وذلك اإلداریة القانونیة
.قضائي قانون بأنھ اإلداري



.ارتباط القانون اإلداري بالقانون الجنائي

القانون الجنائي ھو مجموعة قواعد قانونیة أخبر السلوك اإلنساني بسبب ما 
یحدثھ من اضطراب اجتماعي، ویوجب زجر مرتكبیھا بعقوبات أو بتدابیر 
وقائیة وھو في ذلك یحدد أركان الجریمة والمبادئ العامة للتجریم والعقاب 

والجزاء المحدد لكل جریمة واإلجراءات الواجب إتباعھا في البحث والتحقیق 
ومسطرة ومسطرة 

.علیھ بھامحاكمة مقترف ھذه الجریمة وكیفیة تطبیق العقوبة حوكم 
القـسم : وانطالقا من ھذا التعریف، یتبین لنا أن القانون الجنائي یھتم بثالث أقسام

.المسطريالعام، القسم الخاص والقسم اإلجرائي أو 



قواعد القانون الجنائي تعد من عداد قواعد القانون الخاص شأنھا في ذلك شأن فإن 
القانون المدني وقانون الشغل والقانون التجاري، وبالتالي فالدولة بما تملك من 
سلطات وسیادة فإنھا تضع القضاء كإحدى وسائل عملھا رھن إشارة األفراد 

علیھا القانون الجنائي بحیث ال عقوبة وال جریمة إال  ینصلحمایتھ من كل جریمة 
.بنص

ھكذا یظھر القانون الجنائي مشتركا مع القانون اإلداري في كون قواعدھما تجسد  
سیادة الدولة وتكرس إحدى مظاھر السلطة العامة، كما یشترك القانونین في 

: النقاط التالیة: النقاط التالیة

.الضبطيأو  المرفقيالقانون الجنائي على حمایة نشاط اإلدارة سواء یعمل -
كما یھدف القانون الجنائي إلى حمایة قرارات اإلدارة وعقودھا وأموالھا وذلك  --

بتوقیع العقاب على كل من یخل بالتزامھ التعاقدي مع اإلدارة في العقود اإلداریة 
.في حاالت الجرائم التي تمس األموال العامة وكدلك



- القانون الجنائي على حمایة الموظفین العمومیین نظرا لطبیعة المھام ویعمل 
، إذ یفرض عقوبات على الغیر الذي یھین موظف أثناء بھاالعامة المكلفین 

من القانون،  267–263الفصـل (مزاولة عملھ 
).المغربيالجنائي 

كما أن ارتباط القانون اإلداري بالقانون الجنائي یظھر جلیا من خالل الدور 
القانون اإلداري والمتمثل في كون قواعد القانون  بھالتكمیلي الذي یقوم  القانون اإلداري والمتمثل في كون قواعد القانون  بھالتكمیلي الذي یقوم 

اإلداري تتدخل لوضع العقوبات المقررة من لدن القانون الجنائي موضوع 
التنفیذ على المتھم، بحیث أن األحكام الجنائیة ستصبح عدیم الجدوى إذا لم یتم 
تنفیذھا من طرف اإلدارة أو تقاعست في أداء عملھا األمر الذي قد یجعلھا 

.  خارج الشرعیة وتكون عرضة للمساءلة



عالقة القانون اإلداري بالقانون التجاري.

یالحظ أن عالقة القانون المدني بالقانون اإلداري تنطبق على عالقة  
– القانون التجاري بالقانون اإلداري، باعتبار أن القانون المدني یعتبر 

أصل قواعد القانون الخاص، بحیث یعتبر المرجع النھائي –كما أسلفنا
.الخاصحالة وجود نقص أو ثغرة في مختلف فروع القانون في  

وعالقة القانون اإلداري بالقانون التجاري تأتي في الرتبة الثانیة بعد وعالقة القانون اإلداري بالقانون التجاري تأتي في الرتبة الثانیة بعد 
القانون المدني، بحیث أن نشاط اإلدارة لم یعد یقتصر على المرافق 
ذات الطبیعة اإلداریة الصرفة بل تعداه إلى االھتمام ببعض األنشطة 

.التجاریة واالقتصادیة



وبالتالي أنشأت الدولة واإلدارة مرافق عمومیة تجاریة ولجأت إلى قواعد القانون 
المعامالت التجاریة والمالیة وذلك لالستفادة من المرونة  وتأطیرالتجاري لتنظیم 

التي یوفرھا القانون التجاري في المعامالت التي یوفرھا القانون التجاري في المعامالت 
.التجاریة



نستنتج مما سبق أن عالقة القانون اإلداري مع مختلف فروع القانون 
من دراسة نشاط اإلدارة ومدى تتبع التطورات المتجددة،  تتوضحالخاص 

فإذا كان الشخص العام یمارس نشاطا إداریا صرفا فإننا نكون أمام تطبیق 
من القانون  غیرالمألوفةقواعد القانون اإلداري التي تتضمن الشروط  من القانون  غیرالمألوفةقواعد القانون اإلداري التي تتضمن الشروط 

.الخاص


