
 2020/  12/  08قسنطينة في :                                        كلية العلوم السياسية       

 قسم التنظيم السياسي و اإلداري    

 )إدارة محلية( 01مستوى ماستر     

 مقياس القانون اإلداري        

 02محاضرة رقم:   

 المحور األول (الموضوع: التعريف بالقانون اإلداري )           

 تمهيد:  

روع ــــــــــــــــــــــــــــــيعتبر فرع من ف يفتتاحية على أن القانون اإلداراالاضرة حفي الموقفنا      

تالف العالقات إلخجوهريا عن فروع القانون الخاص تالفا خاتلف خالذي ي، ون العام ـــــــــــــــــــــــــالقان

الهيئات اإلدارية في أدائها ل التي تستخدمها ــــــــــــــو الوسائا ـــــــــــــي ينظمهـــــــــــــــــــــــــــــالت

  لوظائفها .

تضاعف إلى ،  سياسيةال، دية اصقتاالجتماعية، الافي كل مناحي الحياة و قد ساهم ازدياد تدخل الدولة      

 القانون اإلداري .دور 

 .من خالل تحديد المفاهيم األساسية و سنتطرق في هذا المحور إلى التعريف بالقانون اإلداري      

 القــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــونأوال : مــــــــــــــــــاهيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 أنه : أهم ما قيل في مفهوم القانون اإلداري_ المفهوم :  1

حين تتصرف التي تحكم اإلدارة العامة قواعد القانون الخاص المتميزة عن مجموع القواعد القانونية   

 .باعتبارها سلطة عامة 

 المفاهيم ، التي منها :يقتضي توضيح مجموعة من هذا التعريف  -

 لها معنيان : (Administration Publique:)اإلدارة العامة  –أ 

القائمة في إطار  organisationاألجهزة و الهياكل و الهيئات مجموع :  العضوي أو الشكليمعنى ال_

أي مجموع األشخاص ( ، مرفق عموميالسلطة التنفيذية عبر مختلف مستوياتها ) مركزية ، المركزية 

، ، مثل : الوزارات  البلديات ، الواليات ، المستشفيات العامة و تنظيماتها و تشريعاتها المختلفة المعنوية 

 الجامعات ... .)(.

و مؤداه أن اإلدارة العامة هي نب الوظيفي لإلدارة العامة يهتم بالجا و هو:  _ المعنى الموضوعي

، إشباعا بها تلك األجهزة و الهيئات و الخدمات و الوظائف و األعمال التي تقوم مجموعة األنشطة 

 التعليم العام ، النقل العام ...تقديم الخدمات الصحية ، اطنين ، مثل : لإلحتياجات العامة للجمهور و المو

.)( 

 .مؤداه تحقيق المصلحة العامة و إشباع الحاجات العامة      

و مؤداه أن القانون و هو يجمع بين المفهومين السابقين في تعريفه للقانون اإلداري  الحديث :التعريف _

األجهزة و الهيئات اإلدارية في الدولة ، و تحكم النشاط اإلداري هو : مجموع القواعد القانونية التي تنظم 

 أو الوظيفة التي تتوالها األجهزة اإلدارية لتحقيق المصلحة العامة .

هذه األخيرة  ''  Administration privéو اإلدارة الخاصة ''  يميز بين اإلدارة العامة لهذا عادة ما    

اع ــــــــللقط التابعة المشروعات االقتصادية  أجهزة و أساليب و طرائق تسييرإلى ينصرف مدلولها 

 اص ـــــــالخ

 ال تتصرف باعتبارها صاحبة سلطة (العامة ) التي المؤسسات ، أيضا الخاصة  التجاريةمثل : الشركات 



الصناعي و مثل المؤسسات العمومية االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع 

للدولة . و هذه تخضع في ، التي تعمل على تنفيذ السياسة العامة االقتصادية اري ـــــــــــــــــــــالتج

 ) القانون التجاري ، القانون المدني (.نشاطها و عالقاتها للقانون الحاص 

ون اإلداري ال بد من ـــــــــــــــــــــــــللحديث عن طبيعة القان اعد القانون اإلداري :طبيعة قوب _ 

 إلى أن  اإلشارة

حديث لا فاـــــكما أشارنا سابقنوعين من القوانين ، و  بل  لقانون واحدتخضع ال اإلدارة العامة في نشاطها 

 .() الدولة ، الواليات ، البلديات ، المؤسسات العامة الدولة و مؤسساتها   يعنيالعامة عن اإلدارة 

 ، كما أشرنا سابقا أيضا، تعمل بصفتين :و هذه اإلدارة العامة    

= تخضع للقانون ، أي دون استخدام امتيازات السلطة العامة  _ الصفة األولى باعتبارها شخص عادي

 ) كما تم ذكره أنفا (.عند قيامها بنشاطهاعات زامنقيام و إلى اختصاص القضاء العادي في حال الخاص 

فاإلدارة ة ، ـــــــــــــــأي استخدام امتيازات السلطة العام،  باعتبارها صاحبة سلطة_ الصفة الثانية 

منحها وسائل قانونية تخولها ما يعكس العامة هنا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 

إجراءات ، تدابير و بما يترتب عنها من ة ــــــــــــــــــالسلطة العامال امتيازات ــــــــــــــــــــــــاستعم

  بإرادتهـــــــــــــا المنفردة .تمس بالمراكز القانونية لألفراد تتخذها اإلدارة قرارات 

ازدياد تدخل اإلدارة العامة ، أدى إلى تشكل قواعد ظائف الدولة و من ثم و بهذا فإن توسع و  

 انون اإلداري الذي يعتبر قانون اإلدارة العامة .ـــــــــــــالق

د القانون ــــــــــــــالقانونية المتميزة عن قواعفإن القانون اإلداري يتجسد في مجموع القواعد *من هذا    

، الوالية ، الجامعة ، ... (  الهيئات اإلدارية العامة ) الوزارةو التي تنظم العالقات القائمة بين الخاص 

صة ) الطبيعية و المعنوية ( ا أي بينها و بين األشخاص الخامع غيرهارها صاحبة سلطة تبــــــــباع

 ) القانون اإلداري ينتمي لقواعد القانون العام (.ا للمنفعة العامة ـــــــــــــــــــتحقيق

 نذكرها فيما يلي :للقانون اإلداري مجموعة من المواضيع  موضوعات القانون اإلداري :ج _ 

ي ــــــــــــــــــــــــــوحدات التتتعلق ببيان الهيئات و الفبعض قواعد القانون اإلداري : _ التنظيم اإلداري 

 بينها.، تحديد طبيعتها و العالقة القائمة بالدولة يتكون منها الجهاز اإلداري 

 و ذلك في صورتين : ها بوظائفهامحركية اإلدارة و كيفية قيا: _ النشاط اإلداري 

اظ على ـــــــــــــــــالحفة إلى ــــــو اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة و الراميتتعلق بالتصرفات األولى:  

 في إطار ما يسمى بالضبط اإلداري.ريات العامة حو تنظيم الالنظام العام 

المتنوعة التي ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشكال تدخل اإلدارة العامة المتعلقة بالخدم مختلفالثانية :

في إطار ما يعرف ب '' المرفق العام '' و هي فكرة أساسية في القانون تؤديها لألفراد تلبية الحتياجاتهم 

 العام .

إجماال في الوسائل المادية المتمثلة دارة بنشاطها و تتجسد طرق و كيفيات قيام اإل:  ةاإلداروسائل عمل ــــ 

ن و أساليب قانونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــمجسدة في الموظفين العاميو وسائل بشرية في المال العام 

 تتمثل في القرارات و العقود اإلدارية . 

 يتبع ...                  

 .بالتوفيق                                            

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


