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الردع بين القانون الجزائي اإلداري والقانون اإلداري الجزائي
دراسة مقارنة القانون الفرنسي – القانون اجلزائري

الدكتور حممد قريشي
جامعة قاصدي مرباح ورقلـة
ملخص :
ما يالحـظ اليـوم على ردع الـدولـة للسلوكات غري املـشروعة اليت ترتكـب فــي املــجال االقتصـادي ،هــو تطــبيق قانون
العقوبـات على األشخاص العمـوميني ،رغـم أن تنظيمهم يعود يف األصل إىل القانون العام .يف الوقت نفسه  ،قد تلجأ
الدولة إىل التجاوب مع هذه السلوكات غــري املشروعة عن طريق تطبـيق القانون اإلداري على املؤسسـات اخلاصة  ،رغم أن هذه
األخــرية خاضعة يف تنظيمها للقانـون اخلاص .إن هذا التأـثري املتبادل بيـن القانــون اجلزائـي و القانون اإلداري  ،هو إشكالية حبثنا
يف هذا املقال.
إن القانون اجلزائي هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد األفعال غري املشروعة ،واليت من شأهنا أن حتدث اضطرابا
اجتماعيا ،كما حتدد هذه القواعد باملقابل رد فعل اجملتمع إزاء مرتكب هذه األفعال سواء بتوقيع عقوبات رادعة أو تدابري أمن
وقائية( .)01
أما القانون اإلداري فيقتصر على تلك القواعد القانونية االستثنائية وغري املألوفة يف نطاق القانون اخلاص واليت متتاز
خبصائص ذاتية ،نظرا لتأسيسها على فكرة السلطة العامة والرتباطها باملبادئ القانونية اليت حتكم نظرية املرفق العام ومبدأ مساواة
مجيع األشخاص أمام نظام وخدمات املرافق العامة يف الدولة ،كما يتضمن جانب من هذه القواعد تنظيم تدخل الدولة
ومؤسساهتا يف احلياة االقتصادية(.)02
انطالقا من هذه التعريفات يظهر أن كل من القانونني اجلزائي واإلداري ما مها إال فرع من فروع القانون العام ،الذي هو
جمموعة القواعد القانونية اليت تتعلق أساسا بالدولة ومؤسساهتا العمومية من جهة ،وعالقة هذه املؤسسات باملواطن من جهة
أخرى.
إن القانون اجلزائي مل يتميز يف احلقيقة عن القانون اإلداري إال لسببني :األول قضائي  ،باعتبار أن القانون اجلزائي خاضع
يف تطبيقه الختصاص جهات قضائية عادية ،وليس خاضع الختصاص جهات قضائية إدارية؛ والثاين فقهي ،يتمثل يف ارتباط
القانون اجلزائي بتخصصات قانونية تدرس من طرف أساتذة وباحثوا القانون اخلاص( ،)03ولكن رغم هذا االختالف فكالمها
يبقى فرع من فروع القانون العام ،وكالمها يتميز خباصية الردع  la Répressionالسيما يف اجملال االقتصادي.
هذا الردع قد يكون ردع جزائي مبوجب نصوص قانون العقوبات والقوانني املكملة له ،ويوقع اليوم على األشخاص
العموميني مبناسبة نشاطاهتم ،رغم أن تنظيمهم يف األصل خاضع للقانون اإلداري؛ وقد يكون هذا الردع إداري فيطبق القانون
اإلداري على املؤسسات اخلاصة من أجل حدها من سلوكات غري مشروعة قد تؤتيها مبناسبة نشاطاهتا  ،و هذا رغم أن تنظيم
هذه املؤسسات خاضع يف األصل للقانون اخلاص.
على هذا األساس ،سنتطرق أوال إىل دراسة الردع اجلزائي لألشخاص العموميني يف اجملال االقتصادي (  ،) Iمث نتناول
باملقابل الردع اإلداري للمؤسسات اخلاصة يف نفس اجملال (  .) IIهذه الدراسة ستكون مدعمة بدراسة مقارنة بني القانون
الفرنسي و القانون اجلزائري وهذا لبيان موقف كل مشرع من هذا الردع.
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 -Iالردع الجزائي لألشخاص العموميين في المجال االقتصادي.
إن األشخاص العموميون هم بالضرورة الدولة اجلماعات احمللية ،وكل مؤسسة تابعة للدولة سواء كانت ذات طابع إداري
حبت ،أو ذات طابع جتاري وصناعي ،والذين ال يستطيعون التصرف إال بواسطة ممثلني عنهم يعرب عنهم مبصطلح املوظفون
العموميون.
فإذا كان قانون العقوبات الفرنسي كقانون العقوبات اجلزائري  ،قد تضمن نصوص جزائية لردع املوظف العمومي الذي
يسلك سلوكات غري مشروعة حبكم وظيفته أو مبناسبتها (  ،) 1-Iفهل خيضع الشخص املعنوي العمومي يف حد ذاته إىل نفس
هذا الردع اجلزائي إذا ما ارتكب جرائم يف جمال نشاطه االقتصادي (.)2-I
 -1-Iالردع الجزائي للموظفين العموميين في المجال االقتصادي:

إن قانون العقوبات الفرنسي اجلديد ( ،)N.C.Pالصادر مبوجب القوانني األربعة املؤرخة يف  ،1992/07/22تضمن
نصوص جزائية لردع املوظفني العموميني ،فنص املادة  10-432املتعلق جبرمية الغدر ،ونص املادة  11-432املتعلق جبرمية الرشوة
السلبية وجرمية استغالل النفوذ  ،وأحكام املادة  14-432املتعلقة جبرمية احلصول على امتيازات غري مربرة املستحدثة يف القانون
الفرنسي مبوجب قانون  03جانفي  1991املتعلق بشفافية الصفقات العمومية ،بل حىت أحكام املادة  15-432املتعلقة جرمية
اختالس األموال العمومية ،ما هي يف احلقيقة إال تطبيقات هلذا الردع اجلزائي(.)04
باملقابل  ،قانون العقوبات اجلزائري ،بعدما كان ينظم ردع هذه اجلرائم بأحكام املادة  119املتعلقة باختالس األموال
العمومية  ,املادة  121املتعلقة جبرمية الغدر 126 ،املتعلقة جبرمية الرشوة  ,املادة  127املتعلقة جبرمية استغالل النفوذ  ,و املادة
 128مكرر املتعلقة جرمية احلصول على امتيازات غري مربرة  ،فإن املشرع اجلزائري اليوم قد أدرج اجلرائم السابقة الذكر ضمن
القانون رقم  01 /06املؤرخ يف  ،2006/02/20والذي سن خصيصا ملكافحة هذه اجلرائم ،ولذا عرب عنه بالقانون املتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته  :فعلى سبيل املثال  ،تضمنت أحكام املادة  26من هذا القانون ردع املوظف العمومي بعقوبة
احلبس من سنتني إىل عشر سنوات و بغرامة مالية ترتاوح من  200.000دج إىل  1.000.000دج  ،إذا ما أبرم عقدا أو
أشر عليه أو اتفاقية أو صفقة بغرض إعطاء امتيازات غري مربرة يف جمال الصفقات العمومية  .كما تضمنت أحكام املادة 27
منه ردع رشوة املوظف العمومي يف جمال الصفقات العمومية و جمازاته تبعا لذلك بعقوبة احلبس من عشرة إىل عشرين و الغرامة
املالية املرتاوحة بني  1.000.000دج و  2.000.000دج .أما أحكام املادة  29منه فقد تضمنت ردع املوظف العمومي
املرتكب جلرم اختالس األموال العمومية و عقابه بعقوبة احلبس من سنتني إىل عشر سنوات و الغرامة املالية املرتاوحة بني
 200.000دج و  1.000.000دج .نفس األحكام تضمنتها املواد  30و  32من هذا القانون لردع املوظف العمومي
املرتكب جلرمية الغدر و جرمية استغالل النفوذ.يف نفس السياق  ،نشري إىل أن املادة  31من هذا القانون تضمنت ردع املوظف
العمومي الذي مينح أو يأمر باالستفادة حتت أي شكل من األشكال  ،و ألي سبب كان و دون ترخيص من القانون  ،من
إعفاءات أو ختفيضات يف الضرائب أو الرسوم العمومية.
حيث أنه و من جهة أخرى  ،ومن أجل حتديد النطاق الشخصي للردع اجلزائي املوقع على املوظف العمومي ،فإن القانون
اجلزائري املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته قد حدد بدقة يف صفة املوظف العمومي يف كونه" :كل شخص يشغل منصبا
تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة ،سواء أكان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا،
مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته -كل شخص آخر يتوىل ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر
أو بدون أجر ،ويساهم هبذه الصفة يف خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى متلك الدولة كل أو بعض
251

العدد األول – جانفي 2009

دفاتر السياسة والقانون

رأمساهلا ،أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية -كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه طبقا
للتشريع والتنظيم املعمول هبما".
فعلى هذا األساس جند أن املشرع اجلزائري قد وسع يف نطاق تطبيق هذا الردع ومل جيعل تطبيقه يقتصرعلى املوظف مبفهوم
قانون الوظيف العمومي ،بل يتعدى إىل كل شخص يأخذ حكمه ،سواء كان مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر ،ويستوي أن
تكون خدمته للشخص املعنوي العمومي دائمة أو مؤقتة.
غري أنه يعاب على هذا القانون يف اعتقادنا ،أنه مل يوفق يف حتديد الردع املناسب جلرمية اختالس األموال العمومية
املنصوص عليه يف املادة  29من هذا القانون :إن نص املادة  119من قانون العقوبات الذي كان يتضمن ردع جرم اختالس
األموال واملمتلكات العمومية ،امللغى بالقانون السالف الذكر ،كان يتدرج يف ردع هذه اجلرمية من عقوبات جنحية إىل عقوبات
جنائية ،املسألة كانت تتعلق بقيمة املال املختلس ،يف حني فإن نص املادة  29من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
قد أعاد التكييف القانوين هلذا السلوك غري املشروع من وصف اجلناية إىل وصف اجلنحة ،وهذا مهما كانت قيمة املال املختلس،
فغري املنطقي يف هذه املسألة أن شخص يقوم بسرقة شخص آخر ليال عن طريق الكسر والتسلق سيتابع بتهمة جناية السرقة
املوصوفة ،وسيحال أمام حمكمة اجلنايات ويعاقب بعقوبات جنائية ،يف حني أن موظفا عموميا خيتلس ماال عموميا تفوق قيمته
 10مليون دينار جزائري سيتابع جبنحة اختالس أموال عمومية ،وحيال عندها أمام حمكمة اجلنح لتقضي عليه بعقوبة ترتاوح بني
سنتني ( )2وعشر سنوات ( !)10فاملال العام ،يف اعتقادنا ،أجدر محاية من املال اخلاص.

 -2-Iالردع الجزائي لألشخاص المعنويين العموميين في المجال االقتصادي:

إن إشكالية ردع لشخص املعنوي جزائيا أثارت جدال فقيا ال يزال قائما واختلف الفقهاء فيه من معارض و مؤيد .فالفريق
املعارض إلقامة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي هم فقهاء القرن التاسع عشر ،ومؤدى رأيهم أنه ال ميكن مساءلة الشخص
املعنوي جزائيا ذلك أن املسؤولية اجلزائية تبىن على اإلرادة واإلدراك ،أي على عناصر ذهنية ال تتوفر إال لدى األشخاص
الطبيعيون.
فعلى مستوى اإلسناد ،يستحيل إسناد خطأ إىل الشخص املعنوي الذي ليس له كيان حقيقي وال إرادة خاصة به ،يف
حني أن املسؤولية اجلزائية تقتضي خطأ شخصيا يتمثل يف إمكانية إسناد اخلطأ إىل من ارتكبه ،وعلى مستوى العقوبة ،ال ميكن أن
يطبق على الشخص املعنوي أهم العقوبات املقررة للجرائم وهي العقوبة السالبة للحرية.
وإذا أمكن تطبيق بعض العقوبات كالغرامة واملصادرة فإن توقيعها يؤدي إىل اإلخالل مببدأ شخصية العقوبة إذ أن هذه
العقوبة ستصيب األشخاص احلقيقيني من مسامهني أو أعضاء ،وقد يكون منهم من مل يشرتك يف الفعل املعاقب عليه ،وقد
جيهله(.)05

أما الفريق املؤيد لردع الشخص املعنوي جزائيا وهم على وجه اخلصوص الفقهاء املعاصرون ،فريون أن التطور اهلائل يف
جمال الصناعة أدى إىل تزايد اجلماعات اليت تقوم بدور فعال يف اجملال االقتصادي ،فكما قد سبق للقانون املدين االعرتاف هلذه
اجلماعات بالشخصية احلقيقية حان الوقت اليوم للقانون اجلزائي ليقر هلم بذلك ،وحسب هذا الفريق فإن اجلماعة االقتصادية هلا
حياهتا اخلاصة املستقلة عن حياة أعضائها تتميز بإرادة ونشاط خيتلفان عن إرادة ونشاط هؤالء األعضاء.
إن الشخص املعنوي يف نظرنا ،كائن حقيقي له وسيلة تعبري وإرادة مجاعية وقادر على العمل وبالتايل له قابلية اخلطأ ،مث
إن تنوع العقوبات اليت ميكن أن توقع على الشخص املعنوي من غرامة ومصادرة وإغالق وحل ال يشكل عائقا أمام معاقبتها.
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ولقد أخذت املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي تتبلور شيئا فشيئا حىت أصبحت حقيقة واقع يف التشريعني الفرنسي
واجلزائري ،ولكن هل املشرع اجلزائري قد أخضع الشخص املعنوي لنفس الردع اجلزائي املوقع عليه يف القانون الفرنسي ،وهل
أخضع مجيع األشخاص املعنويني العموميني هلذا الردع ؟
إن الردع اجلزائي للشخص املعنوي يف القانون اجلزائري سبق له وأن مر بعدة مراحل :ففي مرحلة أوىل وإىل غاية تعديله
بالقانون رقم  15/04الصادر يف  ، 2004/11/10مل يعرف قانون العقوبات اجلزائري نص عام لردع الشخص املعنوي
املخالف للقانون ،غري أنه مل يستبعد مساءلته صراحة ،بل إن ما نصت عليه املادة  9ق ع يف البند رقم  5اليت أدرجت حل
الشخص املعنوي ضمن العقوبات التكميلية اليت جيوز للقضاة احلكم هبا يف اجلنايات واجلنح كان يبعث على االعتقاد بأن املشرع
اجلزائري يقر ضمنيا باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ،ولكن هذا التحليل مردود وذلك لسببني اثنني :أوهلما ،غياب أدىن أثر يف
قانون العقوبات ملا ميكن اعتباره دليال أو حىت قرينة إلقامة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي واالستناد إليه للقول أن عقوبة "حل
الشخص االعتباري (املعنوي)" هي عقوبة مقررة للشخص االعتباري الذي ارتكب بذاته جرمية .وهذا ما جيعلنا نقول أن حل
الشخص االعتباري ،كما جاء يف قانون العقوبات اجلزائري ،هو عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو
جنحة وليس للشخص املعنوي ذاته الذي يرتكب جرمية .ثانيهما ،كون املشرع اجلزائري أفرع هذه العقوبة من حمتواها يف نص املادة
 17اليت جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة وشروط تطبيقها ،وذلك بكيفيتني.
تتمثل الكيفية األوىل يف كون املشرع مل يعد يتحدث عن حل الشخص املعنوي وإمنا عن منع الشخص االعتباري
(املعنوي) من االستمرار يف ممارسة نشاطه؛
أما الثانية ،فتتمثل يف كون املشرع مل حيدد شروط تطبيق هذه العقوبة اليت ،وألهنا عقوبة تكميلية ،ال جيوز احلكم هبا إال
إذا نص القانون صراحة عليها كجزاء جلرمية معينة .وبالرجوع إىل قانون العقوبات والقوانني املكملة له ال جند فيها إطالقا حل
الشخص املعنوي كعقوبة جلناية أو جنحة.
ومع أن قانون العقوبات اجلزائري ،وإىل غاية تعديله سنة  ،2004مل يأخذ صراحة باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي
 ،فثمة نصوص جزائية أخرى خرجت على القاعدة وأقرت هذه املسؤولية قبل األوان ،فنجد أن هذه املسؤولية كانت مكرسة يف
بعض القوانني اخلاصة يف حني مل تستبعدها قوانني أخرى :فاألمر رقم  37-75املؤرخ يف  29أبريل سنة  1975املتعلق باألسعار
وقمع املخالفات اخلاصة بتنظيم األسعار :يأيت على رأس النصوص اليت أقرت باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي حيث أقرت
املادة  61منه صراحة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي بنصها" :عندما تكون املخالفات املتعلقة بأحكام هذا األمر مرتكبة من
القائمني بإدارة الشخص املعنوي أو مسرييه أو مديريه ...باسم وحلساب الشخص املعنوي ،يالحق هذا األخري بذاته وتصدر حبقه
العقوبات املالية املنصوص عليها يف (هذا األمر) ،فضال عن املالحقات اليت جتري حبق هؤالء يف حالة ارتكاهبم خطأ عمديا".ولقد
ألغى هذا النص مبوجب القانون رقم  12-89املؤرخ يف  1989/07/05املتعلق باألسعار ،وهو القانون الذي ختلى عن
املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي .يف نفس السياق نصت املادة  27من القانون  02/89املؤرخ يف  1989/02//07املتعلق
بالقواعد العامة حلماية املستهلك ،على إمكانية غلق املؤسسة هنائيا يف حالة ما إذا ثبت خمالفة هذه األخرية ألحكام القانون
السالف الذكر ،و هذا مبوجب حكم قضائي بناءا على طلب السلطة اإلدارية املختصة (.)06
كما أن األمر  22-96املؤرخ يف  1996/07/09املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة
رؤوس األموال من وإىل اخلارج ،أقر صراحة باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي حيث نصت املادة  5منه على أن "تطبق على
الشخص املعنوي الذي ارتكب املخالفات[ ]...املنصوص عليها يف هذا األمر ،العقوبات اآلتية :غرامة[ ،]...مصادرة حمل
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اجلنحة ،مصادرة وسائل النقل املستعملة يف الغش" .هذا زيادة عن العقوبات األخرى املتمثلة يف املنع من مزاولة عمليات جتارية
ومن عقد صفقات عمومية ومن الدعوة العلنية إىل االدخار".
وما يالحظ على هذا النص الذي عدل مبوجب األمر رقم  01-03املؤرخ يف  2003/02/19أنه ،فضال عن كونه
سابقا ألوانه يف ظل أحكام قانون العقوبات اليت ال تقر مسؤولية الشخص املعنوي ،ذهب إىل أبعد مما وصل إليه التشريع
الفرنسي ،من حيث نطاق املسؤولية اجلزائية ،فبينما حترص غالبية التشريعات اليت تأخذ باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي على
حصرها يف املؤسسات اإلدارية واهليئات العمومية واستبعاد الدولة واجلماعات احمللية من نطاقها ،جند أن املادة  5املذكورة أعاله قد
وسعت من نطاقها فلم حتصرها ومل تفرض عليها قيدا.
وقد تدارك ذلك املشرع إثر تعديل األمر  22-96مبوجب األمر  01-03املذكور أعاله حيث حصرت املادة  5اليت
مشلها التعديل نطاق املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي اخلاضع للقانون اخلاص مستبعدا بذلك الدولة واجلماعات احمللية بل وحىت
املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
يف حقيقة األمر ،إن إخضاع الشخص املعنوي للردع اجلزائي يف القانون اجلزائري مل يأخذ به صراحة ومل ينظم مبوجب
نص عام ،إال بعد صدور القانون رقم  15-04املؤرخ يف  2004/11/10املعدل واملتمم لقانون العقوبات :فنص املادة 51
مكر منه حددت شروط تطبيق هذا الردع ..." :يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف
أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك" ،وهذا النص مقتبس من املادة  2-121من قانون العقوبات الفرنسي
اجلديد ،وما هو جدير بالذكر ،أن املادة  51مكرر املستحدثة يف قانون العقوبات اجلزائري ضيقت يف نطاق تطبيق الردع اجلزائي
وجعلته مقتصرا على الشخص املعنوي من القانون اخلاص مستثنيتا الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية من القانون العام.
فأما الدولة ،فيقصد هبا اإلدارة املركزية (رئاسة اجلمهورية ،رئاسة احلكومة ،الوزارات ) ومصاحلها اخلارجية (املديريات
الوالئية ومصاحلها)  ،فاستبعادها من املسألة اجلزائية له ما يربره باعتبار أن الدولة تضمن محاية املصاحل العامة ،اجلماعية منها
والفردية ،وتتكفل بردع اجملرمني ومعاقبتهم  ،فكيف هلا أن تردع و هي حمتكر هذا الردع.
وأما األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام ،اليت استثناها بدورها املشرع اجلزائري ،فيقصد هبا ،أساسا ،املؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري ،بدرجة أقل املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.
والثابت أن القانونني الفرنسي واجلزائري قد اختلفا يف ما خيص ردع اجلماعات احمللية ،فاملشرع اجلزائري يستثنيها صراحة
من املساءلة اجلزائية ،أما املشرع الفرنسي فقد اختذ موقفا وسطا حبيث مل يستثنها غري أنه حصر مسؤوليتها يف اجلرائم املرتكبة أثناء
ممارسة أنشطة من احملتمل أن تكون حمل اتفاقات تفويض مرفق عام ،أي األنشطة اليت جيوز تفويض الغري للقيام هبا سواء كان الغري
شخصا من القانون اخلاص أو من القانون العام ،وتتمثل هذه األنشطة أساسا يف األنشطة اليت ميكن أن تكون حمل عقود اخلدمة
العمومية ،مبفهوم املخالفة ،ال تسأل اجلماعات احمللية عن األعمال اليت تصدر عنها مبناسبة ممارستها المتيازات السلطة العمومية.
وتبعا ملا سبق ،تسأل البلدية جزائيا يف القانون الفرنسي ،إن هي قامت باستغالل مرفق "رجيي"  régieكجمع
الفضالت املنزلية أو توزيع املاء ،وال تسأل ،باملقابل ،عن نشاطات مثل مسك سجالت احلالة املدنية أو حفظ األمن العام ألن
مثل هذه األنشطة ال ميكن تفويضها للخواص (.)07
كما نشري إىل أن املشرع اجلزائري ملا أقر مبسؤولية الشخص املعنوي جزائيا فقد خصص له باملقابل جزاءات تتوافق مع
طبيعته :فقد نصت املادة  18مكرر من قانون العقوبات على ردع الشخص املعنوي املرتكب جلنحة أو جناية :إما بغرامة تساوي
من مرة ( )1إىل  5مرات احلد األقصى للغرامة املقررة قانونا للجرمية عندما يرتكبها الشخص الطبيعي  ،أو بإحدى العقوبات اآليت
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بياهنا أو أكثر:حل الشخص املعنوي ،غلق مؤسسة أو إحدى فروعها ملدة ال تتجاوز  5سنوات ،اإلقصاء من الصفقات ملدة ال
تتجاوز  5سنوات أو
املنع من مزاولة نشاط مهين أو اجتماعي ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،هنائيا أو ملدة ال تتجاوز  5سنوات ،كما نص أيضا على
مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها ،مع إمكانية تعليق ونشر حكم اإلدانة و الوضع حتت احلراسة
القضائية ملدة ال تتجاوز  5سنوات .
يف نفس السياق  ،أخضعت املادة  394مكرر  4الشخص املعنوي املرتكب للغش يف جمال املعلوماتية إىل غرامة
تساوي  5مرات احلد األقصى املقرر للشخص الطبيعي  ،فيما تعاقب املادة  389مكرر  7الشخص املعنوي على تبييض األموال
بغرامة ال ميكن أن تقل عن  4مرات احلد األقصى املقرر للشخص الطبيعي.
يف ما خيص العقوبات املقررة يف مواد املخالفات ،نصت املادة  18مكرر  1على العقوبات التالية :غرامة تساوي من مرة
 1إىل  5مرات احلد األقصى للغرامة املقررة قانونا للجرمية عندما يرتكبها الشخص الطبيعي  ،وعالوة على ذلك جيوز احلكم
مبصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها.
خنلص يف هذه الدراسة املقارنة إىل أن القانون الفرنسي قد توسع يف نطاق تطبيق الردع اجلزائي على األشخاص
العموميني ،سواء تعلق األمر بتوقيعه على املوظفني العموميني أو األشخاص املعنويني يف حد ذاهتم ،يف حني جند أن القانون
اجلزائري قد ضيق من نطاق تطبيق هذا الردع ألنه استثىن اجلماعات احمللية متاما ,ومل حيصر مسؤوليتها يف اجلرائم املرتكبة أثناء
ممارسة أنشطة من احملتمل أن تكون حمل اتفاقات تفويض مرفق عام ،كما ذهب إليه القانون الفرنسي .وجتدر اإلشارة يف األخري إىل
أن القاضي اجلزائي له سلطة تفحص وتقرير شرعية وقانونية سلوكات األشخاص العموميني مبا فيها سلوكات موظفيهم ،فقانون
العقوبات الفرنسي اجلديد نص يف املادة  l 111-5على أنه جيوز للقاضي اجلزائي تفسري العقود اإلدارية ،التنظيمية منها والفردية
 ،لتفحص شرعيتها ،طاملا هذا التفحص يتعلق بالدعوى اجلزائية املعروضة أمامه .باملقابل ،فالقاضي اإلداري يف كال القانونني
الفرنسي واجلزائري حمل الدراسة ،له اليوم سلطة تفحص شرعية سلوكات مؤسسات خاصة من املفروض ينظمها القانون اخلاص
وليس القانون العام  ،و هذا ما سنتطرق له يف اجلزء الثاين من دراستنا .

 -IIالردع اإلداري للمؤسسات الخاصة في المجال االقتصادي.
باعتبارها شكال اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا ،لتنظيم العمل املشرتك ،ميكن تعريف املؤسسة بأهنا كل تنظيم مستقل
ماليا ،يتمتع بالشخصية املعنوية ،يهدف إلنتاج مواد أو تقدمي خدمات بغية تراكم رأس املال ،وهذا ضمانا للتنمية املستمرة (.)08
فإذا كانت هذه املؤسسة ،وكما سبق شرحه ،خاضعة للردع اجلزائي يف حالة ما إذا ثبت ارتكاهبا ألفعال جيرمها القانون،
فإهنا اليوم وبتعقد احلياة االقتصادية ،أصبحت خاضعة للردع اإلداري رغم أن إنشاءها وتنظيم هياكلها خيضع أساسا للقانون
اخلاص .ومما ال شك فيه أنه ال يكون هلذا الردع طابع إداري إال إذا وقع تطبيقا ألحكام القانون اإلداري ،بصرف النظر عن اجلهة
القضائية الناظرة يف الدعوى ،أكانت جهة قضائية عادية ( ،)1-IIأم جهة قضائية إدارية (.) 2-II
 1-IIالقضاء العادي والردع اإلداري للمؤسسات الخاصة:

إن اجلزاءات الرادعة للذمة املالية اليت نص عليها األمر الفرنسي املؤرخ يف  ،1967/09/28املعدل مبوجب القانون املؤرخ
يف  1989/08/02واملتعلق بتنظيم جلنة مراقبة عمليات البورصة Commission des Opération de ( C.O.B
 ، )Bourseوكذلك اجلزاءات املنصوص عليها يف القانون الفرنسي املؤرخ يف  1987/07/06واملتعلق بتنظيم جملس
املنافسة  ،)Conseil de la Concurrence( C.Cما هي يف احلقيقة إال إشهاد على الردع اإلداري املوقع من طرف
جلنة مراقبة عمليات البورصة وجملس املنافسة على كل مؤسسة خاصة ختالف تنظيم هذه اهليئات(.)09
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وال داع للخوض يف إثارة النقاش الفقهي الذي دار حول طبيعة هذه اهليئات ،ألنه سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن

حسم املسألة واعترب جلنة مراقبة عمليات البورصة COBوجملس املنافسة  C.Cهيئات إدارية بطبيعتها( ،)10توقع ردعا إداريا
مبوجب قرارات  décisionsمتارس مبوجبها امتيازات السلطة العامة :فتتدخل جلنة مراقبة عمليات البورصة عند اإلخالل
بالواجبات املهنية من جانب الوسطاء يف عملية البورصة ،كما يتدخل جملس املنافسة ملنع املمارسات واألفعال املدبرة اليت من شأهنا
اإلخالل حبرية املنافسة واهليمنة على السوق.
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع الفرنسي ومبوجب القانون رقم  706-03املؤرخ يف  2003/08/01قد أدمج جلنة مراقبة
عمليات البورصة  C.O.Bمع جملس األسواق املالية )Conseil des marchés Financiers( C.M.Fلينشئ ما
يسمى هبيئة األسواق املالية َ ،) Autorité des marchés Financiers( A.M.Fوهي هيئة إدارية مستقلة تتمتع
بالشخصية املعنوية وتتصرف للقيام باملهام املسندة إليها مبوجب قرارات إدارية رادعة يظهر من خالهلا عمومية هذه اهليئة واستعماهلا
المتيازات السلطة العامة (.)11
يف حني مل يعرف القانون اجلزائري ملثل هذا الردع إال بعد صدور املرسوم التشريعي رقم  10-93املؤرخ يف
 1993/05/23واملتضمن إنشاء بورصة القيم املنقولة ،املعدل واملتمم بالقانون رقم  04-03املؤرخ يف .2003/02/17
فاملادة  20منه نصت على تأسيس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املايل ،ومن شأن هذه "السلطة" اإلدارية أن توقع ردعا إداريا تطبيقا ألحكام املادة  55من هذا املرسوم :كأن توجه إنذارا أو
توبيخا للمؤسسة مع إمكانية حظرها من النشاط كليا أو جزئيا ،ناهيك عن إمكانية سحب االعتماد وإمكانية فرض غرامات
حيدد مبلغها بعشرة ماليني دينار أو مببلغ يساوي املغنم احملتمل حتقيقه بفعل اخلطأ املرتكب واليت تدفع لفائدة صندوق الضمان

احملدث مبوجب املادة  64من نفس املرسوم(.)12

ومن هذا القبيل ،تضمن األمر رقم  03/03املؤرخ يف  19جويلية  2003واملتعلق باملنافسة جزاءات
إدارية  Sanctions administrativesمماثلة ،يوقعها جملس املنافسة باعتباره هيئة إدارية ،على كل مؤسسة خاصة تسلك
سلوكا منافيا للمنافسة املشروعة تضمنتها أحكام املواد  : 62- 56فنص املادة  56منه مثال تضمن إمكانية تقرير غرامة ال
تفوق  /07من مبلغ رقم األعمال من غري الرسوم ،و إذا كانت املؤسسة ال متلك رقم أعمال حمدد  ،فغرامة ال تتجاوز
 3.000.000دج ،وهذا على كل مؤسسة خاصة تقوم بتقليص الدخول الشرعي للسوق ،تقليص املمارسة الشرعية للنشاطات
التجارية من طرف منتج أو موزع آخر ،تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقين ،اقتسام
األسواق ومصادر متوين ،حتديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار أو اخنفاضها ،وعموما كل
املمارسات واالتفاقات الصرحية والضمنية اليت هتدف إىل العرقلة واحلد من حرية املنافسة يف السوق كما هو مبني يف املادة  14من
هذا األمر.
ويف هذا السياق ،يثور التساؤل حول رقابة الردع اإلداري املوقع يف القانون الفرنسي من طرف هيئة األسواق
املالية  A.M.Fوجملس املنافسة  ،C.Cعلى املؤسسات اخلاصة اليت سلكت سلوكات غري مشروعة مبناسبة نشاطاهتا
االقتصادية ،فاجمللس الدستوري الفرنسي ،وملقتضيات حسن سري العدالة ،رأى ضرورة إسناد رقابة هذه اهليئات إىل احملكمة
اإلستئنافية لباريس  ،Cour d'appel de Parisاليت تتفحص شرعية هذه القرارات ليس باعتبارها جهة قضائية إستئنافية،
بل جهة قضائية متخصصة يف هذه النزاعات ،فهي بذلك تقضي فيها بقرار ابتدائي وهنائي كما هو احلال جمللس الدولة يف حاالت
مماثلة (.)13
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أما قي ما خيص رقابة الردع املوقع من طرف جملس املنافسة يف القانون اجلزائري ،فإن املشرع اجلزائري ،ومبوجب األمر رقم
 03/03املؤرخ يف  19جويلية  2003واملتعلق باملنافسة  ،قد أسند رقابة قرارات جملس املنافسة جمللس قضاء اجلزائر دون سواه
من اجملالس القضائية و هذا عمال بأحكام املواد من  63إىل  70من هذا األمر.
يف حني جند أنه و خبالف القانون الفرنسي  ،القانون اجلزائري رقم  04/03املؤرخ يف  ،2003/02/17املعدل واملتمم
للمرسوم التشريعي رقم  10/93املؤرخ يف  1993/05/23واملتعلق ببورصة القيم املنقولة ،قد أسند رقابة قرارات جلنة مراقبة
عمليات البورصة إىل جملس الدولة ،الذي يبت يف هذا الطعن خالل أجل  06أشهر من تاريخ تسجيله .علما أن هذا الطعن،
قبل تعديل املادة  57من هذا املرسوم،كان يرفع أمام الغرفة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون اإلجراءات املدنية.

 2-IIالقضاء اإلداري والردع اإلداري للمؤسسات الخاصة:
إن الردع اإلداري املسلط على املؤسسات اخلاصة أول ما جيد تطبيقا له يف اجلزاءات اليت توقعها بعض اهليئات ذات
الطابع املهين ضد املخلني بأخالقيات املهنة ،واألكيد أن هذه اهليئات Organes à caractère
 professionnelكاجلزاءات اليت توقعها ،تتميز بأهنا إدارية بطبيعتها ،بالتايل فإنه من املنطقي أن ختضع لرقابة القضاء اإلداري.
فالقانون الفرنسي املؤرخ يف  1989/08/02املتعلق هبيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة خول للمجلس التأدييب
 ,الذي هو هيئة عمومية  ,سلطة توقيع جزاءات تأديبية (كاإلنذار واملنع من النشاط املهين بصفة هنائية) ،أو جزاءات رادعة للذمة
املالية (غرامات) ،و هذا على كل عضو أخل بالتزاماته املهنية،و قرار هذا اجمللس التأدييب قابل للطعن أمام جملس الدولة.
يف نفس السياق ،تضمن األمر اجلزائري رقم  08/96املؤرخ يف  1996/01/10واملتعلق هبيئات التوظيف اجلماعي
للقيم املنقولة تطبيقا هلذه اجلزاءات ،فالغرفة التأديبية والتحكمية توقع جزاءات على مسريي شركات االستثمار ذات رأس مال متغري
(ش.إ.ر.م.م) والصندوق املشرتك للتوظيف املسمى (ص.م.ت) ،وهذا يف حالة ما إذا تبت إخالهلم بالتزاماهتم املهنية ،عمال بنص
املادة  53من هذا األمر ،اليت حتيلنا بدورها إىل مادة  55من املرسوم التشريعي رقم  10/93املؤرخ يف  23051995واملتعلق
ببورصة القيم املنقولة.أما يف ما خيص الطعن ضد هذه القرارات الردعية  ،فإن املادة  57من هذا املرسوم ،املعدل مبوجب القانون
رقم  04/03املؤرخ يف  2003/02/17نصت على أن قرارات الغرفة الفاصلة يف اجملال التأدييب قابلة للطعن باإللغاء أمام جملس
الدولة ،خالل أجل شهر واحد من تاريخ تسجيل القرار موضوع االحتجاج ،ويفصل يف هذا الطعن خالل أجل  06أشهر من
تاريخ تسجيله.
كما جيد الردع اإلداري املسلط على املؤسسات اخلاصة تطبيقا آخر له  ،يتمثل يف اجلزاء املوقع من طرف جملس الدولة يف
حد ذاته ،ال باعتباره مراقبا لشرعية اجلزاءات اإلدارية اليت توقعها هيئات أخرى ،بل باعتباره هيئة ردع مباشرة  :فالقانون الفرنسي
املؤرخ يف  1986/09/30املتعلق حبرية االتصال و املعدل مبوجب القانون املؤرخ يف  ،1994/02/01خول للمجلس األعلى
السمعي البصري  C.S.A.VConseil Supérieur de l'Audiovisuelإمكانية أن يلتمس من رئيس قسم
املنازعات جمللس الدولة إكراه املؤسسات اخلاصة الناشطة يف اجملال السمعي البصري أن تلتزم بواجباهتا .وجتدر اإلشارة إىل أن
تدخل جملس الدولة يف هذه احلالة ال يعد ردعا إداريا بأمت معىن الكلمة ،ولكن جمرد إكراه هذه املؤسسات على االعتدال
واالنضباط (.)14
إن فكرة التوسع يف مفهوم الردع مت تدعيمها باجتهاد للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان مبناسبة تفسريها للمادة
السادسة من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان CESDHاملتعلقة بضمانات احملاكمة العادلة :حيث أن احملكمة يف قرار هلا
صادرة بتاريخ ( 1987/08/25قضية  Lutzضد أملانيا)  ،قد توسعت يف تفسري مصطلح "  ، "matière pénaleوأقرت
أنه طاملا أن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان جتيز للدول األعضاء ،يف إطار محايتها للمصلحة العامة ،أن متيز بني القانون اجلزائي
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والقانون اإلداري وأن ترسم احلدود الفاصلة بينهما ،فهذا ال يعين أن نص املادة السادسة يقتصر تطبيقه إال يف جمال القانون
اجلزائي ،بل ميتد حىت إىل القانون اإلداري و التأدييب ( ،)15و هذا التكييف جاء يف حقيقة األمر للحد من حتايل الدول األعضاء
يف تطبيق نص املادة السادسة من االتفاقية السالفة الذكر.
ويف ختام هذه الدراسة ،يبدو أن هناك تغري مزدوج يف كال القانونني الفرنسي واجلزائري ،حمل املقارنة .فاجلهات القضائية
العادية أصبحت تنظر يف مسائل إدارية تتعلق باهليئات العمومية اليت من املفروض ينظمها القانون اإلداري ،باملقابل أصبحت
للجهات القضائية اإلدارية سلطة النظر يف مسائل ختص املؤسسات اخلاصة اليت من املفروض ينظمها القانون اخلاص ،فالقانون
اجلزائي أصبح ذو طابع إداري باملقابل ،أصبح للقانون اإلداري طابع جزائي  ،و نتيجة لذلك مل نعد نتحدث اليوم عن القانون
اجلزائي بل عن" قانون املادة اجلزائية"( ، )16الذي ال يقتصر فقط على ردع نصوص قانون العقوبات Sanctions
 ، pénales stricto sensuبل يتعدى ليشمل جزاءات أخرى  Sanctions extrapénalesهلا طابع
ردعي ،caractère punitifكأن تكون جزاءات إدارية  Sanctions administrativesأو جزاءات
تأديبية.Sanctions disciplinaires
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