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 :مقدمة 

الدعوى االدارية ، التي يختص بيا القضاء االداري طبقًا لموالية العامة لو  واعأىم أن من 
، ىي دعوى القضاء الكامل ، ويسمييا بعض من الشراح دعوى  اإلداريةفي النظر في الدعاوى 

التعويض عمى اساس ان القضاء الكامل يرشد في اصمو الى التعويض ، ويتصل بو من الناحية 
ونتيجة النتشار وزيادة االفكار االشتراكية واالقتصاد الموجو ، وما تبعو . العممية اتصااًل وثيقًا 

كانت ىناك مكانة مرموقة لمقضاء الكامل بين الدعاوى االدارية ، من ازدياد في تدخل الدولة ، 
في طريقة الى مكان الصدارة في القضاء ( القضاء الكامل)حتى ان العميد دونر يذىب الى أن 

.  االداري
ومجمس الدولة الفرنسي يربط بين القضاء الكامل وقضاء االلغاء عن طريق فكرة القرار 

الدارة قد الحقت بو ضررًا ، عميو ان يتوجو بيذا القرار الى االدارة فكل من يدعي ان ا. السابق 
محاولة في الحصول عمى قرار منيا يفيد أنيا تعارضو في ادعائو ، ثم يتوجو بعد ذلك بيذا 
القرار الى مجمس الدولة ليبدأ المجمس بإلغائو أواًل ، ثم يجيبو الى طمباتو بعد ذلك اذا كانت 

الكامل امام مجمس قضاء االلغاء او وسيمتو جزءًا ال يتجزأ من القضاء وبذلك تكون . مشروعة 
 .1الدولة الفرنسي

إن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق األفراد وتمكينيم من التمتع المشروع بيا ف 
فال . واستعادتيا حين التعدي عمييا أو التعويض عنيا يظل من االىتمامات الدائمة لمدولة 

يكفي القول بحماية حقوق األفراد وحرياتيم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شكل عالقة األفراد 
م ببعض ، بل أصبح لزاما لتوكيد ىذه الحماية أن يسود القانون عالقات األفراد مع الدولة  بعضو

وكل ما ينتمي إلييا من ىيئات عمومية ومؤسسات ، ألن الدولة وأجيزتيا تتمتع بسمطة عامة  
ن ليا من القوة ما يكفميا حق تنفيذ قراراتيا بصورة مباشرة ومستقمة، فاإلدارة وىي تقوم بعمميا م

خالل تنفيذ القوانين وتشغيل المرافق العامة في الدولة ، قد تتجاوز صالحياتيا وتخالف التزاميا 
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لمبدأ المشروعية مما يعرضيا إلى جزاءات ، أين تقوم مسؤولية اإلدارة التي ترتب دعاوى 
الصورة األولى ىي مخالفة القانون وذلك بإلغاء القرارات غير : القضاء الكامل في صورتين 

. المشروعة وتعديل واستبدال عمل بأخر بعد إبراز وجو العيب فيو 

.  وأخيرا بالتعويض لصالح المتضرر 

رجاع   أما الصورة الثانية فتتمثل في فعل التعدي وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عميو وا 
 .الحقوق إلى أصحابيا ، أو عن طريق دعوى التعويض 

دعاوى العقود اإلدارية ، المنازعات : أشكال منيا تبرز دعاوى القضاء الكامل في عدة   
، ...المالية الخاصة بالموظفين ، الضرائب والرسوم ، المنازعات االنتخابية ، دعاوى التعويض 
ىذه األخيرة ترمي لممطالبة بالتعويض وجبر الضرر المترتب عن أعمال اإلدارة المادية 

يدة التجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لممسؤولية والقانونية ، كما أنيا الوسيمة القضائية الوح
. 1اإلدارية وصيانة حقوق األفراد وحرياتيم في مواجية أعمال السمطة العامة 

تقسم الدعوى القانونية الى عدة أنواع ، فقد تكون عمومية و قد تكون مدنية وقد تكون  
قي أنواع الدعاوى القضائية تتشكل ادارية وما ييمنا في ىذا المقام في الدعوة اإلدارية وكبا

شق شكمي وأخر موضوعي ولكي يتسنى لمقاضي اإلداري التطرق : الدعوى اإلدارية من شقان 
لمدعوى اإلدارية في جانبيا الموضوعي و لمتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمو عمى الحق 

، ( قع اعتداء عميوإن و) الموضوعي و النظر في إمكانية منح الحماية القضائية ليدا الحق 
يجب دراسة ىذه الدعوة في شقيا الشكمي الشق الشكمي ىدا ينقسم الى شروط إجرائية و التي 
يترتب عمى مخالفتيا القضاء ببطالن اإلجراءات، و شروط القبول والتي يترتب عمى مخالفتيا 

ذا الموضوع ىو القضاء بعدم قبول الدعوى وىدا ما بيمنا في دراستنا الحالية وما يزيد اىمية ه
 .25/08/2008: المؤرخ  08/09صدور قانون 
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المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى عكس القانون اإلجراءات المدنية  
السابق خصص االجراءات االدارية كتابا كامال وىو الكتاب الرابع من ىذا القانون، وأورد 

احكاما خاصة بالدعوى الدعوى االدارية بصفة خاصة، وىذا ما يجربنا لمتطرق ليده األحكام 
. ل ىده التعديالت الجديدةظما يخص شروط قبول الدعوى اإلدارية في الجديدة ودلك في

:  وعمى ىذا األساس نطرح اإلشكال اآلتي   

ما المكانة التي تحتمها دعوى التعويض بين دعاوى القضاء الكامل ؟  -

ما المقصود بدعاوى القضاء الكامل ككل ؟ ثم ماذا : ىذا يقودنا إلى التساؤالت اآلتية   
؟ الكامل ؟ وعمى أي أساس تقوم نعني بدعوی التعويض بصفتيا أحد أشكال دعاوى القضاء 

وفي األخير ما ىي التطبيقات القضائية ليذه الدعوى في الميدان العممي ؟ 

ىج قانوني بسيط بمعالجة موضوع بيذه األىمية الجدير بالذكر أنو لن يسمح من  
والخصوصية لدي ولإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات ، سنعرض بحثنا متبعين المنيج الوصفي 

 : صمينفإلى  ىاناحسب الخطة التي قسمالتحميمي، 

، حيث دعوى القضاء الكامل ودعوى التعويضولقد خصصنا الفصل األول لدارسة  
دعوى التعويض كنموذج لدعاوى كمبحث أول ، وأدرجنا القضاء الكامل تناولنا مفيوم دعوى 

تجسيد دعوى التعويض أمام  أما الفصل الثاني تناولنا . في المبحث الثانيالقضاء الكامل 
، أما اإلجراءات الالزمة لقبول دعوى التعويض حول صصنا المبحث األول القضاء اإلداري خ

 .المبحث الثاني أدرجنا فيو نماذج وتطبيقات قضائية لمتعويض في المادة اإلدارية 

لقد اخترنا ىذا الموضوع حتى نسمط الضوء عمى بعض المفاىيم ، وحتى نسمي األشياء   
.  بمسمياتيا 
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فاليدف من ىذه الدراسة ىو إماطة المثام عن الفكرة السائدة بأن دعوى التعويض ىي  
. عوى القضاء الكاملنفسيا د

لفائدتو العممية  -ونحن في مرحمة ازدواجية القضاء  -تكمن أىمية ىذا الموضوع   
عمى الرغم من دقتو وحساسيتو ، . والعممية ، نظرا لقمة الكتب والبحوث القانونية في ىذا الشأن 

. خاصة أنو يمس حقوق األفراد وحرياتيم 
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 ماهية دعوى القضاء الكامل :  الفصل األول 
سنتطرق في ىذا الفصل إلى المبادئ األساسية لموضوع دعوى القضاء الكامل من 

خالل مبحثين أساسيين ، يشكل األول منيما مدخال تمييديا لمبحث حيث يتضمن مفيوم دعوى 
القضاء الكامل من خالل تعريفيا وتحديد خصائصيا ، ومن ثم تمييزىا عن غيرىا من الدعاوى 

ض  كنموذج لدعاوى دعوى التعوينعرض في المبحث الثاني  اإلدارية األخرى ، في حين
 القضاء الكامل 
 مفهوم دعوى القضاء الكامل: المبحث األول 

ارتأينا من خالل ىذا المبحث عرض مجموعة األفكار األساسية التي تساىم في توصيل 
الكامل فكرة البحث وذلك ضمن مطمبين ، حيث تناولنا في المطمب األول تعريف دعوى القضاء 

.  وخصائصيا ، ثم تمييز دعوی القضاء الكامل عن غيرىا من الدعاوى اإلدارية في مطمب ثان 
تعريف دعوى القضاء الكامل وخصائصها : المطمب األول 

نقدم في ىذا المطمب تعريف دعوى القضاء الكامل من المنظور التشريعي القضائي وكذا 
.  كفرع ثان الفقيي ، كفرع أول ، ثم خصائص ىذه الدعوى 

  تعريف دعوى القضاء الكامل: الفرع األول 
ن  إن دعوى القضاء الكامل لمفيوم نمطي ومستعمل في الجيات القضائية الفرنسية ، وا 
كان من السيل التعرف عمى خصائص ىذه الدعوى ، فإن ىذا المفيوم يبقى عويص التعرف 

. عميو ليذا سنحاول تعريف أطره وتحديد محتواه 
تسمية دعوى القضاء الكامل فإن ىذا الوجو من الدعاوى يرجع امتالك القاضي بموجب   
نما يستطيع تسميط عقوبات داري السمطات أوسع من غيرىا، فاإل ال يصدر قرارات إلغاء فقط وا 

.   مالية واستبدال القرار المعروض أمامو بقراره المحض 
: لية سنتناول تعريف دعاوى القضاء الكامل من الجوانب التا  
لم يتناول المشرع الجزائري صراحة موضوع دعاوى القضاء الكامل :  التعريف التشريعي -1

، إال أن الفقو حمل قصد المشرع إلى اإلشارة ليذه  19961في قانون اإلجراءات المدنية لسنة 
كما تختص " من قانون اإلجراءات المدنية وجاء فييا  07األخيرة ، وذلك باستقراء نص المادة 
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:" ، والذي جاء فييا 19681وأيضا صياغتيا سنة ..." بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا 
تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتيا حيث تكون 

في جميع القضايا أيا : "... نصت عمى  2 1990أوت  18ونفس الشأن في تعديل ... "الدولة 
، فقد  09/08، أما فيما يخص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم ."..كانت طبيعتيا 
منو مجاالت اختصاص المحاكم اإلدارية حيث تضمنت الفقرة الثانية  3 801عددت المادة 

دعاوى القضاء الكامل ، إال أن ىذه النصوص تبقى بعيدة كميا عن إعطاء تعريف ليذه الدعاوى 
 .القضائي كونيا تتضمن أحكام االختصاص 

لم يختمف األمر كذلك بالنسبة لمقضاء فيو لم يطرح فكرة تعريف :  التعريف القضائي  -2
دعوى القضاء الكامل ، فقد اكتفت القرارات القضائية باعتبار نزاع ما يدخل في نطاق دعاوى 

بتاريخ  128944ففي قرار صادر عن مجمس الدولة يحمل رقم  القضاء الكامل
اقر مسؤولية إدارة الجمارك عن ضياع السمسمة العقدية والعقد المودعين  الذي( 08/06/1990

أن األمر يتعمق بمنازعة عن منازعات القضاء الكامل ال يشترط تقديم طمب :" إلييا وجاء فيو 
جاء فيو  15/06/20054المؤرخ في  10847وكذا قرار مجمس الدولة رقم ". إداري تدريجي 

. "اختصاص الغرفة اإلدارية المحمية ى من القضاء الكامل ىي من وأن األمر يتعمق بدعو:"... 
ف مباشر الدعوى القضاء الكامل يرى رشيد خموفي أن وضع تعري : التعريف الفقهي -3

لة صعبة ال تجد حال إال في تقديم تعريف سمبي أو تعريف من باب المخالفة ، وعمى ىذا أمس
الدعوى التي ال تيدف إلى تفسير قرار إداري أو األساس تعرف دعوى القضاء الكامل عمى أنيا 

 .5مقرر قضائي إداري أو تقدير مشروعية قرارات السمطات اإلدارية أو إلغائيا 
تسمى بدعاوى القضاء الكامل بالنظر لدور القاضي الذي يتمثل في إعادة الحال إلى ما 
رجاع الحقوق إلى أصحابيا، فمو أن يحكم باإللغاء والتعديل واستبدال عمل بأخر  كان عميو ، وا 

                                                           
 1966جوان  28، المؤرخ في 66/154، المعدل والمتمم باألمر  1969سبتمبر  18، المؤرخ في 77/ 96األمر رقم  - 1

. 1969سبتمبر  26، مؤرخة في  82 ،ع، ج ر م .،إ قالمتضمن 
         1966جوان  08، المؤرخ في 66/154، المعدل والمتمم لألمر رقم  1990أوت  18، المؤرخ في 90/23القانون  -2

. 1990، المؤرخة في  36 ،عج ر
.   1966جوان  09، المؤرخة في ، 21 ر، ع، ج ، إ  م .،إ ق، المتضمن 25/02/2008، المؤرخ في  08/09القانون  - 3
. 147 ص ، 2004، مجمة مجمس الدولة ، العدد الخاص ، سنة 15/06/2004بتاريخ 10847قرار رقم   - 4
. 185 ص،  2013، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2 جرشيد خموفي ، قانون المنازعات اإلدارية ،  - 5
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العمل غير الشرعي ، وأخيرا بالتعويض لصالح المتضرر، وتبرز  -وجو العيب في  إبرازبعد 
دعاوى التعويض ، دعاوى العقود اإلدارية ، : ء الكامل في عدة أشكال منيا دعاوى القضا

 . 1المنازعات المالية الخاصة بالموظفين وبالضرائب والرسوم
عندما ننظر إلى مفيوم دعوى القضاء الكامل من ناحية وظيفة سمطات القاضي، فإننا 

لوجيين أحدىما قاضي عادي  نمحظ أن تسمية ىذا االتجاه من الدعوى يرجع إلى تولي القاضي
إن القاضي اإلداري يستطيع فرض عقوبة مالية " واآلخر قاضي إداري، ويقول شارل ديباش 

 ." عمى اإلدارة أو إلغاء كمي أو جزئي لمقرارات اإلدارية
يعرفيا أيضا الدكتور أحمد رفعت عبد الوىاب عمى أنيا الدعاوى التي تكون لمقاضى 

نيا ال تتوقف عمى حد إلغاء عمل اإلدارة المخالف لمقانون ، بل فييا سمطة كاممة بمعنى أ
،  2تتعدى ذلك لحسم كافة عناصر النزاع بتحديد المركز الذاتي لمطاعن بشكل نيائي

ويعرفيا عمار عوابدي عمى أنيا مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعيا أصحاب الصفة 
ظل مجموعة  العادية واإلدارية المختصة في القانونية والمصمحة أمام جيات السمطات القضائية

الشروط واإلجراءات والشكميات القانونية المقررة ، وتيدف إلى مطالبة ىذه السمطات القضائية 
مادية  أوال بوجود حقوق شخصية مكتسبة وثانيا تقرير ما إذا كان قد أصابيا أضرار لالعتراف

حيا ، والحكم عمى السمطات اإلدارية المدعی أو معنوية وتقديرىا وتقرير التعويض الالزم إلصال
فسمطات أو وظائف القاضي المختص بدعاوى القضاء الكامل متعددة وكاممة  عمييا بالتعويض 

بالقياس إلى سمطات القاضي في كل من دعاوى التفسير وفحص مدى شرعية القرارات اإلدارية، 
. 3لذلك سميت بدعاوى القضاء الكامل

المقصود أيضا بدعاوى القضاء الكامل ىو تحديد المركز القانوني لمطاعن ، وىو عمى 
عكس قضاء اإللغاء الذي يقف دور القاضي فيو عند حد إلغاء قرار اإلدارة غير الشرعي أو 

                                                           
ص ،  2006أبوبكر صالح بن عبد اهلل ، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة ، ، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر ،  - 1

411. 
. 16-15قضاء التعويض وأصول اإلجراءات، ص ( اإلبطال) أحمد رفعت عبد الوىاب ، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء  - 2
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2ط،  2جلممنازعات اإلدارية في النظام القضائي ، عمار عوابدي ، النظرية العامة  - 3

.  294، ص 2003الجزائر ، 
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مجرد إدانة أعماليا المخالفة القانون بل يتعدى دوره اإلثبات المركز القانوني لمطاعن وتبيان 
. 1في المنازعة المطروحة أمامو  الحل السميم

إذا كانت كل التعارف تستند إلى سمطات القاضي الكاممة في حسم النزاع ، فإن األستاذ 
سميمان الطماوي وان كان يأخذ بيذا التعريف إال أنو ال يقر تسميتو لما تثيره من فيم خاطئ في 

، لكنيا حقيقة ىي كاممة في  الذىن ألنيا توحي أن أنواع القضاء اإلداري األخرى ليست كاممة
الحدود المسطرة ليا قانونا ألن قضاء اإللغاء ىو قضاء معد ومنظم لمجرد إلغاء القرارات 

اإلدارية ، فالفرد يطمب اإللغاء والقاضي يجيب لطمبو كامال متی تحققت أسبابو ودواعيو ، لذا 
. 2يفضل استعمال مصطمح قضاء التعويض

ال إال أن دعوى التعويض ليست سوى صورة من صور رغم أن ىذا الرأي يبدو مقبو
القضاء الكامل وليست كمو ، ويرجع األستاذ رشيد خموفي سبب ذلك إلى أن اليدف المنتظر من 

دعوى القضاء الكامل في بعض القضايا ال تنتيي بتعويض مثل المنازعات االنتخابية 
.  3ومنازعات الضرائب

لكامل خصائص دعوى القضاء ا: الفرع الثاني 
كما سبق وأشرنا أن لمقاضي اإلداري سمطات واسعة فيما يخص دعاوى القضاء الكامل  
لقد عمد الفقو عمى استخراج أىم الخصائص التي تتمتع بيا دعوى القضاء الكامل ، والتي يكاد 

: يكون ىناك إجماع حوليا سنعرضيا فيما يمي 
معنى ذلك أن ىذه الدعوى يرفعيا أصحاب :  دعاوى القضاء الكامل شخصية وذاتية  -1

الصفة والمصمحة أمام الجيات القضائية المختصة عمى أساس حجج ومراكز وأوضاع قانونية 
ذاتية وشخصية لممطالبة باالعتراف أو تقرير حقوق شخصية مكتسبة وحمايتيا القضائية عن 

ادية والمعنوية التي تصيبيا طريق الحكم بالتعويض الكامل والعادل والالزم إلصالح األضرار الم
 .4بفعل النشاط اإلداري غير الشرعي والضار 

                                                           
 . 295 ص، 2006ارف ، مصر، إبراىيم عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري ، منشأة المع - 1
 .306، ص1976سميمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي ، جامعة عين الشمس ،  - 2
. 185 صرشيد خموفي ، المرجع السابق ،  - 3

          ،  2003-2002، دار النيضة العربية لمنشر،القاىرة ، 5جورجي شفيق ساري،قواعد وأحكام القضاء اإلداري ، ط - 4
. 31ص 
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فالقضاء الشخصي ىو القضاء الذي يتعمق بحق من الحقوق الشخصية أو بمركز من 
المراكز الشخصية أو ىو القضاء الذي يثار فيو النزاع حول مركز قانوني شخصي فردي خاص 

وعميو فإن دعوى القضاء  1ت العقود اإلدارية وليس موضوعي عام، كقضاء التعويض ومنازعا
الكامل تختمف عن الدعاوى الموضوعية التي تؤسس عمى مراكز وأوضاع قانونية عامة والتي 

تستيدف تحقيق دعاية قانونية لمراكز وأوضاع قانونية عامة وكذا حماية شرعية لألعمال 
. اإلدارية والنظام القانوني في الدولة

ز القانوني الموضوعي و قضاء يتعمق بالحق الموضوعي أو المركفالقضاء الموضوعي ه
ی ىو القضاء الذي يثار فيو النزاع حول انتياك القاعدة القانونية العامة أو المساس وبعبارة أخر

بمركز قانوني موضوعي، فطبيعة النزاع أو جوىره ىو مخالفة اإلدارة القانون أو القاعدة القانونية 
.  ركز قانونی عام لممدعي ومثالو قضاء اإللغاءالعامة أو المساس بم

المقصود ىنا أن دعاوى القضاء الكامل ليست مجرد  :دعاوى القضاء الكامل قضائية  -2
تظمم أو طعن إداري ، ألنيا ترفع أمام جية قضائية تابعة لمسمطة القضائية سواء تعمق األمر 

عن طريق االرتباط ، بينما الطعون بالمحاكم اإلدارية كقاعدة عامة أو أمام مجمس الدولة 
اإلدارية عمى اختالفيا توجو وترفع أمام جية إدارية تابعة لمسمطة التنفيذية سواء كان الطعن 

والئي أو رئاسي أو لدى لجنة مختصة ، وتدور دعوى القضاء الكامل ككل دعوى قضائية طبقا 
. 2ىا لمشروط واإلجراءات القانونية المقرر وتنتيي بصدور الحكم في

يقصد بأن دعوى القضاء الكامل تنتمي :  دعوى القضاء الكامل تنتمي لقضاء الحقوق -3
إلى قضاء الحقوق أنيا ترفع عن ذوي الصفة والمصمحة أمام السمطات القضائية المختصة عمى 

أسس وحجج قانونية ذاتية وشخصية لممطالبة باالعتراف بوجود حقوق شخصية ذاتية مكتسبة 
ق الحكم بالتعويض الكامل في مواجية السمطات اإلدارية أو المطالبة بحمايتيا قضائيا عن طري

والعادل الالزم إلصالح األضرار المادية والمعنوية التي  أصابتيا ويممك القاضي المختص 
بذلك سمطات ووظائف كاممة ، فدعاوى القضاء لمحقوق تستيدف حماية الحقوق الشخصية 

 .3المكتسبة في النظام القانوني والقضائي السائد في الدولة 
                                                           

 . 303سابق ، ص المرجع العمار عوابدي ،   - 1
عبدلي سيام ، مفيوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص قانون اإلدارة  - 2

 65، ص 2009-2008ربي بن مييدي ، أم البواقي ، العامة ، جامعة الع
. 305، ص نفسوعمار عوابدي ،المرجع  - 3
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لدعاوى يتمتع بسمطات واسعة أو كاممة لذلك سمي بالقضاء الكامل إن القاضي في ىذه ا
حيث يممك فحص النزاع المعروف عمي من جميع جوانبو القانونية والواقعية ولو أن يحكم بعدم 
قانونية العمل اإلداري المعروض عميو بل وتقرير مسؤولية اإلدارة الحكم عمييا بالتعويض ولو 

. لنزاع واستبدالو بغيرهأيضا تعديل القرار الموضوع ا
بخالف دعاوى قضاء الشرعية التي تؤسس وتقام عمى أساس مراكز وأسس قانونية عامة 
التي تستيدف باإلضافة إلى حماية المصمحة الخاصة لرافعيا تحقيق أىداف المصمحة العامة 

حدد سمطات بواسطة حماية شرعية األعمال اإلدارية والنظام القانوني وحماية مبدأ الشرعية ، وتت
. ووظائف القاضي المختص ضيقا واتساعا ، ضعفا وقوة عن دعوى أخرى

فدور القاضي في دعوى اإللغاء يقتصر عمى إلغاء القرار غير الشرعي دون ترتيب آثار 
ىذا اإللغاء وكذلك دعاوى فحص الشرعية دون الذي ينحصر دور القاضي فييا عمى تقدير 

. 1تتعدى سمطتو إلى إلغائو أو ترتيب آثار ىذا اإللغاء مدير شرعية القرار اإلداري دون أن
الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل : المطمب الثاني 

إن دراسة الطبيعة القانونية لدعاوى القضاء الكامل تستوجب البحث في مدى اعتبارىا 
 دعوى إدارية ويقتضي ذلك التعريف ببعض المسائل الجوىرية أوليا مسألة االختصاص

ىم بالمعيار المادي أو بطبيعة النزاع ضي اإلداري الفرنسي يتحدد اختصاصالقضائي ، ألن القا
وموضوعو حيث يجب أن تثار الدعوى بشأن مرفق عام وىو يستعمل امتيازات السمطة العامة 

داري الفرنسي ينحصر في مجال النشاط اإلداري ، وتجدر اإلشارة اإلفنطاق اختصاص القضاء 
المشرع الجزائري قد كرس المعيار العضوي لتحديد االختصاص القضائي بغض النظر إلى أن 

عن طبيعة المنازعة المعروضة أمامو ، ما يثير التساؤل حول أثر المعيار العضوي عمى مفيوم 
دعوى القضاء الكامل من حيث االختصاص القضائي ، وىذا يقودنا إلى مسألة القانون المطبق 

ازعة اإلدارية تخضع لمقانون اإلداري ، ىذا األخير يتميز بمجموعة من عمى النزاع ، فالمن
. یخرالخصائص ال يختص بيا غيره من فروع القانون األ

أما المسألة الثانية ىي مسألة إجراءات تسوية ىذا النوع من الدعاوى ألنو يفترض أن 
ظير المركز االستثنائي أين يات اإلدارية عن غيرىا من الدعاوى،تتميز إجراءات تسوية المنازع
. خصميا  والممتاز لإلدارة في مواجية

                                                           

 .306 ص،  السابقجورجي شفيق ساري ، المرجع  - 1
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األول نطاق  الفرع، يتضمن  فرعينلدعوى القضاء الكامل في سنتناول الطبيعة القانونية 
االختصاص القضائي من جية والقانون المطبق  يتمثل فيدعوى القضاء الكامل والذي  تطبيق

 تسويةالثاني سنركز عمى إجراءات  الفرعفي في دعوى القضاء الكامل من جية أخرى، أما 
.  دعوى القضاء الكامل

نطاق تطبيق دعوى القضاء الكامل : األول  الفرع 
: عمى نقطتين أساسيتين كما يمي  الفرع سنحاول أن نعرج في ىذا  
تكتسي معرفة االختصاص القضائي أىمية بالغة في تحديد الجية :  االختصاص القضائي  -1

بنظر منازعات اإلدارة ، كما يسيل عمى معرفة الجية القضائية التي يرفع دعواه المختصة 
تصة لحماية حقوقو أماميا ضد تصرفات اإلدارة ويجنبو معاناة البحث عن الجية القضائية المخ

ىا بالنظر لى الجيات القضائية معرفة اختصاصومن جية أخرى يسيل عوحرياتو من جية،
تكون اإلدارة طرفا فييا، مما يؤدي إلى المحافظة عمى الوقت  والفصل في المنازعات التي

والجيد ، ويترتب عمى معرفة الجية المختصة بالفعل في النزاع اإلداري اإلجراءات الواجب 
إتباعيا أمام المحاكم اإلدارية والقواعد الموضوعية التي يتم بمقتضاىا الفصل في النزاع أمام 

 .المحاكم اإلدارية 
حاكم اإلدارية ىي صاحبة االختصاص األصيل بنظر دعوى القضاء الكامل حيث أن الم

وجب رسم نطاق اختصاص المحاكم اإلدارية بتحديد االختصاص النوعي وكذا االختصاص 
. اإلقميمي 

المقصود بذلك ىو نصيب كل جية قضائية من الدعاوى المعروضة  :االختصاص النوعي -أ 
يعتبر االختصاص النوعي من الوسائل الجوىرية التي يعني أمام القضاء بالنظر إلى نوعيا ، و

قانون  93بيا كل من أطراف الدعوى والقاضي عمى حد سواء ، فتطبيقا لنص المادة 
اإلجراءات المدنية والتي تنص عمى أن عدم اختصاص المحاكم بسبب نوع الدعوى يعتبر عن 

ي حالة كانت عمييا الدعوى ، وىو ما النظام العام وتقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا ، وفي أ
قانون اإلجراءات  807يفيد أن قواعد االختصاص النوعي من النظام العام وىو ما أكدتو المادة 

االختصاص النوعي واالختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية من " المدنية واإلدارية وجاء فييا 
د الخصوم في أي مرحمة كانت عمييا النظام العام وتثور إثارة الدفع بدعوى االختصاص عن أح
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      ل دراسة االختصاص النوعيوسنتناو". الدعوى ، يجب إثارتو تمقائيا من طرف القاضي
: كما يمي

تقضي القاعدة العامة أن :  المعيار العضوي كمؤشر لتحديد دعوى القضاء الكامل (-1
الكامل وما أكده المحاكم اإلدارية ىي صاحبة االختصاص األصيل بنظر دعوى القضاء 
منو في الفقرة الثانية  801المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، حيث تضمنت المادة 

تختص " ...اختصاص المحاكم اإلدارية بالفصل في دعاوى القضاء الكامل ، وجاء فييا
 :المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في 

دعاوى ... لتفسيرية ودعاوى فحص المشروعيةإلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى ا دعاوى -
. 1... "القضاء الكامل 

حيث أن المحاكم اإلدارية ىي جية الوالية العامة في المنازعات اإلدارية تختص بالفصل 
في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البمدية أو 

. 2ت الصبغة اإلدارية طرفا فييا إحدى المؤسسات العمومية ذا
إذن فالمقصود بالمعيار العضوي ىو التركيز في تحديد طبيعة العمل أو التصرف عمى  

. 3الجية أو العضو الذي صدر منو العمل دون النظر إلى ماىية وجوىر وطبيعة العمل ذاتو 
وىذا عمى عكس المعيار المادي الذي ال يرتكز عمى طبيعة أطراف النزاع كما ىو  

الحال بالنسبة لممعيار العضوي بل عمى طبيعة النشاط أو الصالحيات التي يتمتع بيا أحد 
الطرفين في النزاع ، وتتمثل طبيعة النشاط في معيار المرفق العام أو االمتيازات التي يتمتع بيا 

فتتجسد في معيار السمطة العامة إلى جانب نظريات أخرى في تحديد المعيار  أحد الطرفين
المادي كنظرية المنفعة العمومية ونظرية األموال العامة ، والتي تشكل الشطر األول لممعيار 

 .les prérogatives de puissance 4المادي ويقصد بو ما يسمى بامتيازات السمطة العامة 

                                                           
. 21 ع.ر.ج،  25/02/2008الصادر بتاريخ  إ.م.إ.قالمتضمن  09-08القانون رقم  - 1
 .إ.م.إ.قالمتضمن  08/09من القانون  800المادة  - 2
جازية صاش ، قواعد اإلختصاص القضائي بالدعوة اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ، جامعة  جازية صاش ، - 3

 .117، ص 1994-1993 .الجزائر ،
4
 - ، Chevalier ,le droit  administratif  ,revue pouvoir n, droit de privilege n°= 46  ، 1998  ، ,p57. 
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أخرى في تحديد المعيار المادي كنظرية المنفعة العمومية ىذا إلى جانب نظريات 
بالتالي ال يرتكز ىذا المعيار عمى الجية اإلدارية مصدرة القرار أو  1ونظرية األموال العامة 

التي تقوم بالعمل المادي ، ألنيا قد تفوض البعض من امتيازاتيا إلى أشخاص غير اإلدارة في 
 .قد امتياز أطر معينة مثل صفقة عمومية أو ع

لقد اعتبر القضاء الفرنسي اإلداري أن القرارات التي تصدرىا األشخاص الخاصة أو 
النشاط الذي يقوم بو في إطار تحقيق مصمحة عامة من اختصاص القضاء اإلداري في حالة 

. حدوث نزاع
نشاط السمطة التنفيذية من ناحية : ويتضمن المعيار المادي بصفة عامة عنصرين 

.  2ت السمطة العامة من ناحية أخرىوامتيازا
فالعبرة من تحديد اختصاص الغرف اإلدارية باإلدارة المدعية أو المدعي عمييا، إذ كمما 

كانت الدولة أو الوالية أو البمدية أو المؤسسات العمومية اإلدارية طرفا في النزاع كمما انعقد 
. 3ظر عن طبيعة النشاط بغض الن( المحاكم اإلدارية ) االختصاص لمغرف اإلدارية 

فالنزاع يعد إداريا ، يدخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري دون أن يكون لطبيعة النزاع 
أية أىمية في ذلك سواء تعمق بأعمال اإلدارة العامة أو أعماليا بصفتيا سمطة عامة ، أو اتصل 

. 5، حيث يعتبر النزاع إداريا كل نزاع يكون شخص عمومي طرفا فيو  4بمرفق عام
بالتالي ال يمكن لممحاكم العادية وفقا ليذا المعيار أن تختص إطالقا بالمنازعات اإلدارية 

 .إال إذا وجد نص صريح يخوليا لذلك 
إذا كان المعيار العضوي ىو القاعدة العامة  :االستثناءات الواردة عمى المعيار العضوي -2

ن المشرع أورد مجموعة من في تحديد اختصاص القاضي الفاصل في منازعة اإلدارة فإ

                                                           
، ديوان المطبوعات 2رشيد خموفي ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، رشيد خموفي ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، ط - 1

.   327ص، 2006الجامعية ،
 .50ص، 2009، دار اليدى ، عين مميمة الجزائر ،  م،إ.إ.قنبيل صقر ، الوسيط في شرح  - 2
، ديوان المطبوعات الجامعية ، 3، ط 3مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، ج. 52مسعود شييوب ،  - 3

.  355، ص 2005 الجزائر
 .118، ص  المرجع السابقجازية صاش ،   - 4
،ص 2006ع ، الجزائر ،، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزي1سكاكني باية ، دور القاضي بين المتقاضي و اإلدارة ، ط - 5

22. 
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االستثناءات عمى سبيل الحصر، ألن االختصاص ال ينعقد لممحاكم العادية في مجال 
 . 1المنازعات اإلدارية إال إذا وجد نص صريح 

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وجاء  802ىذه االستثناءات وردت في نص المادة 
عاله يكون من اختصاص المحاكم العادية أ 801و 800خالفا ألحكام المادتين "فييا 

:  المنازعات اآلتية 
مخالفات الطرق   -
المنازعات المتعمقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار الناجمة  -

عن مركبة تابعة لمدولة أو ألحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة 
. 2اإلدارية

يقصد بقواعد االختصاص المحمي أو اإلقميمي تمك القواعد التي :  االختصاص اإلقميمي  -ب
تنظم توزيع المحاكم عمى أساس جغرافي ىذه القواعد التي وضعت من أجل حماية الخصوم 

 . 3ومصالحيم ، ومن أجل السرعة في فض المنازعات وتقريب القضاء من المتقاضين 
تجدر اإلشارة إلى أن االختصاص اإلقميمي لمجية :  قميميقواعد توزيع االختصاص اإل -1 

القضائية ال يطرح أي إشكال عمى المستوى القانوني إذ يعود لمتنظيم ميمة رسم المعالم 
( المحاكم اإلدارية ) ، حيث يتحدد االختصاص المحمي لمغرف اإلدارية  4الجغرافية واإلقميمية 

قضائية التي توجد بيا ، أي كل غرفة إدارية محمية المحمية باالختصاص اإلقميمي لممجالس ال
 .تختص بالمنازعات اإلدارية الحاصمة في النطاق الجغرافي لممجمس القضائي الذي توجد فيو

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجدىا وضعت قاعدة  37وبالرجوع لنص المادة  
رة اختصاص ىا موطن المدعي عميو عامة تعقد االختصاص لمجية القضائية التي يقع في دائ

، وفي مجال المنازعات اإلدارية عادة ما تكون اإلدارة في مركز المدعي عمييا ، وبالتالي ينعقد 
االختصاص لمغرفة اإلدارية لممجمس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاص ىا لمغرفة اإلدارية 

                                                           
 . 425، ص السابق مسعود شييوب ، المرجع  - 1
 .م،إ.إ.قالمتضمن  08/09من القانون رقم  802المادة  - 2
.  145جازية صاش ، المرجع السابق ، ص  - 3
، دون ، دار الريحانة ، الجزائر 2000-1962 واالزدواجيةعمار بوضياف، القضاء اإلداري في الجزائر بين نظام الوحدة  - 4

 . 113، ص سنة 



  ماىية دعوى القضاء الكامل                                               االول الفصل 
 

17 

اإلدارية المصدرة لمتصرف أو لممجمس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاص ىا موطن الييئة 
. العمل اإلداري 
من نفس القانون أنو في حالة تعدد المدعى عمييم ، يؤول االختصاص  38المادة  تنص

. اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاص ىا موطن أحدىم 
من نفس القانون عمى أنو ترفع الطمبات المتعمقة  40وكدا المادة  39ىذا وأوردت المادة 

ببعض المواد مذكورة عمى سبيل الحصر، ينعقد االختصاص اإلقميمي فييا إلى جيات إدارية 
:  حسب كل حالة نذكر منيا 

ع في دائرة قضائية التي يقفي الدعاوى المتعمقة بفرض الضريبة والرسوم أمام الجية ال -
.  اختصاصيا مكان فرض الضريبة والرسوم

ىا قضائية التي يقع في دائرة اختصاصفي الدعاوى المتعمقة باألشغال العمومية أمام الجية ال -
مكان المتعمقة بالصفقات اإلدارية بجميع أنواعيا أمام الجية القضائية لممكان الذي أبرم فيو عقد 

ة بفعل اإلدارة أمام الجية القضائية التي وقعت في دائرة دعاوى األضرار الحاصل الصفقة وفي
. 1تمك األضرارىا اختصاص

أما بالنسبة لممحاكم اإلدارية فقد اتسم إنشاؤىا بغياب المعيار العممي الدقيق إذ يتعذر 
الوصول بدقة المعيار العممي الدقيق الذي تأثر بو المشرع في توزيع قواعد االختصاص 

لوصول بدقة لممعيار الذي تبناه المشرع لالعتراف لمحكمة إدارية إذ يتعذر ا،2المحمي
باختصاص والية أو واليتين أو ثالث واليات ، فيل ىو معيار الكثافة السكانية أو عدد البمديات 

المعنية باختصاص المحكمة اإلدارية ؟ ثم إن مقابمة األرقام ببعضيا يوضع عدم االنسجام 
المحمي بين المحاكم اإلدارية ، فعمى سبيل المثال تغطي بخصوص توزيع قواعد االختصاص 
بمديات في حين تغطي المحكمة اإلدارية بتبسة نطاق  10المحكمة اإلدارية لتمنراست نطاق 

بمدية تابعة لوالية تيزي وزوو  67ونطاق  وبينما تغطي المحكمة اإلدارية بتيزي وز ، بمدية  28
 61ومحكمة سطيف غطت نطاق . بمدية  105بمدية تابعة الوالية بومرداس أي مجموع  38

 .بمدية 95بمدية تابعة لوالية برج بوعريريج أي مجموع  34بمدية تابعة لوالية سطيف و

                                                           
 .م،إ.إ.ق، المتضمن  40 / 39 / 38المواد  - 1
 67، المرجع السابق ، ص  عمار بوضياف - 2
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قة وذلك في المادة أما قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يخرج عن القواعد الساب
التي كرست موطن المدعي عميو  38و  37منو التي أحالت إلى تطبيق أحكام المادتين  803

لتحديد الجية القضائية المختصة ، وفي حالة تعدد المدعي عمييم يؤول االختصاص لمجية 
. القضائية التي يقع فييا موطن أحدىم

التي تنص  804ادة في المإال أنو قام بحصر حاالت كانت تنظميا نصوص خاصة 
أعاله ترفع الدعاوى المدنية أدناه وجوبا أمام المحاكم  803ألحكام المادة عمى أنو خالفا 

: اإلدارية المحددة عمى النحو التالي
اص ىا مكان في مادة الضريبة والرسوم أمام المحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختص -

. فرض الضريبة والرسم 
شغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص ىا مكان تنفيذ في مادة األ -

 .األشغال 
ىا لمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصفي مادة العقود اإلدارية ميما كانت طبيعتيا أمام ا -

.  مكان إبرام العقد
لعاممين في مادة المنازعات المتعمقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرىم من األشخاص ا -

.  ىا مكان التعيين لمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصفي المؤسسات العمومية اإلدارية أمام ا
في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا محكمة مكان تقديم  -

. الخدمات 
كمة التي يقع في لمحفي مادة التوريدات أو األشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام ا -

 .ىا مكان إبرام االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما فيو دائرة اختصاص
لمحكمة التي يقع في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام ا -

. ىما مكان وقوع الفعل الضار في دائرة اختصاص
لمحكمة درة عن الجيات القضائية اإلدارية أمام ااصفي مادة إشكاالت تنفيذ األحكام ال -

.  كمة التي صدر عنيا الحكم الموضوعرة عن الجيات القضائية اإلدارية أمام المحداالص
عمى اختصاص المحكمة اإلدارية المحمي بالطمبات اإلضافية أو  805ونصت المادة 

العارضة أو المقابمة التي تدخل ضمن الطمبات األصمية التي تدخل في اختصاص المحاكم 
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تختص المحكمة اإلدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجية . اإلدارية 
.  1االختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية يتحدد عن طريق التنظيم القضائية اإلدارية ، ويبقى

يقصد بطبيعة االختصاص المحمي مدي إلزاميتيا : طبيعة قواعد االختصاص اإلقميمي -2
اإلجراءات المدنية التي تنص عمى ما يمي  93بالنسبة لممتقاضي والقاضي باستقراء نص المادة 

 وى يعتبر من النظام العام وتقضي بو المحكمة ولوعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدع" 
من تمقاء نفسيا وفي أية حالة كانت عمييا الدعوى ، وفي جميع الحاالت األخر ي يجب أي 

يفيم من نص المادة أن ىناك تمييز " يبدي الدفاع بعدم االختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر 
بين قواعد االختصاص النوعي التي تعد من النظام العام وقواعد االختصاص اإلقميمي التي 

ل أي دفع في الموضوع ما يفيد أن ىذا الدفع غير ممكن في كل وقت أو في أي يجب بدئيا قب
من  462مرحمة كانت عمييا الدعوى وال يجوز لمقاضي إثارتو من تمقاء نفسو ، كما أن المادة 

ذا طرأ البطالن أو عدم صحة اإلجراءات "قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا  وا 
ة في الموضوع فال يجوز إبداء الدفع بو إال قبل مناقشتو في موضوع اإلجراء بعد تقديم المذكر

ويدخل في عدم صحة اإلجراءات أن عدم التنفيذ بقواعد االختصاص " الذي تناولو البطالن 
اإلقميمي يكون قبل أي مناقشة في الموضوع وبالتالي االختصاص اإلقميمي من النظام العام 

من قانون  8و 7لعامة أما في مجال المنازعات اإلدارية فإن المواد غير أن ذلك يخص القاعدة ا
من قانون اإلجراءات  7اعتبرت األمر مختمف ذلك ألن المادة واإلدارية  اإلجراءات المدنية 

 2الفقرة  8كما أن المادة " والمدنية ، قامت بوضع قاعدة أمرة تفيد تحديد مصطمح االختصاص 
ك ترفع الطمبات المذكورة أدناه أمام الجيات القضائية دون ومع ذل" ت صريحة بنصيا ءجا

أي أنيا قطيعة وىو ما كرسو قضاء الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا في قضية جابور " سواىا 
 وليذا" حيث جاء فيو  1996 /03/03سارو بتاريخ

فإن عدم االختصاص بسبب المكان يمكن إثارتو ليس فقط في أي مرحمة من مراحل 
، وعميو فإن االختصاص اإلقميمي لمجيات القضائية 2"وى بل كذلك يثيره القاضي تمقائيا الدع

المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث  هاإلدارية من النظام العام ، وىو ما کرس
 عمى أن االختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية من النظام العام ، وتجوز 807أكد في المادة 

                                                           
 .م،إ.إ.قالمتضمن  806،  805المواد  - 1
دارية رشيد خموفي ،  - 2 . 323ص ، المرجع السابق ،شروط قبول الدعوى اإلإ



  ماىية دعوى القضاء الكامل                                               االول الفصل 
 

20 

ه من أحد الخصوم في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ، وتجب إثارتو تمقائيا من طرف إثارت
.  1القاضي

سنتولى دراسة مشكل تنازع االختصاص في نقطتين ، أوليما تنازع :  تنازع االختصاص  -ج
االختصاص بين جيات القضاء العادي وجيات القضاء اإلداري ثم تنازع االختصاص داخل 

.  جيات القضاء اإلداري 
تنازع االختصاص بين جهات القضاء اإلداري وجهات القضاء العادي  -1

س محكمة التنازع لتولي الفصل في من الدستور عمى أنو تؤس 152نصت المادة 
حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العميا ومجمس الدولة ، ولقد تأسست محكمة التنازع 

المتعمق  11-05من القانون العضوي رقم  2كما نصت المادة  03-98بموجب القانون 
والنظام  يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي" بالتنظيم القضائي عمى ما يمي 

، وبناء عميو فإن محكمة التنازع تابعة لمتنظيم القضائي وليست تابعة " اإلداري ومحكمة التنازع 
لجية إدارية وليس محكمة متخصصة كما أنيا مستقمة عن جية القضاء العادي وجية قضاء 
جراءات  اإلدارة حيث تتمتع بوضع ومكانة متميزين ، فيي تنظيم قضائي من حيث تكوينيا وا 
وأساليب سيرىا ، عمميا وقضائيا ذو طبيعة خاصة فيو ليس قضاء ابتدائيا وال استئنافا وال 

نقضا ، إنما ىو قضاء لتوضيح وتحديد االختصاص في حاالت تنازع االختصاص بين ىيئات 
القضاء العادي وىيئات القضاء اإلداري وقضاؤىا ممزم لكال الجيتين وغير قابل لمطعن بأي 

من الدستور أنيا قصرت اختصاص محكمة  152ا يمكن تسجيمو عمى المادة و م. طريق كان 
التنازع عمى حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العميا ومجمس الدولة ، في حين أن المادة 

ىا ليشمل تنازع االختصاص بين وسعت في اختصاص 03-98  من القانون العضوي 3
لجيات الخاضعة لمنظام القضائي العادي ، ما الجيات الخاضعة لمنظام القضائي اإلداري وا

غير أن ما ييمنا في   98-03من القانون العضوي 3دفع بالبعض لمقول بعدم دستورية المادة 
. ىذا اإلطار ىو حاالت تنازع االختصاص

حاالت تنازع االختصاص  03-98تضمن القانون العضوي   :حاالت تنازع االختصاص -1 
والتي تأخذ ثالث صور لمتنازع اإليجابي والتنازع السمبي ، تعارض حكمين نيائيين عن جية 

 . القضاء العادي والقضاء اإلداري 
                                                           

 .إ.م.إ.ق من 807المادة  - 1
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العادي والقضاء اإلداري ىو تمسك كل جية من جية القضاء :  التنازع اإليجابي -
عمى  03-98من القانون العضوي  16معينة ، حيث تنص المادة ىا بنظر دعوى باختصاص

أنو يكون تنازعا في االختصاص عندما تقضي جيتان قضائيتان أحدىما خاضعة لمنظام 
القضائي العادي واآلخر ی خاضعة لمنظام القضائي اإلداري باختصاص ىما لمفصل في نفس 

فس الصفة أمام جية إدارية وآخر ی النزاع ، ويقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى األطراف بن
جية قضائية عادية ، ويكون الطمب مبنيا عمى نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام 

القاضي ، فالتنازع اإليجابي وضع قانوني غير سميم يحمل إشكاال قانونيا ، إذ كيف كل جية 
الو أن تعترف ىا بالفصل في نفس النزاع ، ومثدارة باختصاصالقضاء العادي وقضاء اإل

المحكمة المدنية بالطابع المدني لمعقد وفي نفس الوقت تعتبره جية قضاء اإلدارة من العقود 
لذات النزاع ، فيو ما يؤدي  وجود خطأ في التكييف وتصور مختمفاإلدارية ، فيذا وضع يعني 

 .1إلى تضارب األحكام بين جيتي القضاء
من جية القضاء العادي وقضاء اإلدارة عدم  في ىذه الوضعية تقر كل :السمبيالتنازع  -

من القانون  16اختصاص ىا بالنظر في نفس النزاع ، وقد نصت عمى ىذه الحالة المادة 
يكون تنازعا في االختصاص عندما تقضي جيتان " الذي جاء فييا  03-98العضوي 

إلداري بعدم قضائيتان إحداىما خاضعة لمنظام القضائي العادي واألخرى لمنظام القضائي ا
ومثالو أن يرفع شخص دعوى أمام جية القضاء العادي " اختصاصيا لمفصل في النزاع 

فتقضي بعدم اختصاص ىا ثم أمام جية قضاء اإلدارة فتقضي بعدم اختصاصيا أيضا ، وىو 
ما يشكل حالة إنكار العدالة إذ كيف يتصور وجود منازعة دون قضاء فييا وىو أمر يتنافى 

 . 2دالة والقانون الطبيعية وحقوق اإلنسانومقتضيات الع
التعارض بين حكمين نيائيين 

في " عمى ىذه الحالة والتي جاء فييا  03-98من القانون العضوي  17نصت المادة   
حالة التناقض بين أحكام نيائية ودون مراعاة لألحكام المنصوص عمييا والفقرة األولى أعاله 

وال يمكن إدراج ىذه الحالة ضمن التنازع السمبي " في االختصاص  تفصل محكمة التنازع بعديا

                                                           
 .96ص  ، المرجع السابق،  عمار بوضياف ، القضاء اإلداري في الجزائر بين نظام الوحدة و اإلزدواجية - 1
 .96عمار بوضياف ، المرجع نفسو ، ص  - 2
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وعميو لقيام حكمين نيائيين يشترط . ألن كل جية تصدر حكما ولم تصرح بعدم اختصاص ىا 
:  ما يمي 

أن تصدر حكمان نيائيان في موضوع الدعوى أحدىما عن القضاء العادي واآلخر عن  -
. طريقة من طرق الطعن قضاء اإلداري وال يقبالن الطعن بأي 

. أن يتعارض الحكمان تعارضا يؤدي إلنكار العدالة بالنسبة لشخص رافع الدعوى   -
أن يكون بصدد وحدة موضوع الدعويين وال يشترط وحدة أطراف النزاع وذلك نظرا لتمتع كل   -

ىما، من جيات قضاء اإلدارة وجيات القضاء العادي باالستقالل والسيادة في ممارسة اختصاص
. فيحدث أن تصدر أحكاما قضائية متعارضة من الجيتين في موضوع نزاع وأحد 

تنازع االختصاص بين حاالت القضاء اإلداري   -2
يؤول الفصل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداريتين " عمى  808تنص المادة 
الدولة إلى  يؤول الفصل في تنازع االختصاص بين محكمة إدارية ومجمس"إلى مجمس الدولة 

".  اختصاص ىذا األخير بكل غرفة مجتمعة 
و ليذا يكون المجمس الدولة كل الصالحيات لمفصل في تنازع االختصاص بين جيات   

. 1القضاء اإلداري 
يظير القانون المطبق عمى النزاع من خالل تطبيق النصوص القضائية وقد تناولنا في   

االختصاص القضائي، فإذا كان ىذا المعيار قد وسع ىذا الفرع أثر المعيار المعنوي عمى 
فما موقف القاضي من ذلك ؟ . مفيوم دعوى القضاء الكامل لتشمل الدعاوى العادية لإلدارة 

 وىل سيطبق القانون العادي عمى النزاع العادي لإلدارة
عية بما أن المعيار العضوي يعقد النزاع الختصاص قاضي اإلدارة سواء كانت اإلدارة مد  

أو مدعي عميو ، فاإلدارة عندما تدعي تطالب بحقوقيا في مواجية األفراد والقانون المطبق عمى 
األفراد ىو القانون الخاص ، فما موقف القاضي من القانون المطبق في ىذه الحالة ؟ لإلجابة 

ة أوال بالنسب: عمى ىاذين التساؤلين يجب الرجوع لمعمل القضائي وذلك عمى النحو التالي 
. لمدعاوى اإلدارة العادية ثم ثانيا بالنسبة لإلدارة المدعية

 
 

                                                           
 .إ.م.إ.قالمتضمن  08/09من القانون رقم  808المادة  - 1
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 :بالنسبة لدعاوى اإلدارة العادية  -أ
نحاول من خالل ىذا البند التعرف عمى القانون المطبق عمى النزاع العادي لإلدارة ، ىل  

النزاع الناتجة ىو القانون الخاص نظرا لطبيعة موضع النزاع ، أو القانون اإلداري نظرا لطبيعة 
. عن المعيار العضوي 

سيما وأن العديد من التصرفات القانونية كيفت من طرف المشرع عمى أنيا تندرج ال  
:  ضمن القانون الخاص منيا 

ماية التراث الثقافي عمى ما المتعمق بح 04-98من القانون رقم  1فقرة  679مادة  -
لتابعة لمممكية الخاصة في األمالك التابعة لمدولة يمكن دمج الممتمكات الثقافية العقارية ا:"يمي

عن طريق االقتناء بالتراضي أو عن طريق نزع الممكية من أجل المنفعة العامة أو عن طريق 
. 1"ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق اليبة

المتعمق بنزع الممكية من أجل المنفعة  11-91من قانون  1فقرة  2تنص المادة 
يعد نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية طريق استثنائية الكتساب " عمى ما يمي العمومية 

 .2"األمالك أو حقوق عقارية ، وال يتم إال إذا أدى انتياج كل الوسائل األخرى إلى نتيجة سمبية 
المتضمن  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1فقرة  2في حين تنص المادة   

عمى اإلجراءات التي يجب عمى المستفيد من نزع الممكية التقيد  11-91ن كيفيات تطبيق القانو
تقرير يسوغ المجوء إلى إجراء نزع الممكية ويبرز النتائج " بيا وىي إعداد ممف يشمل عمى 

وعميو فإن الوسائل الودية المقصودة . 3" عنيا محاوالت االقتناء بالتراضي السمبية التي يتمخض
. لممنفعة العامة وىي العقد الخاص ةفي قانون نزع الممكي

إن ىذه النصوص تؤكد عمى قاعدة عامة أساسيا أن اإلدارة عمى قدر المساواة مع 
األفراد وعمييا المجوء إلى وسائميم لمحصول عمى األموال والخدمات وفي حين تعذر عمييا تمجأ 

إلدارة بيذه االستثناءات لموسائل االستثنائية وليس العكس أي ليست القاعدة العامة أن تتمتع ا
. وتقوم باستعماليا في مواجية األفراد 

                                                           
 .21ر، ع .، المتضمن نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية ، ج 1991أفريل  27مؤرخ في  91/11قانون رقم ،  - 1
 .44 ،عر .المتضمن حماية التراث الثقافي ، ج  1998مؤرخ في  98/04القانون رقم، - 2
الممكية  المتضمن قانون نزع91/11متضمن كيفيات تطبيق القانون رقم  1993المؤرخ في  186-93مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .ألجل المنفعة العمومية
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كما أن ىذه النصوص تؤدي بنا إلى نتيجة قانونية وقضائية تتمثل في أن كل ىذه 
األمثمة تضمنت عقود كيفت من طرف المشرع بأنيا عقود القانون الخاص في حين طبقا لممادة 

. 1من قانون اإلجراءات المدنية يختص بنظرىا القاضي المختص بمنازعات اإلدارة  7
ير التي تجرييا اإلدارة العامة بمقتضى القانون الخاص فيي ليست إضافة ألعمال اإلدارة والتسي

من أعمال السمطة لكن يختص بيا قاضي الغرفة اإلدارية بالمجمس القضائي وىو ما يؤدي 
.  2لمتأكيد عمى أن القاضي الجزائري ىو قاضي اإلدارة وليس قاضي النشاط اإلداري

 
بالنسبة لإلدارة المدعية  -ب 

أن القاضي اإلداري يختص بنظر النزاع كمما كانت اإلدارة طرفا في  القاعدة العامة
الدعوى وسواء كانت ىذه اإلدارة مدعي عمييا ، وفي ىذه الحالة يمكن أن تخضع لمقانون 

اإلداري المنظم ليا ، كما يمكن أن تكون اإلدارة العامة مدعية ، وفي ىذه الحالة أن القانون 
حول القانون المطبق ، فيل  ن العادي وىوما يطرح التساؤلالمطبق عمى األفراد ىو القانو

القاضي يتمسك بالقانون المنظم لإلدارة ألنيا طرف في النزاع أو أنو سيطبق القانون العادي 
. ألنو قانون األفراد 

وى القضاء الكامل إجراءات تسوية دع: الثاني  الفرع 
الضرورية التي يجب توفرىا لعرض يقصد بإجراءات تسوية القضاء الكامل تمك الشروط 

القضية عمى قاضي اإلدارة والتي تسمح لو وتمزمو في نفس الوقت أن يفصل في موضوع النزاع  
ذا ال يتطرق القاضي إروط عدم قبول الدعوى اإلدارية ، وينتج عن عدم احترام أحد ىذه الش

ىذه الشروط إمكانية الدفع  ويترتب عمى عدم احترام. 3بموضوع النزاع ولو تبين لو أنو المؤسس 
بمخالفة شرط أثناء الخصومة أو عمى مستوى كل الييئات القضائية سواء كان ذلك من طرف 

. الخصومة أومن طرف القاضي من تمقاء نفسو 
عمى العموم فإن شروط قبول دعاوى القضاء الكامل ال تخرج عن شروط قبول الدعوى 

قضاء الكامل تشتمل عمى كل الدعاوى الخاصة التي اإلدارية بصفة عامة ، ولما كانت دعوى ال

                                                           
 .404، ص ، لباد لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، دون سنة  1ناصر لباد ، القانون اإلداري ، ط - 1
 . 340، المرجع السابق ، ص  خموفي رشيد  - 2
 .9، ص  نفسو، المرجع خموفي رشيد  - 3
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تكون لمقاضي فييا سمطة البت النيائي والكامل لمنزاع والتي عادة ما تحكميا نصوص خاصة 
تحدد شروط قبوليا بما يتماشى مع خصائص وطبيعة كل دعوى عمى حدا فيجب التقيد بمبدأ 

. الخاص يقيد العام 
تمثل التسوية اإلدارية محاولة أيجاد حل داخمي لمنزاع بالطرق الودية  :التسوية اإلدارية  -1

اإلداري وأيضا القرار السابق ، باإلضافة  التظممحتى ال يصل النزاع لمقضاء وتتمثل في شروط 
 .حترام الميعاد القانونياإلى 

الطمب المرفوع يقصد بالتظمم اإلداري المسبق أنو الطريقة القانونية أو الشكوى أو :  التظمم  -أ
من المنظم لمحصول عمى حقوقو أو لتصحيح وضعيتو وتمكنو من الحصول عمى قرار إداري 

، فيو طمب مراجعة يقوم لإلدارة في شكل احتجاج أو  1اإلدارية  مطابق لمقانون أمام الجية
شكوى يمتمس فييا منيا التراجع عن التصرف القانوني الصادر أو إصالح األضرار أو 

ويعتبر التظمم اإلداري المسبق عمال إداريا  2التعويض عنيا إذا كان التصرف ذو طابع مادي 
قبل المجوء إلى السمطة القضائية  يوجو مبدئيا ضد عمل قانوني أو مادي قامت بو اإلدارة

، فيو ذو طابع إداري محض يوجو لإلدارة لتتولى دراستو غالبا ما تكون ىذه الدراسة  3المختصة
 .دون إجراءات محددة وبدون مناقشة حضورية 

يمكن تعريفو بأنو مجرد إجراء إداري يوجو من عمل غير شرعي لإلدارة المعنية من أجل 
طة سمطات التعديل والتصحيح أو السحب أو اإللغاء بما يجعمو أكثر إعادة النظر فيو بواس
، ليذا يعتبر من اإلجراءات اإلدارية غير القضائية وييدف إلى حل 4شرعية ومالئمة وعمالة

.  5النزاعات بدون تدخل القاضي وفي حالة الفشل تدخل اإلجراءات القضائية في التطبيق 
ف التظمم اإلداري ، إنما اعتبره إجراء جوىري أي المالحظ أن القاضي لم يحدد ولم يعر

. من النظام العام والنطق بالرفض تمقائيا إذا لم تتضمن الدعوى ناحيتيا الشكمية 
اإلدارية المدنية ومن قانون اإلجراءات  1مكرر فقرة  169تنص المادة  :القرار السابق -ب

يجوز رفع الدعوى إلى المجمس القضائي من أحد األفراد إال بتطبيق الطعن في قرار " عمى أنو 
                                                           

 . 100، المرجع السابق ، ص  اإلداريةخموفي رشيد ، شروط قبول الدعوى  - 1
 .291، ص  المبادئ العامة في المنازعات اإلدارية مسعود شييوب ،  - 2
 . 102، ص  نفسوالمرجع  خموفي رشيد ، - 3
 . 11،ص  2003سنوسي فاطمة ، دور التظمم في حل النزاعات اإلدارية في القانون الجزائري ، دار مدني، الجزائر ،  - 4
 .20، ص  هالمرجع نفس سنوسي فاطمة ، - 5
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تظمم )ويقصد بذلك أن يستفز المتقاضي اإلدارة مقدما إلييا طمبا إلصالح األضرار " إداري 
 . 1 "والجواب المتضمن موقفيا من الطمب ىو القرار السابق الذي بو يتحدد موضوع الدعوى

حداث أثر تحقيق إىو عبارة عن عمل انفرادي صادر عن مرفق عام والذي من شأنو 
. 2لممصمحة العامة

بالتالي يجد القرار السابق من الشروط الشكمية لقبول دعوى القضاء الكامل بصفة عامة 
، حيث يستصدر الشخص المضرور من السمطة اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري الضار وفقا 

.  3الشكميات  لألوضاع و
أىمية بالغة فبالنسبة لممتقاضين يمكنيم من تحديد موقف لو لدراسة شرط الميعاد  :الميعاد :  ج

قانوني تجاه العمل اإلداري المرغوب الطعن فيو ، ومن ثمة بمعرفة حظوظيم في الحصول 
اإلدارية إذ عمى حقيم ، ومن جية ثانية فإن حماية الصالح العام تستوجب استقرار األوضاع 

 .يجب أن تتم مناقشة أعمال اإلدارة في مدة معينة
فبالرغم من أن تحديد ميعاد ثابت يشكل قيدا خطيرا عمى حرية األفراد في مقاضاة اإلدارة   

إال أنو يبقى قاعدة تفرضيا دواعي استقرار األوضاع في المجتمع بمرور الوقت ، حيث وجب 
يعقل أن يبقى العمل اإلداري ميددا في أي وقت ما  أن يتحصن القرار بمرور المدة إذ ال
. 4ينعكس سمبا عمى النشاط اإلداري 

وىذا ال ، غير أن دعاوى القضاء العادل ال ترتبط بميعاد وأن أجل رفعيا تبقى مفتوحة   
يعني أنيا ال تتقيد بميعاد مطمقا إنما يشترط لقبوليا أن يكون الحق الذي تدور معو الدعوى 

دما والذي وجدت الدعوى كحق ييدف لحمايتو موجود حقيقة ولم يسقط ولم يتقادم وجودا أو ع
. 5بمدد التقادم المقررة في القانون والسارية المفعول

                                                           
 .189، ص نفسوالمرجع ،مسعود شييوب  - 1
    الجزائر محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، طبعة مزيدة ومنقحة ، دار العموم لمنشر والتوزيع، - 2

 .15، ص  2005
، ص .1998 ،  1ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2عمار عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، ج - 3

475 
، ديوان المطبوعات  4، ط  2مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ، ج  - 4

 .604، ص   2007الجامعية ، الجزائر ، 
 .604خموفي رشيد ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 5
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بعد فشل التسوية اإلدارية يطرح النزاع أمام القضاء ولكي ينظر : التسوية القضائية -2
القاضي في ىذا النزاع وجب أن تتوفر فيو باإلضافة لمشروط السابقة شروط جديدة وىي شروط 
 . قبول الدعوة أمام القضاء وبعد ذلك يقوم القاضي بنظر الدعوى والفصل أو البث في الدعوى 

قيق بمحاولة إجراء الصمح وذلك لتحقيق تسوية ودية رغم أن بدأ مرحمة التحت: نظر الدعوى -أ
النزاع مطروح داخل القضاء ، وفي حالة فشل ىذا اإلجراء تأخذ المتنازعة طريقيا القضائي 

يدعيو ، وذلك بإثباتو بكافة الطرق القانونية المتاحة ، لذا  حيث يبدأ كل طرف بالتمسك بما
انية اإلثبات في المواد في نقطتين أساسيتين ، األولى إجراء الصمح أما الث الفرعسندرس في ىذا 

 .اإلدارية
ويستند إجراء . 1الصمح ىو طريقة ودية لتسوية خالف قائم بين طرفين أو أكثر : الصمح (1

" من قانون اإلجراءات المدنية بأنو  17الصمح لمعديد من النصوص القانونية حيث تنص المادة 
، ويفيم من نص "  2أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت  األطرافيجوز لمقاضي مصالحة 

المادة أن الصمح إجراء جوازي في كل المواد سواء في إطار القانون المدني أو التجاري أو حتى 
 .المواد اإلدارية 

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية خصت الصمح في مجال  169غير أن المادة   
 3صمح في مدة أقصاىا  يقوم القاضي بإجراء محاولة" منازعات اإلدارة بنص فريد وجاء فييا 

إلى  970ولقد تكرس إجراء الصمح في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المواد من " أشير 
.  3وبالتالي أصبحت ىذه المواد ىي اإلطار القانوني الجديد لمصمح  974

ال يكفي لمقضاء لمشخص بالحق الذي يطالب بو صدق القول أو مجرد االدعاء :  اإلثبات( 2
يجب عميو أن يقيم الدليل عمى ذلك حتى يقنع القاضي بما يطمبو ومن ثم وصف اإلثبات  بل

بأنو عبء ثقيل عمى ما يكمف بو ، فالمتعارف عميو أن عبء اإلثبات عمى عاتق المدعي 
لكسب الدعوى عجز الدمعي عن تقديم بات يعتبر ذا امتياز ألنو يكفيو والطرف المعفي من اإلث

نما المدعي من الدليل ، والمدعي  ن كان ىو في الغالب كذلك وا  المقصود ليس رافع الدعوى وا 
يدعي خالف األصل أو الظاىر فيو قد يكون المدعي أو مدعي عميو ، وىو ما يسمى في 

                                                           
.  153، ص  المرجع السابقخموفي رشيد ، - 1
 .م.إ.المتضمن ق 66/  154من القانون رقم  169و  17المادة  - 2
 .إ م.إ .ق 974إلى  970مواد من  - 3
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ولقد أكد ( من قانون اإلجراءات المدنية 4المادة )إطار القانون بصاحب الطمبات المقابمة 
المدني عمى أنو عمى الدائن إثبات اإللزام وعمى المدين من القانون  323المشرع في المادة 
 .منو  1إثبات التخمص 

كأي دعوى معروضة أمام القضاء يجب أن تنتيي دعوى القضاء :  البت في الدعوى  -ب
الكامل بصدور حكم ينيي موضوع النزاع الذي ثارت من أجمو ، فمتى توفرت الشروط الشكمية 

القاضي أن يفصل فييا واال كان مرتكبا لجريمة  الدعوى وجب عمىولم يوجد مانع من نظر ىذه 
 .إنكار العدالة وسنولي في ىذه الجزئية دراسة إصدار الحكم وتنفيذ الحكم 

 :إصدار الحكم( 1
الحكم ىو الرأي الذي انتيي إليو القضاة في مدى والئيم وذلك باإلجابة الكمية أو الجزئية   

 .لطمبات المدعي أو رفضيا
بمعناه الخاص القرار الصادر من محكمة مشكمة تشكيال صحيحات في خصومة  وىو

رفعت إلييا وقف قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في جزء الحكم 
، وىو النياية الطبيعية لكل منازعة ال أن تنتيي بحكم يتعمق  2منو أو في مسألة متفرعة عنو 

بالموضوع وينطق بو في جمسة عمنية ذلك ألنو من غير الجائز إصدار األحكام في جمسة سرية 
. من الدستور 144ألن في ذلك مخالفة لممادة 

يتم الحكم في دعاوى اإلدارة ضمن نفس الشروط التي يتم بيا الفصل في األحكام 
تحتوي أحكام :" واإلدارية  قانون اإلجراءات المدنية 1ة فقر 171دنية حيث تنص المادة الم

بما في ذلك التأشير عمى عرائض وطمبات  144المجمس عمى البيانات الواردة في المادة 
، وىي بيانات من النظام العام يؤدي  3 "...الخصوم وتالوة التقرير وسماع النيابة واسم ممثمييا 

. لى نقض القرار تخمفيا إ
يعد التسيب أجراء شكمي يتعين أن يتضمنو الحكم ويترتب عمى إغفالو بطالن الحكم 
ويقصد بالتسيب مجموعة األدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عمييا المحكمة في 

                                                           
. 84، ص  2005محدة محمد ، اإلثبات في المواد اإلدارية ، مجمة االجتياد القضائي ، العدد الثاني ، نوفمبر ،  - 1
 . 204ص  ،المرجع السابق ،اإلختصاص القضائي بالدعوة اإلدارية في النظام القضائي الجزائري  صاش جازية ، - 2
 .90-89عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 تكوين قناعتيا بالحل الذي تضمنو حكميا وكذلك اإلشارة إلى النصوص القانونية التي أثارىا
 .النزاع 

كأي عمل قضائي تكون األحكام قابمة لمتنفيذ بعد أن تكون حائزة عمى قوة :  تنفيذ الحكم( 2
الشيء المقضي فيو حيث تعتبر عنوانا لمحقيقة وذلك حتى ال تتأبد المنازعات إلى ما ال نياية 

أمام القضاء لمحفاظ عمى وحدة األحكام القضائية فال تتعارض ضمانا الستقرار المراكز القانونية 
كانت القاعدة العامة أن يتم تنفيذ األحكام نظرا لما تتمتع بو من حجية الشيء  في المجتمع إذا

 1. المقضي بو والتي تعد قرينة قانونية من وضع المشرع 
   دعوى التعويض كنموذج لدعاوى القضاء الكامل: المبحث الثاني  

تعتبر دعوى التعويض من أىم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع بيا القاضي بسمطات 
كبيرة ، وتيدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر األضرار المترتبة عن األعمال المادية والقانونية ، 

تدور المنازعة اإلدارية في دعوى التعويض حول حق من اضير بتصرف قانوني صادر عن 
 .2أحد أعماليا المادية في الحصول عمى تعويض يحكم بو القضاء اإلداري اإلدارة أو بسبب 

وىوما " دعوى القضاء الكامل" إن دعوى التعويض تفرض االتجاه نحو الدعوى المسماة  
 .يوجب توكيل محام في ىذه الدعوى

لتجسيد كما أن دعوى التعويض في المادة اإلدارية ىي الوسيمة القضائية الوحيدة والفعالة   
وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية اإلدارية في الدولة وصيانة وحماية حقوق 

وحريات اإلنسان في مواجية أعمال السمطة العامة ، ولدراسة دعوى التعويض سيتم التعرض 
أوال إلى تحديد مفيوم دعوى التعويض ثم التطرق إلى دراسة قواعد التعويض في المسؤولية 

. ارية اإلد
 .مفهوم دعوى التعويض اإلدارية : المطمب  االول  

ضحة يتطمب األمر وضع تعريف مفصل تحديد مفيوم دعوى التعويض بصورة وال
، لذا  في الفرع األول وخصائصيا في الفرع الثاني لدعوى التعويض والمتضمن معنى التعويض

: تالية ال التعاريفمن خالل  المطمبسيتم معالجة ودراسة مضمون ىذا 
 

                                                           
 .263محمد الصغير بعمي ، المرجع السابق ، ص  - 1
.  450، ص  2008،  اإلسكندريةمحمود سامي جمال الدين ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف ،  - 2
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 .تعريف دعوى التعويض : الفرع األول 
إن المسؤولية اإلدارية تخضع لنفس القواعد المعمول بيا في المسؤولية المدنية وىذا من   

حيث أركانيا الخطأ والضرر والعالقة السببية ، ولكن الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية 
عميو فقيا وقضاء أن الخطأ يتحقق من جية  اإلدارية يتمثل في ركن الخطأ ، فمن المستقر

اإلدارة بأن يكون القرار غير مشروع ، وذلك لما يشوبو من العيوب التي تصيبو والمنصوص 
عمييا في قانون مجمس الدولة ، وذلك بأن يكون القرار قد صدر مخالفا لمقانون أو صادرا من 

. راف بياغير مختص أو مشوبا بعيب إساءة استعمال السمطة أو االنح
كما يجب أن يترتب عن ذلك القرار أضرار مادية وأدبية أصابت طالب التعويض ، وأن   

تقوم العالقة السببية بين الخطأ من جية اإلدارة والضرر الذي أصاب طالب التعويض من جية 
. 1أخرى 

:  مما أنف بيانو يمكن إعطاء توضيح دقيق لدعوى التعويض من خالل الفروع اآلتية 
 : ضلمقصود بدعوى التعويا -1

بأن التعويض ىو جزاء : ىناك اختالف حول تعريف دعوى التعويض فيناك من عرفيا 
المسؤولية أي الحكم واألثر الذي يترتب عمييا وىو التزام المسؤول بتعويض المضرور لجبر 

الضرر الذي أصابو وعمى ذلك فإن الحق في التعويض ال ينشأ من الحكم الصادر في دعوى 
نما نشأ من الفعل الضار فيترتب في ذمة المسؤول التزامو بالتعويض من وقت ا لمسؤولية وا 

 .2تحقق أركان المسؤولية الثالث ، والحكم ليس إال مقرر ليذا الحق ال منشأ لو 
بأنيا ىي الدعوى التي يرفعيا أحد األشخاص إلى القضاء : " وىناك من عرفيا 

نتيجة تصرف اإلدارة وتعتبر دعوى التعويض أىم صور لممطالبة بتضمين ما أصابو من ضرر 
".  القضاء الكامل التي تتسع فييا سمطة القاضي اإلداري 

ىي المطالبة بالتعويض وجبر األضرار : " ىناك أيضا من يرى أن دعوى التعويض 
 .3" المترتبة عن أعمال اإلدارة سواء كانت مادية أو قانونية 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، " ،تحميمية ومقارنة" عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية دراسة تأصيمية ،  - 1

 .76- 74ص ،  2004
 185محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء اإلداري ، دون دار النشر ، دون تاريخ نشر ، ص  - 2
 .218، ص2009 الجزائر ،دار العموم لمنشر والتوزيع ، محمد الصغير بعمي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ،  - 3
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القضائية الذاتية التي يحركيا ويرفعيا أصحاب الصفة إن الدعوى : ىناك تعريف آخر 
والمصمحة أمام الجيات القضائية المختصة وطبقا لمشكميات واإلجراءات المقررة قانونا لممطالبة 

صالح األضرار التي أصابت حقوقيم بفعل النشاط اإلداري إللتعويض الكامل والعادل والالزم با
وأن التعويض ىو جزاء  " ن دعاوی قضاء الحقوق الضار ، وتمتاز دعوى التعويض أنيا م

المسؤولية ، أي الحكم واألثر الذي يترتب عميو ىو التزام المسؤول بتعويض المضرور لجبر 
.  "الضرر الذي أصابو

نما ينشأ عن  فإن الحق في التعويض ال ينشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولية وا 
.  ر شروط في الضرر حتى يكون قابال لمتعويضالعمل وحتى يتحقق ىذا ال بدا من تواف

و إن دعوى التعويض تسمح لممتضرر من قرار إداري الحصول عمى تعويض لخطأ   
ويجب عمى المدعي إثبات ىذا . تسببت اإلدارة فيو بالضرر بشكل مباشر وشخصي ومؤكد

أي يجب أن  ،رالضرر والخطأ الذي ارتكبتو اإلدارة وكذلك عالقة السببية بين الخطأ والضر
. يكون الضرر نتيجة الخطأ المرتكب  

إن القرارات اإلدارية قابمة لمرقابة واإللغاء من القاضي اإلداري ، وليذا في حالة صدور   
قرار غير قانوني ، تخضع اإلدارة لوجوب إصالح نتائج األضرار والخطأ المتسبب في ىذا 

حق لممتضرر منو الحق في الحصول عمى إن الالمساواة في القرار اإلداري ىو خطأ ي. الضرر
تعويض عبر دعوى التعويض وىي من أوجو دعاوى القضاء الكامل ، بحيث يحق لمقاضي 

. 1اإلداري أن يصدر قراره بتعويض األضرار الناجمة عن القرار اإلداري لفائدة المتضرر 
أي ضرر  حتى يكون قابال لمتعويض و ال يستحق التعويض عن: الشروط العامة لمضرر -أ

بل يجب أن تتوفر فيو عدة شروط حتى يمكن التعويض عنو فيشترط أن يكون الضرر أكيدا ، 
. مباشرا وأن يمس بحق مشروع 

ن لم يكن  -  نعني بالضرر األكيد ذلك الذي يكون وجوده ثابتا ويكون واقعا وحاال حتى وا 
دني عمى حد سواء ، وأن بصورة كاممة وفورية وىذه القاعدة تطبق أمام القضاء اإلداري والم

حاليا ذلك أن التعويض عن الضرر المستقبمي  ر اكيد ال يعني أن يكون بالضرورةيكون الضر
الحرمان من فرصة جديدة في النجاح في أحد : جائز إذا كان حدوثو اكيد ومن أمثمتو 

                                                           
1 - Andrie de laubadere , Traite de droit administrtif, 2 edition , tome 2, Paris, France, 1971, 
p98. 
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نتيجة لدخول الوظيفة العامة ، أو في الحصول عمى ترقية بفعل قرار إداري أو االمتحانات 
. حادث فقدان فرصة جدية باستثمار مؤسسة لنقل المسافرين أو في إبرام عقد

أما إذا كان الضرر محتمل أي غير أكيد ، فإنو ال مجال لمتعويض کاالدعاء مثال بأن  -
. األشجار ستتمف في حالة نزع حائط أو انيياره

باشرة لمخطأ أو لمنشاط كما يجب أن يكون الضرر مباشرا ، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة م -
اإلداري الذي يسبب الضرر ، والسبب المباشر ىو السبب المنتج أي السبب الذي يحدث 

الضرر في العادة ، كما أن الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا أكدت عمى ضرورة الطابع المباشر 
. لمضرر القابل لمتعويض في قضايا مختمفة

شروع ، فعمى الرغم من استيفاء الضرر لمشرطين كذلك من شروط الضرر أن يمس بحق م - 
السابقين فإنو ال يترتب عميو التعويض إال بتوافر شرط آخر وىو أن يكون الضرر يمس بحق 
مشروع أو مصمحة مشروعة ، حيث أن القضاء اإلداري كان يشترط المساس بحق مشروع ثم 

، وقد نتج عن 1وعة لين من موقفو وأصبح يبحث عما إذا كان الضرر يمس بمصمحة مشر
 .تكريس المصمحة المشروعة في فئات األشخاص الذين بإمكانيم المطالبة بالتعويض 

باإلضافة إلى الشروط العامة ىناك :  الشروط الخاصة لمضرر حتى يكون قابال لمتعويض -ب
ی مرتبطة بوضع الضحية ، وتتمثل نيا ما ىو منبثق عن الضرر ، وآخرشروط خاصة م

المنبثقة عن الضرر نفسو في أنو ال بد أن يكون قابال لمتقدير بالمال ، ويتم تقدير الشروط 
التعويض من طرف القضاء اإلداري ، حيث يأخذ بعين اإلعتبار كل أنواع الضرر الجسدي أو 
المادي أو الغير المادية دون أن يتجاوز حدود الضرر ويصبح الضرر عبئ يتحممو المجتمع 

 .فراد ال يمكن تحديدىم إذا مس عددا من األ
أما الشروط المرتبطة بوضع المتضرر فيي مستقمة عن تمك التي يفرض اإلجياد توفرىا   

من أجل انعقاد مسؤولية السمطة العامة ، وال عالقة ليا بيا ، وكقاعدة عامة يحق لمضحية 
ح بتقديم وحده المطالبة بالتعويض دون غيره من ذوي الحقوق ، غير أن القضاء اإلداري يسم

طمب التعويض بإسم الضحية من طرف ذوي الحقوق وىذا كاستثناء، وقد تجسد ذلك من قبل 
حق التعويض ينتقل إلى ورثة لمبدأ قانوني عام يشير إلى أن  القضاء اإلداري الفرنسي طبقا

. الضحية 
                                                           

 114، ص1994رشيد خموفي ، قانون المسؤولية اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  - 1
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 :اإلدارية  خصائص دعوى التعويض:    ثانيالفرع ال
القانوني الحالي بمجموعة من الخصائص تؤدي تتسم دعوى التعويض في نظاميا  

ىيتيا بصورة أكثر دقة ووضوحا ، فضال عن ف عمييا إلى الزيادة في معرفة ماعممية التعر
ومن أبرز خصائص دعوى . تسييل عممية تنظيميا وتطبيقيا بصورة صحيحة وسميمة 

القضاء الكامل التعويض أنيا دعوى قضائية ودعوي ذاتية شخصية ، كما أنيا من دعاوى 
 :ودعاوى قضاء الحقوق ، وسنتطرق إلى ىذه الخصائص بالتفصيل في الفروع اآلتية 

اكتسبت دعوى التعويض اإلدارية الطبيعة القضائية منذ :  دعوى التعويض دعوى قضائية -1 
لدعوى التعويض اإلدارية أنيا تتميز ب عن الطبيعة والخاصية القضائية أمد قديم ، ويترت

عن فكرة القرار السابق وفكرة النظام اإلداري باعتبارىما طعون وتطبيقات إدارية ، وتختمف 
ويترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى التعويض أن تتحرك وترفع وتقبل ويفصل فييا في نطاق 

 .الشكميات واإلجراءات القضائية المقررة قانونا وأمام جيات قضائية مختصة
تعتبر دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية :  (شخصية)دعوى التعويض دعوى ذاتية   -2 

الشخصية ذلك أنيا تتحرك وتنعقد عمى أساس حق ومركز قانوني شخصي وذاتي وتستيدف 
 .تحقيق مصمحة شخصية ذاتية 

ينجم عن الطبيعة الذاتية والشخصية لدعوى التعويض العديد من اآلثار القانونية أىميا  
ط الصفة والمصمحة لرفع وقبول دعوى التعويض ، حيث ال التشدد والتضييق في مفيوم شر

يكفي أن يكون الشخص مجرد حالة أو مركز قانوني ويقع عميو اعتداء بفعل أعمال إدارية 
ضارة لتنعقد لو بعد ذلك مصمحة جدية ، مباشرة، شخصية ومشروعة لرفع وقبول دعوى 

نما يتطمب ال وجود وتحقيق شرط المصمحة التعويض أمام الجيات القضائية المختصة ، وا 
والصفة لقبول دعوى التعويض أن يكون الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معموم ، 

ومقرر لو الحماية القانونية والقضائية بصورة مسبقة في النظام القانوني لمدولة النافذ ، ويقع 
لمصمحة عميو بعد ذلك مس أو اعتداء بفعل النشاط اإلداري الضار فتتحقق وتنعقد لو عندئذ ا

والصفة في رفع وقبول دعوى التعويض أمام الجيات القضائية المختصة لممطالبة بالتعويض 
 .الكامل والعادل 

لدعوى التعويض إعطاء سمطات لمقاضي المختص بالنظر كما يترتب عن ىذه الخاصية 
والفصل في دعوى التعويض لمكشف عن مدى وجود الحقوق الشخصية المكتسبة وتأكيدىا 
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عمى إصالح األضرار التي تصيبيا، ولذلك كانت دعوى التعويض من دعاوى القضاء  والعمل
.  1الكامل

تتسم دعوى التعويض بأنيا من دعاوى :  دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل  -3
القضاء الكامل ، ألن سمطات القاضي فييا واسعة وكاممة بالقياس إلى سمطات القاضي في 

ث تتعدد سمطات القاضي في دعوى التعويض من سمطة البحث الدعاوى اآلخر ی ، حي
والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعويض ، وسمطة البحث عما إذا كان 

قد أصاب ىذا الحق بفعل النشاط اإلداري ضرر ، ثم سمطة تقدير نسبة الضرر ، وسمطة تقدير 
فسمطات . رر ، فسمطة الحكم بالتعويض مقدار التعويض الكامل والعادل والالزم إلصالح الض

القاضي في دعوى التعويض متعددة وواسعة ولذلك كانت ىذه الدعوة من دعاوى القضاء الكامل 
 .  2، وفقا لمنطق وأساس التقسيم التقميدي لمدعاوى اإلدارية 

تعد دعوى التعويض من دعاوى قضاء :  دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق  -4
فقا لمتقسيم المختمط لمدعاوى اإلدارية ، وذلك ألن دعوى التعويض تنعقد وتقبل عمى الحقوق ، و

لحماية الحقوق تيدف بصورة مباشرة وغير مباشرة  أساس الحقوق الشخصية المكتسبة وألنيا
ويترتب عن ىذه الخاصية الطبيعية لدعوى التعويض المكتسبة والدفاع عنيا قضائيا ، الشخصية

 :أىميا عدة نتائج من 
حتمية الدقة في وضع وتطبيق الشكميات واإلجراءات القضائية المتعمقة بدعوى التعويض ( 1 

لتوفير الضمانات الالزمة لفاعمية وجدية دعوى التعويض في حماية الحقوق الشخصية المكتسبة 
 من اعتداءات األعمال اإلدارية غير المشروعة والضارة 

لدعوى التعويض حتمية ومنطقية اعطاء قاضي  خاصيةا يترتب عن ىذه الطبيعة والكم( 2
صالح  دعوى التعويض سمطات كاممة ليتمكن من حماية الحقوق الشخصية المكتسبة وا 
األضرار التي تصيبيا بفعل النشاط اإلداري الضار خالل عممية تطبيق دعوى التعويض 

 .اإلدارية 
ىا من دعاوى الحقوق أن مدة كما ينجم أيضا عن طبيعة التعويض اإلداري من حيث كون( 3

. تقادم دعوى التعويض تتساوى وتتطابق مع مدة تقادم الحقوق التي تتصل بدعوى التعويض 
                                                           

 .  259عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 147، ص 2008االسكندرية ،  ،  دين ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارفمحمود سامي جمال ال - 2
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واإللتزام بيا في حالة  ىذه ىي أىم خصائص دعوى التعويض اإلدارية التي يجب احتراميا
.  1لمعالجتيا بواسطة عممية التنظيم أو بواسطة عممية تطبيقيا قضائيا التعويض 

قواعد التعويض : المطمب الثاني 
إن التعويض عن الضرر كجزاء لممسؤولية اإلدارية يستند إلى خمفيات قانونية وأحكام 

دستورية وقواعد آخر ی خاصة بتقديره والتي تدعم وتحدد كيفيات توزيعو بصورة سميمة وعادلة 
 : الفرعيين األتيين وىذا ما سنتناولو في 

المسؤولية اإلدارية كأساس لدعوى التعويض : الفرع  األول 
حاول الكثير من الفقياء إعطاء تفسيرات وتعريفات لممسؤولية اإلدارية ، ورغم االختالف 
البسيط فييا فإن القانون استطاع أن يضع ليا نطاقا قانونيا إداريا والذي يتعمق أساسا بمسؤولية 

ليا الضارة والتي تستوجب التعويض ال الدولة بشكل عام واإلدارة بشكل خاص وىذا عن أعما
. محالة 

فالمسؤولية لغة تعني تحمل التبعة أي أنيا الحالة القانونية أو األخالقية التي يكون فييا 
. اإلنسان مسؤوال عن أقوال وأفعال أتاىا إخالال بقواعد وأحكام أخالقية وقانونية 

ن أنواع المسؤولية القانونية تنعقد المسؤولية اإلدارية باعتبارىا مسؤولية قانونية ونوع م
وتقوم في نطاق النظام القانوني اإلداري ، تتعمق بمسؤولية الدولة واإلدارة العامة عن أعماليا 

الحالة القانونية التي تمتزم فييا الدولة أو " الضارة ، ويمكن تحديد معناىا بالمعنى الضيق بأنيا 
ية نيائيا بدفع التعويض عن الضرر أو األضرار التي المؤسسات والمرافق والييئات العامة اإلدار

سببت لمغير بفعل األعمال اإلدارية الضارة، سواء كانت ىذه األعمال اإلدارية الضارة مشروعة 
أو غير مشروعة وذلك عمى أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ اإلداري أساسا وعمى أساس نظرية 

. 2" الدولة واإلدارة العامة المخاطر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولية
ذلك أن األصل في مسؤولية السمطة اإلدارية قائمة عمى الخطأ ، ألنو ال يمكن إجبار  

. اإلدارة عمى تعويض الضرر أو جبره إال بناءا عمى خطئيا 

                                                           
 259، المرجع السابق ، ص عمار عوابدي  - 1
، 2004، سنة  2ط الجزائر ،  ، بن عكنون، عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية  - 2
 .24 ص
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غير أنو في بعض الحاالت نكون بصدد مسؤولية بدون خطأ ، أما كون الضرر صادر  
كونيا لم ترتكب خطأ نكون حينيا بصدد وجود إخالل بمبدأ المساواة  عن فعل اإلدارة بالرغم من

      لكون نشاط اإلدارة ذو مخاطر خصوصية والذي تنتج عنو أضرار . 1أمام األعباء العامة 
ال يمكن أن تبقى دون تعويض بما أن اإلدارة تستفيد من ذلك النشاط فإنيا في مقابل ذلك 

.  تتحمل التعويض عن األضرار الناشئة عنو 
يستمد النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية  : مفهوم النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية -1

مصادر النظام القانوني لمدولة بصفة مصادره من مصادر القانون اإلداري بصفة خاصة ، ومن 
عامة ، وىي الدستور ، والتشريع ، والمبادئ العامة لمقانون ، والعرف ، والقرارات اإلدارية 

 .2العامة ، أي الموائح اإلدارية ، والقضاء اإلداري أساسا وأصال
حيث أن أغمب قواعد النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية الخاصة واألصيمة ىي من 

. إبتكار واجتياد القضاء اإلداري في القانون المقارن 
فكل القواعد القانونية الموجودة مصادر النظام القانوني لمدولة والتي تتعمق بعممية تنظيم   

 .وتطبيق نظرية المسؤولية اإلدارية تعد من مصادر النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية 
لمنظام القانوني في المسؤولية اإلدارية :  ةخصائص النظام القانوني لممسؤولية اإلداري -2

م في تكوين وتحديد ىويتو مجموعة من الخصائص والصفات الذاتية التي تساه
وتساعد عمى تحديد ىذا النظام عن النظام القانوني لممسؤولية العادية بصفة عامة وطبيعتو،

 .خاصة والمسؤولية المدنية بصفة 
فيو يمتاز بكونو نظام قضائي أصيل ومستقل عن قواعد القانون العادي والمختمف عنو  

في األحكام والمبادئ والقواعد ، نظرا لكونو متصل و متعمق بالنشاط اإلداري المتضمن 
. المظاىر السمطة العامة والمستيدف تحقيق أىداف المصمحة العامة 

المصدر األصمي واألساسي لمنظام القانوني لممسؤولية ىو كما أنو نظام قضائي أصال وذلك  - 
القضاء اإلداري في القانون اإلداري المقارن وسيما القضاء اإلداري الفرنسي ، ذلك أن جل 
القواعد والمبادئ القانونية األصيمة واالستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون العادي ، 

 .ية ىي صنع وابتكار القضاء اإلداري في القانون المقارن والمتعمقة بتنظيم المسؤولية اإلدار
                                                           

 2007لحسين بن شيخ اث ممويا ، دروس في المسؤولية اإلدارية ، الكتاب األول ، دار الخمدونية ، الجزائر ،  - 1
 .65عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ويتميز أنو نظام قائم عمى أساس مبدأ التوافق والتوازن بين المصمحة العامة والمصمحة   
الخاصة في أحكامو ، وما تقتضيو من حتمية إدارة وتسيير المرافق العامة وبين حماية حقوق 

.  ارية الضارة وحريات األفراد في مواجية األعمال اإلد
كما أنو نظام قانوني مرن وسريع التطور وفقا لمظروف المحيطة باإلدارة العامة وذلك 

، وىذه األخيرة التي  1نظرا الرتباط النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية بظاىرة اإلدارة العامة 
 . عاصرة تتغير وتتأثر بكافة العوامل والظروف االجتماعية واالقتصادية في الدولة الم

إن مبدأ مسؤولية اإلدارة عن أعماليا ىو مبدأ : ةأحكام النظام القانوني لممسؤولية اإلداري -3
حيث أصبحت المسؤولية اإلدارية من المسممات تشمل  20حديث لم يظير إال في نياية القرن 

الواجب كل مجاالت النشاط اإلداري والمرفق العام ، لكن مع ىذا يبقى السؤال حول الشروط 
 :توفرىا النعقاد ىذه المسؤولية ، والجواب عمى ىذا السؤال مزدوج 

فمن جية وبصورة طبيعية تعتبر السمطة العامة مسئولة كمما كان نشاطيا المرفق مقرونا  -
. بأخطاء ارتكبتيا وتسببت بوقوع أضرار ، فتمك ىي المسؤولية المبنية عمى الخطأ 

لمحدودة يمكن أن تنعقد ىذه المسؤولية متى نتج من جية أخرى وفي بعض الحاالت ا -
، وىي المسؤولية  2الضرر عن نشاط مرفقي معين ، حتى ولو كان بمعزل عن أي خطأ 

. المبنية عمى المخاطر
دراسة أحكام النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية بصورة تفصيمية وتحميمية ، ال بد من ل  

. تم عمى أساس نظرية المخاطر دراستو أوال عمى أساس نظرية الخطأ ،
المسؤولية اإلدارية لنفس القواعد المعمول بيا في : المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ  -1

المسؤولية المدنية ، وىذا من حيث أركانيا بتوافر الخطأ الضرر والعالقة السببية ، ولكن الفرق 
يمثل في ركن الخطأ أعمال تابعو وانما يقيم الرئيسي بين المسؤولية المدنية والمسؤولية اإلدارية 

. المسؤولية عمى أساس التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي
 
 

                                                           
 .74عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .339، ص 1998،  2جيوسف سعد اهلل الخوري ، القانون اإلداري العام ،  - 2
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الخطأ كأصل عام ىو أساس المسؤولية اإلدارية في مجال تصرفات اإلدارة : مفهوم الخطأ -أ
فإن ممارسة القانونية والذي يتمثل في ممارسة النشاط اإلداري عمى نحو غير مشروع ومن ثم 

 .1اإلدارة لنشاطيا بصورة مشروعة ال يرتب مسؤوليتيا عن األضرار 
، "إخالل بالتزام سابق: " كما يوجد تعريف كالسيكي لمخطأ وىو ما عرفو الفقيو لبالنيول  

نكون مرتكبين لخطأ عندما ال نتصرف كما كان عمنيا أن نفعمو أي :" كما عرفو األستاذ شابي 
. 2"أو االمتناع عن فعل من طبيعتو تبرير لوما ما عندما يكون الفعل 

نما يشترط أن يكون  وال يكفي أن ينطوي تصرف اإلدارة عمى خطأ ما حتى يحكم بمسؤوليتيا ، وا 
ىو : " الخطأ عمى درجة ممموسة من الجسامة ، ولقد عرف األستاذ شابي الخطأ الجسيم بقولو 

" . الخطأ األكثر خطورة من الخطأ البسيط 
رجع تقدير جسامة الخطأ إلى السمطة التقديرية لمقاضي ، وفي ذلك يقول األستاذ أحمد ي  

: محيو 
خطأ البسيط والخطأ فالقضاء يميز حسب درجة الجسامة لوضع نوع من التدرج بين ال"    

عمل عادي سيل األداء ترتب المسؤولية اإلدارية عمى خطأ بسيط ، ب ك التي تقوم لالجسيم ، فت
ك المعقدة والصعبة ذات الخطورة ال ترتب المسؤولية إال عمى أساس الخطأ الجسيم  بينما تل

أما التطبيقات القضائية في الجزائر تكمن في اشتراط الخطأ الجسيم إلقامة المسؤولية   
اإلدارية ، ونجده في أغمب األحيان يقيم المسؤولية عمى أساس الخطأ دون اإلشارة إلى طبيعتو 

لقد أشارت الغرفة اإلدارية . ى ذلك مسؤولية المستشفى عن العمل الطبي ومن األمثمة عل
في قضية فريق بن سالم ضد  29/10/1977: لممجمس األعمى سابقا في قرار ليا بتاريخ

المركز االستشفائي لمجزائر ، إلى الخطأ الجسيم بسبب اإلىمال في عدم تنظيف الجرح 
كذلك قرار مجمس الدولة  "بن سالم عبد الرحيم" واإلحجام عن إجراء عممية جراحية لممدعو 

الخطأ " نجده يعبر عن الخطأ الجسيم الناتج عن العمل الطبي بعبارة  06/03/2003:بتاريخ 
الفرنسية، ألن صياغة "  grave" ىي ترجمة خاطئة لعبارة " خطير" ، وعبارة "الطبي الخطير

". الخطأ الجسيم" وبالتالي فإن المقصود ىو  القرار كتبت بالمغة الفرنسية ثم ترجم إلى العربية،

                                                           
 .7، ص  2007عبد العزيز عبد المنعم خميفة ، ركن الخطأ في المنازعات اإلدارية ، دار الفكر العربي ، سنة  - 1
 .25الحسين بن شيخ آث ممويا ، المرجع السابق ، ص  - 2
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يختمف الخطأ باختالف العمل المنسوب إلى اإلدارة ، وما إذا كان ىذا العمل ماديا أو   
فإذا كان مرجع الضرر إلى قرار أصدرتو اإلدارة كما لو أمرت بفصل موظف أو  قرار إداريا ،

، ومن بين حاالت 1بيدم منزلو فينا يتخذ الخطأ صورة ممموسة ىي عدم المشروعية 
 :الالمشروعية 

ففي ىذه الحالة يمنع التعويض إذا بين المدعي بأن احترام االشكال قد يؤدي : عيب الشك  -
قرار الضار وفي المقابل إذا كان القرار مبررا من حيث الموضوع وال يحترم إلى عدم احترام ال

 . األشكال ، فاإللغاء وحده كافي وال داعي لمتعويض 
يؤدي دائما إلى اإللغاء في حالة رفع األمر لمقاضي والضرر الناتج : عيب االختصاص -

دائما الحق في  ء يعطييبدو أن القضا (مخالفة القانون . ) يعطي عادة الحق في التعويض 
والقضاء ىنا يشدد في مجال : لحاالت الخطأ في القانون ، حالة االنحراف بالسمطة التعويض 

 ( .المسؤولية بحيث كل ضرر ناتج عن االنحراف في استعمال السمطة الزم إصالحو 
لخطأ الشخصي ىو الخطأ الذي يرتكبو الموظف ا: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  -ب 

العام إخالال بالتزامات وواجبات قانونية يقررىا إما القانون المدني فيكون الخطأ الشخصي 
لمموظف العام خطأ مدنيا يرتب مسؤوليتو الشخصية ، وقد يكون اإلخالل بالتزامات والواجبات 
القانونية لموظيفة المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون اإلداري ، فيكون الخطأ الشخصي 

 .وظف العام ىنا خطأ تأديبيا يقيم ويعقد مسؤولية الموظف التأديبية لمم
يحق لممجتمع : " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص عمى  15كما أن المادة   

، يعني أن مسؤولية الموظف مسؤولية سياسية بالنسبة 2" مسائمة أي موظف في إدارة الدولة 
. لمموظفين البسطاء في بداية ظيور فكرة الخطأ الشخصي لممسؤولين ومسؤولية تأديبية 

أما الخطأ المرفقي أو الوظيفي أو ألمصمحي فيو الخطأ الذي يشكل إخالال بإلتزامات وواجبات 
قانونية سابقة عن طريق التقصير واإلىمال الذي ينسب إلى المرفق العام ذاتو ويقيم المسؤولية 

                                                           
داري العام ، قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام ، دار الفكر العربي ، القاىرة  سميمان محمد الطماوي ، القضاء اإل - 1

 157، ص  1986
2 - L article !15 de la déclaration de droit de Lhomme du citoyen du 26 aout stipule: la société 
a le droit de demande a toute publique son administration. 
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لجية القضاء اإلداري في النظم القانونية ذات النظام فيياة ، ويكون االختصاص بالفصل اإلداري
. 1القضائي اإلداري

يمكن تصنيف مظاىر الخطأ المرفقي إلى ثالث صور وىي سوء تسيير المرفق العام   
 .وسوء تنظيم المرفق العام وأخيرا عدم سير المرفق العام

أن العون العمومي المرتكب  تتعمق فائدة التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بواقعة
. 2لخطأ مرفقي غير مسؤول شخصيا ، فالخطأ المرفقي يرتب مسؤولية الشخص العمومي وحده

، الذي نزع من "بيمت " في حكم  1873كان أول استعمال ليذه التفرقة في عام 
اختصاص المحاكم العادية دعاوى المسؤولية ضد الموظفين العموميين إذا كانت مبنية عمى 

ل إداري ، ولما كان االختصاص ينعقد لمقضاء اإلداري فإنو يستوجب التفرقة بين الخطأ عم
. الشخصي والمرفقي

أما بالنسبة لمتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي فقد أشار إلييا المشرع في كثير 
وعندما :"... من القانون األساسي العام لموظيفة العامة  7من النصوص نذكر منيا نص المادة 

يالحق موظف من طرف الغير الرتكابو خطأ مصمحيا فيجب عمى اإلدارة أو الييئة التي يتبعيا 
ىذا الموظف أن تحميو من العقوبات المدنية المتخذة ضده شرط أن يكون الخطأ الخارج عن 

إن : " من قانون البمدية بنصو  145، وكذا في نص المادة " ممارسة ميامو غير منسوب إليو 
لدية مسؤولة عن األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي البمدي والمنتخبون البمديون الب

وموظفو البمدية أثناء قياميم بوظائفيم أو بمناسبتيا يمكن لمبمدية أن ترفع ضد ىؤالء في حالة 
". ارتكابيم لخطأ شخصي 

أ الشخصي من قانون الوالية إلى فكرة التفرقة بين الخط 118كذلك تعرضت المادة 
الوالية مسؤولة مدنيا عن األخطاء التي يرتكبيا أعضاء : " والخطأ المرفقي عمى النحو التالي 

". المجمس الشعبي الوالئي ، ويمكن الطعن لدى القضاء ضد مرتكبي ىذه األخطاء 
إال أنو ما يمكن مالحظتو أن المشرع لم يحسم فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ 

صورة جامعة ومانعة لذلك اختمفت اآلراء الفقيية واألحكام القضائية ، وحسب رأي المرفقي ب
االستاذ عمار عوابدي فإن مسالة التفرقة بين الخطأين تكمن في ترك ىذه المسألة لسمطة 

                                                           
 .  120المرجع السابق ، ص  عوابدي ،عمار  - 1
 .132لحسين بن الشيخ ، دروس في المسؤولية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2
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القضاء اإلداري التقديرية مستعينا بأراء ونظريات الفقو والحمول القضائية السابقة وأن يكون ىدفو 
ن المصمحة العامة المتمثمة في الحفاظ عمى أموال الخزينة العامة لمدولة وحسن سير التوفيق بي

الوظيفة العامة ، والمصمحة الخاصة لمموظف ومصالح األفراد من جية أخر ی دون ترجيح 
 .ألي من ىذه المصالح المختمفة بما يخل بمبدأ العدالة في ىذا النطاق

المسؤولية الخطئية قائمة عمى أساس الخطأ الثابت   من البدييي أن تكون: إثبات الخطأ  -ج 
وطبقا لممبادئ المنظمة لإلجراءات ، يقع عمى عاتق الضحية تقديم إثبات الخطأ الذي تدعيو 

 ".البينة عمى من يدعي : " عمال بالقاعدة القائمة 
 لكن يسيل ليا ذلك اإلثبات بسبب الطابع التحقيقي لإلجراءات ، فإذا ثبت لمقاضي بأن

ادعاءات الضحية جديرة بالنظر ، فإنو يأمر اإلدارة بأن تدفع إلى الممف العناصر التقديرية في 
بأن الخطأ المدعى بو أرتكب " ينتج من التحقيق : " حوزتيا ، وغالبا يصرح القاضي بأنو 

. 1فعال
ما يمكن قولو بخصوص ىذه القاعدة أنيا تزيد من صعوبة اإلثبات خصوصا وأن 

ىي اإلدارة صاحبة القوة والقرار مقارنة بالمدعي الشخص ( المدعي عمييا ) ىا أو المتعامل مع
الذي ال يممك وسائل كثيرة لمضغط عمى اإلدارة واستنتاج أو استنباط الدليل عمى خطئيا ونسب 

الضرر إلييا األمر الذي أدى باالتجاه إلى تسييل إثبات الخطأ المرفقي من قبل الضحية 
إلزام القاضي اإلداري لإلدارة بتمكين الضحية من االطالع عمى قرارات  خصوصا مع إمكانية

وأعمال اإلدارة ، وفي حالة الرفض فقد جاء االجتياد القضائي في ىذا السياق بمبدأ الخطأ 
. المفترض ومفاده نقل عبئ اإلثبات من الضحية إلى اإلدارة 

إن جزائيا ىو تعويض المضرور ، إذا كان الخطأ والضرر ىما ركنا المسؤولية اإلدارية ف  
والذي يخضع تقديره لسمطة القاضي الذي يقدره في كل حالة عمى حدى وفقا لمظروف 

والمالبسات المحيطة بالمطالبة ، واضعا في اعتباره مدى مساىمة المضرور اإلنجابية في وقوع 
. 2ة اإلدارة الضرر أو السمبية في توقيت حدوثو ، بل إن لمقاضي أن يحكم بانتفاء مسؤولي

                                                           
 28، ص المرجع السابق لحسين بن شيخ آث ممويا ، - 1
ص ، 2007القاىرة ، ، دار الفكر العربي ، دون ط  عبد العزيز عبد المنعم خميفة ، ركن الخطأ في المنازعات اإلدارية ،  - 2
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يرى بعض الفقياء بأن نظرية المخاطر تعتبر امتداد : المسؤولية عمى أساس المخاطر  -د
لفكرة الخطأ ذاتيا ، فبعد أن تطورت فكرة الخطأ المستوجب لممسؤولية إلى فكرة الخطأ المفترض 

 .ثم فكرة الخطأ المفترض غير القابل إلثبات العكس إلى أن نشأت نظرية المخاطر
، وفقو  1يرجع الفضل في إبراز وتحديد المسؤولية بدون خطأ في فرنسا إلى القضاء اإلداري 

القانون العام ، يقوم ىذا النوع من المسؤولية ويتحقق عندما تنتفي وتنفصل عن العمل والفعل 
اإلداري الذي سبب الضرر المستوجب التعويض لألفراد صفة الخطأ ، ليذا فيي تعتبر بمثابة 

، كما أن المسؤولية عمى أساس المخاطر تجنب المدعي (الخطأ)اء من القاعدة العامة استثن
عبئ إثبات الخطأ ، وىذا بإقامتو لمعالقة السببية بين المرفق العام موضوع الضرر والضرر 
الذي لحقو ، ذلك أنيا تقوم عمى ركنين فقط وىما الضرر والعالقة السببية بينو وبين تصرف 

رط في الضرر حتى تقوم المسؤولية عمى أساس نظرية المخاطر أن يكون خاص اإلدارة ، ويشت
أي أن ينصب عمى فرد معين بذاتو أو عمى أفراد معينين بذواتيم ، كما يجب أن يكون الضرر 

 .غير عادي 
فمجال تطبيق فكرة المخاطر نجدىا أوال في مجال األشغال العمومية ، ثم النشاطات 

. 2ا حينما يوجد إنتياك لمبدأ مساواة الجميع أمام األعباء العامةالتي تمثل أخطارا وأخير
يقصد بالنظام القانوني لممسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية كل القواعد القانونية  القضائية 

. 3والفقيية والقواعد المتعمقة بتعويض الضرر الناجم عن ىذه األشغال والقابل لمتعويض
جمة عن األشغال العمومية الضرر الناجم عن إنجاز األشغال ومن أمثمة األضرار النا

، وكذا الضرر الناجم يمس الحيوانات واألمالك العقاريةالعمومية وىذه األضرار تشمل كل ما 
عن عدم تنفيذ شغل عمومي مثال عدم وجود إشارات متعمقة باألشغال العمومية أو المبنى 

. العمومي 
لمسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ والمسؤولية اإلدارية إذا ما حاولنا المقارنة بين ا 

:  بدون خطأ نجد أن ىذه األخيرة تتميز ب   

                                                           
 . 703، ص 2007اإلسكندرية ،  ، عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف - 1
عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية نظرية تأصيمية ، تحميمية ومقارنة ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،  - 2

 . 179، ص  2004
 . 39، ص  1995، ، الجزائر  رشيد خموفي ، قانون المنازعات اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية  - 3
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ال يعوض الضرر في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ إال إذا وصل إلى درجة معينة من  -
الخطورة ، بينما يقرر القاضي اإلداري في المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ بتعويض 

.  الضرر الناتج عن كل التصرفات الخاطئة 
قة بين الضرر وعمل يكفي لمضحية في نظام المسؤولية بدون أخطاء أن يثبت وجود عال  -

اإلدارة ، بينما في المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ يشترط من الضحية زيادة عمى ما ىو 
.  1مطموب في المسؤولية بدون خطأ ، أن يثبت الخطأ في جانب اإلدارة 

ال تستطيع اإلدارة أن تنقص من مسؤوليتيا في نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطأ إال في   -
ي القوة القاىرة وخطأ الضحية ، بينما في مجال المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ يمكن حالت

خطأ : لإلدارة زيادة عمى الحالتين المذكورتين أن تعفى من المسؤولية في حاالت أخرى مثل 
. الغير والظرف المفاجئ 

 القواعد الخاصة بتقدير التعويض: الفرع الثاني  
الدستورية والمعتمدة كأساس لممسؤولية اإلدارية ، والمستنبطة من فضال عن القواعد  

مبادئ الدستور والمبنية عمى أساس المساواة والعدالة في منح التعويض ، ىناك قواعد أخرى 
: خاصة تحكم تقديره وىذا ما سنبحثو أدناه 

نا أسسو بعدما تطرقنا إلى تعريف دعوى التعويض وبي: طريقة التعويض وكيفية تقديره  -1
 :التي تقوم عمييا ، سنتناول اآلن كيفية تقدير ىذه األخيرة وطريقتيا كما يمي 

قبل عرضنا لكيفية تقدير التعويض نتطرق أوال لطبيعة التعويض : كيفية تقدير التعويض -أ
الذي يحكم بو القضاء عمى اإلدارة فإما أن يكون تعويضا ماديا وىو المدلول الخاص لمصطمح 

ما أن يكون التعويض عينيا ، والذي التعويض ،  ويكون فيو جبر الضرر بدفع مبمغ مالي وا 
أما فيما يتعمق بكيفية التعويض فيذا . نعني بو إعادة الحال إلى ما كان عميو قبل وقوع الضرر 

 :األخير يحدده القانون ، وقد يترك تقديره لمقاضي اإلداري والذي يراعي فيو قواعد عامة أىميا
التعويض کامال وشامال ما لحق المضرور من خسارة وما فاتو من كسب ، كما أن يكون  -

. يشتمل األضرار المادية واألدبية التي أصابت المضرور 

                                                           
 . 35سابق ، ص المرجع الرشيد خموفي ،  - 1
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فالقاضي ال يحكم في حدود وطمبات ,أن ال يجاوز مبمغ التعويض ما طمبو المضرور  - 
، فال يجوز لمقاضي المدعي وعمى ذلك إذا طالب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي فقط 

. الضرر األدبي الذي أصاب المدعي أن يدخل في عناصر تقدير التعويض في ىذه الحالة
أن يكون تقدير التعويض مرتبطا بقدر مسؤولية اإلدارة عن الفعل الذي سبب الضرر، فإذا  -

اشترك المضرور أو الغير مع اإلدارة في أحداث الضرر فإن التعويض يقسم حسب اشتراك كل 
. 1عامل من ىذه العوامل في أحداثو

أن يراعى في تقدير التعويض ما إذا كان ترتب عمى عمل اإلدارة الذي سبب الضرر نفع أو  -
فائدة المضرور ، فإذا ما حدث ذلك ، فالقاضي يجب أن يستنزل ىذه الفائدة من قيمة التعويض 

 .، ألنو ال يكون إال مقابل الضرر الفعمي
يقدر القاضي التعويض وقت الحكم بو ال وقت وقوعو ، فمن ناحية أولى يعتبر الحكم  -

وعمى ذلك فإن الحكم بالتعويض يأخذ الحق في التعويض وليس منشأ لو ، بالتعويض كاشفا عن
. في اعتباره جميع األضرار التي أصابت المدعي منذ وقوع الفعل الضار حتى يوم الحكم بو 

من التعويض ىو جبر األضرار وكانت قيمة ىذه األخيرة ىي العامل  فمما كان الغرض - 
، فإن أمر تحديد ىذا التاريخ لو أىمية كبيرة ذلك أنو قد يمر  2األساسي في تعيين التعويض

وقت طويل بين تاريخ حصول الضرر وبين تاريخ صدور القرار إداريا كان أم قضائيا 
. 3بالتعويض

صدور الحكم بو وليس وقت وقوع الخطأ فمع تغير الظروف بذلك تقدر قيمة الضرر وقت  -
واألوضاع تتغير قيمة األضرار بالزيادة والنقصان ، األمر الذي يمزم معو أن يتم تقدير قيمة 

. التعويض عمى ضوء المتغيرات أوفي وقت أدائو
فإنو أكممو طالما أن المبدأ ىو التعويض الكامل الذي يفترض فيو أن يغطي قيمة الضرر ب - 

نصاف والعدالة أن ال يكون الواقع انخفاض أو تدني قيمة العممة بين ومن بديييات قاعدة اإل
تاريخ حصول الضرر وتاريخ الحكم بالتعويض أي انعكاس سمبي عمى الحق الثابت لممضرور 

ىذه  ره لحجم الضرر الالحق بو ، ولوضعفي أن يتقاضى تعويضا مساويا في حجمو ومقدا

                                                           
 . 513، ص  1995 ،راغب الحمو، مبدأ المشروعية  قضاء التعويض ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية - 1
 590.، ص 2005ازعات التعويض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، احمد محمود جمعة ، من - 2
 .171، ص 1998، دون مكان النشر ،  2 طيوسف سعد اهلل الخوري ، قانون اإلداري العام ، الجزء الثاني ،  - 3
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موضعيا الصحيح أبدا أن يتم تقدير قيمة التعويض المستوجب عن الضرر بتاريخ القاعدة في 
 .إقراره إداريا أو قضائيا ال بتاريخ وقوعو

لقد أخذ مجمس الدولة الفرنسي في أول األمر بتاريخ وقوع الضرر وما يزال ليذا االتجاه   
وف أن يعدل عن ىذا بعض اآلثار في أحكامو الحديثة نسبيا إال أنو اضطر تحت تغيير الظر

االتجاه وأن يتابع المسمك الذي انتيجتو المحاكم القضائية من قبل ، وىو وضع تاريخ الحكم 
 .موضع االعتبار، وذلك ألن كثيرا من القضايا يتأخر الحكم فييا لسنوات طويمة

كما أن القضاء اإلداري الفرنسي يميز بين تاريخ الضرر المتسبب لألشخاص، تاريخ   
: نميزه فيما يأتي   1المتسبب لألموال الضرر 

استمر القضاء اإلداري الفرنسي بتطبيق القاعدة : تاريخ تقييم الضرر المتسبب لألموال   -ب 
والتي تأخذ بتاريخ حدوث الضرر كتاريخ تقييمو ، عندما يتعمق األمر  1947السائدة قبل 

 .بضرر الحق باألموال 
بإمكانيات المتضرر في القيام بأشغال تصميح الضرر لقد أضاف شرطا جديدا متعمقا   

فيبحث القاضي في الموضوع ، فإذا تبين لو أن الضحية لم تكن تستطيع تصميح الضرر 
ألسباب خارجة عن إرادتيا فيأخذ القاضي اإلداري بتاريخ صدور القرار كتاريخ تقييم الضرر 

. وليس تاريخ حدوثو  
حتى يتم تصميح الضرر بصفة كمية وكاممة وتعويض  اصتاريخ تقييم الضرر المتسبب لألشخ

الخسائر الالحقة بالضحية ، فإن القاضي اإلداري يأخذ بتاريخ الفصل في القضية كتاريخ تقييم 
 .الضرر

في حالة استئناف قرار صادر من قاضي إداري في الدرجة األولى يستطيع قاضي ثاني   
. حظ أن تقييم قاضي الدرجة األولى غير صحيح درجة أن يعيد النظر في مبمغ التعويض إذا ال

األصل في التعويض أن يكون نقديا كما يجوز أن يكون بمعناه الواسع  :طريقة التعويض -ج
عينيا ، وىو ما يكون كثيرا في االلتزامات التعاقدية ، وفي حالة تعذر التنفيذ العيني يكون التنفيذ 

والغالب في ىذا التعويض أن يكون نقديا ، كما بمقابل أي عن طريق التعويض بمعناه الضيق 
فإذا كان ممكنا في عالقات القانون الخاص الحكم . يجوز أن يكون في صورة غير نقدية 

بالتنفيذ العيني أو الحكم بالتنفيذ بمقابل غير نقدي ، فإن القاعدة المستقرة في القانون اإلداري 
                                                           

 . 494، ص  1986سميمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  - 1
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ن التعويض العيني من شأنو إزالة تصرفات في النظام الفرنسي ىي التعويض النقدي ، ذلك أل
 .1إلبقاء عمييا لإدارية قد تقتضي المصمحة العامة 

كما ترجع قاعدة التعويض النقدي ، من ناحية أخرى إلى مقتضيات أعمال مبدأ الفصل   
بين السمطات الذي يقضي باستقالل اإلدارة عن القضاء ، بحيث ال يجوز لمقاضي اإلداري 

لإلدارة سواء بالتنفيذ العيني أو بأداء أمر معين متصل بالعمل الضار عمى سبيل إصدار أوامر 
 2008فيفري  25المؤرخ في  09/08إال أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم  التعويض

في حالة عدم تنفيذ أمر : " منو  981تم إثراء صالحيات القاضي اإلداري حيث تنص المادة 
ئي، ولم يحدد تدابير التنفيذ ، تقوم الجية القضائية المطموبة منيا ذلك أو حكم أو قرار قضا

". بتحديدىا ويجوز ليا تحديد اجل التنفيذ واألمر بغرامة تيديدية 
في حالة عدم التنفيذ الكمي أو : " القانون عمى أن  من نفس 983كما تنص المادة   

لقضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدين الجزئي أوفي حالة التأخير في التنفيذ ، تقوم الجية ا
". التي أمرت بيا 

فالحكم بالغرامة التيديدين يقصد بو التوصل بطريق غير مباشرة إلى إلزام الخصم  
المتعنت بالقيام بعمل معين ، غير أن ذلك ال يمنع من الحكم بالتعويض في صورة مبمغ دوري 

موقف معين كأن ترفض اإلدارة منح شخص رخصة مادام الضرر مستمر باستمرار اإلدارة عمى 
لممارسة مينتو ، فينالو ضرر متجدد يتمثل فيما فاتو من كسب عن كل يوم حرم فيو من 

. يمر بدون رخصة ممارسة المينة ولممضرور أن يطالب بالتعويض عن كل يوم
اسبا ، وفي أما كيفية تقدير التعويض فيو متروك لتقدير القاضي يحددىا وفقا لما يراه من  

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا لمظروف ، : " من القانون المدني  132ذلك نصت المادة 
. ويصح أن يكون التعويض مقسطا 

" كما يصح أن يكون أيرادا مرتبا ويجوز في ىاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا   
نما يتجاوزه  أما في الغرامة التيديدية فإن المبمغ المحكوم بو ال يتناسب مع الضرر الواقع وا 

و إذا كان التعويض الدوري المتجدد يأخذ شكل . بدرجة كبيرة فيي مستقمة عن تعويض الضرر 
غرامة تيديدية ، وفي مثالنا الذي يطمب فيو شخص الحكم بإعطائو ما كان يكسبو كل يوم لو 

زائيا نظير عدم إعطائو رخصة  أعطيت لو رخصة ، فإنو في الحقيقة يطمب في الحقيقة حكما ج
                                                           

 . 141، ص  المرجع السابق رشيد خموفی ،  - 1
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ولكنو يطمب تعويضا حقيقيا عن عدم إعطائو مقدار ليذه الكيفية وطريقة تقدير التعويض ال 
. تغير طبيعتو 

يجوز لمجية القضائية تخفيض الغرامة التيديدية عند الضرورة أو إلغائيا ، كما يجوز ليا   
يمة الضرر وتأمر بدفعو إلى الخزينة أن تقرر عدم دفع جزء منيا إلى المدعي إذا تجاوزت ق

. 1العمومية 
نتناول الجية التي :الجهة التي ينسب إليها التعويض وحاالت اإلعفاء من المسؤولية  -2

: ينسب إلييا التعويض وحاالت اإلعفاء من المسؤولية فيما يمي 
المسؤولية اإلدارية إذ إن الخطأ وحده ال يكفي لقيام ف: الجية التي ينسب إلييا التعويض -أ 

يجب أن يتولد عنو ضرر يصيب الفرد حتى يحق لو مسائمة اإلدارة والحق في اقتضاء 
. التعويض ومطالبتيا بو 

كما يجب عمى المدعي في ىذه الدعوى أن يثبت وجود عالقة بين العمل أو الفعل   
سؤولية ، وعمى ىذا الضار واإلدارة شرط أن ال يوجد في العالقة سبب يعفي اإلدارة من الم

األساس ولضمان الحق في اقتضاء التعويض يشترط تحديد الجية التي ينسب ليا الضرر بدقة 
. 2مع عدم توافر حالة من حاالت اإلعفاء من المسؤولية 

ال بدا أن يكون أحد أطراف النزاع : لطمب التعويض  تحديد الجية اإلدارية المسؤولية -ب
ال فإن  العريضة ترفض من طرف القاضي ، ويالحظ أن اشتراط النظام اإلداري شخصا معينا وا 

. المسبق في الجزائر يمزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول قبل المجوء إلى القضاء 
نظرا لصعوبة وضرورة تحديد الجية اإلدارية المسؤولة حاول الفقو اإلداري وضع معيار   

لفقو اإلداري من طبيعة المسؤولية اإلدارية ، بمعنى أن لتحديد ىذه الجية اإلدارية وقد انطمق ا
المسؤولية ىي مسؤولية مدنية تعاقدية وتقصيرية ، حيث أبعدت فكرة المسؤولية الشخصية 

.  3لإلدارة لكونيا شخص معنوي ال ترتكب أخطاء شخصية 

                                                           
 إ .م.إ .قمن  985أحكام المادة  - 1
 . 124ص  ، 1992ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، يو ، المنازعات اإلدارية ، احمد مح - 2
 .124، المرجع السابق ، ص رشيد خموفی  - 3
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تعدد نشاطات اإلدارة نتيجة  يكونن فعل الغير ع لجية اإلدارية في نظام المسؤوليةتحديد ا -
وطبيعتيا المختمفة وكذلك خصائص بعض موظفييا فإن مسألة تحديد الجية اإلدارية المسؤولة 

:  غير سيمة لعدة أسباب نذكر منيا 
نعني بو أن يتدخل بعض األعوان تارة باسم الشخص العام وتارة باسم : االزدواج الوظيفي  -

ورئيس المجمس الشعبي البمدي المذان يعمالن شخص آخر ونذكر عمى سبيل المثال الوالي 
كممثمين لمدولة وممثمين لمجماعات المحمية وعميو ، في حالة وقوع ضرر يتوجب عمى 

المضرور معرفة ما إذا كانت الجية المسؤولة والممزمة بالتعويض بمدية ، أو والية ، أو دولة ، 
لعمل المضر إلى الوالي كممثل وتكمن أىمية ذلك في رفع الدعوى القضائية حيث إذا نسب ا

لموالية ترجع الدعوى ضد الوالية ، بينما إذا كان العمل المضر ناتج عن عمل الوالي كممثل 
الدولة ، فترفع الدعوى في ىذه الحالة ضد الدولة المتمثمة في أغمب الحاالت في وزير الداخمية 

 .المكمف بالجماعات المحمية 
الوصاية اإلدارية تطرح أسئمة حول موضوع تحديد الجية  إن ممارسة :الوصايا اإلدارية -

اإلدارية المسؤولة وىي ما ىي الجية اإلدارية المسؤولة عندما يكون الضرر الذي لحق الضحية 
ناتج عن عمل إداري إثر ممارسة الوصايا اإلدارية ؟ ىل ىي اإلدارة الوصية ام اإلدارة 

 الموصى عمييا ؟ 
ر نتيجة عممية حمول اإلدارة الوصية محل اإلدارة الموصى عمييا عندما يكون الفعل الضا  -

.  الجية اإلدارية المسؤولة وىذا حسب ما نص عميو قانون الوالية والبمدية فإن ىذه األخيرة ىي
عندما تسبب اإلدارة الوصية ضرر لمغير بفعل صالحيتيا الخاصة فيشترط عمى المتضرر  -

.  المتسببة في حدوث الضرر أن يرفع دعواه ضد اإلدارة الوصية
ين أو أكثر لتحقيق عمل توجد حاالت تدخل فييا أدارت :تداخل اختصاصات السمطة اإلدارية  -

ىم ، النص القانون عمى ذلك أو باتفاق إذا  أو نشاط واحد تسبب الضرر ، وىذا يكون إما
جة انتفاء وأحسن مثال في الضرر نجده في مجال التعميم ، حيث في حالة وقوع ضرر نتي

. المراقبة لممعمم فإن الدولة المعنية 
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أما إذا كان الضرر ناتج عن عدم الصيانة لألماكن المدرسية فإن المجموعة المحمية   
المكمفة بالصيانة ىي المسؤولة ، حيث تسأل البمدية بالنسبة لمتعميم االبتدائي ، وتسال الوالية 

تتخذ : " من قانون البمدية حيث جاء فييا  122ادة لمتعميم الثانوي ، وىذا ما نصت عميو الم
: البمدية طبقا لتشريع و التنظيم المعمول بيما كافة اإلجراءات قصد 

،  1..." إنجاز مؤسسات التعميم االبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتيا  -
تتولى الوالية في إطار المعايير الوطنية وتطبيقات الخريطة : " من قانون الوالية  92والمادة 

.  2...المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعميم المتوسط و الثانوي والميني و تتكفل بصيانتيا
المسؤولة في تحديد الجية اإلدارية في نظام المسؤولية عن األشياء تعتبر الجية اإلدارية   -

نظام المسؤولية عن األشياء وتمك الجية المنسوبة ليا الضرر الناجم من األشغال العمومية أو 
المبنى العمومي ، ولكن ليس من السيل دائما تحديد الجية المسؤولة لوجود عدة أشخاص 
قابمين إلدخاليم في الخصومة والمتمثمين في صاحب المبني والمقاول ، صاحب االمتياز 

 . مستعمل المكمف بصيانة المبنى العمومي ال
نعني بو الشخص العام الذي يتم العمل  :صاحب المبنى العمومي أو األشغال العمومية -

، وبيذا فإنو   3لحسابو ، حيث تتحدد المسؤولية عن جميع األضرار المرتبطة بالشغل العمومي
توجد ضد السمطة اإلدارية  في حالة حدوث ضرر ناجم عن مبني عمومي فإن الدعوى القضائية

 .المالكة لممبنى العمومي 
أما في حالة الضرر الناجم عن األشغال العمومية فإن المدعي يوجو دعواه ضد الجية   

اإلدارية التي أدارت األشغال ويمكن لمضحية أن ترفع دعواىا القضائية ضد صاحب المبنى 
.  العمومي إن كان الضرر ناجما عن مبني عمومي 

ىو الشخص الذي تكمفو اإلدارة بإنجاز عمل يتقاضى أجرا عنو بواسطة :  احب االمتيازص  -
استغالل المشروع وفي ىذه الحالة تعود المسؤولية عمى صاحب االمتياز وحده وىذا بصفة 
مبدئية ، وتتحدد مسؤولية الجية اإلدارية مالكة المبنى العمومي واألشغال العمومية بصفة 

 .  4إفالس صاحب االمتياز  استثنائية في حالة
                                                           

 .37 ، عر  .المتضمن قانون البمدية ، ج 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  122المادة  - 1
. 12 ،عر .ج، المتضمن قانون الوالية  2012فبراير  21المؤرخ في  12/  07القانون رقم  92المادة  - 2
 . 128المرجع السابق ، ص احمد محيو ،  - 3
 .128المرجع السابق ، ص ، رشيد خموفي  -4
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أعطى القضاء اإلداري لمفيوم المقاول مجاال واسعا ، واعتبر مثال أن المكمف :  المقاول -
بصيانة رافعة عمومية كمقاول يقوم بأشغال عامة ، وتتحدد مسؤولية المقاول في حالة وقوع 

بنى ضرر ناجم عن أشغال عامة ، حيث يمكن لممضرور توجيو دعواه ضد صاحب الم
 . أو ضد ىذا األخير والمقاول معا " العمومي األشغال العمومية 

ىو الشخص العام الذي يستعمل مبني عمومي لجية إدارية : مستعمل المبنى العمومي   -
أخرى ، حيث في حالة وقوع ضرر ناجم عن ىذا المبنى العمومي المستعمل فإن المسؤولية 

 . عوى ترفع ضد ىذا المستعمل تنسب لمستعمل ىذا المبنى وبالتالي فالد
تعتبر الجية اإلدارية المكمفة بصيانة المبنى العمومي : المكمف بصيانة المبنى العمومي  -

مسؤولية في حالة وقوع ضرر كما ىو الشأن في المقاول المكمف بصيانة المبنى العمومي أو 
 . رفعيا ضد اإلدارة مالكة المبنى العمومي 

حتى تعتبر اإلدارة مسؤولة ال بد من وجود عالقة سببية : المسؤوليةحاالت اإلعفاء من   -3
مباشرة بين الضرر الالحق بالضحية والفعل المنسوب لإلدارة ، فإذا انتفت ىذه الصمة السببية 
فإنو ال مجال لمحكم بأي تعويض المتضرر ، يعتبر التمسك بنفي الضرر من جانب المدعى 

لتي قد يتغير بيا وجو الرأي إذا ثبت نفسو تنتفي رابطة السببية عميو من أوجو الدفاع الجوىرية ا
بين فعل المدعى عميو والضرر إذا ثبت أن الضرر يعود إلى سبب أجنبي المتمثل في القوة 

 .1القاىرة ، الحادث المفاجئ أو فعل المضرور أو فعل الغير 
ال يد لو فيو  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب: "  127حيث تنص المادة 

كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة ، أو خطأ صدر من الغير فإنو غير ممزم بتعويض ىذا الضرر ، 
: سنتناول كل حالة عمى حدا " .ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك 

وىي من الحاالت التي تقطع رابطة السببية ، ألنو أمر ال يمكن نسبتو إلى : القوة القاهرة ( أ
عميو أي ال يد لو فيو ومن مميزات القوة القاىرة أن يكون الحادث خارج عن اإلرادة وأن  المدعى

لقد ذكرت الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا المميزات . يكون الحادث غير متوقع وغير مقاوم 
" الخيشور عالوي "الثالث لمقوة القاىرة في قضية وزير التعميم االبتدائي والثانوي ضد السيد

، ومن نتائج القوة القاىرة عمى مسؤولية اإلدارة أنيا تعفي اإلدارة من  1972/ 07/01:يخبتار
مسؤوليتيا في حالة القوة القاىرة في نظام المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ أو بدونو ، 
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ويكون اإلعفاء كأصل عام وبصفة مطمقة ومن األمثمة عمى ذلك ما أخذ بو مجمس الدولة 
 .دة قضايا منياالفرنسي في ع

والذي يرجع الضرر فييا إلى ارتفاع غير طبيعي لمياه  1912في " دوغا الر" قضية ( 1
. منسوب النير 

الذي يرجع سبب الضرر فييا إلى سقوط كمية ىائمة من  1962في " الغرايك"قضية ( 2 
. األمطار ولمدة أطول من المألوف 

ارة فإن اإلعفاء يكون جزئيا وىذا ما ففي حالة حدوث ضرر ناجم عن مساعدة فعل اإلد  
حيث رأى ىذا األخير أن انتفاء الصيانة قد  10/04/1968يبدو من حكم مجمس الدولة في

.   1ضاعف من عواقب الفيضان المكون لمقوة وقدر المسؤولية المترتبة عن خطأ اإلدارة بالربع 
إن الحالة الطارئة ىي حالة خاصة بالقانون اإلداري ألن القانون المدني :  الحالة الطارئة ( ب

ال يميز بين الحالة الطارئة والقوة القاىرة ، وبيذا فإن الظرف الطارئ يعود لسبب لو عالقة 
بالمرفق العام أو بالشيء التابع لإلدارة ففي ىذه الحالة بعد إنساب الضرر لإلدارة يبقى عمى 

ثبت أن الضرر يعود لسبب خارجي لقوة غير متوقعة وغير مقاومة وتكون بيذا ىذه األخيرة أن ت
 : ومن ىذا يتبين أن الحالة الطارئة مميزات وىي . في حالة القوة القاىرة 

خاصية عدم التوقع   -
خاصية عدم إمكانية الدفع   -
 .2خاصية أنو ال يمكن فصميا عن نشاط اإلدارة -
عمى مسؤولية اإلدارة فتختمف في نظام المسؤولية اإلدارية  أما عن نتائج الظرف الطارئ  

. عمى أساس الخطأ بالمقارنة مع نظام المسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطر
ىذا أمر منطقي بحيث أن الضرر وقع نتيجة حادث طارئ وليس لخطأ من اإلدارة ،   

ية بسبب المخاطر واإلدارة ومقابل ذلك نجد أن الحالة الطارئة ليس ليا تأثير عمى المسؤول
. ممومة بالتعويض بمجرد تواجد الضرر

إذا كانت القوة القاىرة تؤدي إلى إعفاء اإلدارة من المسؤولية : " الضحية"خطأ المضرور ( ج 
فإن خطأ المضرور ذاتو قد ال يعفي اإلدارة كميا من التعويض ، وذلك إذا ساىم بجزء في ىذا 

                                                           
  470ص ،  1990 ، محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء اإلداري ، دار الفكر العربي ، القاىرة - 1
 .135المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص احمد محيو ،  - 2



  ماىية دعوى القضاء الكامل                                               االول الفصل 
 

52 

الحالة تعفي مسؤولية اإلدارة بالقدر الذي ساىم فيو المضرور الخطأ مع اإلدارة ، ففي ىذه 
بالخطأ وبذلك تتحقق توزيع المسؤولية نتيجة الخطأ المشترك الذي وقع من جية اإلدارة وشخص 

والقاضي اإلداري ال يجد أية صعوبة في تقدير تصرف الضحية ، فإذا ارتكبت ىذه . المضرور 
بأنيا تكون قد أخطأت وبالتالي البد من تحميميا وزر ىذا األخيرة مخالفة لمقانون فما من شك 

 .الخطأ
كذلك إذا أىممت الضحية فوجب التقيد بقواعد حسن التصرف في األمور ، فإنيا تكون   

قد ارتكبت خطأ من شأنو أن يخفف من عبء مسؤولية اإلدارة أوان يحميا كل من ىذه 
. 1المسؤولية 

ؤولية اإلدارة فيجب النظر إلى خطأ الضحية من أما عن نتائج فعل الضحية عمى مس  
زاوية عالقتو السببية بحدوث الضرر أي من زاوية مدى إسيامو في وقوع الضرر موضع 

: الشكوى ، وعمى ىذا ىناك احتماالت ثالثة ىي
ففي ىذه الحالة ال يكون لمخطأ أي  عدم تأثير خطأ الضحية جزئيا عمى الحادث المضر -1

. المسؤولية ، حيث تبقى اإلدارة مسؤولة ويعتبر المتضرر كأنو لم يخطئ تأثير عمى مجري 
ىنا تعفي اإلدارة جزئيا من المسؤولية بنسبة  تأثير خطأ الضحية جزئيا عمى الحادث المضر -2

. أىمية خطأ الضحية أو المتضرر وتنطبق ىذه المعادلة في جميع المجاالت 
في ىذه الحالة عبئ المسؤولية  تحمل المتضررخطأ الضحية ىو السبب الوحيد لمضرر وي -3

وحده وتنتفي مسؤولية اإلدارة بصورة كاممة ونيائية باعتبار أن سبب الضرر غير منسوب إلييا 
. بل إلى الضحية نفسيا 

يقصد بو كل شخص عام أو خاص ميما كانت صفتو القانونية غير المدعى :  فعل الغير( د 
ومن نتائج فعل الغير عمى مسؤولية اإلدارة . حت مسؤوليتو عميو ، واألشخاص غير الواقعين ت

أنيا إذا كانت ىذه األخيرة مبنية عمى أساس الخطأ فإن فعل الغير يحررىا من المسؤولية أما إذا 
 .كانت مسؤولية اإلدارة مبنية عمى أساس المخاطر فإنيا تبقى مسؤولة في كل األحوال 

فيو ينفييا إذا كان , إن خطأ الغير يؤثر عمى مسؤولية المدعى عميو ، فينفييا أو يخفييا
ذا لم يستغرق أحد الخطأين اآلخر اعتبر كل منيما  خطأ الغير مستغرق لخطأ المدعى عميو وا 
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سببا في أحداث الضرر فيخفف خطأ الغير من مسؤولية المدعى عميو ألن كل منيما يتحمل 
 .ولية نصيبو من المسؤ

في ضوء ما تقدم يتضح أن ىناك بعض الغموض الذي ال يزال يشوب الحمول المقررة   
نما غير المستقرة نيائيا في بعض األحيان ، عمى صعيد إعفاء اإلدارة من المسؤولية بنتيجة  وا 
خطأ أو فعل الغير، األمر الذي مازال يقمل من أىمية المفعول المحقق أو المحل ليذا العنصر 

 . 1ا لم يجزم االجتياد أمره بعد ويستقر عمى نحو نيائي معين طالم
و مما سبق ذكره، ىكذا يستمد النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية أحكام وقواعد وتقنيات   

كيفية تقدير الضرر ، وكيفية منح التعويض في المادة اإلدارية ، لتحقيق وتطبيق مبدأ التعويض 
 .2التعويض اإلدارية بصورة سميمة وواضحةالعادل في دعوى المسؤولية و
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  يتجسيد دعوى التعويض أمام القضاء اإلدار: الفصل الثاني 

بعد أن تعرضنا في الفصل األول إلى أحكام دعوى التعويض في المادة اإلدارية فإننا  
نتصدى في ىذا الفصل إلى إجراءات رفع ىذه الدعوى وتوضيح جوانب وحقائق عممية تطبيق 

 .اإللغاء دعوى التعويض اإلدارية والفرق بينيا وبين دعوى
ذلك أن المنازعة اإلدارية في دعوى التعويض حول حق من أضير بتصرف قانوني  

لقضاء صادر عن اإلدارة أو بسبب أحد أعماليا المادية في الحصول عمى تعويض يحكم بو ا
. 1 جبرا لكل ما منی بو من ضرر

اإلدارية حصريا تعتبر دعوى التعويض من الدعاوى اإلدارية التي تختص بيا المحاكم   
. من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  800أيا كانت أحدى الجيات اإلدارية الواردة بالمادة 

ذلك أن المحاكم اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية ، تختص   
الوالية أو  بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو

منو  801البمدية أو أحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا ، وتنص المادة 
. بأنو تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في دعاوى القضاء الكامل 

تتعمق دعاوى القضاء الكامل بكل الدعاوى الرامية إلى التصريح بالمسؤولية التقصيرية   
الوالية أو البمدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية وبالتالي القضاء  والعقدية لمدولة أو

جاءت عامة ومطمقة ، أي أنيا ذات والية عامة  800ما يالحظ أن المادة : بالتعويض 
مختصة بجميع القضايا فإنيا تتعمق أيضا بدعاوى التعويض الرامية إلى ترتيب المسؤولية 

.  دارية اإلدارية لتمك الجيات اإل
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن المحاكم  801كما يالحظ من صياغة المادة    
اإلدارية مختصة بكل المنازعات اإلدارية فيي قاضي إلغاء وقاضي القضاء الكامل في نفس 

. الوقت 
بينما ال يختص مجمس الدولة سوى بنوع معين من المنازعات اإلدارية وىو قضاء   

اء دون قضاء التعويض حتى قضاء اإللغاء فيو جزئي يقتصر فقط عمى القرارات الصادرة اإللغ
. المينية عن السمطة المركزية والييئات

إال أن قبول تمك الدعوى رىن توافر شروط معينة ، إضافة إلى تطمب إقامتيا في الميعاد   
. كما أن التعويض اإلداري صور وضوابط تقدير واجبة االحترام 

 .لقبول دعوى التعويض الالزمة جراءات اإل: بحث األول الم
حتى تقبل الدعوى ، وبانعداميا تقضي المحكمة بعدم  إتباعيايتعين  إجراءاتىناك   

قبوليا وشروط قبول الدعوى أمام القضاء العادي ىي ذات الشروط أمام القضاء اإلداري وان 
. يجب أن تتوفر في بعض المنازعات ببعض الشروط الخاصة التي  تميزت الدعوى اإلداري

وسيتم التعرض لشروط رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري وذلك من خالل المطالب 
: االتية

الشروط الشكمية لقبول دعوى التعويض : المطمب األول 
زمة في دعوى التعويض ، حيث الالذا المطمب إلى الشروط الشكمية سنتطرق في ه  

  .صة برافع الدعوى في فرع أول ، ثم شرط الميعاد في فرع ثان نتناول الشروط الخا
  شروط خاصة برافع الدعوى: الفرع األول 

حدد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قاعدة عامة تسري عمييا مختمف الدعاوى اإلدارية  -
.  1والمدنية ومنيا دعوى التعويض أمام المحاكم اإلدارية ومجمس الدولة 
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ال يجوز ألي شخص :"من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو  13نص المادة ت
.  "أو محتممة يقرىا القانون ةم تكن لو صفة ، ولو مصمحة قائملالتقاضي ما 

كما أن القاضي يثير تمقائيا انعدام الصفة في المدعى أو في المدعى عميو، كما يثير " 
. " ره القانون تمقائيا انعدام اإلذن إذا ما أق

من قانون اإلجراءات القديم نرى  459والمادة  13من خالل الربط بين مضمون المادة 
. حسب التعديل الجديد شرط األىمية  13أن المشرع استبعد في صياغة المادة 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد أن أبرز حاالت  64غير أنو بالرجوع لممادة 
التي أشير فييا بوضوح إلى حالة عدم األىمية الخصوم وانعدام األىمية أو  بطالن اإلجراءات

:  وعموما تتمثل ىذه الشروط فيما يمي ". التفويض بالنسبة لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 
 الصفة - 1

المقصود بيا أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق 
ا أو بواسطة نائبو أو وكيمو القانوني أو الوصي عميو ، يعني أن الشخصي المكتسب شخصي

يكون المدعي ىو نفسو صاحب الحق الذي اعتدي عميو أما بالنسبة لممدعى عميو فيجب أن 
. يكون ىو الشخص الذي يوجد الحق في مواجيتو

أما بالنسبة لمصفة في السمطات اإلدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من 
عمى السمطات اإلدارية المختصة صاحبة الصفة القانونية لمتقاضي باسم ولحساب اإلدارة  أو

العامة ولموظيفة اإلدارية في الدولة مثل الوزراء بالنسبة لمدعاوى القضائية التي ترفع من أو 
 92عمى الدولة ، الوالة بالنسبة لمدعاوى التي ترفع من أو عمى الوالة وذلك حسب نص المادة 

 60قانون الوالية ، والبمدية يمثميا رئيس المجمس الشعبي البمدي وىذا ما تنص عميو المادة من 
 .من قانون البمدية 
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أما بالنسبة لمدائرة فيي ال تمتع بالتشخيص القانوني كما أنيا ليست ليا صفة التقاضي   
لتمثيل إال ألن الصفة تعود لمشخص المعنوي الذي تتبعو وىي الوالية وليس ليا كذلك حق ا

. فوضيا في ذلك الشخص المعنوي 
إذا كانت فكرة الشخصية المعنوية العامة اإلدارية تضطمع بدور كبير في تحديد   

المؤسسات والييئات واألشخاص اإلدارية التي تممك الصفة القانونية لمتقاضي في المنازعات 
تحقق من خالل مصادر اإلدارية كمدعي أو مدعى عميو فإنو يجب عمى القاضي المختص أن ي

النظام القانوني لمنظام اإلداري في الدولة لمتقرير بوجود أو عدم وجود الصفة القانونية 
. 1لمتقاضي

ىناك جانب من الفقو يدرس الصفة كخاصية من خصائص المصمحة ، وىي أن تكون 
وأحد ىذه األخيرة شخصية ومباشرة ، وليذا فإن شروط قبول الدعوى يمكن اختزاليا في شرط 

. وىو المصمحة 
جاء بو الفقو ، حيث ميز بين غير أن المشرع الجزائري كانت لو نظرة مختمفة عما 

،  2من قانون اإلجراءات المدنية 459ة والمصمحة من خالل ما أورده في نص المادة الصف
من قانون اإلجراءات  13واألمر الذي أكد حقيقة وجود جمي بينيما ما نصت عميو المادة 

ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم يكن لو صفة ولو مصمحة قائمة "08/09ية واإلدارية المدن
". ومحتممة يقرىا القانون ، يثير القاضي تمقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عميو 
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المصمحة  -2
يشترط في مستعمل الدعوى أن تكون لو مصمحة حيث أنيا مناط الدعوى فال دعوى 

ومن األمور المسمم بيا أن شرط المصمحة الواجب تحقق لقبول الدعوى يتعين  1بغير مصمحة 
ول الدعوى بأن يتوفر من وقت رفع الدعوى وان يستمر بيا إن شرط المصمحة الواجب تحققو لق

الدعوى وان يستمر قيامو حتى يفصل فييا نيائيا ، وال يؤثر في  فعيتعين أن يتوفر من وقت ر
ىذا الدفع التأخر في إبدائو إلى ما بعد مواجية الموضوع ألنو من الدفوع التي ال تسقط بالتكمم 

 .فيو 
من األمور المسمم بيا أن شرط المصمحة الواجب تحققو لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر 

ستمر قيامو حتى يفصل فييا نيائيا ، وال يؤثر في ىذا الدفع التأخر من وقت رفع الدعوى وان ي
في إبدائو إلى ما بعد مواجية الموضوع ألنو من الدفوع التي ال تسقط بالتكمم فيو ، ويجوز 

.  2إبداؤىا في أية حالة كانت عمييا الدعوى 
جال شروط عادة ما تتدخل قوانين إجراءات أصول التقاضي لتقدير شرط المصمحة في م  

في فقرتيا الثانية من  13وقبول الدعوى ، وىذا ما تطرق لو المشرع الجزائري في نص المادة 
يثير القاضي تمقائيا انعدام الصفة في المدعي أوفي : "... واإلدارية  ةقانون اإلجراءات المدني

المصمحة لغة وتعنى " المدعى عميو ، كما يثير تمقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشترطو القانون 
أما المصمحة اصطالحا في القانون فتعني الفائدة التي  المنفعة وكل فائدة أو مكسب لمشخص

يحققيا المدعي من لجوئو إلى الجيات القضائية المختصة لممطالبة بالتعويض عن األضرار 
. التي أصابتو 

ص في يتحقق شرط المصمحة لرفع وقبول دعوى التعويض اإلدارية عندما يكون الشخ  
مركز قانوني شخصي وذاتي وأن يكون صاحب حق شخصي مكتسب ومعموم في النظام 

                                                           

 .271، المرجع السابق ، ص  الغوثي بن ممحة  - 1
.  406معوض عبد التواب ، دعاوى التعويض اإلداري وصيغيا، دار الفكر الجامعي ، دون سنة ، ص  - 2
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القانوني السائد ومقررة لو الحماية القانونية والقضائية بصورة مسبقة ويقع اعتداء عميو بفعل 
أعمال إدارية قانونية أو مادية ضار فتتكون بمجرد وقوع األضرار بالمركز القانوني الذاتي أو 

خصي الذاتي المكتسب لمشخص مصمحة شخصية مباشرة وحالة ليذا الشخص الحق الش
. . صاحب المركز القانوني الذاتي 

يشترط القانون والقضاء ىذا الشرط إلثبات وجود عالقة رابطة بين صاحب الحق   
والمصمحة وبين موضوع النزاع والخصومة ، وىذا حتى ال تتحول الدعاوى القضائية ومنيا 

اإلدارية إلى دعاوی شعبية يرفعيا من يشاء األمر الذي يؤدي إلى االختالل  دعوى التعويض
. 1بعممية حسن سير الوظيفة القضائية والمرفق العام القضائي في الدولة بانتظام وفعالية 

أن تكون : يتطمب شرط المصمحة في دعوى التعويض اإلدارية لتطبيقيا عدة شروط ىي   
. ومباشرة وان تكون قائمة المصمحة قانونية وشخصية 

المصمحة القانونية والمشروعة ( ا
تكون المصمحة قانونية باالستناد إلى حق أو مركز قانوني ، حيث تكون غاية الدعوى 
حماية ىذا الحق، أما إذا كانت المصمحة ال تستند إلى حق أو مركز يقره القانون فيي مصمحة 

. 2اقتصادية ال تكفي لقبول الدعوى 
لمصمحة مشروعة أي عدم مخالفتيا لمنظام العام واآلداب العامة وذلك ألن تكون ا 

القانون ال يحمي المصالح التي تتعارض مع النظام العام واآلداب، فالمصمحة التي تكون غير 
. مشروعة ال تكفي لقبول الدعوى

 أن تكون المصمحة شخصية ومباشرة( ب
، ...ونا ، كالنائب والوكيل والوصي يكون رافع دعوى التعويض أو من يقوم مقامو قان

ىو صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي ، ويقرر بعض الفقو في القانون الخاص 

                                                           

. 625عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 47، ص ، الجزائر 2002 عنابة ، عمارة بمغيث ، الوجيز في اإلجراءات المدنية ، دار العموم لمنشر والتوزيع ، - 2
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أن مسألة اشتراط أن تكون المصمحة شخصية لقبول الدعوى تجعل شرط الصفة يندمج في 
المصمحة  شرط المصمحة من خالل تحقق ىذا الشرط في المصمحة لقبول الدعوى ، وتكون

. مباشرة عندما يصيب الضرر الحق الشخصي المكتسب مباشرة 
أن تكون المصمحة قائمة وحالة ( ج 

معنى ذلك أن يكون صاحب الحق قد وقع عميو الضرر بالفعل ، أي أنيا ليست مجرد 
احتمال أما المصمحة الحالة فيي التي تكون موجودة في الحاضر وليس في المستقبل ، 

ال يعتد بالمصمحة المحتممة وال المستقبمية في دعاوى القضاء الكامل في المواد وكقاعدة عامة 
.  1اإلدارية ما عدا ما استثنى منيا بنص صريح

ىذه ىي أىم الشروط المطموب توفرىا في المصمحة في الدعاوى القضائية بصفة عامة 
.  ، ومنيا دعاوی التعويض اإلدارية بصفة خاصة 

األىمية  -3
المشرع الجزائري لألىمية كشرط لقبول الدعوى وىذا حسب ما جاءت بو لم يتعرض 

من نفس القانون  65من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية غير أنو أكد في المادة  13المادة 
بأنو يجوز لمقاضي أن يثير األىمية تمقائيا وىذا ما يؤكد وجود األىمية في الدعاوى القضائية 

. عام ذلك أنو من النظام ال
. 2تعرف األىمية عمى أنيا صالحية اكتساب مركز قانوني في الخصومة ومباشرة إجراءاتيا

كل " من القانون المدني  40سنة وىذا حسب نص المادة  19تكتمل األىمية تمام   
شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية ولم يحجز عميو ، يكون كامل األىمية يباشر حقوقو 

سنة كاممة ويخضع فاقد األىمية أو ناقصيا ألحكام الوالية أو  19الرشد المدنيالمدنية ، وسن 
من القانون المدني ، وىذه  43و  42الوصايا أو القوامة أو الحجز وىذا حسب نص المادتين 

                                                           

  .271-167مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1
، نوميديا لمطباعة والنشر والتوزيع،  1بوصنوبرة خميل ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج  - 2

. 153، ص 2010قسنطينة ، الجزائر ، 
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األحكام سالفة الذكر تتعمق بأىمية الشخص الطبيعي ، وأما الشخص المعنوي فإنو يتمتع بأىمية 
حائزا عمى الشخصية المعنوية طبقا لمقانون ، ولقد ثار خالف فقيي حول ما التقاضي إذا كان 

إذا كانت األىمية من شروط قبول الدعوى أو أنيا تعتبر غير ذلك ، حيث يرى بعض الفقياء أن 
األىمية شرط ضروري لقبول الدعوى ويترتب عمى تخمفو عدم قبوليا في حين ذىب بعضيم 

نما ىي شرط لصحة إجراءاتواآلخر إلى عدم اعتبارىا شرط ل ا فإذا باشر قبول الدعوى ، وا 
 .لمباشرتيا كانت دعواه مقبولة ولكن إجراءات الخصومة تكون باطمة الدعوى من ليس أىال 

من قانون  13إال أن المشرع الجزائري موقفو كان واضحا من خالل نص المادة 
جواز رفع الدعوى أمام القضاء لمن لم اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث أكد القانون عمى عدم 

يكن حائزا لصفة وأىمية التقاضي وما دام قد رتب نفس الحكم عمى عدم تحققيا وبما أن الصفة 
ی من شروط قبوليا ، إن الحديث عن األىمية ول الدعوى فإن األىمية ىي األخرمن شروط قب

يعي والشخص المعنوي ، كشرط من شروط رفع الدعوى يفرض التمييز بين أىمية الشخص الطب
ولما كانت المنازعة اإلدارية في جميع الحاالت تربط بين أطراف أحدىما شخص طبيعي وآخر 

: معنوي ، اقتضى األمر التطرق ألىمية كمييما 
ية الشخص الطبيعي لأه( 1 
يشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة لمشخص الطبيعي التمتع بسن   

من القانون المدني ، وكذا التمتع بكامل  40سنة كاممة طبقا لممادة  19دني أي بموغو الرشد الم
قواه العقمية الكفيمة بممارسة حقوقو ، عمى ذلك يستبعد أن يكون طرفا في الدعوى كل من 

. 1المجنون والمعتوه والمحجور عميو 
 
 

                                                           

لنشر والتوزيع ، المحمدية ل، دار ىومة  1عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ط - 1
.  89، ص  2003الجزائر، 
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. أىمية الشخص المعنوي ( 2
ومتنوعة وعمى كثرتيا نضطر أن نقسميا إلى صنفين إن األشخاص االعتبارية كثيرة   

. األشخاص االعتبارية العامة واألشخاص االعتبارية الخاصة : أساسيين ىما 
بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وىي الدولة والوالية والبمدية والمؤسسة العمومية   

. ذات الصبغة اإلدارية
ءات المدنية واإلدارية نجده قد حدد األشخاص من قانون اإلجرا 828بالرجوع إلى المادة 

المؤىمين قانونا التمثيل الييئات العمومية تباعا بحيث أن الوزير ىو الممثل المنازعات الدولة 
والوالي في منازعات الوالية ورئيس المجمس الشعبي البمدي في ( الوزير المعني حسب القطاع)

العمومية ذات الصبغة اإلدارية وبالربط بين المادة منازعات البمدية والممثل القانوني لممؤسسة 
، نجد بأن  828والتي تتحدث عن االختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية وكذا المادة  801

المادة األولى التي تتضمن اختصاص المحاكم اإلدارية بالنظر في دعاوی اإللغاء والتفسير 
الح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى وفحص المشروعية القرارات الصادرة عن الوالية والمص

( 828)الوالية ، لم يتم ذكر من ىو المؤىل لتمثيل المصالح غير الممركزة لنص المادة الثانية 
بما يعني أنيا غير مؤىمة لتمثيل نفسيا أمام المحكمة اإلدارية ، لكن األرجح ىو أن ممثميا 

 .يتجسد في شخص الوالي 
لجزائري فقد ذىب إلى قبول دعاوى رفعت أمام عدد من أما بالنسبة لموقف القضاء ا  

الغرف اإلداري ضم مديريات تنفيذية كمديرية الشؤون الدينية ، والصحة وغيرىا ، غير أن 
موقف مجمس الدولة يكاد يكون ثابتا تجاه ىذه المديريات من حيث كونيا ليست إال امتدادا 

وىناك جممة : ضد الوالية ممثمة في والييا  لتنظيم كبير ىو الوالية ، وعميو وجب رفع الدعوى
من القرارات التي تجسد اإلجتياد القضائي بيذا الشأن من بينيا القرار الصادر عن الغرفة 

مجمس الدولة العدد األول  منشور في مجمة 2000 /14/02المؤرخ في 182149الثانية رقم 
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لدولة أن المديرية تقسيم إداري ويتعمق بمديرية األشغال العمومية حيث أقر مجمس ا( 107ص )
.  متخصص داخل الوالية 

والمتعمق بمديرية الفالحة حيث  2003-03-21القرار الصادر عن مجمس الدول بتاريخ  -
المديرية المذكورة تابعة لسمطة الوالي وبالتالي فيي تفتقر إلى أىمية التقاضي  صرح المجمس أن

من قانون  459طبقا لممادة 
.  اإلجراءات المدنية ورفض الدعوى لسوء التوجيو 

حيث : والمتعمق بمديرية السكن  2004-01-20القرار الصادر عن مجمس الدولة بتاريخ   -
ىذه المديرية ال تتمتع بالشخصية القانونية المستقمة وأن إدخال الوالي في  أقر المجمس بأن

. النزاع بصفتو ممثال لمدولة ىو إجراء صائب 
در اإلشارة أنو إذا كان ىناك نص خاص يخول المدير التنفيذي صالحيتو تمثيل تج  

القطاع أمام القضاء فينبغي قبول الدعوى الموجية ضد المدير دون النظر إلى الوالي المختص 
. 1إقميميا 

ىناك بعض النصوص التنظيمية التي نجدىا قد خولت جيات تنفيذية معينة ومحدودة   
: اإلدارة أمام القضاء منيابموجب النص تمثيل 

والذي خول مديرية التربية في الواليات  1999-8-3قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في  -
-20المرفوعة أمام القضاء و القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  تمثيمو في الدعاوی

الذي فوض بموجبو مدراء أمالك الدولة ومدراء  02-1999
. ه أمام القضاء العادي واإلداري العقاري عمى مستوى الواليات لتمثيلالحفظ 

الذي خول لمدير األمن الوطني تمثيل وزير  2003-12-31قرار وزير المالية المؤرخ في  -
. الداخمية والجماعات المحمية في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

                                                           

 .ىايوما يل 90ص ، ، المرجع السابقعمار بوضياف  - 1
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ا تنظيم إداري تابع لموالية ال تممك أما بالنسبة لمدائرة فقد حسم األمر بشأنيا باعتباره  
. 1أىمية التقاضي وبالتالي ال يجوز مقاضاتيا بصفة أصمية منفصمة عن الوالي المختص إقميميا

شرط المدة لقبول دعوى التعويض : الفرع الثاني  
يعتبر ميعاد رفع وقبول دعوى التعويض من النظام العام ال يجوز لألطراف االتفاق عمى   

لو ، كما يجب عمى القاضي المختص إثارتو من تمقاء نفسو إذا لم يثره الخصوم ، عدم استعما
بر من الشروط الشكمية المقرر لقبول دعوى التعويض ، ولدراسة شرط المدة وتفسيره تكما يع

يتطمب األمر التعرض لتفاصيل ىذا الشرط ثم التطرق بعدىا لبيان جوانب مسألة سقوط وتقادم 
.  دعوى التعويض اإلدارية 

مدة ميعاد رفع دعوى التعويض وقبوليا  -1
قبول دعوى التعويض ، تجدر بنا اإلشارة أوال إلى قبل تطرقنا لدراسة مدة ميعاد رفع و  

مي من النظام العام ال حيث يعتبر شرط وجوبي إلزاالطبيعة القانونية لشرط المدة في الدعوى ، 
يجوز االتفاق عمى مخالفتو ويقرر ىذا الميعاد لتدعيم استقرار الحقوق والمعامالت المتولدة عن 

. ق ووظيفة العدالة واإلدارة العامة في الدولة النشاط اإلداري ولحسن تنظيم وسير مرف
المدة المقررة لميعاد رفع وقبول دعوى التعويض اإلدارية أمام الجية اإلدارية المختصة   

ىي مدة أربعة أشير في النظام القضائي الجزائري ، تبدأ من تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة من 
من  829اإلداري التنظيمي ، وىذا ما تقرره المادة  القرار اإلداري الفردي أومن تاريخ نشر القرار

يحدد اجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة أشير : ".... قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
، يسري من تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي ، أومن تاريخ نشر القرار 

.. اإلداري الجماعي أو التنظيمي 

                                                           

 ، 1990، سنة  03، المجمة القضائية ، عدد  1988\01\30، الصادر بتاريخ  58826قرار المجمس األعمى ، رقم  - 1
.  213-210ص 
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تحسب مدة ميعاد رفع وقبول دعوى التعويض كاممة ، حيث ال يحسب اليوم األول واليوم   
. األخير من الميعاد فإذا ما صادف اليوم األخير يوم عطمة يمتد الميعاد إلى اليوم الموالي 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو ال يحتج بأجل الطعن  831تنص المادة   
 .، إال إذا أشير إليو في تبميغ القرار المطعون فيو  829يو في المادة المنصوص عل

تجدر اإلشارة إلى أنو يترتب عمى مخالفة المواعيد سقوط الحق بوجو عام ما عدا في 
:  من نفس القانون أين ينقطع أجال الطعن فييا وىي 832حاالت معينة نصت عمييا المادة 

ر مختصة الطعن أمام جية قضائية إدارية غي -
يعتبر الخطأ في الجية القضائية المختصة عند تحديدىا سبب من أسباب قطع الميعاد،    

بحيث يبدأ الميعاد المقرر من جديد من تاريخ التبميغ الشخصي لمحكم الصادر بعدم 
. االختصاص من الجية القضائية غير المختصة بدعوى التعويض

طمب المساعدة القضائية   -
من تاريخ إيداع طمب المساعدة القضائية، ويبدأ سريان الميعاد من جديد  ينقطع الميعاد  

من تاريخ تبميغ قرار قبول أو رفض الطمب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصمحة أما 
. بالطريق اإلداري أو بكتاب موصى عميو بعمم وصول 

وفاة المدعي أو تغير أىميتو  -
ي أو تغير أىميتو إلى غاية تبميغ ورثتو أو وليو أو وصية أو ينقطع الميعاد في حالة وفاة المدع

القيم عمية لمواصمة إجراءات الدعوى 
القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ  -
بمجرد وقوع حالة القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ ينقطع الميعاد وال يعود في السريان   

قرر لرفع وقبول دعوى التعويض والمتمثل في إال بعد انتياء الحالة ، كما أن قوات الميعاد الم
نما يؤدي إلى سقوط إجراءات  ميعاد األربعة أشير ال يؤدي إلى سقوط وتقادم ىذه الدعوى وا 
وشكميات الدعوى ذلك ألن دعوى التعويض ال تسقط وال تتقادم إال بعد سقوط وتقادم الحقوق 
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حة أن يرفع دعوى التعويض المتعمقة بيا ، فيمكن لمشخص المضرور صاحب الصفة والمصل
جراءات جديدة في ميعاد جديد مادام الحق الذي تتصل بو ىذه  من جديد وفي نطاق شكميات وا 

. الدعوى مازال موجودا لم يسقط ولم يتقادم بسبب من أسباب السقوط والتقادم المقررة قانونا 
. 1لتعويض اإلداري ىذا ما يقودنا إلى الدخول إلى عممية شرح وتوضيح مسألة سقوط وتقادم ا

مسالة سقوط وتقادم دعوى التعويض  -2
يشترط لرفع وقبول دعوى التعويض أن يكون الحق الذي تحميو ىذه الدعوى موجودا لم   

يسقط ولم يتقادم بسبب من أسباب الحقوق وباعتبارىا دعوى شخصية وذاتية تتقادم وتسقط بمدة 
لما ىو موجود في دعوى التعويض العادية سقوط وتقادم الحقوق المتصمة بيا وىكذا خالفا 

مدنية أو تجارية أو اجتماعية ، حيث ال توجد فكرة السقوط ىذه استقالال عن فكرة تقادم الدعوى 
من أىم مظاىر الفرق  وني والتجاري وقانون العمل وىذا هالمقررة في أحكام القانون المد

. العادي الف بين دعوى التعويض اإلدارية ودعوى التعويض تاإلخو
 سقوط دعوى التعويض - 
قد تتدخل بعض النصوص القانونية وتحدد أجاال لدائني الدولة واإلدارة العامة ليتقدموا   

ال سقطت ىذه الحقوق لصالح الدولة واإلدارة العامة وتسقط معيا دعوى  خالليا القتضائيا ، وا 
عممية التحريك يصبح غير  التعويض التي يمكن تحريكيا ضدىما ، ألن الحق الذي تستند إليو

موجود ألنو سقط بانقضاء المدة ، ومن أمثمة تطبيقات ىذه الفكرة قاعدة السقوط المحدثة 
، وبموجب المادة  1968ديسمبر  31المعدل بموجب القانون  1931جانفي  29بموجب قانون 

م يطالب بو األولى منو يسقط لصالح الدولة والمديريات والبمديات وبدون أي تعويض كل دين ل
ولم يحصل عميو دائنو الدولة والمديريات والبمديات والمؤسسات العامة التي تخضع لنظام 

المحاسبة العامة خالل مدة أربع سنوات ابتداء من اليوم األول لمسنة الموالية لمسنة التي اكتسبت 
. فييا ىذه الحقوق ، ىذا في حالة ما إذا كان مصدر الحق المطالب بو ىو عمل مادي

                                                           

.  610عمار عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص - 1
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أما إذا كان مصدر الحق المطالب بو ىو العقد فإن بداية سريان الميعاد لسقوط   
التعويض يبدأ من تاريخ بداية تنفيذ العقد مصدر الحق في المطالبة بالتعويض ، وىذا ما قضی 

، أما إذا " أيرين"في قضية  1938 /26/10:بو قضاء مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 
في المطالبة بالتعويض المقرر لشخص إزاء الدولة واإلدارة العامة والقرار كان مصدر الحق 

اإلداري فإن نقطة بداية سريان ميعاد األربع سنوات المقررة لسقوط الحق ىي تاريخ بداية ىذا 
 11: القرار في السريان وىذا ما خص بو مجمس الدولة الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ 

. 1960مارس 
صدر الحق في المطالبة بالتعويض المدني لممدين المقرر لمشخص ىو القانون إذا كان م  

فإن بداية ميعاد السقوط الرباعي تبدأ في السريان من تاريخ سريان ىذا القانون وىذا يقطع ميعاد 
األربع سنوات لسقوط الحق ودعوى التعويض اإلدارية التي تحمييا بسبب النظام اإلداري السابق 

يد داإلدارية المختصة وبسبب تقديم طمب المساعدة القضائية والخطأ في تح أمام السمطات
الجية القضائية المختصة بدعوى التعويض حيث يبدأ ميعاد األربع سنوات في سريان من جديد 

تحسب مدد التقادم باأليام وال   عد العمم الشخصي برد السمطات اإلدارية الصريح أو الضمنيب
، بحيث ال يحسب اليوم األول منيا وتشكل المدة وتكتمل بانقضاء بالساعات وتحسب كاممة 

آخر يوم منيا وتقطع مدة التقادم بالمطالبة واالحتجاجات اإلدارية والقضائية ، وأحوال القوة 
القاىرة ، وتبدأ ىذه المدة في السريان بتقادم جديد من وقت النتياء األثر المترتب عمى سبب 

 .االنقطاع 
نقطاع التقادم ، يجب أن يكون اإلجراء الذي يرتب عميو المشرع أو القضاء لكي يتحقق ا  

كما ينقطع التقادم فإنو يقف أيضا وىو ما أعمنتو المحكمة اإلدارية العميا . ىذا األثر صحيحا 
، حيث تقدم أحد العاممين لممطالبة بمبالغ مستحقة لو منذ أكثر من خمسة 1979 /14/01في

إن الثابت من األوراق أن : ومة بالتقادم الخماسي ردت المحكمة بقوليا سنوات ولما دفعت الحك
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المدعي كان معتقال اعتقاال سياسيا ، ىذا االعتقال الذي يعتبر في نظر ىذه المحكمة مانعا 
. 1ماديا يتعذر معو عمى المدعي المطالبة بحقو ومن ثم يقف سريان التقادم خالل مدة االعتقال 

الميعاد لرفع وقبول دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية ال بد من فيكذا لتطبيق شرط   
. احترام الميعاد المقرر ، وىو أربع شيور والبد من وجود الحق الذي تؤسس عميو ىذه الدعوى 

إسنادا إلى قضاء الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا فإن دعاوى القضاء الكامل عامة   
إال بآجال تقادم الحق الذي تحميو وفق ما نص عميو والتعويض خاصة غير مقيدة بأجل، 

الفريق لك ومن "، قضية 1991 /13/01القانون المدني وىوما جسدتو في قرارىا الصادر في
حيث أن ما مشى عميو اجتياد : ضد المستشفى الجامعي بسطيف والذي جاء في تسبيبة" معيم

غير مقيدة بأجل محدد ما دامت  المحكمة العميا في مجال قضايا التعويض أن ىذه القضايا
.  2الدعوى لم تتقادم بعد

إجراءات رفع دعوى التعويض والحكم فييا مراحل :المطمب الثاني 
باعتبار أن دعوى التعويض ىي من الدعاوى اإلدارية ، فيراعى فييا احترام اإلجراءات   

االختصاص مرورا بشكل المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بدأ من 
لى غاية الفصل في موضوع . الدعوى  العريضة وا 

النوعي واإلقميمي  ختصاصاالبنوعية  ختصاصباالفبالنسبة  همن 807عميو المادة   
. يعتبر من النظام العام وفق ما تنص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

من قانون اإلجراءات المدنية  800فبالنسبة لالختصاص النوعي يتضح من نص المادة   
واإلدارية المشار إلييا سابقا ومن المادة األولى من قانون المحاكم اإلدارية ، إن المحاكم 
اإلدارية ىي صاحبة الوالية العامة بمنازعة اإلدارة العامة في كل القضايا التي يكون أحد 

                                                           

.   623، المرجع السابق ، ص عمار عوابدي  - 1
ضد المستشفى الجامعي بسطيف، المجمة " قضية الفريق أ" ، 1991/ 13/01لغرفة اإلدارية، بتاريخلالمحكمة العميا،  - 2

 .127، ص  2ع ، 1996القضائية لسنة 
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ن العام التقميدية طرفا فييا بينما ال يعود لممحاكم المدنية إال ما نص عميو أشخاص القانو
 .1القانون صراحة

يشمل اختصاص المحاكم اإلدارية جميع أنواع القضاء الكامل المسؤولية والعقود وكذلك 
. قضاء اإللغاء الموجو ضد القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات المحمية 

لغاء ىو قاضي القضاء الكامل ىو عمى المستوى المحمي من ثمة فإن قاضي اإل
والمحكمة اإلدارية كما تختص بإلغاء ىذه القرارات المحمية تختص بالتعويض عنيا من زاوية 

ن ىذا النص وارد عمى سبيل أ أنيا جيات الوالية العامة وال تحتاج في ذلك إلى نص ، ولو
ث عن القضاء الكامل وعن قضاء اإللغاء ضد من القانون ، التي تتحد 801المثال في المادة 
. القرارات المحمية 

رغم أن دعوى اإللغاء والتعويض كمييما يعرض النزاع بخصوصيما عمى نفس الييئة 
وىي المحاكم اإلدارية ، إال أن التمييز بينيما يبقى قائما وميما وذلك أن طبيعة النزاع تؤدي 

ضي اإللغاء ضيقة بالمقارنة مع صالحيات حيات قافصال إلى تحديد صالحيات القاضي ،
قاضي القضاء الكامل ، فإن صالحياتيا واسعة إذ تتمتع بالحكم بكل ما تراه الزما إلصالح 
. 2الضرر ، بينما ال تتجاوز صالحياتيا كقاضي لإللغاء سوى الحكم باإللغاء أو برفض الدعوى

راءات رفع دعوى ىذا فيما يخص اختصاص الفصل في دعوى التعويض ، إال أن إج
: التاليين  الفرعينالتعويض تبدأ بالعريضة وتنتيي بصدور الحكم فييا وىو ما سنوضحو في 

جراءات عريضة دعوى التعويض : الفرع األول  شكميات وا 
تعتبر عريضة دعوى التعويض الوسيمة الشكمية واإلجرائية التي يرفع ويقدم بواسطتيا   

الشخص المضرور طمبا إلى الجية القضائية المختصة لممطالبة بالتعويض الكامل والعادل 
إلصالح األضرار الناجمة عن النشاط اإلداري الضار، وبما أن عريضة دعوى التعويض من 

                                                           

 .114، ص  السابق  عمار عوابدي ، المرجع - 1
 .114مسعود شييوب، المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2
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زامية فإن القضاء اإلداري بيشترط أن تتضمن من البيانات والمكونات المراحل القانونية اإلل
. 1لقبوليا 
ولدراسة عممية أحكام عريضة دعوى التعويض أمام المحكمة اإلدارية سيتم التطرق إلى  

بيان المراحل التي تمر بيا العريضة من إعداد وتقديم إلى مرحمة تحضير ممف القضية ، 
.  فمرحمة المرافعة والمحاكمة

 مرحمة إعداد وتقديم العريضة -1
تعتبر مرحمة إعداد العريضة من أول المراحل ، حيث ال بدا من إعدادىا وتحضيرىا   

طبقا لمقواعد والمواصفات التي قررىا النظام القانوني ، لتأتي بعد االنتياء من ىذه المرحمة 
. لمختصة عممية تقديميا وذلك بإيداعيا لدى كتابة الضبط الجية القضائية ا

مرحمة إعداد العريضة ( أ 
يتم افتتاح الدعوى اإلدارية بإعداد عريضة الدعوى يحدد فييا طمباتو ودفوعو ويودعيا   

. لدى كتابة ضبط الييئة القضائية اإلدارية المختصة 
يجب أن تتضمن عريضة دعوى التعويض المقدمة أمام المحكمة اإلدارية المختصة   

:  2ة عمى مجموعة البيانات والمكونات التالية إقميميا أو مجمس الدول
أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقع عمييا من المدعي أومن طرف المحامي المقيد في  -

.  نقابة المحامين الذي يطال بجبر الضرر الذي الحق بو من جراء تصرف اإلدارة 
طراف الخصومة حيث تيدف ىذه البيانات إلى أأن تتضمن عريضة الدعوي جميع بيانات  -

تحديد ىوية طرفي الدعوى تحديدا دقيقا ، فمعرفة ىوية المدعي قد تساعد إلى حد كبير المدعى 
عميو بدقة يؤدي إلى سيولة تحديد الشخص المطموب تكميفو بالحضور لمجمسة ، ويمنع أي 
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عني بسبب عدم تحديد ند صدوره عمى شخص آخر غير المعخطأ محتمل في تنفيذ الحكم 
.  1البيانات الشخصية بدقة

. ذكر الجية القضائية المختصة بالدعوى بالتحديد  -
. أن تتضمن العريضة ممخص الموضوع من وقائع وأسباب وتقديم العريضة وطمبات المدعي  -
.  أن تقدم عريضة الدعوى في نسخ تتعدد بعدد المدعى عمييم   -
.  بق المطعون فيو بدعوى التعويض والمسؤولية اإلدارية إرفاق صورة من القرار السا -
أن تكون كافة الوثائق والمذكرات المقدمة من طرف الدولة والمؤسسات اإلدارية الموقع عمييا  -

. 2من السمطة اإلدارية المختصة 
.  تاريخ العريضة ألنو ميم لحساب المواعيد  -
مرحمة تقديم العريضة ( ب
إعداد العريضة يتم إيداعيا من طرف المدعي أو من ينوبو قانونا لدي بعد االنتياء من   

كتابة الضبط لمجية القضائية مقابل وصل يثبت تسجيميا في سجالت الدعاوى بعد دفع رسوميا 
 .القضائية 

حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل عريضة الدعوى في سجل خاص وترتب وترقم وفقا  
طرفين ورقم القضية وتاريخ ع بيان أسماء وألقاب و عناوين اللترتيبيا من حيث تاريخ إسالميا م

. الجمسة
ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال العريضة بعد تسجيميا إلى رئيس المحكمة اإلدارية خالل   

مدة غير محددة أو إلى رئيس مجمس الدولة خالل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة ، الذي 
ى رئيس تشكيمة الحكم أو رئيس الغرفة المختصة بمجمس الدولة يقوم بدوره بإحالة العريضة إل
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ليقوم ىذا األخير باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمشروع في 1تبعا لطبيعة وموضوع الطعن 
.  تحضير ممف قضية دعوى التعويض لممحكمة

مرحمة التحضير لممف القضية  -2
اإلدارية بتعيين مستشارا مقرر كما م عريضة الدعوى ، يقوم رئيس المحكمة يبعد تسل

كان يسمى سابقا أو القاضي المقرر حاليا ، ليضطمع بعممية إعداد وتحضير القضية لممداولة 
: والمحاكمة ، وتمر ىذه العممية بعدة خطوات 

القيام بمحاولة صمح بين المدعي والسمطات اإلدارية خالل مدة ثالث أشير أمام قاضي  -
صول إلى اتفاق صمح بين األطراف تصدر الحكمة اإلدارية المختصة مختص ، ففي حالة الو

بالدعوى قرارا يثبت فيو ىذا االتفاق ، بحيث يخضع ىذا القرار في تنفيذه اإلجراءات وأحكام 
. التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

مر بتسوية حيث يحرر رئيس التشكيمة الحكم محضرا يبين فيو ما تم االتفاق عميو ويأ
. النزاع ، وغمق الممف ويكون ىذا األمر غير قابل ألي طعن

كما تجدر اإلشارة إلى أنو يجوز إجراء الصمح في أي مرحمة تكون عمييا الخصومة ، 
ن عمييا الخصومة ، كما يتم ىذا كما تجدر اإلشارة إلى أنو يجوز الصمح في أي مرحمة تكو

. كيمة الحكم بعد موافقة من الخصومرة من رئيس تشبسعي من الخصوم أو بمباد" إجراء الصمح
أما في حالة عدم جدوى الصمح المنصوص عميو في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية   

تنطمق بعد ذلك بقية إجراءات تحضير ممف القضية حيث يقوم المستشار المقرر بتبميغ 
في نسخ متعددة بعدد الخصوم في  المذكرات والمستندات إلى المدعى عميو واشعاره بضرورة الرد

من قانون اإلجراءات  24الدعوى وذلك في اآلجال القانونية المقررة ، وذلك طبقا النص المادة 
الخصومة ، ويمنح اآلجال ويتخذ ما يراه  ليسير القاضي عمى حسن سير" :المدنية واإلدارية 
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أن تكون موقعة ومؤشر ، كما يشترط في ىذه المذكرات والمستندات "الزما من إجراءات 
 .من طرف أمين الضبط 1عمييا

من نفس القانون عمى أنو يجب أن يشار في تبميغ العرائض  840كما تنص المادة 
والمذكرات إلى أنو في حالة عدم مراعاة األجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد ، 

تبادل المذكرات تطبيقا وأعماال  يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق ، ويعتبر تحديد أجال
ألحد المبادئ األساسية التي تقوم عمييا قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وىو مبدأ اآلجال 

. المعقولة 
التحقيق يتمتع القاضي المقرر باعتباره أمينا عمى الدعوى اإلدارية بالمجوء إلى كافة  -

اإلجراءات والوسائل القانونية التي من شأنيا إظيار حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديو ، ومن ذلك 
متعمقة المجوء إلى التحقيق، أما بالنسبة لوسائل التحقيق فقد أحاليا المشرع إلى القواعد العامة ال

وعمى ذلك ، فإن وسائل . بالتحقيق القضائي سواء كان أمام جيات القضاء العادي أو اإلداري 
التحقيق التي يمجأ إلييا القاضي اإلداري لم ترد حصريا إنما تتمثل في مختمف وسائل اإلثبات 

خاصة ، الخبرة والمعاينة والشيادة ومضاىاة الخطوط وتكميف الخصوم بتقديم المستندات 
. 2والوثائق 

عمى سمطات  31إلى  27لقد نص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المواد من 
منو عمى  28القاضي عموما والقاضي اإلداري ووسائمو في القيام بالتحقيق ، حيث تنص المادة 

" ونايجوز لمقاضي أن يأمر تمقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قان: " ما يأتي 
كما أنو بالنسبة إلجراءات التحقيق تطبق بشأنيا ما ىو منصوص عميو في المواد من 

إلى  858من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وكذا ما تضمنتو المواد من  81إلى  75
. من نفس القانون  861

                                                           

 . 634المرجع السابق، ص  عمار عوابدي ، - 1
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ىذه ىي أىم المراحل واإلجراءات التي تندرج ضمن مرحمة تحضير ممف قضية دعوى 
تعويض اإلدارية وذلك تحضيرا لبداية جمسات المرافعة والمحاكمة والمداوالت في الدعوى عمى ال

.  مستوى المحاكم اإلدارية المختصة 
مرحمة المرافعة والمحاكمة : الفرع الثاني 

عمى غرار ما ىو سائد لمقضاء اإلداري فإن األصل في جمسات الييئات القضائية 
ي األمر قبل عقد الجمسة إعداد جدول لمقضايا وتبدأ المرافعات اإلدارية تكون عالنية، ويقتض
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يحدد رئيس تشكيمة  874بعقد الجمسة حيث تنص المادة 

اإلدارية ويبمغ إلى محافظ الدولة ويخطر جميع الخصوم  الحكم جدول كل جمسة أمام المحكمة
 ".ألقل من تاريخ الجمسة أيام عمى ا 10بتاريخ الجمسة قبل 

بعد أن يتم ضبط جمسة النظر والفصل في الدعوى وبعد ضبط ممف قضية الدعوى من 
طرف رئيس الجمسة واطالع النيابة العامة عمى ذلك وتشكيل ىيئة المحاكمة ، تبدأ جمسات 
ذلك المرافعة والمحاكمة العمنية وذلك بحضور الخصوم أطراف الدعوى أو ممثمييم القانونيين و

. في جو االنضباط والمحاكمة العمنية
تبدأ المرافعة والمحاكمة بتالوة التقرير الذي يتضمن الوقائع ومضمون دفاع األطراف وطمباتيم ، 

. وكذا يجب أن يتضمن كافة اإلشكاالت المثارة وكذا موضوع النزاع 
بداء مالحظ اتيم الشفوية بعد االنتياء من عممية تالوة التقرير يسمح لألطراف التدخل وا 

. وكذا تدخل محافظ النيابة بإبداء طمباتيا في القضية
كما يجوز لييئة جمسة المرافعة والمحاكمة القضائية أن تسمح لممثمي السمطات اإلدارية 

. بيدف تقديم اإليضاحات المطموبة 
بمجرد االنتياء من عممية المرافعات والمحاكمات تحال القضية لممداولة ويحدد اليوم 

أطراف الدعوى : ي يصدر فيو الحكم ، حيث تجري المداوالت بدون حضور كل من الذ
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 ومحامييم ، ومحافظ الدولة ، كاتب الضبط وذلك تطبيقا لممبدأ القضائي القائل بسرية
. المداوالت

تتم المداوالت في : من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أنو  269كما تنص المادة 
ا بحضور كل قضاة التشكيمة ، دون حضور ممثل النيابة العامة السرية ، وتكون وجوب

. ومحامييم وأمين الضبط 
: بعدىا يصدر الحكم في دعوى التعويض اإلدارية مشتمال عمى البيانات التالي 

الجية القضائية التي أصدرتو وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره ومنيم المستشار   -
.  ممثل محافظة الدولة وكاتب الضبط , المقرر

.  سماء وألقاب األطراف وصفاتيم ومينتيم وموطنيم والمحامين عنيم ا -
.  عنوان الشركة ونوعيا ومقرىا إذا ما تعمقت الدعوى بالشركة  -
.  التقرير المقدم في ممف القضية  مضمون -
من  276بيان حالة ما إذا صدرت األحكام في جمسة عمنية أو غير عمنية طبقا لنص المادة  -

". اإلشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جمسة عمنية " :الدستور 
يجب أن يوقع عمى أصل األحكام كل من الرئيس وكاتب الضبط وتحفظ لدى كتابة الضبط   -

. كمة المختصة المح
بعد صدور الحكم أو القرار اإلداري يبمغ إلى جميع أطراف الدعوى من طرف المحضر 
القضائي، ىذه ىي أىم المراحل واإلجراءات التي تمر بيا عريضة الدعوى بصفة عامة ودعوى 

. 1التعويض اإلدارية بصفة خاصة أمام المحاكم اإلدارية المختصة
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 قضائية في دعوى التعويضتطبيقات : المبحث الثاني 
حيث أن بدعوى التعويض ، بيقية فيما يتعمق سنتناول في ىذا المبحث نماذج تطب
: ه ، ارتأينا إلى الدراسة التاليةالمسؤولية تقسم إلى خطئيو و غير خطئي

نماذج دعوى التعويض عن المسؤولية بخطأ : المطمب األول 
يقع خطأ من جانب اإلدارة يستوجب  يقصد بالمسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ أن

تعويض األضرار الناتجة عنو لمغير ، ويطبق ىذا النوع من المسؤولية عن األضرار التي 
خضاع ىذه الطائفة إلى نظام  تصيب المنتفعين من األشغال العامة وكذا المشاركين فييا ، وا 

أي  -الطائفة الثانية المسؤولية الخطئية يعود أساسا إلى انتفاعيا من ىذه األشغال ، عكس
التي بسبب عدم انتفاعيا من األشغال تستفيد من نظام المسؤولية دون خطأ ، فميس  -الغير 

. من المعقول تحميميا مغارم نشاط ال تستفيد منو
. األضرار الواقعة عمى المرتفقين -1

ية إن عدم اليقين المتعمق أحيانا بتعريف المرتفق يصاحب بأخر متعمق بأساس المسؤول
فقد اختمف الفقياء في تحديد أساس المسؤولية اإلدارية في حالة الضرر الذي يمحق المرتفق 

لبعض اآلخر يشير إلى المخاطر  فيشير البعض إلى الخطأ كأساس لممسؤولية اإلدارية ، وا
ىناك من يرى أنو إذا كان المرتفق ىو الضحية فال يشترط منيا إال إثبات العالقة بين الضرر و

غل العمومي ، وىذا الموقف يشبو ذلك الذي يخص الغير ، وأن ما يميز وضع المرتفق عن والش
وضع الغير يكمن في إمكانية إعفاء اإلدارة من مسؤوليتيا إذا أثبتت ىذه األخيرة أنيا صانت 
بصفة عادية المبنى العمومي مثال ، بينما ىذه اإلمكانية غير مقبولة في حالة الضرر الذي 

.  يمحق الغير
إن نظرية الصيانة العادية ىي التي تتيح لممرتفق الحصول عمى تعويض وىي تعني أن 
اإلدارة ممزمة بالسير عمى الصيانة العمومية وسيرىا العادي ، ليتمكن المرتفق من استعماليا 
دون خطر ، ويشكل غياب الصيانة العادية الشرط األساسي الذي يأخذ بو القاضي اإلداري 



 تجسيد دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري                  الفصل الثاني
 

78 

لية اإلدارة ، مثال ذلك عندما تكون الطرق في حالة سيئة وال توجد أية إشارة تنبو لإلقرار بمسؤو
. بوجود عوائق 

أما القضاء الفرنسي فإنو يؤسس ىاتو المسؤولية عمى خطأ مفترض في انعدام الصيانة   
أو عيب في البناء ، إذ يفترض وجود خطأ في ذمة رب الشغل ، ولكي يتحمل من المسؤولية 

يثبت أنو قام بما يمزم من صيانة عادية ، والمثال القضائي الشيير في ىذا الصدد ىو عميو أن 
حيث أنو أثناء ىبوب عاصفة سقطت شجرة عمى كشك  "Peuplier de montrouge "قضية

لمموسيقى أين كان مجموعة أطفال يستمتعون باألنغام فجرح بعضيم ، فاعتبر مجمس الدولة 
مثابة مرتفقين وقدمت البمدية الدليل عمى قياميا بالصيانة العادية الضحايا وىم مجموعة أطفال ب

. 1تعويض الضحايا 1939/ 15/02، فرفض مجمس الدولة في قراره الصادر في

أما عن موقف الفقو الجزائري فقد اكتفي األستاذ أحمد محيو بذكر المواقف المختمفة لمفقو   
اذ رشيد خموفي فقد اقترح تأسيس المسؤولية اإلداري الفرنسي حول ىذا الموضوع ، أما األست

اإلدارية عمى أساس المخاطر في حالة الضرر الذي يمحق المرتفق ، وىذا السبب رئيسي يعود 
إلى أن اشتراط إثبات خطأ اإلدارة يشجع ىذه األخيرة عمى عدم القيام بميمتيا ، كما يرى أنو 

يو وخاصة في الجزائر بأدلة ومبررات يجب االبتعاد عنو ألن اإلدارة في استطاعتيا أن تأت
لتأسيس إعفائيا من مسؤوليتيا ، ويدعم رأيو بما كتبو األستاذ أحمد محيو حيث يقول أنو فيما 

إذا قام جميع مرتفقي الطرق برفع دعاوى فإن األحكام التي قد تصدر ضد اإلدارة ستكون عديدة 
صالحبسبب اإلىمال الشائع بكثرة في وضع اإلشارات والتأخير   البالغ في رفع العوائق وا 

. 2الطرقات
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أما عن موقف القضاء الجزائري فإنو قد تبنى نظرية غياب الصيانة العادية لممبنى   
العمومي كأساس لممسؤولية اإلدارية عن أضرار األشغال العمومية ، أي أنو قد أخذ بالخطأ أو 

ق ، وتوجد عدة أحكام في ذلك بصفة أدق بافتراض الخطأ في حالة الضرر الذي يمحق بالمرتف
: منيا 

بين وزير الصحة  19193في القضية رقم  1982أفريل  17قرار المحكمة العميا الصادر في 
، حيث أخذت ( م ص/ ع م)، و، (ع م ط )ومدير القطاع الصحي لمدينة القل ضد السيدين 

ي اختنقت بغرفة بمسؤولية اإلدارة عن خطأ انعدام الصيانة عندما قررت تعويض الضحية الت
االستحمام بالمستشفى وذلك بسبب انعدام التيوية والمنافذ الالزمة النفالت الغاز المحترق 

. 1بجياز تسخين مياه االستحمام 

بين رئيس  40108في القضية رقم  1985فيفري  23قرار المحكمة العميا الصادر في    
حممت فيو البمدية مسؤولية ىدم مقبرة المجمس الشعبي البمدي لبمدية قنزات ضد فريق ل، حيث 

كان قد أسسيا المدعون لدفن موتاىم، وذلك بأن أيدت المحكمة العميا التسبيب الذي أورده قرار 
قد ( ب ) مجمس قضاء سطيف والذي مفاده أن كال من المجمس الشعبي البمدي بقنزات والسيد 

وأن ىذا الخطأ قد تسبب في " نة مسمم جبا" ارتكبا خطأ يتمثل في نبش المقبرة القديمة المسماة 
الذين دفنوا موتاىم في ىذه المقبرة ، وبالتالي الحكم عمى ( ل )إلحاق ضرر محقق بفريق 

المجمس الشعبي البمدي وعمي عونو تحت المسؤولية المدنية لممدلس بدفع تعويض إلصالح 
 .الضرر الالحق بيم 

في ىذه القضية طبقت المحكمة العميا نظام المسؤولية الخطئية عمى أشغال عامة قامت   
ن كانت المحكمة العميا لم تعمن عن سبب تطبيقيا نظام الخطأ وليس نظام  بيا البمدية وا 

المخاطر فال يجد الدكتور مسعود شييوب إال تفسيرا وأحدا لذلك وىو أن المحكمة العميا تكون 
                                                           

مسعود شييوب، المسؤولية في المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  - 1
 .184دون سنة نشر ، ص 
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في حكم المرتفقين وفي رأيو فيم أقرب إلى الغير منيم  -المدعين -ي الموتى قد اعتبرت أىال
إلى المنتفعين ، ذلك أن األشغال العامة التي قامت بيا البمدية والمتمثمة في ىدم المقبرة ال 
يمكن أن تكون قد تمت إال من أجل مشروع عام يكون المدعون في حكم الغير بالنسبة لو 

. ام المسؤولية دون خطأ وبذلك يستفيدون من نظ

بين 2003 /497في القضية رقم10/05/2004قرار مجمس قضاء الشمف الصادر في  
 SAAضد المجمس الشعبي البمدي لبمدية الشمف والشركة الجزائرية لمتأمين ( م.م.ب)السيد 

، بينما كان ييم بالدخول إلى مقر الشركة ( م.م.ب)والذي تتمخص وقائعو في أن المدعي 
تعثر بالسالسل الحديدية المتدلية عمى الرصيف والموضوعة خصيصا  SAAئرية لمتأمين الجزا

مر من لمنع المرور أو التوقف لغير المستخدمين ونتج لو عجز وأن ىذه السالسل وضعت بأ
شمف والشركة الوطنية لمتأمين المصمحة التقنية البمدية شمف فالتمس إقرار مسؤولية بمدية 

قو من ضرر مادي ومعنوي ، وفي دفوع البمدية نفت عالقتيا بما حدث وطالب بتعويض ما لح
فطالبت إخراجيا  SAAلممدعي وأن ىذه السالسل لم ترخص بيا ، أما الشركة الوطنية لمتأمين 

مكرر من قانون  07و 07من النزاع كونيا شركة ذات طابع تجاري وصناعي وتطبيقا لممواد 
ي مجال اختصاص القضاء اإلداري وأن السالسل ال تعرقل فيي ال تدخل ف،  اإلجراءات المدنية

. سير المارة وأن المدعي لم يقدم أي دليل عمى أن ما لحقو من ضرر كان نتيجة ىذه السالسل 

ىذا وقد قرر مجمس قضاء الشمف انعقاد مسؤولية البمدية عمى أساس الخطأ عندما لم   
إن مصالح : ".... في أحدي حيثيات القرار  تقم ىذه األخيرة بالواجبات المنوطة بيا حيث جاء

البمدية باعتبارىا مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عمييا والمتمثمة أساسا في المحافظة عمى 
العام ومراقبة الشوارع والطرقات العامة واألشغال التي تنجز عمييا  سالمة مستعممي الطريق

 ." لواجب يستوجب قيام مسؤوليتياوبالتالي فإن عدم قيام المرفق العام بيذا ا
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ىذا القرار صائب ألن البمدية أخطأت عندما لم تقم بالميام المقررة عمييا قانونا والمتمثمة   
في المحافظة عمى سالمة مرتقي الطريق العمومي ومراقبة الشوارع واألشغال التي تنجز عمييا 

. المصالح التقنية المكمفة بذلكمن وخاصة معاينة ما ينجز دون ترخيص منيا أو دون ترخيص 

األضرار الواقعة عمى المشاركين  -2

إن المشارك في نظام المسؤولية اإلدارية عن أضرار األشغال العمومية ىو الذي ينفذ   
ويشمل المقاولين والوكالء ، وكذلك عمال كل من المقاولين . بطريقة أو بأخرى الشغل العمومي
. ارك شخصا معنويا أو شخصا اعتباريا والوكالء ، ويمكن أن يكون المش

تتأسس المسؤولية اإلدارية عمى الخطأ في حالة الضرر الذي يمحق بالمشارك ، ىذا ما   
أقره القضاء اإلداري وبرر ىذا األخير موقفو بالعالقة الموجودة بين المشارك واألشغال العمومية 

بحيث يشارك في إنجاز المبنى  بحيث أنو اعتبر أن المشارك ليس بغريب عن مخاطر العممية
. العمومي وفي األشغال العمومية

: عمى العموم سنتناول نماذج دعوى المسؤولية بخطأ فيما يأتي   

التعويض عن دعوى التعدي  : الفرع األول  

ىو كل عمل إداري يتسم بال مشروعية صارخة  -كما ىو معروف  -التعدي المادي 
في ىذا الصدد فقد جاء في قرار . فراد أو ممتمكاتيم يمس أساسا بالحريات األساسية لأل

( بي البمدي لمدينة تممسانالمجمس الشع)في قضية  1 1993/ 11/04المحكمة العميا بتاريخ
 -إتباع الوسائل القانونية لفسخو  -والذي كان موضوعيا اإلنتفاع بعقد اإليجار ( ب ، س)ضد 

مودع لدى كتابة ضبط المحكمة العميا  ومن ثم تعويض المستأجر حيث أنو بموجب عريضة
ب لمدينة تممسان القرار الصادر . ش. استأنف م 96237تحت رقم 1991 /29/07في
من طرف الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء تممسان وحكم عمى رئيس بمدية  30/03/1991في

                                                           

 .2003، 1 ع،  1994جمة القضائية ، ، الم1993/ 11/04، بتاريخ 96237قرار المحكمة العميا رقم  - 1
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كتعويض  دج شيريا 2000تممسان أن يعيد بناء المحل المتنازع عميو وأن يدفع لممدعى مبمغ 
. إلى يوم إنجاز المحل  1989من شير جوان 

المؤجر  -ش البمدي بتيديم المبنى . م . وقد جاء في قرار المحكمة العميا أن قيام ر  
قد ارتكب اعتداء بتصرفو ىذا عمى المستأجر بدون إنذاره وال إعالمو وبدون  -لممستأنف عميو 

عقد اإليجار المبرم ، وبذلك يتعين القول  إجراء تحقيق ، وخاصة بدون أي دعوى قضائية لفسخ
أن قضاة الدرجة األولى قد أصابوا عندما قضوا بإعادة بناء المحل ودفع التعويض ، مما 

.  ، والحكم عمى المستأنف بالمصاريف  1991 /30/03يستوجب تأييد قرارىم الصادر في

التعويض عن المسؤولية الطبية : الفرع الثاني
ري يميز ضمن نشاطات المستشفى بين النشاط اإلداري ليذا المرفق كان القضاء اإلدا  

، فبالنسبة لألضرار الناجمة عن ظروف تنظيم أو  1992وبين النشاط الطبي وذلك إلى غاية 
تسيير مرفق المستشفى فإن الخطأ البسيط يكفي لترتيب مسؤولية ىذا األخير كأن ال يتضمن 

. 1حراسة غير الكافية في مصمحة األمراض العقمية طاقمو أي طبيب مختص في التخدير أو ال
أو استعمال أدوات غير صالحة أو اإلىمال مثل معالجة ضحية حادث مرور في قاعة 

. مخصصة لمصابين بأوبئة معدية 
 1992أما بالنسبة لألضرار الناجمة عن الخطأ الطبي فإن اإلجتياد القضائي قبل 

التاريخ كان الخطأ الجسيم وحده يرتب مسؤولية المستشفى ، فقبل ىذا  1992يختمف عنو بعد 
بسبب الخطأ الطبي ، وىذه الصرامة كانت منتقدة من قبل الفقو الفرنسي طالما أن الجيات 

القضائية كانت تكتفي بالخطأ البسيط لتحميل العيادات الخاصة مسؤولية األضرار الناجمة عن 
. أخطائيا الطبية  
س الدولة يرتب مسؤولية المستشفى عمى أساس الخطأ البسيط أصبح مجل 1992أما بعد 

يعة ىذا الخطأ وذلك من خالل رغم أن العمميات تتطمب صعوبة خاصة ، وميما كانت طب
                                                           

 .99، صالمرجع السابق مسعود شييوب،  - 1
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وقد ذىب مجمس الدولة الفرنسي أحيانا إلى 1992 /10/04الصادر عنو في"  Epoux". قرار
ا يكون الضرر ذو خطورة خاصة أبعد من ذلك إذ قضى بمسؤولية المستشفى بدون خطأ عندم

" وذلك في قرار  ناتجة عن نشاط طبي يشكل خطرا معترف بو والذي يكون تحقيقو استثنائيا 
Bianchi  "وقد صدر قرار عن مجمس الدولة في الجزائر  09/04/1993الصادر عنو في

قضية يتعمق بمسؤولية المستشفى عن الخطأ الطبي ، وتتمخص وقائع ال 19991 /19/04بتاريخ
فأجريت ليا عمميتان جراحيتان  انتقمت إلى مستشفى أدرار لوضع حمميا" في أن السيدة رقية 

أثناء الوالدة ، فتوفيت المولودة مباشرة وأصيبت السيدة بعاىة مستديمة تتمثل في العقم ، فرفعت 
خبير  ىذه األخيرة دعوى أمام الغرفة اإلدارية لمجمس أدرار لممطالبة بالتعويض والتي عينت

مختص توصل إلى أن الخطأ الطبي ىو الذي أدى إلى عقم السيدة ووفاة ابنتيا ، فقضت ليا 
الغرفة اإلدارية بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مما جعل القطاع الصحي ألدرار يستأنف 

القرار ، وىنا قضی مجمس الدولة بالتأييد عمى أساس عدة أخطاء طبية مؤكدة أثناء عممية 
 .بسيطة 

وما نالحظو في القرار الصادر عنو أن مجمس الدولة لم يتكمم في حيثياتو عن وجوب   
اشتراط الخطأ الجسيم في الخطأ الطبي ، كما أنو لم يعط أي وصف ليذا الخطأ الطبي ، 

شف من خالل ذلك أن مسؤولية المستشفى قائمة بغض النظر عن نوعية الخطأ كوبالتالي نست
 .المرتكب 
 17/01/2000 لقد اتخذ مجمس الدولة نفس الموقف في قرار آخر صادر عنو بتاريخ 

، حيث لم يقم بتكييف الخطأ المتمثل في  (م.س)، ضد ( ض)في قضية المستشفى الجامعي 
عدم اتخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة وعدم ربط اليالكة طبقا لمتعميمات الطبية مما أدى إلى 

طابق األول والتي كانت مصابة بالكوليرا التي ترفع ليا درجة الحمى رمي نفسيا من نافذة ال
وبالتالي تأثر عمى حالتيا النفسية ، ونجد ىنا أن مجمس الدولة قد اعتبر عدم ربط المريضة 

                                                           

 101لمسيدة زعاف رقية ، ص ،  1تقى في قضاء مجمس الدولة جلمنشور مجمة الم - 1
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عمى سريرىا بناءا عمى تعميمات الطبيب خطأ مرفقيا وليس خطأ شخصيا ذلك ألن عممية ربط 
إلحاقيا الضرر بنفسيا مما يشكل إىمان صادر عن موظفي  المريضة ىي إجراء وقائي لتفادي

المستشفى الذي يعد في ىذه القضية مرفقا متوقفا عن سيره أي أننا أمام صورة عدم تسيير مرفق 
. عام السابق ذكرىا 

كما صدرت عدة قرارات عن مجمس قضاء بجاية في ىذا الشأن ، نذكر منيا قرار 
إذ قضت  20021/ 436تحت رقم فيرسو  2002 /28/05صادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ

فيو بمسؤولية القطاع الصحي وعيادة الوالدة عمى أساس الخطأ الطبي المرتكب أثناء عممية 
توليد المدعية ، ونالحظ ىنا أيضا عدم استعمال قضاة الغرفة لعبارة خطأ جسيم أو خطأ بسيط 

ون تحديد وصف ليم وىذا يعني عدم اشتراط أي أنيم اكتفوا بتأسيس قرارىم عمى الخطأ الطبي د
الخطأ الجسيم لترتيب مسؤولية مرفق المستشفى ، كما صدر قرار آخر عن نفس الغرفة 

إن الوفاة لم تكن : " في أحدى حيثياتو  436/2002تحت رقم فيرسو  2004 /13/07بتاريخ
الممرضين دورىم  ناتجة عن خطأ عالجي إال أن مسؤولية المستشفى قائمة باعتبار أن إىمال

في مراقبة مساعدة المريضة لقضاء حاجتيا ساىم في تدىور حالتيا الصحية نظرا لما بذلتو من 
" . جيد يفوق طاقتيا وىي تتوجو بمفردىا إلى دورة المياه

فالغرفة اإلدارية أسست مسؤولية المستشفى عمى أساس الخطأ المرتكب من طرف  
 .ب حراسة ومساعدة المرضى ممرضي المصمحة الذين يقع عمييم واج

: توجد كذلك عدة نماذج تجسد مسؤولية المستشفى نذكر منيا 
الذي تتجسد ( فريق ب ) ضد ( مدير مستشفى س)بين 2 52862قرار المجمس األعمى رقم 

وقائعو حول وفاة الضحية نتيجة اعتداء وقع عمييا من أحد المرضى المصابين عقميا وحمل 
ى مسؤولية الوفاة واعتبر ذلك إخالل منيا في واجب الرقابة عمى المجمس القضائي المستشف

                                                           

 .149ص ،  2004، 3ع  ، 2 جتقى في قضاء مجمس بجاية، لحسين بن الشيخ أث ممويا، مجمة الم - 1
 .5، ص  1991، سنة  01، المجمة القضائية ، العدد 1988-07-16،بتاريخ  52862قرار المجمس األعمى ، رقم  - 2



 تجسيد دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري                  الفصل الثاني
 

85 

وتدور حيثيات ىذه القضية بدءا برفع . عاتقيا مما يشكل خطأ مرفقي يستوجب التعويض 
من الحكم عمى مستشفى بوديس بوىران ( ب)طمب فريق  1984 /12/03دعوى مسجمة في

إثر حادث ( م)فاة ابنيم وأخييم حق بيم من جراء وبدفع تعويض مدني من أجل الضرر الال
عمى إثر أعمال عنف خطيرة قام بيا في حق الضحية  1980 /17/01وقع بالمستشفى يوم

حيث أن : بين بمرض عقمي الذي أدخل المستشفي ووضع في نفس غرفة المرحوم اأحد المص
من  134مجمس قضاء وىران حال فصمو في القضايا اإلدارية أسس قراره أساسا عمى المادة 

رية المستشفى وبناءا عمى ذلك حكم عمييا بدفع مبمغ يم وقرر النطق بالمسؤولية الكاممة بمد.ق
بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجمس األعمى ". ألف دينار جزائري لمطاعنين  140
عن  1986 /18/01استأنف مدير مستشفى بوديس القرار الصادر في 1986 /17/07بتاريخ

بوىران عند فصمو في القضايا اإلدارية حيث أن مدير المستشفى ينتقد القرار  المجمس القضائي
وأنو يصرح بأن المرضى المصابين بأمراض عقمية يتبعون . المطعون فيو عمى نطقو بمسؤوليتو 

 لفالمريض المصاب بمرض عقمي ، األ عادة مستشفي سيدي شامي وىران وأنو وبعدما دخل
. ستطيعون اعتباره مصابا بمرض عقميالذكر مستشفى بوديس بوىران فإن عمال المستشفى ال ي

لكن ال يمكن قبول مثل ىذا التفسير ، ألن إدارة المستشفى تقر بعمم عمال المستشفى   
بتالي حراستو خاصة المصاب بمرض نفسي وأنو كان يتعين ( ىم)وكذا الممرضين بأن المدعو 

ذا طرا محققا بالنسبة لنزالء المستشفى ، وأن األعوان الذين قرروا وضع هباعتباره يشكل خ
. خمقوا خطرا تتحمل اإلدارة تبعتو ( م. ب)المريض في نفس غرفة الضحية 

. في ىذا قضى المجمس األعمى بتأييد القرار المستأنف بالحكم عمى المستأنف بالمصاريف
ت والمرافق التي تطرقنا إلييا فإن معيار في األخير يمكن القول أنو في مختمف النشاطا  

الذي أصبح مستعمال في النشاط المعني وذلك حالة "  Critere de la difficulté" الصعوبة 
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بحالة وليس مرفق بمرفق كما كان الحال سابقا ، والذي بات يعد حاليا األداة الحاسمة لتحديد 
.  1الجسيم  مجال تطبيق نظام المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ

 نماذج دعوى التعويض عن المسؤولية بدون خطأ: المطمب الثاني
، إذ طبقت في أول األمر  2شيدت نظرية المخاطر تطورا ممحوظا في القضاء اإلداري   

، ثم تطور العمل بيا إلى مجاالت أخرى خالل القرن 3في مجال األشغال العمومية فقط 
المسؤولية اإلدارية في بعض النشاطات واألعمال  ، إذ اعتبرت أساسا في قيام4العشرين 

الخطيرة ، وىي من أدق الموضوعات التي تتعمق بالمسؤولية المدنية لعدم استقرارىا وعدم 
وضوح معالميا ألنيا تبقى من اختصاص السمطات التقديرية لمقاضي ، وبعض التشريعات 

رية عمى عاتق اإلدارات العامة إذا ما ، كما تقام المسؤولية اإلدا 5القميمة التي تناوليا بالنص
 واألعباء العامة وسنعرض . ارتبطت بأحد األوجو المنشئة والمولدة لممسؤولية وىي الخطورة 

.  فيما يمي بعض النماذج عن المسؤولية بدون خطأ 
التعويض عمى أساس نظرية المخاطر : الفرع األول

في إطار المسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطر عن أضرار األشغال العمومية تتقرر 
جانبيا ، فال يشترط من مسؤولية اإلدارة بمجرد وقوع الضرر دون حاجة إلثبات أي خطأ في 

إثبات العالقة بين الضرر والشغل العمومي ، وىي تتقرر دائما بالنسبة لألضرار  ىالضحية إل
. التي تصيب الغير ، فماذا يقصد بالغير ؟

                                                           

1 DALLOZ , ENCYCLOPÈDIE JURIDIQUE, Répertoire de la responsabilité de la puissance 
publique, , 2003, p15. 

 .132ص  ،1970 ،دار النيضة العربية،  1ط ،الرقابة القضائية  ،كامل ليمة الرقابة عمى أعمال اإلدارة  - 2
 .134ص ،   1970،  1، مجمد رقم  1، ط دار المعارف القاىرة ، القضاء اإلداري  ،سعاد الشرقاوي - 3
 .311 ص، 1965، بيروت ،لمسؤولية اإلدارية، افرج أبي راشد  - 4
، الجزائر ،لنشر والتوزيعل ، الشركة الوطنية ،األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفييا، عمار عوابدي  - 5

 .157ص ، 1982
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يصعب تعريف الغير في نظام المسؤولية اإلدارية عن أضرار األشغال العمومية ويقدم   
: ير حسب ىذا التعريف بعض الفقياء تعريفا لمغير بالمقارنة مع المرتفق والمشارك ، ويعد الغ

: " كل شخص ال يعتبر كمرتفق أو مشارك ، فيعرفو الدكتور سعد اهلل الخوري كما يمي 
أو ال يساىم في تنفيذ األشغال العامة أو  ىو ذلك الذي ال يشترك( الغير)الشخص الثالث أو 

دة ، فالغير في تسيير المنشآت العامة وال يستخدميا استخداما مباشرا وال يجني منيا أية فائ
يمكن أن يكون أحد مجاوري األشغال أو المنشآت العامة كأصحاب المحالت والعقارات 

المجاورة لمشوارع أو الساحات أو الطرقات العامة ، كما يمكن أن يكون أحد المارة بقرب ورشة 
 ".أشغال عامة 

ية ، وأن يرى الدكتور أحمد محيو أن الغير ىو غريب عن األشغال واإلنشاءات العموم  
صعوبة حصر فكرة المرتفق أحيانا ترتد عمى فكرة الغير ، مع أن الفرق ىام عمى مستوى أساس 
المسؤولية ، فالغير يحصل عمى تعويض دون حاجة لتقديم إثبات سوى إظيار العالقة السببية 

. بين الضرر الحاصل واألشغال العمومية واإلنشاءات العمومية 
اإلدارية عمى أساس المخاطر ال يطمب من المضرور إثبات خط فطبقا لقواعد المسؤولية   

اإلدارة بل يكفي إثبات ما لحقو من ضرر ووجود عالقة سببية بين ىذا الضرر واألشغال 
العمومية التي تنفذىا اإلدارة ، حيث تعتبر اإلدارة مسؤولة عن تعويض ىذه األضرار ولو لم 

من مسؤوليتيا في ىذا المجال إال إثباتيا وقوع خطأ  يثبت أي خطأ من جانبيا ، وال يعني اإلدارة
من المضرور أو إثبات القوة القاىرة وىذا ىو الحل الذي اتبعو القضاء الجزائري وتوجد عدة 

حولية 1 1964ديسمبر  11حكم محكمة الجزائر اإلدارية الصادر في : أحكام في ذلك منيا 
يض الذي طالب بو المدعي جراء األضرار حيث استبعد القاضي الحكم بالتعو( 1965العدالة 

الالحقة بعمارتو بسبب األشغال العمومية ألن ىذا األخير كان قد بني بصورة غير شرعية ، إال 

                                                           
1
مذكرة التخرج لنيل إجازة  بوالطين ، التعويض عن األضرار الناجمة عن األخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء اإلداري ،ياسمينة  - 

 . 45، ص 2006  -2005لقضاء ، الجزائر ، المدرسة العميا ل
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أن القاضي ذكر بأن اإلدارة مسؤولة قبل الغير حتى ولو لم يكن ىناك خطأ ، وبالتالي يستنتج 
. أن المخاطر ىي أساس المسؤولية في ىذه الحالة 

في قضية حطاب السعيد ضد 1  1965ديسمبر  03ار المحكمة العميا الصادر في قر  
 منشآتالدولة حيث أفريت مبدأ مسؤولية الدولة دون خطأ عن األضرار الناتجة عن وجود 

عندما تكيرب الشاب  1954ديسمبر  15عمومية، وقائع ىذه القضية تعود إلى صبيحة يوم 
حطاب عبد اهلل لما لمس خيطا كيربائيا كان ساقطا عمى األرض ، ىذا الخيط الكيربائي ىو 
جزء من المحطة التجريبية لبحيرة فانزارة ، رفع والد الشاب حطاب عبد اهلل دعوى لممطالبة 

نف أمام المحكمة العميا أى بقبول طمبو ، إال أن الحكم استكم قضاة الدرجة األولبالتعويض ، فح
 من قبل الطرفين ، والد الضحية مطالبا برفع مبمغ التعويض والدولة ممتمسة إعفائيا من

المسؤولية زاعمة وجود قوة قاىرة وخطأ من طرف الضحية فأعمنت المحكمة العميا عدم وجود 
 .لضحية كما أعمنت في نفس الوقت مسؤولية اإلدارة دون خطأ القوة القاىرة وخطأ ا

في القضية رقم  1986جويمية  02قرار مجمس قضاء قسنطينة الصادر في   
خ وجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ، حيث أكدت . بين السيد ب 87719832

وتتعمق وقائع القضية بأشغال الغرفة اإلدارية المسؤولية غير الخطئية عن األشغال العمومية ، 
ية إنجاز جامعة ومسجد األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ، حيث أدت أشغال تييئة األرض

الذي رفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء نح مإلى تيدم فيال المدعي السيد ب
اشتراط الخطأ  قسنطينة ، حيث أقرت ىذه األخيرة بالمسؤولية عن األشغال العمومية دون

: المدعي وبين األشغال العامة بقوليا لسببية بين األضرار الالحقة فتحدثت فقط عن العالقة ا
، فياتو الصياغة التي ال "المدعي حصمت بسبب بناء مسجد الجامعة قة حإن األضرار الال

  .3يةتشير إطالقا إلى الخطأ تعني إقرار المسؤولية غير الخطئية في مجال األشغال العموم

                                                           
1
 . 47بوالطين ياسمينة ، المرجع السابق ، ص  - 

 .بوالطين ياسمينة ، المرجع نفسو  - 2
3
 .12، ص ،  2013منشورات كميك ،،   1ط،  2زائري في القضاء اإلداري ، ج جمال ، االجتياد الجسايس  - 
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إال أن مجمس الدولة كان لو موقف مغايرة وىذا ما يتجمى بوضوح من خالل قراره 
، في قضية رئيس المندوبية التنفيذية لبمدية عين أزال ضد عربة  1999مارس  08الصادر في 

الطاىر ومن معو ، حيث أن وقائع القضية تتمخص في قيام سكان القرية الكائنة بعين أزال 
أحمد " ن المياه وىذا بناءا عمى طمب من سكان المزرعة الفالحية المسماة بحفر حفرة لتخزي

، وبعد امتالء تمك الحفرة بالمياه سقط أحد األطفال فييا مما أدى إلى وفاتو فأقام " لمطروش
ذوي حقوقو دعوى أمام الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء سطيف ضد بمدية عين أزال فقضت 

بتحميل البمدية مسؤولية سقوط الضحية في الحفرة الموجودة 1994 /18/07ىذه األخيرة بتاريخ
. تحت حراستيا مع إلزاميا بالتعويض

استأنفت بمدية عين أزال بواسطة رئيس مندوبيتيا التنفيذية القرار المذكور أعاله أمام   
 مجمس الدولة ممتمسة إلغاء القرار والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس ولقد أسست
استئنافيا عمى أن المسؤولية تقع عمى القائمين باألشغال وىم سكان القرية الذين قاموا بحفر 

. من القانون المدني 127الحفرة وأن البمدية غير ممزمة بالتعويض طبقا لممادة 
لقد أصدر مجمس الدولة قرارا بتأييد القرار المستأنف الصادر عن مجمس قضاء سطيف   

نت تحت إشراف البمدية وأدارتيا وىي التي رخصت بيا السكان القرية لكون أشغال الحفر كا
وكان يجب عمييا أخذ كل اإلجراءات السارية قانونا لحماية الحفرة والتأكد من كونيا ال تشكل 

ما يالحظ أن إقامة مجمس الدولة ومعو الغرفة  خطرا وأن إىماليا لذلك يجعل مسؤوليتيا قائمة
سطيف المسؤولية عمى أساس خطأ غير عمدي أو إىمال في غير اإلدارية لدى مجمس قضاء 

محمو ، ذلك أن الضحية يعتبر من الغير بالنسبة لتمك األشغال فيو ليس مستعمال لألشغال وال 
قائما عمييا فيو مجرد طفل ، كما أن عممية أحداث حفرة كبيرة غير مغطاة وغير محاطة بسياج 

وع خطير يتجاوز ما يجوز أن يتحممو الخواص عمى يحول دون وصول األطفال إلييا ىو مشر
أساس مبدأ المساواة أمام األعباء العامة ، كما أن إشراف البمدية عمى عممية الحفر يجعل 

 .مسؤوليتيا قائمة
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لقد استقر القضاء اإلداري عمى اعتبار ىذه المسؤولية غير قائمة عمى الخطأ ، بل عمى   
شترط في مثل ىذه الحاالت ارتكاب خطأ ولو عمدي من أساس نظرية المخاطر ومن ثمة ال ي

وىو الوفاة في حالتنا ىذه ويكون نتيجة ) قبل البمدية ، بل يكفي أن يكون ىناك ضرر استثنائي 
(. وىي الحفرة) لوجود مشروع عمومي 

ىاتو ىي إذن قواعد المسؤولية اإلدارية عن أضرار األشغال العمومية والتي يتم فييا   
األضرار الواقعة عمى المنتفعين من األشغال العامة والمشاركين فييا من جية   ين التمييز ب

وبين األضرار الواقعة عمى الغير من جية أخرى ، فتأسس المسؤولية عمى الخطأ في الحالة 
. األولى وعمى المخاطر في الحالة الثانية

التعويض عمى أساس المساواة أمام األعباء العامة : الفرع الثاني 
اعتمدت المسؤولية اإلدارية عمى ىذا األساس لما تكون اإلدارة منفذة لنشاطاتيا قصد 
تحقيق المنافع العامة ، إال أنيا تسبب أضرارا بعدم إتباعيا مبدأ المساواة في تحقيق المنافع 
العامة ، مثل تحميل شخص ما عبئا ماليا مع استفادة الجميع أو األغمبية من عمل اإلدارة ، 

يق ىذا في عدم تنفيذ قرارات العدالة أو تنفيذ القوانين ومن أبرز الصور عدم امتثال اإلدارة وبتحق
قد تنتج عن المنازعات اإلدارية قرارات قضائية استعجاليو بوقف تنفيذ الذي . لمقرارات القضائية 

حوز قوة تباشره اإلدارة في حق من حقوق األفراد ، وقد تصدر أحكام أو قرارات قضائية نيائية ت
الشيء المقضي فيو ، مما يسمح لألفراد الحق في تطبيقاتيا عمى ارض الواقع ضد اإلدارة 

. المعنية بالقرار القضائي 
المفروض عمى اإلدارة أن تقوم بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدىا لصالح األفراد   

. 1بمجرد تقديميم ليا السند التنفيذي المسمى النسخة التنفيذية 

                                                           

 . إ .م .من ق إ 602أنظر المادة  - 1
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في حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ القرارات القضائية النيائية الصادرة ضدىا ، فيل يطبق   
عمييا التنفيذ الجبري؟ ألنو في ىذه الحالة يجسد مبدأ المساواة لحماية حقوق األفراد في مواجية 

. اإلدارة 
ذا األخير يعرف المتعارف عميو ىو إمكانية التنفيذ الجبري ، إذا ما اقترن بسند تنفيذي وه  

.  ...م.إ.ق 600حسب المادة 
ففي حكم يتعمق بتعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن مجمس الدولة بقرار 

جاء فيو أن بمدية عنابة الممثمة من طرف 2004 /15/06مؤرخ في 013551 1يحمل رقم
مجمس  عن28/24/2002رئيس المجمس الشعبي البمدي قامت باستئناف القرار الصادر بتاريخ

دج عن االمتناع  200.  000. 00عميو بمبمغ  قضاء عنابة والذي ألزميا تعويضا لممستأنف
ممتمس إلغاء القرار  10/01/2000عن تنفيذ القرار الصادر عن الجية القضائية نفسيا بتاريخ
فبالرجوع إلى محتوى محضر التبميغ . المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم تأسيس 

ستفاد أن المحضر القضائي اشبت امتناع بمدية عنابة عن تنفيذ ما ي 11/06/2001خالمؤر
تصفو وحيث أنو يثبت من أوراق ممفا لدعوى أنو ال يوجد أي شيء يثبت سعي البمدية المستأنفة 

عن التنفيذ  لإلطالع، وبالتالي فيتعين اعتماد محضر 2000 /10/01لتنفيذ القرار السابق في
من  340مال بأحكام المادة ع 11/07/2001لمحضر القضائي بتاريخالمحرر من طرف ا

م يعتبر البمدية ألحقت ضررا بالمستأنف عميو بعد تنفيذ أحكام القرار الذكور وأن ىذا ...ق
.  2الضرر يستحق التعويض كما توصل إليو قضاة الدرجة األولى
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 :خاتمة

نخمص من خالل ىذا البحث أين تناولنا دراسة موجزة لدعوى التعويض كنموذج من   
دعاوى القضاء الكامل ىذه األخيرة التي يممك فييا القاضي اإلداري صالحيات واسعة لفض 

عادة الحقوق إلى أصحابيا فمو أن يحكم  النزاع القائم تتمثل في إعادة الحال إلى ما كان عميو وا 
وأخيرا .باإللغاء والتعديل واستبدال عمل بآخر بعد إبراز وجو العيب في العمل غير الشرعي 

. الحكم بالتعويض لصالح المتضرر متى اقتضت الحاجة لذلك 

تبرز دعاوى القضاء الكامل في عدة أشكال ىي المنازعات المالية لمموظفين المنازعات 
ولقد ركزنا عمى ىذه ... د اإلدارية دعاوى التعويض االنتخابية المنازعات الضريبية دعاوى العقو

باإلضافة  –ليا من صدى واسع من جية ومن جية أخرى لما تحتمو  السيمااألخيرة في بحثنا 
من مجمل القضايا المطروحة أمام القضاء اإلداري فيي ترمي لممطالبة  -إلى دعوى اإللغاء 

. رة سواء كانت مادية أو قانونية بالتعويض وجبر األضرار المترتبة عن أعمال اإلدا

:  لقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى النتائج التالية 

سميت دعاوى القضاء الكامل بيذه التسمية كونيا تؤمن الحماية الكاممة لألفراد حيث تمتد . 1
لتشمل اإللغاء والتعويض وأحيانا اتخاذ قرار ىو أصال من اختصاص اإلدارة  سمطة القاضي

عالن اسم أيممك القاضي مس وضوع االنتخابات حيثمثل م لة إعادة حساب األصوات وا 
. المترشح الفائز الجديد 

فيي ال . دعوى التعويض ليست ىي نفسيا دعوى القضاء الكامل ، كما يظن البعض . 2 
. تتعدى أن تكون أحد صورىا وليست كميا 

ألضرار التي تسببت بيا فإن ىذه بما أن التعويض ىو جزاء قيام مسؤولية اإلدارة عن ا. 3 
التعويض إضافة إلى ذلك البد من توافر شروط خاصة لمضرر حتى يكون س األخيرة ىي أسا
. قابل لمتعويض
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ن ضمن عمم . رغم األىمية الكبيرة لقضاء اإللغاء فإنو ال يوفر الحماية الكاممة. 4  ألنو وا 
. لضارة التي رتبتيا اإلدارة القرارات غير المشروعة، فإنو ال يكفل تغطية اآلثار ا

فضال عما سبق ، فإن قضاء اإللغاء الذي ىو طريق مراقبة القرارات اإلدارية ، ال يتناول . 5 
المادية ، ومن ثم فإن رقابة اإلدارة في ىذا المجال تتم عن طريق القضاء الكامل  أعمال اإلدارة

. بما فييا دعوى التعويض

غم إغالق باب الطعن باإللغاء، سواء تعمق األمر قضاء التعويض يبقى مفتوحا ر. 6 
سنة كاممة من  15أو من خالل ميعاد التعويض الذي يسري لمدة  بالنصوص التي تمنع ذلك

(. 133سقوط الحق بالتقادم في القانون المدني حسب نص المادة )تاريخ الضرر 

ة وتطبيقا من أجل ليذا فإن دعوى التعويض ىي أبرز دعاوى القضاء الكامل وأكثرىا قيم  
. حماية الحقوق الفردية في مواجية أعمال اإلدارة التعسفية

بعدما انتيينا من محاولة اإللمام بموضوع بحثنا واإلحاطة بأىم جوانبو ، بقي القول أن   
المشرع الجزائري قد خطي خطوة كبيرة في مجال القانون اإلداري ، حيث خصنا بجزء كبير من 

مام القضاء اإلداري ، نرى حاليا أنو يجب تحقيق االزدواجية الفعمية لمقضاء اإلجراءات المتبعة أ
كما تجدر اإلشارة إلى أن القضاء اإلداري ورغم االمتداد . الجزائري ، وتكوين قضاة متخصصين

النسبي لموضوع مسؤولية اإلدارة إال أنو مازال إلى غاية اليوم يعتمد في تقرير المسؤولية منح 
ى مبادئ وأحكام القانون المدني رغم النداءات العديدة والمتكررة لفقياء القانون التعويضات عل

اإلداري ومحاولتيم أيجاد مبادئ أخرى خاصة وبديمة عما ىو عميو الحال بالنسبة لقواعد 
. المسؤولية في القانون المدني 
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 : النصوص القانونية .1

: التشريع   -أ

، 66/154، المعدل والمتمم لألمر رقم  1990أوت  18، المؤرخ في  90/23القانون . 1 
. 36عدد  ر.ج

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،  1966جوان  08، المؤرخ في 66/154األمر رقم . 2 
. 47 ، ع ر.ج 

، 66/154، المعدل والمتمم باألمر 1969سبتمبر  18، المؤرخ في 69/77األمر رقم . 3 
. 82المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ، ج ر العدد  1966جوان  28المؤرخ في 

، المتضمن نزع الممكية من أجل المنفعة  1991أفريل  27مؤرخ في  91/11قانون رقم ، . 4
 .21، ع ر. العمومية ، ج

 .44 ،عر .جالمتضمن حماية التراث الثقافي ،  1998مؤرخ في  98/04القانون رقم،. 5

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 25/02/2008، الصادر بتاريخ  08/09القانون رقم . 6
 .21ع  ،ر.واإلدارية ، ج

. 37 ،عر .ج، المتضمن قانون البمدية  2011يونيو  22المؤرخ في 11/10القانون رقم . 7

. 12،عج ر، المتضمن قانون الوالية 2012فبراير  21المؤرخ في  12/07القانون رقم . 8 

. 31، ع ، يتضمن القانون المدني ، ج ر 2017ماي  13، المؤرخ في 07/05القانون . 9 

التنظيم  -ب

متضمن كيفيات تطبيق ،  1993يوليو  27، المؤرخ في  186-93مرسوم تنفيذي رقم . 1 
. 51، ع ، ج رالمتضمن قانون نزع الممكية ألجل المنفعة العمومية 91/11القانون رقم 
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: القرارات  -ج

، المجمة القضائية ،  1988\01\30، الصادر بتاريخ  58826قرار المجمس األعمى ، رقم . 1
.   1990سنة ،  03عدد

، 1991، المجمة القضائية  1988-07-16، بتاريخ  52862قرار المجمس األعمى ، رقم . 2
 .01العدد 

، المجمة القضائية ، العدد 13/01/1991، بتاريخ( الغرفة اإلدارية) قرار المحكمة العميا، . 3
.  1996، سنة 02

، 1، المجمة القضائية ، العدد 11/04/1993، بتاريخ  96237قرار المحكمة العميا رقم . 4
.   1994سنة 

، مجمة مجمس الدولة ، العدد 15/06/2002، بتاريخ  13551قرار مجمس الدولة رقم .. 5
 2004، سنة  05

، مجمة مجمس الدولة ، العدد الخاص ، سنة 15/06/2004بتاريخ  10847قرار رقم . 6
2004  .

 II-  المراجع الفقهية

: الكتب  -أ 

.  2006عبد العزيز شيحا ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  إبراىيم. 1

أبوبكر صالح بن عبد اهلل ، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة ، المطبعة العربية ، . 2 
 2006 .غرداية ، الجزائر ،

.  1965أبي راشد فرج ، المسؤولية اإلدارية ، بيروت ، . 3

قضاء التعويض ( االبطال) القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء أحمد رفعت عبد الوىاب ، . 4 
. واصول اإلجراءات، دون سنة نشر 
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أحمد محمود جمعة ، منازعات التعويض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف ، . 5 
.  2005اإلسكندرية ، 

طبوعات احمد محيو، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز الحق وبيود خالد ، ديوان الم. 6
 1992 .الجامعية ، الجزائر،

، دار ىومة لمطباعة و النشر  1باية سكاكني ، دور القاضي بين المتقاضي و اإلدارة ، ط. 7
.  2006و التوزيع ، الجزائر ، 

جازية صاش ، قواعد اإلختصاص القضائي بالدعوة اإلدارية في النظام القضائي الجزائري . 8 
 1993_1994 .، جامعة الجزائر ،

، نوميديا  1خميل بصنوبرة ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج . 9
. 2010والتوزيع ، قسنطينة ، الجزائر ،  لمطباعة والنشر

.  1995المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ديوان ،"ون المنازعات اإلدارية رشيد خموفي ، قان.10

 .2006، ديوان المطبوعات الجامعية ،2اإلدارية ، ط رشيد خموفي ، شروط قبول الدعوى. 11 

.  1994المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، رشيد خموفي ، قانون المسؤولية اإلدارية ، ديوان.12 

.  2013، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2رشيد خموفي ، قانون المنازعات اإلدارية ، ج. 13

.  2013منشورات كميك ،، 1،ط 2القضاء اإلداري ،جاد الجزائري في اإلجتوسايس جمال،.14

  1، ط 01مجمد رقم القاىرة ، ، ، دار المعارف 1سعاد الشرقاوي ، القضاء اإلداري ، ط. 15 
1970  .

سميمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي ، جامعة . 16 
 1976 .عين الشمس

, الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاىرة سميمان محمد  .17
1986 .
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سميمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري العام ، قضاء التعويض وطرق الطعن في . 18 
. 1986العربي القاىرة ،  األحكام ، دار الفكر

دار النيضة العربية لمنشر ، ، 5شفيق ساري جورجي ، قواعد وأحكام القضاء اإلداري ، ط. 19
 2002-2003 .القاىرة ،

عبد العزيز عبد المنعم خميفة ، ركن الخطأ في المنازعات اإلدارية ، دار الفكر العربي ، . 20
 . 2007سنة دون طبعة ، 

عبد العزيز عبد المنعم خميفة ، دعوى التعويض اإلداري في الفقو وقضاء مجمس الدولة ، . 21
.   2009االسكندرية ، منشأة المعارف ،

.  2007عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، . 22

         اإلزدواجيةري في الجزائر بين نظام الوحدة وعمار بوضياف ، القضاء اإلدا. 23
. الريحانة ، الجزائر ، دون سنة  ، دار2000- 1962

، دار  1عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ط. 24 
.  2003المحمدية ، الجزائر،  لنشر والتوزيع ،لىومة 

عمار عوابدي ، األساس القانوني المسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفييا ، الشركة . 25 
. 1982الجزائر ،  الوطنية لمنشر والتوزيع ،

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، جعمار . 26 
 .1998 الجزائر ، طبعة

، 2، ط 2عمار عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي ، ج. 27
.  2003الجامعية ، الجزائر ،  ديوان المطبوعات

، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن 2ة اإلدارية ، طعمار عوابدي ، نظرية المسؤولي. 28 
. 2004عكنون ، الجزائر ،
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عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية دراسة تأصيمية ، تحميمية ومقارنة ، ديوان . 29
.   2004المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

والتوزيع ، عنابة ،  عمارة بمغيث ، الوجيز في اإلجراءات المدنية ، دار العموم لمنشر. 30
.  2002ن ، الجزائر،.س.د

، الديوان الوطني لألشغال التربوية ، 2الغوثي بن ممحة ، قانون القضاء الجزائري ، ط. 31 
. 2000الجزائر ، 

فاطمة سنوسي ، دور التظمم في حل النزاعات اإلدارية في القانون الجزائري ، دار مدني . 32 
. 2003، الجزائر ،

بن شيخ اث ممويا ، دروس في المسؤولية اإلدارية ، الكتاب األول ، دار لحسين . 33 
 2007 .الخمدونية ، الجزائر ،

، دار النيضة العربية ،  1ط -الرقابة القضائية  –ليمة كامل ، الرقابة عمى أعمال اإلدارة . 34
1970  .

ت الجامعية ، ماجد راغب الحمو ، مبدأ المشروعية ، قضاء التعويض ، دار المطبوعا. 35
. 1995اإلسكندرية، 

محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، طبعة مزيدة ومنقحة ، دار العموم . 36 
.  2005الجزائر ،  لمنشر والتوزيع،

محمد الصغير بعمي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، دار العموم لمنشر والتوزيع ، طبعة . 37
2009  .

  اإلسكندريةة المعارف ، القضاء اإلداري ، منشأ الوسيط في ين ،دامي جمال المحمود س. 38 
2008  .

 .1990عربي ، القاىرة ، دار الفكر النا ، الوسيط في القضاء اإلداري ،محمود عاطف الب. 39 
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مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات . 40 
. الجامعية ،الجزائر ، بدون سنة 

، ديوان المطبوعات 4، ط 2مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، ج. 41 
 2007 .الجامعية ، الجزائر،

، ديوان المطبوعات 3، ط 3مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، ج. 42
 2005 .الجامعية ، الجزائر،

شييوب، المسؤولية في المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، ديوان مسعود . 43
. المطبوعات الجامعية ، دون سنة نشر 

.  معوض عبد التواب ، دعاوى التعويض اإلداري وصيغيا ، دار الفكر الجامعي ،، دون سنة . 44 

. التوزيع ، الجزائر ، دون سنة ، لباد لمنشر و  1ناصر لباد ، القانون اإلداري ، ط. 45

 الجزائر ، ،نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، دار اليدى ، عين مميمة. 46 

. 2009 

.  1998 ن ،.م.د،2، ط 2يوسف سعد اهلل الخوري ، القانون اإلداري العام ، ج. 57

: المذكرات الرسائل و -ب 

سيام عبدلي ، مفيوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص . 1 
.   2008/2009قانون اإلدارة العامة ، جامعة العربي بن مييدي ، ام البواقي ، 

عمر بوجادي ، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه في . 2
عة القانون ، جام

.   2011جويمية 13مولود معمري ، تيزي وزو، 

ياسمينة بوالطين ، التعويض عن األضرار الناجمة عن األخطاء المرفقية و الشخصية في . 3
  -2005المدرسة العميا لمقضاء ، الجزائر ،  شيادةمذكرة التخرج لنيل  القضاء اإلداري ،

2006   .
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: المجالت و المقاالت  -ج

. 2005اإلثبات في المواد اإلدارية ، مجمة االجتياد القضائي ، العدد الثاني ، نوفمبر، محمد محدة ، . 1

.  2004 ،3،ع  2 جحسين بن الشيخ أث ممويا، مجمة المنتقى في مجمس قضاء بجاية، . 2 

: قائمة المراجع بالمغة الفرنسية  -ثانيا

1) Andrei de Laubadere , traite de droit administratif , 2 edition , tome 2 paris , 
France , 1971.  

2) Chevalier , le droit administratif, droit de privilège , revue pouvoir, no=46, 
1998. 

 3) Dalloz , Encyclopédie juridique , répertoire de la responsabilité de la 
puissance publique, 2003.  

4) L article ,15 de la déclaration de droit de Lhomme du citoyen du 26 
aout stipule: la société a le droit de demande a toute publique son 
administration. 
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ملخص المذكرة  

 

كرس الدستور الجزاُري َ وجود فضاء اداري فً شكل منفصل عن  

. القضاء العادي الشًء الذي أدى إلٍ اهتمام أكبر و خاص بالمنازعات اإلداريٌ

وما يميز هذه المنازعات يتجسد علٍ وجى الخصوصَ فً الشروط   

. الشكليٌ لقبول الدعوى اإلداريٌ 

فً قانون اإلجراءات المدنيٌ مجموعٌ من  1966ع المشرع لقد وض  

المواد المتعلقٌ بوذه الشروط كما ساهم القضاء اإلداري فً تجسيد ها و 

.  توضيحوا

و  2008لكن بعد صدور قانون اإلجراءات المدنيٌ و اإلداريٌ سنٌ  

ُيٌ و التػيرات التً تست میدان التقاضً ضف الٍ ذلك غياب اِجتوادات القضا

. الفقويٌ خلق صعوبات كبيرة فً فوم و تطبيق هذا القانون

و تتناول هذه المذكرة عرض و شرح هذه الشروط المذكورة فً قانون  

 . اإلجراءات المدنيٌ و اإلداريٌ و المتعلقٌ برفع الدعوى اإلداريٌ

: الكلمات المفتاحية

 دعوی/    3 لقضاء الكاملا/ 2 ي لنظام القانونا /1

 

 


