
 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 العلمـي والبحـث العالـي التعليــم وزارة
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 
 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
 

 :............                                                  المرجعكلية الحقوق و العلوم السياسية
 القانوف العاـ: قسم

 
 

 شهادة الماستر  نهاية الدراسة لنيلمذكرة 
 

 ظل فيالمسؤولية اإلدارية 
 التشريع الجزائري

 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية
 

اإلدارم القانوف : التخصص                                                                    حقوؽ :الشعبة
 

  :تحت إشراف األستاذ                        :                                              من إعداد الطالبـــــة
 براشد ياظبينة                                                                                 زكاتْب خالد  

 

أعضاء لجنة المناقشة 
 رئيسا..................................................................... بن عواِف علي:(ة)األستاذ
مشرفا مقررا ................................................................... زكاتْب خالد :(ة)األستاذ

ممتحنا ...................................................................بوسحبة جيبلِف:(ة)األستاذة
 

 2020 / 09/ 09: تاريخ المناقشة
 

 2019/2020: السنة الجامعية



 
 
 
 

 إههههههههههههههههههههههههـداءء
 
 
 
 
 

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
ء
ء
ء

ء..............................زيزةههههههههيءدلعهههههىءروحءأمههههههه لءءءءءءءءءءء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شكءوء تـيكءء
 

 ءيستننء نءإهدءدلعتهحمء  ءدللتـمءء"ءءدلفضلء ينشمد نسقوء ءء"ء عمء تقلءداء سبحانءوء تحللءء

ءءزود ييء حلـءءدلعشكرء علءإهدءدلسبحءلعحء ـدنءلنحءديء قوييحاءوءء حلششكءلأل لحذءدلفهحضل

.ءدتعقدحاء يعةء حإعتء نء ثكداءإهدءدلسبح

ءكعحء ءيفق ننءأنءأ تـمء حلششكء للءأ ضحاءلجنةءدلعنح شة

ءأوءزديلء ح ـانء نءد عحمءدلـرد ةء نجححءلنيلء يحدةءدلعح لكءوءأ يكدء للءكلءأ لحذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ء



 المختصرات أهم قائمة
  

 :العربية  باللّغة :أوالً 
 

 .آخره إلى ……………..…………………………………………………….…....… . الخ-  1
 .الّرسمية الجريدة ….……………………………………………… ………….……….ر .ج-  2
 .الجزء ………………..……………………………………………………………… . ج-  3
 .الجامعية المطبوعات ديوان ……………………………………………….……….… .ج .م .د-  4
 .سنة دون ………………………………………………………………….…..…… .س .د-  5
 .الّصفحة إلى الّصفحة من ….……………………….…………………………....… .ص .ص-  6
 .الّصفحة …………………………………………………………………….….…… .ص-  7
 .الطبعة …………………………………………………………………….…………. .ط-  8
 .العدد …………………………………………………………………….…………… .ع-  9

 .فقرة……………………………….………….………………………………….… .ف-  10
 .واإلدارية المدنية ٌاجراءات قانون ....….…………………… ……………………... إ .م .إ .ق-  11

 .المدنية اإلجراءات قانون ……………………………………………………….... .م .إ . ق  12-
. البلدي الشعبي المجلس ..................................................................… .ب .ش . م 13 -

. 
 :الفرنسية   باللّغة:ثاًنيا 

 

1- C.E …………………………………………………........................Conseil d’Etat. 
2- C.P.U ……………………..………………….. Centre De Publications Universitaires. 
3- C.S.CH.ADM…................................. La Cour Suprême Chambre Administrative. 
4- Déc. ….……………………….……………………....…………………….. Décision. 
5_ Doc.Inf………………………………………………………….Document Informatique. 
6- IBID. …………………………………….………………… Même Ouvrage Précédent. 
7- J.O.R.F. ………………….………………Journal Officiel de la République Française. 
8- L.G.D.J. ……............................. Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence. 
9- N°. ……………………………………………………………………………. Numéro. 
10- OP.CIT. …………………..………………………….... Ouvrage Précédemment cite. 
11- P…………………………….……………………………………………………..page. 
12- P.P ……………………………..………………………………… De Page à La Page. 
13- R.A.J.A ………………………… Recueil d’Arrêts de la Jurisprudence Administrative. 
14- R.R.J. ……………………..………………….. Revue De La Recherche Juridique. 



  ـــــــــــــــــــــــالمقدمةــــــــــــــــــــــــــ 
 

       

 

اؼبسؤكلية عامة ىبتلف مفهومها بإختبلؼ اجملاؿ الذم تدرس فيو، فإذا كانت اؼبسؤكلية أدبية تنتج عن ـبالفة كاجب           

 من 124عن ـبالفة إلتزاـ قانوٓف كما قبد اؼبادة - على عكس ذلك–فإف اؼبسؤكلية القانونية تنتج  (ال ينص عليو القانوف)أديب 

كل عمل أيا كاف يرتكبو اؼبرء ك يسبب ضررا للغّب يلـز من " القانوف اؼبدٓف اعبزائرم تأيت بقاعدة عامة  حبيث تنص على أنو 

". كاف سببا يف حدكثو بالتعويض

      إذا حاكلنا إهباد تعريف عاـ للمسؤكلية، فإننا قبد من الناحية اللغوية أنو يقصد بكلمة اؼبسؤكلية قياـ شخص ما بأفعاؿ أك 

تلك التقنية القانونية الٍب تتكوف أساسا من " تصرفات يكوف مسؤكال عن نتائجها، أما من الناحية اإلصطبلحية فإف اؼبسؤكلية ىي

تداخل إرادم ينقل دبقتضاه عبئ الضرر الذم كقع على شخص مباشر بفعل قوانْب الطبيعة أك البيولوجيا أك القوانْب اإلجتماعية إُف 

 (.       1)"شخص آخر  على أنو ىو الشخص الذم هبب أف يتحمل ىذا العبئ

     فنجد اؼبسؤكلية اؼبدنية يف القانوف اؼبدٓف، ك اؼبسؤكلية اعبنائية يف القانوف اعبنائي ، ك اؼبسؤكلية الدستورية يف القانوف الدستورم، 

ك اؼبسؤكلية الدكلية يف القانوف الدكِف العاـ، ك يف القانوف اإلدارم قبد اؼبسؤكلية اإلدارية ك ىي جوىر حبثنا ىذا، حيث تَبتب يف 

 .حالة حدكث ضرر ما من جراء أعماؿ اإلدارة العامة

إف النظاـ القانوٓف لتعويض اؼبتضرر بسبب النشاط اإلدارم تتضمنو نظرية مسؤكلية األشخاص اإلعتبارية عن أعماؿ اؼبرفق      

العاـ، ىذا النظاـ القانوٓف يتميز كفقا ؼبا يسمى بنظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية، ك الذم كجد أساسا يف نظاـ اإلجتهاد القضائي الفرنسي 

.   (2 )الذم رفض تطبيق قواعد القانوف اؼبدٓف على ىذه اؼبسؤكلية إلختبلؼ اؼبراكز القانونية

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

" 07المسؤولية في القانون اإلداري  د م ج صفحة " لعشب محفوظ  (1)

(2)- DE LAUBADERE. A : Traité de droit administratif ; tome I,16eme édition, L . G . D . J . , Paris,2002.p22 
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يقـو النظاـ القانوٓف ؼبسؤكلية اإلدارة العمومية على مبدأ التوافق ك التوازف بْب اؼبصلحة العامة ك ما تقتضيو من حتمية تبلـؤ ك    
. تناسب أحكامها مع إدارة ك تسيّب اؼبرافق العامة

         إف ىذه اؼبسؤكلية تقـو بسبب أضرار ناصبة عن األخطاء اؼبصلحية ك الٍب تنسب قانونا لئلدارة، ك ىي يف الواقع مرتكبة 
من طرؼ أعواهنا فتتحمل اإلدارة العامة مسؤكليتها بدال من موظفيها، إذ سبثل ىذه اؼبسؤكلية أنبية بالغة بإعتبارىا إحدل 

. 1الوسائل األساسية إلنصاؼ األفراد الدين قد تتعرض حقوقهم إُف اؼبساس هبا
       تتحدث الدراسات يف ىذا اجملاؿ بصفة شاملة عن مسؤكلية اإلدارة العمومية بصفة عامة كما نشأت دكف ربطها بالواقع 

. اعبزائرم أم بالتطورات اغباصلة يف اجملاؿ التشريعي ك القضائي 
     إف معرفة القواعد اؼبطبقة على مسؤكلية اإلدارة من طرؼ القاضي اعبزائرم ك معرفة اإلذباه الذم سلكو اؼبشرع اعبزائرم 

يستلـز ربليبل شامبل لنظرة كليهما ؼبسؤكلية اإلدارة العمومية ، ك منو معرفة األسباب الٍب دفعتهم إُف إرساء قواعد خاصة 
:  تكمن يف ثبلث نقاطأىمية ىذا البحثؼبسؤكلية اإلدارة العمومية يف اعبزائر ك عليو فإف 

. اإلطبلع على اؼبسؤكلية اإلدارية كما نشأت ك كيف تعامل القاضي اعبزائرم مع قواعدىا: أوال-  
. التعرؼ على التطورات الٍب حصلت يف ىذا اجملاؿ سواءا تشريعيا أك قضائيا: ثانيا - 
 .إبراز القواعد اعبديدة الٍب تظهر كجود نظاـ ؼبسؤكلية اإلدارة العمومية دبفهـو التشريع اعبزائرم: ثالثا - 
 يبلحظ أف الدكلة اعبزائرية كمنذ ىذا 1996 إف اؼبتتبع للمنظومة التشريعية يف اعبزائػػر خاصة بعػػد صدكر دستور سنة      

التاريخ دخلت يف مرحلة التغيّب اعبذرم يف ؾباؿ النظاـ القضائي،حيث مت اإلنتقاؿ من نظاـ كحدة القضاء إُف نظاـ اإلزدكاجية 
القضائية ك ربقق ذلك بصدكر القوانْب اؼبنظمة لو مث بعد ذلك  ذبسد على اؼبستول العمػلي التغيّب النوعي فػػػػي ؾباؿ ىياكل 

. التنظيم القضائي من خبلؿ تنصيب اؽبيئات القضائية اإلدارية يف ـبتلف  درجاهتا 
 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية الذم تضمن نصوصا 09 -08       أما على الصعيد اإلجرائي صدر قانوف رقم 

جديدة تعكس التطور القضائي للدكلة ، حيث أفرد لئلجراءات اإلدارية كتابا كامبل كىو الكتاب الرابع من ىذا القانوف كأكرد 
. أحكاما خاصة بالدعول اإلدارية السيما شركط رفعها 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دفع عن تسأل الدولة -منكوبة مناطق وريةهالجم دياتلب بعض اعتبار يتضمن 1967) :/14/07 بتاريخ  الصادر المشترك رياالوز ار القر القرارات ىذه بين ومن
 . فيها.لممتضررين الالزمة الّتعويضات

 .اهفي المتضّررين تعويض الدولة يجب منكوبة مناطق سعيدة ية وال بلديات اعتبار المتضمن 1970 /11 /23في  الصادر المشترك رياالوز القرار
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عبلكة على ىذه القواعد العامة الواردة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كنظرا ػبصوصية اؼبنازعة اإلدارية ، فإنو يطبق       

بشأهنا قوانْب خاصة يتعْب على كل من القاضي كاؼبتقاضي مراعاهتا فبا هبعلها ذات طابع متميز عن اؼبنازعة العادية ك فبا ال 

شك فيو أف دراسة أم جانب من اؼبنازعة اإلدارية، ال يكتمل اال بدراسة ك ابراز فعالية دكره يف ربقيق معادلة التوازف موقف 

القضاء اإلدارم ك الصعبة بْب اإلدارة كاؼبتقاضي يف اؼبنازعة اإلدارية حبكم كونو قضاء إنشائي بطبيعتو ،كما ىو األمر بالنسبة 

.  للنظاـ القضائي اإلدارم الفرنسي

إستحدثت الدكلة اعبزائرية ؾبموعة من اإلصبلحات القانونية كاؼبؤسساتية كالٍب اعتربت نقلة نوعية يف اؼبنظومة اإلجرائية      

لتعزيز ضمانات حقيقية غبماية حقوؽ األفرادّ شكلت ذباه سلطات اإلدارة ، كتدعيم سلطات القاضي اإلدارم باعتباره حامي 

كذلك مسايرة  اؼبشركعية اإلدارية ، أماـ ظبو مركز اإلدارة كميزة البلتكافئ الٍب تطبع العبلقة بْب الفرد اؼبتقاضي ك اإلدارة

للتطورات الٍب تشهدىا الكثّب من الدكؿ الٍب ؽبا ذبارب عريقة كراسخة منذ فَبة طويلة يف ىذا اجملاؿ خاصة فرنسا كمصر 

 . لكوهنما اؼبرشد األكؿ يف ىذا اجملاؿ ك الٍب ؽبا أثر كاضح على العمل القضائي يف الدكلة اعبزائرية

        إف اإلجتهاد القضائي يف ؾباؿ القضاء اإلدارم عمل عرب مراحل متتالية على إهباد حلوؿ خاصة ؽبذه اؼبسؤكلية فوضع 

نظاما قائما بذاتو يتعلق هبا، أما التشريع فلم يتدخل سول يف حاالت معينة لتغطية أضرار خاصة، ك سوؼ نرل عرب ربليلنا ؽبذا 

. اؼبوضوع ـبتلف الفركؽ بْب نظاـ اؼبسؤكلية يف القانوف اإلدارم ك ما ىو متداكؿ فليو يف القانوف اؼبدٓف بإعتباره القاعدة العامة

      إف إستبعاد القضاء اإلدارم لقواعد القانوف اؼبدٓف من ؾباؿ التطبيق على مسؤكلية اإلدارة إستلـز منا البحث على 

. التطبيقات القضائية الٍب عمل هبا على ىذا اؼبنهج

      إف إستعماؿ القاضي الفاصل يف اؼبادة اإلدارية لقواعد جديدة للمسؤكلية اإلدارية ك تدخل اؼبشرع خبصوص إجراءات 

. الدعول إلثبات مسؤكلية اإلدارة يربز إذباىا جديدا يستوجب البحث عنو

   إف صبلة ىذه النقاط ىي لب اإلشكالية اؼبطركحة ك لعل أىم ىذه اإلشكاالت تربز من خبلؿ التباين يف تأسيس القرارات 
كيف ظهرت فكرة المسؤولية اإلدارية و  "" القضائية اؼبتعلقة دبسؤكلية اإلدارة العمومية، فهذا األمر يستوجب التساؤؿ حوؿ

كيف تطورت، و ما ىي أىم الخصائص  األسس التي يقوم عليها مبدأ المسؤولية اإلدارية و األىم في ذلك ما ىي 
 "".النتائج المترتبة على تحميل اإلدارة المسؤولية عن اإلضرار الناجمة عن أداء نشاطها 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المقدمـــة 

إف اإلجابة عن اإلشكالية اؼبطركحة إقتضت منا خطة تتناسب مع ما نود الوصوؿ إليو ك  ىذا إنطبلقا من إبراز مسؤكلية         

  اإلدارة كما نشأت لتحديد النظاـ الذم سلكو اؼبشرع ك القاضي اعبزائرم عرب عدة مراحل حسب التطورات اغباصلة يف اجملاؿ

.   التشريعي

       ك ألجل ذلك جاء تقسيمنا للبحث ثنائيا من حيث عدد الفصوؿ، ففي الفصل األكؿ بعنواف فكرة اؼبسؤكلية اإلدارية ، ك 

الذم يبثل نقطة اإلنطبلؽ حاكلنا معاعبتو من خبلؿ مبحثْب، فخصصنا اؼببحث األكؿ ؼبدخل نظرم ؽبذه الدراسة من خبلؿ 

إبراز نشأة مسؤكلية اإلدارة العمومية ك كذا اػبصائص الٍب ميزىا هبا اؼبشرع مربزين رأم الفقو ك القضاء اعبزائرم، أما اؼببحث 

. الثآف فخصصناه لشركط قياـ اؼبسؤكلية اإلدارية ك رأم القضاء يف تقدير التعويض للطرؼ اؼبتضرر

بعنػػواف األسس القانونية الٍب تقـو عليها اؼبسؤكلية اإلدارية ركزنػا علػى معرفػة ىػذه اعبوانػب من خبلؿ       ك يف الفصل الثآف ، 

مبحثػْب خصصنا األكؿ للمػػسؤكلية اإلدارة القائمة على أساس اػبطأ مبػػرزين ظهور التفرقة بْب ـبتلف أنواع اإلخطاء 

مث تطرقنا لتفصيل كل منهما على حدل ، أما اؼببحث الثآف فخصصناه للمسؤكلية  اإلدارية يف  (الشخصي ك اؼبرفقي)اإلدارية

غياب اػبطػػػػأ حيث حاكلنا إبراز أسس أخرل تستوجب قياـ اؼبسؤكلية اإلدارية اؼبتمثلة يف أساس اؼبخاطر ك أساس مبدأ اؼبساكاة 

اؼبَبتبة على  يف ربمل األعباء ك التكاليف كمػن خػػبلؿ ىذا األمػر يبكػن الػربط دبػا طرحنػا للنقػاش سػابقا لتحديػد أىهم النتائج

. ربميل اإلدارة اؼبسؤكلية عن اإلضرار الناصبة عن أداء نشاطها

.  فقػػد استخدمنا اؼبػػنهج التحليلػػي إضافة إلػػى اؼبػػنهج التاريخ ك اؼبقارفأمــا بالنسبة المــنهج المتبــع 

    اعتمدنا اؼبنهج التحليلػػي فػػي الفػػصلْب األكؿ كالثآف ؽبػذه الدراسػة التػي نػسعى مػن خبلؽبػا إُف إستقراء ك ربليػل النػصوص     

سابقا، أك ؾبلس الدكلة حاليا يف ؾباؿ مسؤكلية اإلدارة –احملكمػػة العليػػا – القانونيػة كاالجتهػاد الغرفػػة اإلداريػػة بػػاجمللس األعلى 

العمومية ضف إُف استخبلص توجهات كل منهما  كىذا ما أضاؼ لنا قدرة على فهم اؼبوضوع كبالتاِف االقَباب أكثر فبا 

أما اؼبنهج التارىبي إستخدمناه من خبلؿ التعرض إُف نشأة ك تطور اؼبػػسؤكلية اإلدارية بصفة عامة، كما  نتوخاه من ىذا البحث،

إعتمدنا على أسلوب اؼبقارنة كأداة مهمة يعتمد عليها يف أغلب البحوث ، عند تطرقنا لتطورىا ك تطبيقها يف القضاء اعبزائرم 

 . مقارنة مع القضاء الفرنسي، حيث يبكننا اغبكم على مدل تطور القضاء اإلدارم اعبزائرم
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 اؼبسندة باؼبهاـ يقوموف الذين اؼبوظفْب ىذا تستعمل كيف ، بوظيفتها العامة اؼبرافق ؿ خبل من العامة اإلدارة تقـو       

 مسؤكلية يولد ما كىذا كجو، على أحسن تقـو بواجباهتا ال قد اؼبرافق ىذه كأف ىبطئوف اؼبوظفْب فإف ىؤالء كبالطبع إليهم،

 مسؤكلية حوؿ موضوعنا ينصب أف إُف إضافة نشأهتا، يف الغوص من البد العامة مسؤكلية اإلدارة عن كللتكلم اإلدارة،

 ؽبا ىذه اإلدارة فإف اعبزائر،كلذلك يف اؼبسؤكلية ىذه قواعد عن للبحث ما يدفعنا كىذا اعبزائرم القانوف يف العمومية اإلدارة

 ما يستلـز كىذا اؼبدنية اؼبسؤكلية عن أصح كبعبارة غّبىا عن اؼبسؤكلية اإلدارية اختبلؼ ذلك إُف ضف كفبيزات، خصائص

 .الغموض إلزالة اؼبسؤكليتْب ىاتْب بْب التفرقة منا

 القاعدة ىذه تطبيق عن للبحث يدفعنا ما كىذا مسؤكلية اإلدارة على اؼبدٓف القانوف قواعد تطبيق رفض اإلدارم القضاء إف

 .اعبزائرم القضاء يف

 :مبحثْب  خبلؿ من عليها اإلجابة حاكلنا النقاط ىذه إف

 .خصائصها اإلدارية اؼبسؤكلية نشأة ك تطور فكرة : األول المبحث

 .قياـ مسؤكلية اإلدارة ك رأم القضاء يف تقدير التعويض : الثاني المبحث
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: نشأة وتطور فكرة المسؤولية اإلدارية و خصائصها: المبحث األول

ظلت الدكلة بصفة عامة ك الدكلة بصفة خاصة ك غبقبة طويلة من الزمن غّب مسؤكلة عن أعماؽبا ك كظائفها -       

اؼبختلفة ، ك كذا عن أخطاء موظفيها، ك يعود ذلك إُف الفكرة الٍب كانت سائدة آنذاؾ ك ىي أف الدكلة شخص معنوم 

ك ىو ما يتناقض مع السادة  (1)ؾبسدة يف اؼبلك الذم ال ىبطئ أبدا، ك كذا إُف فكرة السيادة بإعتبار أف اؼبسؤكلية إلتزاـ 

. يف شكلها التقليدم دبا تنطوم عليو من ظبو كإطبلؽ

 بدأ اؼبفهـو اؼبطلق لعدـ مسؤكلية الدكلة يندثر خاصة مع إتساع ؾباؿ 20 ك بداية القرف 19     إال أنو يف هناية القرف 
تدخل الدكلة يف صبيع اجملاالت فبا ينتج عنو تعدد األضرار على األشخاص ك األمواؿ، ك بدأت فكرة اؼبسؤكلية تشق طرقها 

كبو التطبيق، إذ عبأ يف بعض القوانْب إُف منح تعويضات عن األضرار الناذبة عن نشاط اإلدارة دكف أف تعَبؼ دبسؤكلية 
اإلدارة، ك طبق القضاء ىذا اؼببدأ بعد مدة طويلة، إذ تطورت مفاىيمو، كعبأ إُف عدة نظريات حاكؿ من خبلؽبا إهباد أساس 

. قانوٓف ك من بينها نظرية الدكلة اؼبدنية ك اؼبرفق العاـ
   كَف يتم خضوع اإلدارة ؼبا ؽبا من سلطات ك إمتيازات للقضاء العادم أك اإلدارم دفعة كاحدة، ك إمبا مت ذلك ببطئ، ك 

عرب حقب زمنية متتالية، ك قد إختلفت النظم القضائية اؼبقارنة حوؿ تكريس مبدأ اإلدارة، حيث ظهرت يف الدكؿ 

األقبلوساكسونية ك خاصة إقبلَبا عدة ؿباكالت إلخضاع تصرفات اإلدارة لرقابة القضاء بالرغم من كجود مبدأ عدـ مسؤكلية 

التاج، ك مع سبتع اإلدارة بسلطات ك إمتيازات كاسعة يف الدكؿ األكركبية ك على رأسها فرنسا، فإنو َف يكن بإمكاف القاضي 

العادم أف يوجو ؽبا أمرا بالقياـ بعمل أك اإلمتناع عنو أك إلزامها بالقياـ بعمل، إال أف قياـ الثورة الفرنسية ك ظهور مبدأ 

أعطيا دفعا قويا لتكريس مبدأ مسؤكلية اإلدارة، ك ىو ما نتج عنو منح " مونيسكيو"الفصل بْب السلطات على يد الفقيو 

. القاضي اإلدارم مهمة الفصل يف القضايا الٍب تكوف اإلدارة طرفا فيها
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أما عن الدكلة اعبزائرية فقد عرفت ىي األخرل عدة تطورات خبصوص تطبيق مبدأ مسؤكلية اإلدارة ك ىو ما سنتطرؽ لو 
. تباعا

: نشأة المسؤولية اإلدارية: المطلب األول
: عدم مسؤولية اإلدارة عن أعمالها: الفرع األول

    سبلصت اإلدارة ك ؼبدة طويلة من الزمن من مسؤكلياهتا عن أعماؽبا ك أخطاء موظفيها على أساس اإلعتقاد الذم كاف 

فبإعتبار أف التاج صاحب السيادة ال " THE KING CAN DO NO WRONG"سائدا ك ىو أف اؼبلك ال ىبطئ 

  .1ىبطئ فإف الدكلة ال تسأؿ عن أعماؿ موظفيها

:    ك يبكن حصر األسباب ك العوامل الٍب أدت أك ساعدت على ظبو مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة فيما يلي

طبيعة الدكلة قديبا ك ظركفها اإلجتماعية، السياسية ك اإلقتصادية،إذ كانت يف معظمها دكؿ دكتاتورية بوليسية ال زبضع . 1

 2 ؼببدأ الشرعية ك لرقابة القضاء، ك ىو ما ساعد على إنتشار ك توسع دائرة عدـ مسؤكلية اإلدارة عن أعماؽبا غّب اؼبشركعة

طبيعة العبلقة القانونية الٍب كانت تربط اؼبوظف بالدكلة ك الٍب عرفت بالتعاقدية ال سيما يف النظاـ األقبلوسكسوٓف، ك . 2

بالتاِف فإف اإلدارة ال تسأؿ عن األضرار الٍب يسببها موظفوىا للغّب، على أساس أف ىذه األضرار تعد خارجة عن نطاؽ 

. 3حدكد العقد اؼبتعلق بالوظيفة ك يتحملوف اؼبسؤكلية اؼبدنية أماـ القاضي العادم

 من دستور السنة الثامنة للثورة، إال أف 75كقد كرست فرنسا ىذه اغبماية ؼبوظفيها بعدـ إمكانية مقاضاهتم كفقا لنص اؼبادة 

 دبوجب 75ىذه اغبماية القانونية الٍب منحت للموظفْب ك العاملْب إستعملت بطريقة مبالغ فيها، فبا أدل إُف إلغاء اؼبادة 

. 4 19/09/1970اؼبرسـو الصادر يف 
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اإلىتماـ بقضايا حقوؽ اإلنساف ك الدكلة القانونية ك العدالة اإلجتماعية بصفة نظرية بغض النظر عن أساليب ك فنيات . 3
. تطبيقها

. إنعداـ األساليب القانونية ك اإلجراءات البلزمة إلخضاع اإلدارة للرقابة القضائية. 4
عدـ بركز ك بلورة فكرة التفرقة بْب اػبطأ اؼبرفقي ك اػبطأ الشخصي ك نظرية اؼبخاطر، كىو ساعد على عدـ ربديد اػبطأ . 5

 .1 اإلدارم
ظبو مبدأ سيادة الدكلة، حيث كاف ينظر إليو على أنو كاف يتناىف مع مبدأ اؼبسؤكلية ك ال يلتقياف، فالدكلة شخص . 6

معنوم تتمتع بكافة اغبقوؽ ك اإلمتيازات ك أساليب السلطة العامة، ك بالسيادة ك بالتاِف فإنو ال يبكن مساءلتها عن أعماؿ 
. 2 سلطتها دبا فيو التنفيذية

: ام الفرنسيـــــــــــالنظ* 
ك أنو إمتداد "LE ROI NE PEUT MAL" "الملك ال يسئ صنعا" كغّبىا من الدكؿ القديبة خضعت فرنسا ؼبقولة 

يف أرضو، ك ىو ما جعلو يتمتع بسلطة مطلقة يف تسيّب شؤكف الدكلة ك عدـ خضوعو للرقابة دبا فيها  لئلرادة ك ظل اهلل
الرقابة القضائية، ك إعتباره مصدرا للعدالة، ك التكفل شخصيا بالفصل يف أم منازعة، ك كذا كقف تنفيذ األحكاـ أك إصدار 

. حق العفو فيها
اؼبتعلقة   من النظاـ اؼبلكي إُف اعبمهورم، ك بظهور نظرية مونتيسكيو1789   ك بإنتقاؿ فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 

بالفصل ما بْب السلطات، ظهر جدؿ كبّب حوؿ عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التنفيذية، إذ أألف مناقشة 
تصرفات اإلدارة أماـ القضاء ك إعبلف مسؤكلياهتا ك إلزامها بالتعويض عن اإلخطاء الٍب يرتكبها موظفوىا يؤدم إُف تدخل 
السلطة القضائية يف أعماؿ السلطة التنفيذية على خبلؼ ما يقضي بو مبدأ الفصل بْب السلطات، ك َف يكن اإلختبلؼ 

قائما حوؿ اؼببدأ ك إمبا حوؿ تفسّبه، إذ ياخذ البعض بالفصل اؼبطلق بْب سلطات الدكلة، كىو ما كاف يبيل إليو رجاؿ الثورة 
الفرنسية متأثرين بذلك بإعتبارات تارىبية تتمثل يف تعسف ؿباكم النظاـ القدٔف، يف حْب كاف اإلذباه الغالب ك الواقع العملي 

. يرجع فكرة الفصل النسيب ؼبا يسمح بو
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 37:عوابدي عمار المرجع السابق،ص - 1       
 .7:،ص1982 أحمد أنور رسرون،مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية،دار النهضة العربية، -2        
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول    ءءءءء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 . 1من كجود نوع من الرقابة اؼبتبادلة بْب سلطات الدكلة للحيلولة دكف إستبداد كل سلطة بإختصاصاهتا

فجل األفكار الٍب كانت سائدة آنذاؾ كانت مع فكرة عدـ مسؤكلية اإلدارة عن أعماؿ صبيع موظفيها، حيث رأت السلطة 

الفرنسية أف احملاكم العادية قد تعرقل اإلصبلحات الٍب تعـز اإلدارة القياـ هبا لذلك عملت على إبعاد منازعات اإلدارة عن 

أف الوظائف " منو13 الذم نص يف اؼبادة 1790 سنة 24-16كالية احملاكم العادية، كذبسيدا ؽبذه األفكار صدر قانوف

القانونية تبقى دائما مستقلة عن الوظائف اإلدارية ك أف القضاء ال يبكنو تعطيل أعماؿ اإلدارة بأم طريقة كانت أك مقاضاة 

". أعواهنا من أجل أعماؿ تتصل بوظائفهم ك أف كل خرؽ ؽبذا اؼبنع يعترب خرقا فادحا للقانوف

 أف مقاضاة اإلدارة أك أعواهنا أماـ القضاء يؤدم إُف عرقلة أعماؽبا الٍب هتدؼ إُف 1790 ك قد إعترب اؼبدافعوف عن قانوف 

ربقيق الصاٌف العاـ، فمثبل إذا سبت مقاضاه اإلدارة حوؿ نزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العامة فإف ذلك سوؼ يؤدم حتما إُف 

. 2تعطيل اؼبشاريع الٍب مت من أجلها نزع العقار من مالكو

  ك على ىذا األساس صر قانوف يف السنة السادسة للثورة يبنع احملاكم صراحة من التعرض ألعماؿ اإلدارة أيا كاف نوعا ك 
أصبحت اإلدارة بذلك تتوُف مهمة الفصل يف اؼبنازعات الٍب تفصل بينها ك بْب اإلفراد، ك تطبيقا ؽبذا القانوف صدر قانوف 

 يبنح اإلختصاص يف النظر يف القضايا الٍب تكوف اإلدارة احمللية طرفا فيها غبكاـ األقاليم، ك 06/09/1790آخر بتاريخ 
للنظر يف اؼبنازعات الٍب تكوف اإلدارة اؼبركزية - كل يف حدكد إختصاصو–منح لئلدارة العامة فبثلة يف رئيس الدكلة ك الوزراء 

طرفا فيها، لتكوف اإلدارة بذلك اػبصم ك اغبكم يف آف كاحد ك ظبيت باإلدارة القاضية، ك ىو ما أعاؽ ربقيق ك تكريس 
مبدأ الفصل ما بْب السلطات، إذ أنو منع السلطة القضائية من البث يف القضايا اإلدارية يف حْب منح السلطة اإلدارية سلطة 

.     3البث يف القضايا اإلدارية مع أهنا ليست جهة قضائية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 كل شخص بين يديو سلطة مدعو أن يستبد بها فالبد إذا حتى تنظم األشياء بكيفية تجعل كل سلطة تمنع تجاوزات "  يقول مونيسكيو في كتابو روح القانون1       
" السلطة األخرى              

. 10:،،ص2000 الطبعة األولى،دار الريحان،2000 1962عمار بوظياف،القضاء اإلداري في الجزائر بين الوحدوية و االزدواجية،  2         
. 16:لعشب محفوظ المرجع السابق،ص  3         
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك أمػػاـ رفض الفقهاء ك القضاء لتمتع اإلدارة هبذا اإلختصاص اؼبمتاز، مت فصل اإلدارة العاملة عن اإلدارة القاضية،ك مت 

 من دستور السنة الثامنة، ك ىي ؾبلس الدكلة 52إنشاء إستشارية ـبتصة يف الفصل يف اؼبنازعات اإلدارية دبوجب نص اؼبادة 

يف العاصمة، كما مت إنشاء ؾبالس احملافظات يف باقي اإلقاليم، إال أف قرارات اجمللس َف تكن سول آراء مشاريع قرارات 

معلقة على مصادقة رئيس الدكلة، إذ أهنا َف تكتسي الطابع القضائي، كَف تكن شاملة كال هنائية، كما أنو َف يعتمد حاؿ 

. 1فصلو يف النزاعات على قواعد خاصة تطبق فقط على اؼبنازعات اإلدارية، ك إمبا طبق قواعد القانوف اػباص

 على ضركرة إستئذاف ؾبلس الدكلة قبل 1800 من دستور السنة الثامنة من الثورة الفرنسية لسنة 75   كػما نصت اؼبادة 

. رفع التعويض على موظفي اغبكومة بسبب أعماؽبم ك كظائفهم

 طلب ؼبنح رخصة 264 قدـ أمامو 1864 ك 1852   إال أف اجمللس َف يبنح اإلذف إال نادرا إذ أنو يف الفَبة اؼبمتدة بْب 

، ك ظل ىذا النص يعرقل رفع الدعاكل على اؼبوظفْب إُف غاية 2 طلب منهم فقط34ؼبقاضاة موظفْب فلم هبب إال على 

. 19/07/1970إلغائو دبوجب مرسـو 

 صدر قانوف اإلعَباؼ دبوجبو جمللس الدكلة بصبلحية الفصل يف اؼبنازعات اإلدارية اؼبرفوعة 24/05/1972  ك بتاريػخ 

أمامو بصفة هنائية ك دكف اغباجة إُف موافقة السلطة اإلدارية على قراراتو ك َف تعد األحكاـ تصدر بإسم الدكلة بل بإسم 

ىبتص ؾبلس الدكلة بشكل " التاسعة منو على أنو 9الشعب الفرنسي على غرار أحكاـ القرضاء العادم، ك قد نصت اؼبادة

. بات ك سيادم يف طعوف مواد اؼبنازعات اإلدارية ك يف طلبات اإللغاء لتجاكز السلطة

 .    ك أصبح بذلك ؾبػلس الدكلة جهة قضائية عليا ك مت الفصل بْب القضاء اإلدارم ك القضاء العادم

 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 12: عمار بوظياف المرجع السابق،ص- 1           

 .16،ص1995فتحي فكري،مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، الطبعة األولى،دار الكتاب الحديث، - 2           
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النظــام الجزائــري* 

   من اؼبسلم بو تارىبيا أف مبدأ مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا مبدأ حديث النشأة كجد يف أكاخر القرف التاسع عشر ك بداية 

القرف العشرين مع ظهور الدكلة القانونية، إال أنو ك باػبصوص يف تاريخ اعبزائر القانوٓف قبد أف ظهور اؼبسؤكلية اإلدارية يعود 

. إُف سنْب بعيدة تصل إُف صدكر اإلسبلـ

   ك قد مرت نشأة ك تطور مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يف النظاـ اعبزائرم بعدة مراحل قبل اإلحتبلؿ، أثناء اإلحتبلؿ ك 

. بعد اإلستقبلؿ

  ك دبا أننا خصصنا ىذا اؼبطلب لعدـ مسؤكلية اإلدارة فإننا سنتطرؽ إُف اؼبرحلة أثناء اإلحتبلؿ الٍب عرفت عدـ تطبيق مبدأ 
عدـ اؼبسؤكلية اإلدارية يف اعبزائر مع أهنا كانت مكرسة يف النظاـ الفرنسي، ك نتطرؽ ؼبرحلة ما قبل اإلحتبلؿ ك ما بعد 

اإلستقبلؿ يف اؼبطلب الثآف اؼبتضمن مسؤكلية اإلدارة على أساس أف النظاـ اعبزائرم قد عرؼ اؼبسؤكلية اإلدارية يف ىاتْب 
. اغبقبتْب من الزمن

  لقد إمتد تطبيق النظرية الفرنسية ؼببدأ مسؤكلية اإلدارة عن أعماؽبا يف اعبزائر ، حيث طبقت نفس القواعد اؼبوضوعية ك 

، ك مرت بنفس التطورات الٍب شهدىا القضاء 1الشكلية ال سيما اؼبتعلقة بأسس مسؤكلية اإلدارة العامة عن أعماؿ موظفيها

اإلدارم الفرنسي، كما أقيمت جهات قضائية إدارية خاصة يف النظر ك الفصل يف الدعاكل ك القضايا اإلدارية ك من بينها 

اؼبنازعات اػباصة دبسؤكلية اإلدارة عن أعماؿ موظفيها، إذ أنشأت ؿباكم القضاء اإلدارم الثبلثة ك ىي ؿبكمة 

 ك ذلك بعد إلغاء ؾبالس العماالت الٍب كانت قائمة 1953 سبتمرب 30اعبزائر،كىراف، قسنطينة دبوجب اؼبرسـو اؼبؤرخ يف 

، ك قد أسندت ؽبذه احملاكم الثبلثة مهمة الفصل ك النظر يف اؼبنازعات اإلدارية دبا فيها 2إُف جانب ؾبلس الدكلة الفرنسي

اؼبنازعات اؼبتعلقة دبسؤكلية الدكلة عن أعماؿ موظفيها، ك ذلك ربت رقابة اجمللس الفرنسي بباريس بإعتباره جهة قضائية 

. 3إدارية إستثنائية ك جهة نقض

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53:عوابدي عمار المرجع السابق،ص - 1        
 .32: لعشب محفوظ المرجع السابق،ص-  2          
    38: ، ص1994رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية اإلدارية،القاىرة، دار النهضة العربية، -  3          
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال أنو رغم تقدـ ك تطور النظرية الفرنسية ؼببدأ مسؤكلية الدكلة على يد القضاء اإلدارم، فإف تطبيقها َف يكن شامبل كال     

عاما، إذ إقتصرت اإلدارة على تطبيق ىذا اؼببدأ على الفرنسيْب ك غّبىم من األكركبيْب اؼبستوطنْب باعبزائر دك اعبزائريْب 

الذين عانونا كثّبا من بطش ك تعسف اإلدارة الفرنسية ك إعتداءاهتا اؼبستمرة على حقوقهم ك حرياهتم، دكف أف يكوف ؽبم 

. اغبق من اإلستفادة من ىذا اؼببدأ اؽباـ ك مساءلتها أماـ القضاء، ألف تطبيق مبدأ اؼبسؤكلية يتعارض ك غرضها اإلستعمارم

     ك إلستبعاد اعبزائريْب من دائرة تطبيق مبدأ مسؤكلية اإلدارة، أصدرت اغبكومة الفرنسية عدة قوانْب إستثنائية يقتصر 

كىو ما أعدـ اعبزائريْب ؾبرد 1ك تطبيقا لسياسة التمييز العنصرم" تطبيقها على اعبزائريْب فحسب، تثبيتا ؼببدأ فرؽ تسد

التفكّب يف اللجوء إُف اعبهات القضائية ؼبطالبة اإلدارة بالتعويض عن األضرار الٍب أصابتهم من جراء أعماؽبا ك أخطاء 

. موظفيها

: ةـــــــــــــــــــــــــتقرير المسؤولية اإلداري: رع الثانيـــــــــــالف  

  ظل مبدأ عدـ مسؤكلية اإلدارة عن أعمالو ك عدـ جواز مطالبتها بالتعويض عن األضرار الٍب سببتها سائدا ك لفَبة طويلة 

، أين بدأت اإلدارة تعَبؼ دبسؤكليتها مع التقدـ ك إرتفاع درجة الوعي، ك 20 ك بداية القرف 19إُف غاية أكاخر القرف 

إنتقاد الرأم العاـ ك الفقهاء ؽبذا اؼببدأ على أساس أف األخذ بو يعد مسػػاسا بالعدالة ك إىدار اؼببدأ الدستورم الذم ينص 

على اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب أماـ األعباء العامة ك الذم ال يتحقق إال بإلزاـ الدكلة بدفع تعويضات عن األضرار الٍب تسببها  

 ك يبكن تلخيص العوامل الٍب أدت إُف إهنيار مبدأ مسؤكلية اإلدارة، ليقـو مقامو مبدأ مسؤكليتها، إذ أضحى ىو األصل بعد 
: أف كاف اإلستثناء ك لتتحقق اؼبساكاة بْب اإلدارة ك األفراد يف

الفهم الصحيح ؼببدأ سيادة الدكلة، حيث أهنا كانت تفهم على أهنا سلطة مطلقة ال تقيد بالقانوف ك بالتاِف ال يبكن . 1

مقاضاهتا أك إلزامها بدفع تعويض، فلم تعد حاليا تتناىف مع اػبضوع للقانوف ك ال مطلقػػة،إذ تقيد بأألحكاـ القانوف الدكِف 

العػاـ على مستول العبلقات الدكلية،ك تقيد بالقانوف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54: عوابدي عمار المرجع السابق،ص  -1         
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداخلي على مستول عبلقاهتا مع اإلفراد، ك بالتاِف يبكن مساءلتها ك ربملها دفع تعويضات إذا ما أغبقت ضررا بأحد 

يرياف أف فكرة السيادة خاطئة ك تتناىف مع اؼبنطق ك اؼببادئ القانونية " جيز"ك " دكجي"اؼبواطنْب، ك إف كاف الفقيهاف 

اغبديثة،ألف اغبكاـ ك فبثليهم على مستول اإلدارات يتولوف إختصاصاهتم يف حدكد القانوف، ك يسألوف يف حالة خركجهم 

. 1 عنهم

إنتشار الديبقراطية يف معظم دكؿ العاَف، ك ىي النظاـ األكثر تقببل لفكرة اؼبسؤكلية ك رقابة القضاء، ك إحَباما للقانوف، . 2

. إذ تقـو أساسا على مبدأ اؼبشركعية ك خضوع اعبميع حكاما ك ؿبكومْب للقانوف

إنتقاؿ الدكؿ من اؼبذىب الفردم اغبر إُف مبدأ التدخل ك تبلور دكرىا من ؾبرد حارسة تنحصر مهمتها يف ضباية األفراد . 3

ك السهر على أمنهم ك سبلمتهم داخليا ك خارجيا، إُف تدخلها يف ـبتل فاألنشطة ك إتساع دكرىا، ك ىو ما جعلها تقـو 

بأنشطة مشاهبة ألنشطة األفراد، فبا قبم عنو زيادة األضرار الٍب تسببها لؤلفراد كما كنوعا، كزادت معو اغباجة اؼبلحة 

. 2ؼبساءلتها ك تعويضهم 

  ك قد كانت مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التنفيذية ىي األسبق يف التحرر شبو الكامل من قيود مبدأ السيادة، كقد 
ساعد على ذلك أف اإلدارة ىي أداة الدكلة لتنفيذ سياستها ك السهر على تطبيق قوانينها ك لئلضبلع هبذه اؼبهاـ ربتك 

اإلدارة باألفراد بصفة دائمة ك متواصلة، األمر الذم يعرضهم لئلصابة ببعض األضرار، ك كاف من اؼبنطقي عدـ اإلنصراؼ 
. عن قاعدة عدـ اؼبسؤكلية اإلدارية ك التخلي عنها

  كقد ظهرت اؼبسؤكلية اإلدارية بصفة ك درجات متفاكتة بْب الدكؿ ك ذلك بالنظر إُف نظامها القانوٓف، إذ طبقت الدكؿ 

األقبلوسكسونية على اإلدارة نفس نظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية اؼبطبق على األشخاص العاديْب بإعتبارىا زبضع ؼببدأ كحدة النظاـ 

القانوٓف ك القضائي،يف حْب خصت فرنسا اؼبسؤكلية اإلدارية بنظاـ قانوٓف خاص ك جهات قضائية مستقلة زبتلف عن نظاـ 

. 3اؼبسؤكلية اؼبطبق على األشخاص العاديْب 

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 38 رأفت فودة المرجع السابق ص ، 1        

2) PIERRE- LAURENT FRIER ,précis de droit administratif, 3eme édi , MONTCHRESTION E.J.A, paris 2004 ,P 472. 

. 22: عمار  عوابدي ،األساس القلنوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، المرجع السابق، ص 3
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بإعتبارىا ؼببدأ إزدكاجية النظاـ القانوٓف ك القضائي ك ىو ما نتح عنو إزدكاجية يف النظاـ القانوٓف ك القضائي للمسؤكلية 

 كلتوضيح نشأة كتطور فكرة اؼبسؤكلية ،اإلدارية قضاء عادم ك قضاء إدارم، أما اعبزائر فقد عرفت تأرجحا بْب النظامْب

. اإلدارية بدقة سنتطرؽ ؽبا يف فركع متفرقة

: النظـــام الفرنـــسي* 
    أماـ ضغط ك تأثّب األفكار ك الديبقراطية ك التحوالت اٌتصادية ك إنتقادات الفقو ك القضاء، بدأت اغبكومة الفرنسية 

تَبجع تدرهبيا عن تطبيق مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة بصفة عامة ك اإلدارة بصفة خاصة، ك ىو ما إضطر اؼبشرع إُف التدخل 
ك تقرير مسؤكلية اإلدارة بصفة صروبة ك إحبلؿ مسؤكليتها ؿبل اؼبوظفْب، كما أنو أباح للمواطنْب مقاضاة اؼبوظفْب العموميْب 

. دكمبا حاجة إُف إستأذاف اإلدارة ؼبنع تعسفها
  إال أف القضاء َف ينتقل مرة كاحدة من مبدأ عدـ اؼبسؤكلية اإلدارية إُف اؼبسؤكلية الكاملة ك إمبا تدرج، إد بدأ يف اغبد من 

مبدأ عدـ اؼبسؤكلية على أساس التفرقة بْب نوعْب من أعماؿ اإلدارة،، أعماؿ شبيهة بأعماؿ األفراد العاديْب تقـو هبا 
، ك أعماؿ "ACTE DE GESTION" بوصفها تاجر أك مسّب، ك بصفة ؾبردة من مظاىر ك إمتيازات السلطة العامة 

 ACTE DE PUISSANCE" السلطة العامة الٍب تستعمل فيها مظاىر ك إمتيازات السلطة العامة ك الٍب تسمى 

PUBLIC"   ك الٍب تعفى فيها من اؼبسؤكلية إال إذا كجد نص ـبالف، إذ أنو بإمكاف اؼبشرع أف يقرر إصبلح األضرار
. الناصبة عن أعماؿ السلطة

 ك نظرا لعد دقة التفرقة بْب أعماؿ السلطة ك أعماؿ اإلدارة من ناحية، ك عدـ إتفاؽ مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن       
أعماؿ السلطة التنفيذية ك التطورات ك األفكار اؼبعاصرة من ناحية أحرل، عدؿ ؾبلس الدكلة عن ىذا اؼبعيار آخذا دبعايّب 

. 1أخرل
 ك بذلك نقوؿ أف قبوؿ فكرة اؼبسؤكلية مر دبرحلتْب، إذ عرفت بو أكال القوانْب اػباصة الٍب تنص على التعويضات، مث 

. 2إعَبؼ بو القضاء بإلزاـ اإلدارة بإصبلح الضرر الناتج عن أعماؽبا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. معيار المرفق العام،معاير القانون الواجب التطبيق،المعيار المختلط أو الثنائي "-1       
 .209:،ص2003 أحمد محيو،،المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، -2         
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على تكريس 1789 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ك اؼبواطن لسنة 17فبالنسبة للقوانْب اػباصة فقد نصت اؼبادة 

. اغبق يف التعويض عن اإلعتداء على اؼبلكية العقارية

 بلوفيز للسنة الثامنة يف اؼبادة الرابعة، بصفة عارضة ؼبسألة التعويض يف حالة األضرار الناصبة عن 28   كما تعرض قانوف 

اإلشغاؿ العمومية ك منح اإلختصاص جملالس احملافظات للنظر يف الشاكاكل اؼبقدمة ضد متعهدم األشغاؿ، ك بالرغم من 

عدـ إشارة النص إُف مسؤكلية السلطة العامة، إال أف القضاء اإلدارم توسع يف تفسّب قاضيا بإختصاصو دبسؤكلية اإلدارة عن 

األضرار اؼبَبتبة عن عقود األشغاؿ العمومية، ك الٍب صنفت فيما بعد ضمن اؼبسؤكلية بدكف خطأ ك بالتحديد على أساس 

. 1اؼبخاطر

 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ك اؼبواطن 17 من القانوف اؼبدٓف الفرنسي اؼبأخوذ من اؼبادة 545   ك لضماف اؼبادة 

 اؼبتضمن إجراءات نزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العمومية، كما 1810 مارس 08 ،سبت اؼبصادقة على قانوف 1789لسنة 

. منح للقاضي العادم صبلحية تقرير اؼبلكية ك ربديد مقدار التعويض

، ك نزع اؼبلكية للمنفعة العمومية، اغبالتْب الوحيدتْب الٍب ينتص 2   ك بذلك أصبحت األضرار الناصبة عن األشغاؿ العمومية

. فيهما القانوف على التعويض ؼبصلحة األشخاص اؼبعنيْب

   أما عن التكريس القضائي للمسؤكلية اإلدارية فقد إرتبط بالتنازع حوؿ اإلختصاص بْب ؿباكم الدكلة ك ذلك بتطبيق 
 الذم قضى بأف مبادئ 1843 جانفي 30قواعد القانوف اؼبدٓف ك ىو ما كرسو اغبكم الصادر عن ؿبكمة النقض بتاريخ 

 من القانوف اؼبدٓف تطبق على اإلدارات العمومية بسبب الضرار الٍب يسببها أعواهنا ك تابعيها من خبلؿ قيامهم 1384اؼبادة 
كل دين " ختصاصو مؤسسا ذلك على نظرية‘إال أف ؾبلس الدكلة إعَبض على ىذا اؼبوقف ك سبسك ب.   2بوظائفهم

. "ETAT DEBITEUR"  ، أك الدكلة اؼبدينة 3على الدكلة يسول إداريا
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما منح أيضا للقضاء اإلداري اإلختصاص في بيع أموال الدومين الخاص و ذلك خروجا عن المعيار العام الذي كان يقضي بأن القضاء العادي ىو "- 1       

. المختص                 
2 Voir la thèse, le fondement juridique de la responsabilité en matière de dommages résultants de travaux publics, paris, 

1949, page 36. 

 210: أحمد محيو،المرجع السابق ، ص- 3       
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    كَف يتم حل ىذا اإلختبلؼ إال بعد إنشاء ؿبكمة التنازع ك ظهور معايّب جديدة، كقد كرس كرس ؾبلس الدكلة رفضو 

 1855 ديسمرب 06 الصادر بتاريخ لتطبيق قواعد اؼبسؤكلية اؼبعركفة يف القانوف اؼبدٓف على اؼبسؤكلية اإلدارية يف اغبكم

، حيث قرر صراحة أف العبلقات بْب الدكلة ك موظفيها ك اؼبرافق العامة من ناحية ك بْب "ROTCHILD" اؼبتعلق بقضية

األفراد من ناحية أخرل ال زبضع لنصوص القانوف اؼبدٓف لوحدىا، ك أف مسؤكلية اإلدارة عن أعماؿ أك أخطاء موظفيها 

. ليست عامة ك ال مطلقة ك تتغّب تبعا لطبيعة كل مرفق عاـ

 08الصادر يف " BLANCO"الشهّب " ببلنكػػو"   مث ايدت ؿبكمة التنازع إذبػػاه ؾبلس الدكلة الفرنسي من خبلؿ قرار 

 ك الذم يعد أىم تكريس قضائي للمسؤكلية اإلدارية للمرفق العاـ، ك تتمثل كقائعو يف أنو تعرضت الطفلة 1873فرباير 

غبادث مركر تسببت فيو عربة مقطورة تابعة لوكالة التبع، فرفع كالدىا دعول أماـ القضاء العادم " إجينز ببلنكو"اؼبدعوة 

ضد الدكلة للحصوؿ على تعويض جربا للضرر الذم أصاب إبنتو، إال أف ككالة التبغ دفعت بعدـ إختصاص احملاكم العادية، 

ك أف ؾبلس الدكلة ىو اعبهة اؼبختصة ك ىو ما أدل إُف عرض النزاع على ؿبكمة تنازع اإلختصاص  الٍب أصدرت قرار يف 

:  ك قد تضمن عدة مبادئ سبثلت يف3"ديفيد"اؼبوضوع بناءا على تقرير مفوض اغبكومة السيد 

إف الدكلة مسؤكلة عن األضرار الٍب تصيب األفراد ك الٍب يسببها األشخاص الذين تستخدمهم ك أف ىذه اؼبسؤكلية ال . 1

زبضع ؼببادئ القانوف اؼبدٓف الٍب ربكم العبلقات بْب األفراد على أساس أف نصوصو اؼبراد تطبيقها يف ؾباؿ مسؤكلية اإلدارة 

ال ترمي إُف تنظيم مسؤكلية اإلدارة حيث تنص على مسؤكلية األفراد العاديْب، كىو ما ال ينطبق على الدكلة أك اإلدارات 

اؽبا ػػػػػػػػػػة اإلدارة عػن أعمػػػػػػػػػم كقت سيطرت فيو قاعدة عدـ مسؤكليػػػػػػػذه النصوص كضعت ؼػػػػػػػػػػػػػػػػة ك موظفيها كما أف قػػػػػػػػػػالعاـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/09/1793 و مرسوم 1790 أوت 8 جويلية و 17مستمدة من قانون -  1       
. 19: أنور أحمد المرجع السابق،ص- 2         

      .  Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence-3 
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ىذا من ناحية، ك من ناحية أخرل فإف القواعد اؼبدنية تقيم اؼبسؤكاية على أساس اؼبتبوع بالتػابع يف حْب أف عبلقة اإلدارة 

دبوظفيها ىي عبلقة تنظيمية ك ليست تعاقديػة، كما أنو ال يبكن تطبيق قواعد مسؤكلية اؼبتبوع بالتابع يف حالة عدـ إسناد 

 ، األمر الذم يقضي إستبعادىا كوهنا َف تعد تواكب نشاط اإلدارة ك ال تليق بطبيعة عملها ك 1 الفعل الضار ؼبوظف معْب

نتيجة لذلك كضع قواعد بديلة أكثر مبلئمة لطبيعة النشاط اإلدارم ك ظبيت بقواعد القانوف اإلدارم ك يكوف بذلك قرار 

. 2ببلنكو قد إستبعد صراحة تطبيق أحكاـ القانوف اؼبدٓف، ك كرس اػبصائص اؼبتعلقة بالقواعد الٍب تطبق على اؼبرفق العاـ

أف ىذه اؼبسؤكلية ليست مطلقة ك ال عامة، ك ؽبا قواعد خاصة غّب مستقرة ك ثابتة ك إجراءات ربكمها زبتلف . 2

.  3 بإختبلؼ حاجة اؼبرفػق ك ضركرة التوفيق بْب حقػػوؽ الدكلة ك حقوؽ األفراد

زبتص احملاكم افدارية يف النظر ك الفصل يف قضايا اؼبسؤكلية اإلدارية ك كذا قضايا التعويض عن األضرار الناذبة عن سّب . 3

. 4 اؼبرافق العمومية

  ك يكوف بذلك قرار ببلنكو قد إستبعد بصورة صروبة ك هنائية إختصاص القضاء العادم إنطبلقا من نظرية ك فكرة 

ك ىي نفس األسس الٍب إستند عليها مفوض اغبكومة "ETAT DEBITEUR" إمتيازات السلطة العامة الدكلة اؼبدينة 

يف تقريره، حيث أقر دبسؤكلية مصنع التبغ الذم يعترب مرفقا عاما كغّبه من اؼبرافق الٍب تشكل النظاـ اؼباِف للدكلة ك " ديفيد"

بإعتبار أف ىذه اؼبرافق ىي فركع لئلدارة ك الدكلة تستعمل يف تسيّب اؼبرافق السلطة العامة، فإف منازعاهتا زبضع للقضاء 

. اإلدارم

   ك بالتاِف أصبحت الدكلة مسؤكلة حٌب ك إف كاف اؼبوظف الذم تسبب يف إحداث األضرار ليست لو صفة موظف دائم 

. ك إمبا عامل مؤقت أك شخص كظف من طرفها للقياـ بعمل معْب ك دبوجب عقد ؿبدد اؼبدة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" 196:  أحمد أـنور سرور، المرجع السابق، ص- 1       
. 28: لعشب محفوظ المرجع السابق،ص- 2       
 .28: لعشب محفوظ المرجع السابق،ص- 3       
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كبذلك أصبح ؾبلس الدكلة الفرنسي يقر دبسؤكلية اإلدارة عن األخطاء اؼبرتكبة من طرؼ موظفيها ك يقضي بتعويض األفراد 

اؼبتضررين، مع أف مرتكب اغبادث ىو شخص عادم ال يتمتع بإمتيازات السلطة العامة، بعد أف كاف فيما مضى يفصل 

. فقط يف دعاكل إلغاء القرارات ك األعماؿ الصادرة عن السلطة العامة، ك الٍب تستعمل فيها إمتيازات السلطة العامة

   ك دبوجب ىذا القرار تغّب مفهـو النشاط اإلدارم من كل نشاط تستعمل فيو السلطة إمتيازات السلطة العامة إُف كل 

عمل تقـو بو اإلدارة لتسيّب مرفق عاـ، ك ىو ما ينجر عنو مسؤكلياهتا عن األضرار االحقة بالغّب أثناء سّب ىذا اؼبرفق،ك 

بذلك ك بعد قرار ببلنكو أصبح ينظر إُف ىدؼ النشاط أم ىل هتدؼ اإلدارة من كراء النشاط اؼبمارس إُف تسيّب اؼبرفق 

? العاـ ك ا ربقيق الصاٌف العاـ

   ك يعد بذلك قرار ببلنكو نقطة ربوؿ كبّبة يف تاريخ القضاء الفرنسي ك قفزة نوعية من عدـ مسؤكلية اإلدارة إُف اؼبسؤكلية 

اإلدارية ك نقطة ربوؿ اإلستقبللية، ليس فقط بالنسبة للمسؤكلية اإلدارية ك إمبا أيضا بالنسبة للقانوف اإدارم ككل ،إذ أنو 

أحدث ىزة قوية يف إثبات ذاتية القانوف اإلدارم بإعتباره ؾبمعة القواعد الٍب ربكم اإلدارة ك تتضمن أحكاما إستثنائية خاصة 

. ال يتضمنها القانوف اػباص

 "Terrier""  تّبيي"   ك قد صدرت عدة قرارات أخرل بعد قرار ببلنكو تؤكد مسؤكلية اؼبرافق العمومية منها قرار 

 فرباير 28الصادر يف " Feutry""  فيَبم" اؼبتعلق دبسؤكلية اؼبرافق العامة القومية ك قضية 1903 فرباير 06الصادريف 

. 1 الذم أقر مسؤكلية اؼبرافق العامة1908

 :النظــام الجزائــري* 

   كمػػا أشرنا سابقا أف اعبزائر عرفت ك كرست مبدأ مسؤكلية اإلدارة يف مرحلتْب، مرحلة ما قبل اإلحتبلؿ ك الٍب نتطرؽ 

. فيها للنظاـ القضائي اإلسبلمي ك تطبيقاتو، ك اؼبرحلة الثانية ك ىي ما بعد اإلستقبلؿ

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" 155:  أحمد أـنور سرور، المرجع السابق، ص- 1       
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

І .د اإلستقاللـــــــــدأ المسؤولية اإلدارية قبل عوـــــــمب :

   ال يبكن دراسة التاريخ القانوٓف للجزائر قبل اإلحتبلؿ دكف التطرؽ للنظاـ القانوٓف اإلسبلمي الذم كاف مطبقا يف    

. اعبزائر قبل اإلحتبلؿ الفرنسي بإعتبارىا دكلة إسبلمية تطبق مبادئ ك قواعد الشريعة اإلسبلمية

 ك يعد اؼبذىب اإلسبلمي أكؿ مذىب أقر اؼبسؤكلية بصفة عامة ك اإلدارية بصفة خاصة عن األضرار الناصبة عن      

، كذلك تطبيقا ؼبعاَف 1السلطة التنفيذية اؼبمثلة يف اػبلفاء ك أعواهنم أك السلطة القضائية اؼبمثلة يف القضاة ك معاكنيهم

الشريعة اإلسبلمية الٍب ربث على رفع األضرار عن الرعية ك مساءلة مسببيها مهما كانت اعبهة الٍب صدر عنها الضرر، ك 

يا عبادم إٓف حرمت " ك قولو تعاُف" ال ضرر ك ضرار يف اإلسبلـ"من ىذه اؼببادئ ك القواعد قولو صلى اهلل عليو ك سلم

، فقد عمل "إتقوا الظلم فإف الظلم ظلمات يـو القيامة" ك قولو تعاُف" الظلم على نفسي ك جعلتو بينكم ؿبرما فبل تظاؼبوا

النيب عليو الصبلة ك السبلـ على إخضاع اػبلفاء ك الوالة ك اعبنود ك اؼبوظفْب للقانوف ك اغبرص على إعتدائهم على حقوؽ 

الرعية ، ك قد إحتذل اػبلفاء الراشدين حبذكه من بعده ك عملوا على ترسيخ ك توسيع مبدأ اؼبسؤكلية اإلسبلمية إال أنو ك مع 

إهباد نظاـ قانوٓف كقضائي يتوُف مبدأ اؼبسؤكلية ك تعويض اؼبتضررين عن الضرار الناصبة عن أعماؿ الدكلة أك موظفيها، فظهر 

ديواف اؼبظاَف كجهة قضائية إدارية باؼبفهـو اغبديث تتوُف مقاضاة الوالة ك رجاؿ الدكلة الذين ال يبكن للقضاء العادم 

مقاضاهتم، ك قد باشر اػبلفاء الراشدكف يف النظر إُف اؼبظاَف بعد الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم كما فعل عثماف بن عفاف ك 

. عمر بن عبد العزيز أك بواسطة معاكنيهم

    ك قد كرسوا ىذا اؼببدأ بإعماؿ قاعدة مسؤكلية اؼبتبوع عن أعماؿ تابعيو يف نطاؽ اؼبسؤكلية اؼبدنية ك الٍب يتطلب قيامها 

. عبلقة التبعية بْب التابع ك اؼبتبوع، خطا التابع ك العبلقة السببية بْب اػبطأ اؼبتبوع ك ما إستخدـ التابع ألجلو: ثبلثة شركط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 34: لعشب محفوظ المرجع السابق،ص- 1       
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 1ك إذا ما أردنا اإلشارة إُف بعض األمثلة عن تطبيق مبدأ اؼبسؤكلية فذم الشريعة اإلسبلمية فإننا قبدىا كثّبة نذكر منها

قتل خالد بن الوليد شخص يف قبيلة خذيبة بعد أف أعلن أىلها اإلسبلـ فوصل ذلك للنيب صلى اهلل عليو ك سلم فدفع - 1

". اللهم إنــي أبرأ إليك مما فعل خالد"دية ؽبذه القبيلة ك رفع كجهو إُف السماء قائبل 

يا أمير المؤمنين زرعت زرعا فمر بو جيش من أىل :" ركل أبو يوسف أألف رجبل أتى عمر بن عبد العزيز ك قاؿ لو- 2

". الشام فأفسده ، فعوضو الخليفة عشرة آالف درىم

     ك إذا ما حبثنا عن تطبيق اؼبسؤكلية يف الدكلة اعبزائرية فإننا قبد أف حكامها األكلْب قد حذركا حكاـ الدكلة اإلسبلمية، 

إذ كاف أمراء بِب األغلب ك الفطميْب ك سبلطْب اؼبوحدين ك اؼبرابطْب ك بِب مرين ك بِب زياف هبلسوف لنظر اؼبظاَف ك 

. يعتربكهنا من صلب كظيفة اإلمارة ك قد أبقي على كالية اؼبظاَف يف عهد األتراؾ مع بعض اإلختبلؼ

    ك يف  عهد األمّب عبد القادر طبق مبدأ مسؤكلية الدكلة بصفة كاسعة ك موضوعية، إذ حذل حذك اػبلفاء الراشدين ك 

توُف النظر بنفسو يف كالية اؼبظاَف ك حرص على تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث كاف يفصل يف التظلمات اؼبرفوعة 

إليو ضد موظفي الدكلة ك يتوُف معاقبتهم مهما ظبت درجة كظائفهم ك مراكزىم، ك يصدر يف ذلك أحكاـ هنائية غّب قابلة 

. 2للطعن فيها

И .مبدأ المسؤولية اإلدارية بعد اإلستقالل :

    إختارت الدكلة اعبزائرية بعد اإلستقبلؿ اإلستمرار يف تطبيق التشريع الفرنسي إال ما تعارض منو مع السيادة الوطنية، 

، الذم قضى 1962 ديسمرب21 اؼبؤرخ يف 153-62خوفا من الوقوع يف فراغ قانوٓف ك طبقت ذلك كفقا للقانوف 

بإستمرارية تطبيق التشريع الفرنسي إال ما يتناىف مع السيادة الوطنية كأف يتعلق األمر بالسياسة الداخلية ك اػبارجية للدكلة 

: اعبزائرية أك التفرقة العنصرية، ك قد كرد يف ديباجة ىذا القانوف تربير حوؿ إختيار اؼبشرع ؽبذا التمديد بقػػولو

إذا كانت الظركؼ ال تسمح بإعطاء البػبلد تشريع يتماشى مع إحتياجاهتا ك طموحاهتػا فإنو " 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 51: عوابدي عمار المرجع السابق،ص -1         

 .52: عوابدي عمار المرجع السابق،ص- 2         
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من غّب اؼبعقوؿ تركها تسّب من غّب قانوف، ك لذلك كاف من الضركرم سبديد تفعيل القانوف القدٔف ك إستبعػػاد األحكاـ الٍب 

. 1تتناىف ك السيادة الوطنية إُف أف يتم التمكن من كضع تشريع جديد

، مت إنشاء اجمللس األعلى كجهة نقض بالنسبة للقضاء 1963 جواف 18 اؼبؤرخ يف 218-63   ك دبوجب األمر رقم 

 اؼبؤرخ يف 278-65العادم ك اإلدارم، ك َف تدـ اؼبرحلة اإلنتقالية الٍب شهدىا النظاـ  القضائي طويبل، إذ صدر األمر رقم 

 ك تضمن عدة إصبلحات ك تنظيم قضائي جديد، إذ كضع حدا لئلزدكاجية يف ؾباؿ اؼبنازعات بإلغاء 1965 نوفمرب 16

ختصاصاهتا للغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية الٍب أصبحت اك نقل  (اعبزائر، كىراف، قسنطيمة)احملاكم اإلدارية الثبلث 

 طبس عشرة ؾبلسا، ك أسند للغرفة اإلدارية باجمللس األعلى مهمة النظر إبتدائيا ك هنائيا يف 15دبوجب اؼبادة األكُف منو 

 مهمة التشريع خلفا 2الطعوف بالبطبلف يف القرارت اإلدارية ك تفسّبىا ك فحص ما مدل مشركعيتها، كما توُف ؾبلس الثورة

للمجلس الوطِب، كجعلت ىاتو اإلصبلحات ك غّبىا من النظاـ القضائي اعبزائرم نظاما متميزا عن النظاـ الفرنسي، ك 

أثبتت أف الدكلة اعبزائرية من خبلؽبا أهنا حققت قباحا على مستول اؼبنظمة القانونية ك القضائية بالقضاء على نظاـ 

. اإلزدكاجية بإعتباره أحد ـبلفات اإلستعمار

   ك يف اؼبقابل كاف تطبيق مبدأ مسؤكلية الدكلة بعد اإلستقبلؿ أمر حتمي ك ضركرم بعد اؼبعاناة الطويلة الٍب عاْف منها 

اعبزائريْب من إستبداد ك تعسف األدارة اإلستعمارية الٍب طبقت مبدأ عدـ اؼبسؤكلية بكل أبعاده ك آثاره رغم تقدـ النظرية 

. الفرنسية ك تكريس مبدأ اؼبسؤكلية اإلدارية يف فرنسا ك حٌب يف اعبزائر ك لكن بالنسبة للفرنسيْب ك األجانب فقط

   ك قد سار القضاء اعبزائرم  ك حٌب اؼبشرع على نفس درب التشريع ك القضاء الفرنسي، إذ طبق النظرية الفرنسية اؼبتكاملة 

قضائيا ك تشريعا ك فقهيا اؼبتعلقة دببدأ اؼبسؤكلية اإلدارية، ك كرسها يف العديد من القرارت القضائية الصادرة عن اجمللس 

 ك كذا من خبلؿ 1998 مام 30 اؼبؤرخ يف 01-98األعلى  أك ؾبلس الدكلة بعد إنشائو دبوجب القانوف العضوم 

ـ التطرؽ ؽبػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت نذكر البعض منها فقط على سبيل اؼبثاؿ ألنو سوؼ يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص التشريعية ك اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعديد من النص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 25: عمار بوضياف المرجع السابق،ص -1        

 10/07/1965 بموجب األمر اإلنشاءتم  -  2          
17 
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. بنوع من التفصيل يف الفصل الثآف من ىذا البحث

 يف قضية كزير 1982 أفريل 17مسؤكلية اإلدارة يف القرار الصادر بتاريخ  (احملكمة العليا حاليا)  إذ أقر ؾبلس النقض      
حيث أف  :" ك من معو ك جاء يف إحدل حيثياتو" ط.ع"الصحة العمومية ك مدير القطاع الصحي ؼبدينة القل ضد 

مسؤكلية خاصة زبضع لقواعد ذاتية ؽبا، ك أألف أحكاـ القانوف اؼبدٓف ىي أجنبية غّب مطبقة عليها، ك كذا قضية ضبيدكش 
ضد الدكلة إذ أقر أف اإلدارة مسؤكلة على أساس اػبطأ اؼبرفقي ك بالتاِف فهي ملزمة بالتعويض، ك ذلك من خبلؿ القرار 

 على أساس عدـ 1972 أفريل 17، ك أقػر مسؤكلية كزارة العدؿ يف قضية بلقاظبي بتاريخ 1966 أفريل 08الصادر يف 
. 1سّب مرفق القضاء

  كما صدرت عدة نصوص تشريعية ىامة مت دبوجبها التوسع يف أسس اؼبسؤكلية القانونية من اػبطأ الشخصي للموظف     

.  من القانوف األساسي للوظيفة العامة17/2إُف اػبطأ اؼبرفقي مث ظهرت اؼبخاطر اإلدارية، ك من بْب ىذه النصوص اؼبادة 

 اؼبتعلق بالبلدية الٍب كرست مسؤكلية البلدية عن األخطاء عن األخطاء الٍب 08-90 من قانوف 145-139  ك اؼبادة 

يرتكبها رئيس اجمللس البلدم ك األعضاء اؼبنتخبوف البلديوف ك موظفي البلدية ك كذا مسؤكلية البلدية عن اػبسائر ك األضرار 

 18الناصبة عن اعبنايات ك اعبنح اؼبرتكبة بالقوة العلنية أك بالعنف أك خبلؿ التجمهر ك التجمعات ك ىو ما تقره أيضا اؼباد 

.  اؼبتعلق بقانوف الوالية ك الٍب تكرس مسؤكلية الوالية09-90من القانوف 

. 1996 من دستور سنة 145   ك ذبدر اإلشارة إُف أنو تقررت أيضا مسؤكلية اإلدارة دبوجب نص دستورم يف نص اؼبادة 
   ك بتفحصنا لقرار الغرفة اإلدارية جمللس قضاء جباية كجدنا أف ىنالك تكريس كاضح ك صريح ؼببدأ مسؤكلية اإلدارة، ك 

 10 ، ك القرار الصادر بتاريخ 2ك القطاع الصحي ػبراطة" ؿ.ع" يب 1998 فرباير 17مثاؿ ذلك القرار الصادر بتاريخ 
ك إدارة " س.خ" بْب 2004 فرباير 24، ك القرار الصادر بتاريخ 1ك رئيس بلدية أكزالقن (ع.ب) بْب كرثة2003جواف 

. اعبمارؾ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 98ص 1999 الجامعية المطبوعات ديوان:اإلداري،الجزائر القضاء حسين، مصطفى حسين -1            
 12: الخامس، ص العدد الدولة، مجلس مجلة  -2            
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. خصائص المسؤولية اإلدارية: المطلب الثاني

      كما بيناه يف اؼببحث السابق فإف قرار ببلنكو الصادر عن ؿبكمة التنازع الفرنسية يعترب نقطة ربوؿ من مرحلة عدـ 

مسؤكلية اإلدارة إُف مرحلة تقرير مسؤكلياهتا صراحة ك قد إعترب ؼبدة طويلة كقرار مبدئي ك اغبجر األساس للقانوف اإلدارم 

، كونو كضع القواعد األساسية ك بْب خصائص اؼبسؤكلية اإلدارية، لكن اليـو كثّب من الكتاب هبدكف أنو قدٔف ك ال 2برمتو 

: يستحق األنبية الٍب أعطيت لو، ؽبذا إرتأينا التطرؽ إليو بتفاصيل أكثر يف الفرعْب التاليْب

 :خصائص النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على ضوء قرار بالنكو :رع األولــــــالف

     إلستخراج ىذه اػبصائص يستوجب علينا اإلشارة ؼبختلف اؼبراحل الٍب مرت هبا القضية، تتمثل ك قائعها أف إبنة السيد 

 طفلة يف اػبامسة من عمرىا تعرضت غبادث تسببت فيو عربة مقطورة تابعة لوكالة "Agnés Blanco" ببلنكو اؼبدعوة 

. التبغ الٍب كانت تنقل إنتاج ىذه األخّبة من اؼبصنع إُف اؼبستودع، فبا سبب ؽبا أضرار جسيمة

     بادر كالد الضحية بإجراءات القضاء حيث رفع دعول أماـ القضاء العادم ضد فبثل الدكلة مؤسسا دعواه على أحكاـ 

 ألف فرنك فرنسي يدفع بالتضامن بْب 40 منو ك ما يليها، طالبا مبلغ 1383 ك 1382القانوف اؼبدٓف، ال سيما اؼبواد 

. ك الدكلة كتعويض عن الضرر الذم أصاب إبنتو (سائق اؼبركبة)العامل 

    دفع مدير مقاطعة بوردك بعدـ إختصاص احملاكم العادية للنظر يف القضية ك الفصل فيها ك أكد أف ككيل الدكلة ىو 

صاحب اإلختصاص، ك ىو ما أدل إلىب عرض النزاع على ؿبكمة التنازع الفرنسية الٍب أصدرت قرارىا بَبجيح صوت كزير 

 بإختصاص 1873 فرباير 08العدؿ بإعتباره رئيسا للمحكمة بعد إنقساـ أعضائها إُف فريقْب متساكيْب، ك قضت يف 

حيث جاء يف حيثيات القرار " دافيد"القضاء اإلدارم بالنظر يف النزاع بناء على تقرير مفوض اغبكومة السيد 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .109: رشيد خلوفي ،المرجع السابق،ص- 1
                                           .109: رشيد خلوفي ،المرجع السابق،ص- 2
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فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أف مسؤكلػية الدكلة عن األضرار الٍب تلحػق األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذين تستخدمهم يف اؼبرفق العاـ ال " الشهّبة

يبكن أف ربكمها اؼببادئ الٍب يقرىا القانوف اؼبدٓف،للعبلقات ما بْب األفراد ، ك ىذه اؼبسؤكلية ليست بالعامة ك ال باؼبطلقة 

". بل ؽبا قواعدىا اػباصة الٍب تتغّب حسب حاجات اؼبرفق ك ضركرة التوفيق بْب حقوؽ الدكلة ك اغبقوؽ اػباصة

:    فمن خبلؿ ىذه اغبيثية يبكننا إستخراج خصائص اؼبسؤكلية اإلدارية ك اؼبتمثلة فػػػي

  :النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية نظام قضائي أصال* 

:     ك تظهر ىذه اػباصية من جهتْب

ىو القضاء اإلدارم ىو القضاء اإلدارم الفرنسي، على  إف اؼبصدر األصيل ك األساسي للنظاـ القانوٓف للمسؤكلية اإلدارية   

رأسو ؿبكمة التنازع الفرنسية ك ؾبلي الدكلة، فمثبل من خبلؿ فكرة التفرقة بْب اػبطأ الشخصي ك اػبطأ اؼبرفق أكجد القضاء 

اإلدارم قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية على أساس اػبطأ، ك كذا العبلقة بْب القضاء اؼبرفقي ك الشخصي ك النتائج اؼبَبتبة عن ذلك 

يف إطار نظرية اعبمع بْب اإلخطاء مث اؼبسؤكليات، كذلك أحكاـ ك قواعد ك تقنيات العبلقة بْب اػبطأ التأدييب ك اػبطأ 

. اعبنائي باػبطأ اؼبرفقي ك نتائجها

    إضافة إُف أحكاـ نظرية اؼبخاطر كأساس لقياـ اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ ك ذلك بتبياف احكامها، أسسها، شركطها 

. ك نطاؽ تطبيقها

 " " Anguet " ،"Lemonier " ،"Mimeur"  ، "Laruelle" ،"Solze"    ك يظهر كل ىذا من خبلؿ قرار
Effimief" ، "Duplany" ، "Lafleurette"،...1 ك غّبىا ك الٍب جسدت التطور اؼبستمر للمسؤكلية اإلدارية كقبل 

كل ىذا مبدأ مركنة النظاـ القانوٓف للمسؤكلية اإلدارية ك قابليتو للتغّب طبقا لدكاعي اؼبصلحة العامة ك اؼبرفق العاـ اجملسدين 
، ك أكثر أنبية فبا سبق فإف اؼبصدراألصيل لنظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية ك اؼبتمثل يف القضاء يرجع إُف " ببلنكو"من خبلؿ قرار 

ؿبكمة التنازع بإختصاص القضاء افدارم بنظر ىذا النوع من اؼبنازعات بإعتبارىا اعبهة الوحيدة اؼبختصة ك بالتاِف ىناؾ 
. إرتباط بْب اإلختصاص ك اؼبصدر يف نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 197:، ص1999 الجامعية المطبوعات ديوان:اإلداري،الجزائر القضاء حسين، مصطفى حسين- 1         
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية نظام أصيل و مستقل* 

     بإعتبار أف اؼبسؤكلية اإلدارية مرتبطة بالنشاط اإلدارم ك اؼبرافق العامة اؼبتضمنة ؼبظاىر السلطة العامة، ك اؼبستهدفة 

لتحقيق اؼبصلحة العامة يف نطاؽ الوظيفة اإلدارية للدكلة، فغنو البد من إستبعاد قواعد القانوف اؼبدٓف ك خاصة قواعد 

اؼبسؤكلية اؼبدنية، كوهنا تتناسب ك نشاط اإلدارة، ك ىو ما جسده قرار ببلنكو بإرسائو مبدأ أف قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية 

ليست قواعد عامة ك ال مطلقة ك إمبا ىي قواعد خاصة تتجاكب ك ضركرات ك دكاعي اؼبصلحة العامة،إحتياجات متطلبات 

. اؼبرافق العامة ك نظامها القانوٓف

   دبفهـو اؼبخالفة إف الطابع اػباص للقواعد اؼبطبقة على اؼبرافق العامة وبمل يف طياتو معنيْب إثنْب كونو مستقل بإستبعاد 

القانوف اؼبدٓف ك كونو أصيل بإهباد نظاـ خاص بو من حيث اؼبنطق ك النتائج اؼبتوصل إليها، ك إستقبللية ك أصالة ىذا 

. النظاـ ذبد مربراهتا يف حاجات اؼبرفق العاـ اؼبتغّبة بتغّب النشاط اإلدارم

: النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية قائم على مبدأ التوفيق بين المصلحة العامة و الخاصة*  

    ىذا يعِب أف قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية تتضمن يف ؿبتواىا أحكاما من أجل إهباد التوازف بْب اؼبصلحة العامة ك مقتضيات 

تسيّبؤ اؼبرافق العامة، ك حتمية اغبفاظ على حقوؽ ك حريات األفراد يف مواجهة األعماؿ اإلدارية الضارة، ك يظهر ىذا اؼببدأ 

. 1جليا من خبلؿ كفتْب

   فمقابل عدـ مسؤكلية اإلدارة تقـو مسؤكلية اؼبوظف العاـ الشخصية يف مواجهة اؼبتضررين من جراء أخطائو، ك يدفع 

. التعويض من ذمتو اؼبالية يف نطاؽ أحكاـ ك قواعد اؼبسؤكلية اؼبدنية ك أماـ جهات القضاء العادم

   ك ايضا عدـ قياـ مسؤكلية اإلدارة إال على اساس اػبطأ اعبسيم كحالة اؼبسؤكلية اإلدارية عن مرفق الضرائب، ك كذا قياـ 

. اٍف... اؼبسؤكلية عن األخطاء الطبية ك القضائية، عن مرفق مستشفيات األمراض العقلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .72: ،المرجع السابق،صي عمار عوابد- 1
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    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تقـو مسؤكلية اإلدارة بدكف خطأ ك على أساس نظرية اؼبخاطر لصاٌف ضباية حقوؽ ك حريات األفراد

    إضافة ؽبذا ك يف إطار اآلثار اؼبَبتبة عن قاعدة اعبمع بْب اؼبسؤكليات للضحية حق افختيار يف مرافعة اإلدارة أما القضاء 

اإلدارم عن األضرار الناذبة عن اػبطأ اؼبرفقي للموظف عن اػبطأ الشخصي اؼبولد للضرر، أماـ جهات القضاء العادم ك 

تاذ  ػػفقا ؼبا يراه أصلح ك أضمن غبماية حقوقو، لكنو باؼبقابل ال يبكنو طلب التعويض من اإلدارة ك اؼبوظف معا كما قاؿ األس

 "Delaubader ":"  يقابل مبدأ صبع اؼبسؤكليات مبدأ عدـ صبع التعويضات إال إذا كانت ىذه التعويضات مبنية على

ك ما ذبدر اإلشارة إليو أف ىذه اػبصائص ليست مطلقة ك ىو ما سنتطرؽ إليو من خبلؿ اؼبطلب اؼبواِف . 1"أسس ـبتلفة

. من خبلؿ التعليق على قرار ببلنكو ك اػبصائص الٍب كرسها

: حدود الخصائص التي أقرىا قرار بالنكو: رع الثانيــــــالف

: بْب اإلجتهاد القضائي ك التشريع أف اػبصائص الٍب كرسها قرار ببلنكو ليست مطلقة ك يظهر ذلك فيما يلي

: فيما يخص كون النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية قضائي أصال*  

بإعتباره مصدر قضائي يبكن القوؿ بأف ىذه اػباصية نسبية ، إذ أف نظم اؼبسؤكلية اإلدارية تنقسم إُف : الوجو األول - 

قضائية ك تشريعية، ىذه األخّبة ذبد مصدرىا يف التشريع أصبل، حيث يتدخل اؼبشرع بوضع قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية يف 

. 2ؾباالت متنوعة، مثل نظاـ مسؤكلية مرفق القضاء، نظاـ مسؤكلية اؼبعلمْب، ك نظاـ مسؤكلية البلدية

بإعتبار القضاء اإلدارم اعبهة الوحيدة اؼبختصة لنظر اؼبنازعات الناشئة عن اؼبسؤكلية اإلدارية فإف األستاذ : الوجو الثاني -  

 "Renu Chapus"3 ك يضيف 1790 يرل أف قرار ببلنكو َف يعرؼ اؼبرافق العامة كما تعرفها القوانْب السابقة كقانوف ،

 أف صياغة القرار تصبح أكثر كضوحا بتعريف العمل اإلدارم بإعتباره كل عمل تقـو بو اإلدارة ك يكوف ىدفو ربقيق الصاٌف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفصيل في الفصل الثاني المبحث الثاني ،قاعدة الجمع   1

 المنفعة، نظرية الّتبعة،) تحّمل نظرية ثم المخاطر نظرية عام دبوجو ميالع قلأط فقد المخاطر بنظرية الخاصة يةهالفق حاتلوالمصط الّتسميات تعّددت  2            
 .والمنافع )الخسائر( المغارم بين االرتباط أو بالغنم، الغرم نظرية                

     : www.legifrance.gouv.fr/ Jurisprudence Administrative اإللكتروني الموقع 3         
 

22 
 



فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العاـ أك تسيّب مرفق عاـ ك ىذا حٌب تظهر الغاية من منح القانوف اإلدارم يف النظر يف اؼبسائل اؼبتعلقة دبسؤكلية اإلدارة عن 

. األضرار اؼبرتكبة من طرؼ موظفيها

    كما يرل أف اؼبعيار األساسي الذم مت على أساسو منح اإلختصاص للقضاء اإلدارم ليس اؼبعيار اؼبادم بإعتباره اؼبعيار 

الظاىر ك اؼبتمثل يف نشاط اؼبرفق العاـ، ك إمبا ىو معيار السلطة العامة بإعتبار أف الدكلة غي تسيّبىا للمرافق العامة تستعمل 

دائما إمتيازات السلطة العامة، ك ىي الفكرة األساسية الٍب جاء هبا قرار ببلنكو ك إف َف تكن كاضحة، ك يضيف انو أخذ 

ىذا اؼبعيار من حيثيات تقرير مفوض اغبكومة الذم إستعمل كثّبا مصطلح السلطة العامة ك إف كاف يقوؿ تارة الدعول 

اؼبرفوعة ضد الدكلة دبناسبة نشاط مرفق عاـ ك يقوؿ يف فكرة أخرل الدعول الٍب ترفع ضد الدكلة بإعتبارىا السلطة العامة، ك 

يف اغبقيق نبا عبارتْب مَبادفتْب ؽبما نفس اؼبعُب، ك إستعماؽبا بالتناكب كاف لتفادم التكرار، كما أنو َف يركز على نشاط 

. 1الدكلة، ك إمبا على السلطة العامة الٍب تستعملها الدكلة يف تسيّب اؼبرافق العامة

  ك اؼبشرع الفرنسي نفسو خرج عن قواعد اإلختصاص اؼبكرسة من قبل ؿبكمة التنازع يف قرار ببلنكو خاصة من خبلؿ 

 أين أصبح من إختصاص احملاكم العادية كل نزاع يتعلق بالتعويض بكل أنواعو  عن 1957 ديسمرب 31القانوف اؼبؤرخ يف 

. األضرار الناذبة عن السيارات مهمػػا كانت

خبلفا :" بنصو2 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية801/802    ك ىو اؼبنهج الذم سار عليو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ اؼبادة 

: ، تكوف من إختصاص احملاكم800ألحكاـ اؼبادة 

اؼبنازعات اؼبتعلقة بكل دعول خاصة باؼبسؤكلية اؼبدنية ك الرامية لطلب تعويض الضرار الناصبة عن سيارة تابعة للدكلة أك "

". إلحدل الواليات أك البلديات أك اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(الثامن العدد الدولة ،مجلة مجلس(وخصائصها تطورىا الجزائر في اإلدارية العزيز،المنازعة عبد نويري 1           
  2  www.conseil-etat-dz.org. 
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: فيما يخص كون النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية أصيل و مستقل

:   إف إستقبللية اؼبسؤكلية اإلدارية ك أصالتها عن القانوف اؼبدٓف ليست مطلقة كما أظهرىا قرار ببلنكو

 ففي كثّب من اغباالت يقرر القاضي اإلدارم تطبيق القانوف اؼبدٓف أك اؼببادئ اؼبقررة فيو دبا يتماشى ك الوقائع اؼبطركحة علية 

. خاصة غيما ىبص تقدير التعويض ك طرقو ك غّبىا

   إضافة ك بإعتبار كل من اؼبسؤكلية اإلدارية ك اؼبسؤكلية اؼبدنية من أنواع اؼبسؤكلية القانونية، فإف نظاـ كل منهما يشَبؾ مع 

 .اآلخر يف بعض األحكاـ اؼبسؤكلية القانونية كالشركط ك األركاف

  كما أهنما نظاماف متكامبلف ك متصبلف خاصة ك أف نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية حديث النشأة فباهبعلو يستمد أحكاـ ك 

تقنيات تقدير كل من الضرر اؼبادم ك اؼبعنوم ك كيفية تقدير التعويض يف اؼبسؤكلية اإلدارية لتحقيق ك تطبيق مبدأ التعويض 

. الكامل يف دعول اؼبسؤكلية ك التعويض اإلدارم

   ك ما ذبدر اإلشارة إليو أف النظاـ القانوٓف للمسؤكلية اؼبدنية يطبق بصفة جزئية، ك إستثنائية يف النظاـ القضائي القائم على 

. أساس مبدأ إزدكاجية القضاء عكس النظاـ القضائي األقبلوسكسوٓف بإعتباره نظاما موحدا

 ك يف األخّب القوؿ أف قرار ببلنكو حٌب ك إف أكل عليو الدىر ك شرب حسب البعض، إال أنو يبقى الساس الذم يعتمد 

ثركة حقيقية يف اإلجتهاد :"، بدليل أف النتائج اؼبَبتبة عنو ال تزاؿ مطبقة ليومنا ىذا ك صدؽ من قاؿ أنو1عليو يف كل زماف

. 1"القضائي

  بعد تطرقنا إُف اؼبسؤكلية اإلدارية كمبدأ، من حيث نشأتو ك تطوره ك أىم خصائصو، فإف السؤاؿ الذم يتبادر إُف أذىاننا 

? .ىو ، على أم أساس تقـو ىذه اؼبسؤكلية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 www.conseil-etat-dz.org. 
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? ، أـ األسس زبتلف(Droit Commun )فهل ىو نفسو الذم تقـو عليو اؼبسؤكلية اؼبدنية يف القانوف العاـ

    لقد رأينا عند تطرقنا إُف تطور مبدأ اؼبسؤكلية اإلدارية، أف ىذه األخّبة كانت يف بداية األمر تقـو أسػػاسا على فكرة 

. ، بإعتباره األساس التقليدم للمسؤكلية العامة" اػبطأ "

قد سبت إستعارهتا بنفس الصفة الٍب ىي عليها يف القواعد العامة، أك أنو – أم اػبطأ -    فهل يعِب ذلك أف ىذه الفكرة
? أدخلت عليها بعض اؼبميزات ك اػبصائص

  كما رأينا كذلك أف اإلجتهاد القضائي فيما بعد قد خطى خطوة كبّبة يف ىذا اجملاؿ حْب كسع نطاؽ اؼبسؤكلية اإلدارية، 
ك ىو ما سوؼ نتطرؽ إليو بالتفصيل يف الفصل الثآف من ىذا – بدكف خطأ – مؤسسا نظاما جديدا للمسؤكلية اإلدارية 

. البحث
: قيام مسؤولية اإلدارة و رأي القضاء في تقدير التعويض: المبحث الثاني

كجود الضرر، العبلقة السببية بْب الفعل الضار ك الضرر : حتػى تقـو اؼبسؤكلية اإلدارية فبل بد من ثبلث شركط أساسية  

. الناجم عنو ، ك إمكانية إسناد الضرر أك الفعل الضار الناتج إُف شخص عمومي معْب

 .(Le préjudice) شروط قيام المسؤولية اإلدارية: المطلب األول 

، ك حٌب يكوف الضرر قاببل للتعويض فبل بد من تتوفر "ال مسؤكلية ك ال تعويض بدكف ضرر"    تنص القاعدة العامة أنو    

فيو ؾبموعة من اؼبميزات ك اؼبتمثلة يف فبيزات عامة تتعلق باؼبسؤكلية اإلدارية سواءا القائمة على خطأ أك بدكف خطأ، ك 

: فبيزات خاصة تنفرد هبا اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ

: مميزات عــامة* 
І -الطابع المؤكد للضرر :

. حيث عرفو القضاء اإلدارم بأنو الضرر اغباِف احملتمل (Future) ك الضرر اؼبقبل  (Actuel )ك إستثُب الضرر اغباِف 
.  ىو الضرر الذم يبكن للقاضي تقديره:الضرر الحالي. 1
 ، ك من أمثل ىذا  1ىو الضرر اؼبمكن كقوعو لوجود مؤشرات تدؿ على ذلك ك يتميز بالطابع البلحق: الضرر المقبل. 2

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 56:، ص2004.والتوزيع،  للنشر العلوم دار :عنابو الجزائر، ، اإلداري القانون الصغير، محمد  بعلي1
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. الطفل الذم سيعآف يف اؼبستقبل من نقص يف قدراتو العملية نتيجة العجز الذم أصابو- : النوع اؼبؤكد اغبصوؿ نذكر

للتعويض عن الضرر البلحق بأكلياء التبلميذ بسبب كفاة أكالدىم يف مؤسسات تربوية، " بن قرين" ك " ديػػوز "قضيٍب - 

حيث قررت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا أف الضرر االحق باؼبدعْب مؤكد حٌب ك إف َف يكن حاليا، كما قررت أف ىذا 

. 1الضرر قابل للتعويض حبيث سيمنح أكلياؤىم مساعدة تقدـ ؽبم يف اؼبستقبل

:  الضـرر المحتمل. 3

حيث طلب على إثرىا اؼبدعي تعويض " زالقيػػن"     إستثُب القضاء اإلدارم ىذا النوع من التعويض ، ك من أمثلتو قضية 

ضرر ناجم عن إمتناع غّب مربر لئلدارة، فأجاب القاضي أف ىذا الضرر لو طابع إحتماِف، ك بالتاِف فهو ال يستحق 

: بشرط أف تكوف ىامة ك جدية كمن أمثلتها" تفويت فرصة" ، ك يظهر الطابع اؼبؤكد للضرر أيضا يف حالة 2التعويض

  منع مَبشح ؼبسابقة التوظيف العمومي من إجتياز اإلمتحاف، بطريقة غّب شرعية يعترب حالة تفويت فرصة ك يبكن منح 

. التعويض على أساسها

كذلك حالة اػبطأ يف تشخيص اؼبرض اؼبسبب لعجز اؼبريض، فلو كاف التشخيص صحيحا كاف يبكن تفادم العجز - 

. الذم أصيبت بو الضحية

، ضد رئيس بلدية 3 (أ.ؿ) قضية 2001 مام 07  ك ىو نفس ما سار عليو ؾبلس الدكلة اعبزائرم يف قراره الصادر بتاريخ 

حاسي حببح، معتربا أف الضرر الذم أصاب اؼبستأنف ىو تفويت فرصة لو للحصوؿ على سكن آخر كونو كاف ينتظر 

. 1995اغبصوؿ على اؼبفاتيح منذ سنة 

 26   ك مسألة الطابع اؼبؤكد للضرر مَبككة لسلطة قاضي اؼبوضوع التقديرية حسب إذباه ؾبلس الدكلة الفرنسي خبلؿ قرار 

.  1993نوفمرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Revue algérienne des sciences juridiques politiques et économiques,1967n,°3-1  

 55، ص 2004.والتوزيع للنشر العلوم دار :عنابو الجزائر، ، اإلداري القانون الصغير، محمد بعليأنظر أيبضا -2
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И-الطابع الشخصي للضرر: 

ية، ك ىذا األمر ال ف من قانوف اإجراءات اؼبد459   يرتبط ىذا الطابع بقاعدة الصفة ك اؼبصلحة يف التقاضي طبقا للمادة 
: يثّب إشكاال إال بالنسبة للضرر البلحق باألفراد

: الضرر الذي يلحق باألموال. 1

: (اؼبدعي)    يطرح ىذا الطابع بالنسبة لؤلمبلؾ العقارية ك وبدد حسب العبلقة بْب اؼباؿ ك اؼبتضرر 
. إذا كاف الضرر يبس جبوىر العقار فإف التعويض ىنا يكوف ؼبالك العقار فقط - 
إذا كاف الضرر يبس حبق اإلنتفاع  فالطابع الشخصي ىنا يصاحب حق اإلنتفاع سواء كاف اؼبستأجر أك اؼبنتفع ك اؼبالك  - 

. يف نفس الوقت
: الضرر الذي يلحق األفراد. 2

الضرر "   اإلشكاؿ ىنا ال يطرح بالنسبة للضحية ك إمبا بالنسبة لذكم حقوقها، ك ىو ما أطلق عليو القضاء اإلدارم تسمية 

: ك ىنا ميز بْب حالتْب" ، كما طبق مبدأ عاـ، اغبق يف التعويض ينتقل إُف الورثة" اؼبنعكس

ذا طالبت الضحية بالتعويض قبل كفاهتا، ىنا ينتقل ىذا اغبق إُف الورثة سواءا كاف الضرر ماديا  أك إ: ة األولــىالحال - 
. معنويا

 إذا توفيت الضحية قبل طلب التعويض، فبل وبق للورثة طلب التعويض للضرر اؼبتعلق باآلالـ اعبسدية :الحالة الثانــية- 
. اؼبتعلقة بالضحية دكف غّبىا

: ك تبعا ؽبذا تتأثر العبلقة الٍب تربط الضحية بذكم حقوقها * 
للحصوؿ على اغبق يف التعويض عن الضرر اؼبعنوم بسبب كفاة أحد األبناء ك ىو ما جسدتو الغرفة اإلدارية باحملكمة   - 

 .1ضد الدكلة" حطاب" العليا يف قضية 
للحصوؿ على اغبق يف التعويض عن الضرر اؼبتعلق باإلخبلؿ بظركؼ اؼبعيشة ك ىو ما جسدتو الغرفة اإلدارية باحملكمة   - 

. 2ضد الدكلة" أرملة مريش" العليا يف قضية 
للفركع أكالد الضحية اغبق يف التعويض عن الضرر اؼبعنوم ك عن اإلخبلؿ يف ظركؼ اؼبعيشة، أما بالنسبة للتعويض عن   - 

الضرر اؼبادم فيشَبط أف يكونوا ربت نفقتو ك ىو ما سايرتو 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .109:رشيد خلوفي ،المرجع السابق،ص-  1
 .109:رشيد خلوفي ،المرجع السابق،ص-  2
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". مدير مستشفى أقبو" ضػػد " ص.د"الغرفة اإلدارية دبجلس قضاء جباية يف قضية بْب ذكم حقوؽ اؼبرحـو 

. للزكج اغبق يف طلب التعويض اؼبادم ك اإلخبلؿ يف ظركؼ اؼبعيشة   - 

أخ ك أخت الضحية اؼبتوفية ؽبما اغبق يف التعويض عن الضرر اؼبعنوم ك اإلختبلؿ يف ظركؼ اؼبعيشة إذا كانوا ربت    - 

. نفقتو

ІІІ .الطابع المباشــر للضرر: 

    دبعُب أف يكوف الضرر ناذبا مباشرا عن العمل اإلدارم الضار ك ىو ما يثّب قاعدة السببية الٍب سنتطرؽ إليها يف اؼبطلب 
. الثآف من ىذا اؼببحث

vІ .أن يمس الضرر بحق أو ممارسة مشروعة: 

 "   Le dommage doit porter à une situation, ou à un intérêt légitime et juridiquement 

protégé "، قببل كاف القضاء اإلدارم يشَبط اؼبساس حبق مشركع ك يف إطار البحث عن تعويض كل من تضرر نتيجة  
أعماؿ اإلدارة نتيجة البحث عن األطراؼ الٍب ؽبا اغبق يف التعويض فوجد أف ىنالك أشخاصا غّب شخص الضحية، فبا 

، ك نفسها ك تربطهم عبلقة هبا يلحقهم ضرر تقرير الضرر يف حالة اؼبساس  (Par ricochet)أدل إُف تليْب موقفو 
: دبصلحة مشركعة، ك من ىنا ىبرج من ؾباؿ الضرر القابل للتعويض

. اغباالت اؼبخالفة للقانوف- 
. اغباالت اؼبستبعدة قانونا- 

     ك رغم ىذه اغباالت يبكن للقاضي اإلدارم تقدير ك رفض التعويض إذا تبْب لو أف ىذا غّب مشركع ك ىذا حسب 

. اؼبعطيات القانونية ك اإلجتماعية اؼبقدمة أمامو

:    ك من بْب القرارت الٍب أشارت ؽبذا الشرط

، ك ىو نفس ما ذىبت إليو الغرفة 1978 مارس 03بتاريخ " Muesser" قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي يف قضية السيدة - 

  ."بوشاة سحنوف ك سعدم مالكي"اإلدارية يف احملكمة العليا فػي قضية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 192:،ص1999 الريحانة، دار :الجزائر ، اإلداري القانون في الوجيز ، عمار بوضياف - 1        

 102:ص2008 والتوزيع، للنشر جسور : الجزائر ، اإلداري القضاء ، عمار بوضياف - 2           
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. ، فأشار للطابع اؼبشركع للضرر البلحق بالضحايا1ضد كزيرم الداخلية ك العدؿ

 : اؼبميزات اػباصة باؼبسؤكلية اإلدارية، إضافة للميزات العامة اؼبذكورة سابقا بدكف خطأ ك تتمثل فيما يلي

І .الطابع الخاص للضرر( :L.C spécial )

إف الطبيعة اػباصة للضرر تكمن يف إصابة فرد كاحد أك عدد من األفراد، فإف كاف للضرر مدل "    فحسب األستاذ ؿبيو

" كاسع، فإنو يشكل عبئا عاما يتحملو اعبميع ك مانعا غبق التعويض

   يبكن القوؿ أف الطابع اػباص معناه أف يبس الضرر عددا ؿبدكدا من األفراد فإذا مس عددا كبّبا أصبح عبئا يتحمل 

اعبميع ك ال يبكن منح التعويض على أساسو، فاؼبعيار اؼبتفق عليو فقها ك قضاءا ىو معيار العدد، دبعُب أف يصيب شخص 

أك عدد قليل من األشخاص يبكنو ربديدىم إظبيا مستندين على مبدأ اؼبساكاة أماـ األعباء العامة، ك ىو ما جسدتو قضيٍب 

. 2"كوتياس"ك " الفلوريت" 

ІІ .الطابع غـير العادي للضرر :

:    إختلف الفقو ك القضاء اإلداريْب يف ربديد معُب ىذا الطابع

ىو الضرر الذم يفوؽ ما يؤخذ على عاتق كل مواطن : فقها- 

حدد ىذا الطابع عرب طرؽ ـبتلفة لكنو رجح معيار درجة الضرر ، خاصة يف ؾباؿ األشغاؿ العمومية ك ؾباؿ : قضاءا- 

. النشاط التشريعي ك التنظيمي

 ك درجة الضرر هبذا اؼبعُب ىي أف يكوف جسيما يفوؽ ما يبكن أف يتحملو عادة األفراد، ك لصعوبة ربديده تبقى للقاضي 

. اإلدارم السلطة القضائية التقديرية يف ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوشاة سحنون و سعدي مالكي ضد وزيري العدل و 20/01/1997المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية بتاريخ )115: رشيد خلوفي المرجع السابق، ص1
( 199الداخلية، المجلة الجزائرية ص 

  125:  و ص122ص : العودة إلى 2
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: واع الضرر القابل للتعويضـــــــأن* 

  إختلف الفقو يف تصنيف أنواع الضرر القابل للتعويض، لكن القضاء اإلدارم أخذ بتقسيم الضرر إُف مادم ك معنوم كما 

: سيأيت بيانو

: ينقسم إُف الضرر البلحق باألمواؿ ، ضرر ماِف ضرر جسمآف: الضرر المادي- 1 

: ك ىنا نفرؽ أيضا بْب نوعْب: الضرر المادي الالحق باألموال-  أ

. حالة اؼبساس اؼبادم باؼباؿ ك ذلك بتحطيمو كليا أك جزئيا- 

. حالة الضرر اؼبؤدم إُف اإلخبلؿ يف اإلنتفاع بالشيئ سواء كاف من فعل الغّب أك بسبب إيذائو- 

: اإلخالل باإلنتفاع بسبب الغير. أ

أحسن مثاؿ ىو مسؤكلية اإلدارة عن الضرر الناجم عن رفضها تنفيذ القرارات القضائية النهائية الصادرة لصاٌف مدع ضد 

ضد كل من " بوشات سحنوف ك سعيدم مالكي" شخص أخر، حيث أف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قضت يف قضية 

كزيرم الداخلية ك العدؿ بتعويض اؼبدعيْب عن الضرر الذم غبق هبما بسبب عدـ تنفيذ قرار قضائي صادر لصاغبهما على 

أساس أنو إذا كاف لئلدارة عدـ تنفيذ بعض القرارت القضائية فإف التأجيل يف تنفيذ القرار القضائي، الذم يقضي بطرد 

. 1شاغل ملك لصاٌف اؼبدعيْب يبنعهما من حق اإلنتقاؿ دبلكهما ك يسبب ؽبما ضررا قاببل للتعويض

: اإلخالل باإلنتفاع بسبب إيذاء ما .ب

  حسب القضاء اإلدارم يتحقق ىذا النوع من الضرر يف حالة تغّب شركط إنتفاع اؼبالك أك الشاغل بصفة ملحوظة مهما 

. كانت طبيعة اإليذاء

: الضرر المالي. 2

.    ىو الضرر البلحق بالنشاطات اؼبهنية بصفة مباشرة ،سواء كانت نشاطات خاصة أك عمومية أك عمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 119: رشيد خلوفي المرجع السابق، ص-  1 
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:  و ينقسم إلى:الضرر الجسماني. 3

: ضرر يمس بالسالمة الجسمانية. أ

   ك ىو ما يسمى باآلالـ اعبسدية ك يبكن أف يكوف صباليا ك ىنا ىبتلف تقديره من طرؼ القاضي حسب شخص 

ضد مستشفى اعبزائر حينما منحت التعويض " بن ساَف"اؼبضركر، ك ىو ما أكدتو الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضية 

. 1 عن ضرر صباِف غبق الضحية بسبب بَب ساعده

: ضرر بسبب اإلخالل في الظروف المعيشية. ب

   ك ىذا فإف القضاء اإلدارم إعترب أف العجز الدائم سواء كاف كليا أك جزئيا فإنو يؤدم إُف اإلخبلؿ يف الظركؼ اؼبعيشية، 

. ك بالتاِف يستوجب التعويض، ك ىو ما أكدتو دائما الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف القضية اؼبذكورة سابقا

ІІ .ك يبكن تقسيمو إُف: الضرر اؼبعنوم :

(: les douleurs moral )اآلالـ اؼبعنوية . 1

   كاف القضاء اإلدارم الفرنسي يرفض ك لوقت طويل يرفض تعويض الضرر اؼبعنوم معتربا أف اؼبساس باؼبشاعر اغبناف ال 

 Le" لكنو لْب موقفو إثر قضية " LA DOULEUR NE SE MONAIS PAS"  يقيم باؼباؿ طبقا للمبدأ 

Tisserand " 2  ك عوضو عن الضرر اؼبعنوم الذم غبقو إثر كفاة إبنو1961 نوفمرب24ضد كزير األشغاؿ العمومية يف .

   كما هنجت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا نفس اؼبنهج بالتعويض عن األالـ اؼبعنوية الٍب تنتج عادة بعد الوفاة أك اعبركح 

ضد  (ـ.ب) ، ك قضية ذكم اغبقوؽ1991 أفريل21ضد كزير الداخلية يف " فريق بو عبد اهلل"أك العجز اعبسدم كقضية

ضد  (ص.د)كزارة الدفاع، ك ىو ما جسدتو الغرفة الغرفة اإلدارية دبجلس قضاء جباية يف قضية ذكم اغبقوؽ للمرحـو 

. 3ك حقوؽ اؼبرحومة عن الضرر اؼبعنوم البلحق هبم إثر كفاة أمهمذمستشفى أقبو اؼبذكور سابقا حينما عوضت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 60:ص 1999 الريحانة، دار :الجزائر ، اإلداري القانون في الوجيز ، عمار بوضياف   -1
 98: ص2008 والتوزيع، للنشر جسور : الجزائر ، اإلداري القضاء ، عمار بوضياف - .2
 18األول، ص  العدد ، 1998 القضائية، المجلة - 3
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. ضد مدير القطاع الصحي ػبراطة ك من معو" ؿ.أ" كذلك قضية

. كاؼبساس بشخصية الفرد ك ظبعتو ك شرفو ك حياتو: الضرر اؼبعنوم الذم يبس بعض حقوؽ األفراد. 2

.   ىذا كلو فيما ىبص الضرر ك أحكامو، نتطرؽ للعبلقة السببية بإعتبارىا الشرط الثآف لقياـ اؼبسؤكلية اإلدارية

. العالقة السببية بين الفعل الضار و الضرر الناتج عنو: رع الثانيــــــــالف

أف اؼبسؤكلية اإلدارية عن األضرار الٍب تلحق األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذين تستخدمهم "    كرد يف قرار ببلنكو 

من ىذه القاعدة القضائية يتبْب أف ال تعويض إال إذا كاف العمل أك نشاط اإلدارة ىو السبب اؼبباشر يف .." يف اؼبرافق العامة

حدكث الضرر، ك ىنا أثّبت مسألة كيفية ربديد العبلقة السببية، ك بالتاِف السبب، فبا أدل بالفقو اإلدارم إُف إهباد عدة 

: نظريات منها

. حسب ىذه النظرية هبب األخذ بكل الظركؼ الٍب تسببت يف حدكث الضرر بصفة متساكية: نظرية التوازن األسباب. 1

  لكنها إنتقدت كوهنا كسعت كثّبا من شركط عقد مسؤكلية األشخاص، فبا أدل إُف تصعيب اإلجراءات ك حصوؿ 

. 1 الضحية على التعويض

أخذت ىذه النظرية بالسبب القريب من حيث الزمن أم اغبدث األخّب، ك ما يعاب عليها : نظرية السبب القريب. 2

. عكس النظرية األكُف كوهنا ضيقت كثّبا من شركط اؼبسؤكلية

تأخذ ىذه النظرية بالسبب الذم وبتمل حسب السّب العادم ك الطبيعي لؤلمور أف وبدث : نظرية السبب المالئم. 3

. 2ضررا ك ىو ما يطلق عليو بالطابع اؼبباشر، ك ىو ما أكده الفقو اإلدارم حيث كتب

إف القضاء اإلدارم ال يلجأ إُف نظرية توازف األسباب لكنو يبحث من بْب األحداث الذم سبقت ": ديلوبادير" األستاذ - 

". يف حدكثو ((أك اؼببلئم)حدكث الضرر الذم يكوف السبب الفعلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضد مدير القطاع الصحي بخراطة و من معو  (ل.ا)،قضية17/02/1998 مجلس قضاء بجاية، الغرفة اإلدارية في 1
 113 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص- 2
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إف القضاء اإلدارم ال يدخل يف إجتهادات القضاء العادم ، الٍب ةلدت نظريات ـبتلفة للسبب ك مع :" األستاذ ؿبيو- 

 ."نو يبدب ترددا يف تكييف الطابع اؼبباشر للضرر‘ذلك ؼ

أما القضاء اإلدارم ك يف إطار توجو جديد فإنو يبحث عن إهباد طابع غّب مباشر للضرر يبنح على أساسو التعويض، كل - 
. ىذا لصاٌف الضحايا

ك من أىم القرارات الٍب جسدت الطابع اؼبباشر للضرر، ك بالتاِف توفر عبلقة السببية فْب الفعل الضار ك الضرر الناتج - 
: عنو قبد

 ك القاضي بإلغاء حكم صدر عن احملكمة اإلدارية على أساس أف 1997 فرباير 14قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي اؼبؤرخ يف - 

يف إطار ما يسمى  (Amniocentèsesالعبلج   )ىذه األخّبة إرتكبت خطأ قانونيا عندما أقرت بوجود عبلقة سببية بْب 

 "Nice "( طفل)ك الضرر الناتج عنو للضحية (عن طريق األعشاب الطبية" ج"اػبطأ اؼبرتكب من طرؼ اؼبركز الطيب ؼبدينة

من العجز الذم أصابو، حيث أنو ال يظهر من أكراؽ اؼبلف اؼبقدمة أماـ قاضي اؼبوضوع أف العاىة الٍب يعآف منها الطفل 

 (.Amniocentèses)بإعتبارىا كراثية ىي نتيجة ىذه العبلجات اؼبسماة 

   فمن خبلؿ ىذا القرار فإف ؾبلس الدكلة رفض التعويض على أساس عدـ قياـ مسؤكلية اؼبركز الطيب لعدـ توافر السببية بْب 

ضد مدير القطاع الصحي ػبراطة اؼبذكور آتفا، حيث كرد  (ؿ.أ)الفعل ك الضرر، ك من معو قرار ؾبلس قضاء جباية يف قضية 

ك التقصّب اؼبنسوب إُف اإلدارة كما  (س.ح)كحيث يرل اجمللس أف العبلقة السببية بْب كفاة اؼبرحومة "" يف إحدل حيثياتو

..."" ىو مذكور أعبله ثابت

( L’imputabilité) قاعدة اإلنتساب: الفـرع الثـالث

قاعدة اإلنتساب تعِب العبلقة بْب فعل أك عمل ضار ك الفاعل، فإذا ثبتت ىذه العبلقة تقررت مسؤكلية الفاعل، ك إنطبلقا 

. من ىذا اؼببدأ تتقرر اؼبسؤكلية اإلدارية إذا إنتسب العمل اؼبضر لئلدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
 .ضد مدير القطاع الصحي بخراطة و من معو (ل.ا)،قضية17/02/1998 مجلس قضاء بجاية، الغرفة اإلدارية في 1
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ربديد اعبهة اإلدارية اؼبسؤكلة ك حاالت اإلعفاء أك التخفيف من :  ك يف ىذا السياؽ ال بد من التطرؽ لنقطتْب ىامتْب،

: اؼبسؤكلية اإلدارية كما سيأيت

 :تحديد الجهة اإلدارية المسؤولة  * 

   رغم صعوبة ربديد اعبهة اإلدارية اؼبسؤكلة، إال أف الفقو اإلدارم حاكؿ كضع معايّب، لذلك فقد إنطلق من فكرة أف 

اؼبسؤكلية اإلدارية ىي مسؤكلية تعاقدية ك تقصّبية مثل اؼبسؤكلية اؼبدنية، ك دبا أف اإلدارة شخص معنوم ال يرتكب أخطاء 

شخصية إستبعدت بذلك فكرة اؼبسؤكلية الشخصية لئلدارة، ك بالتاِف فإف مسؤكلية اإلدارة تكوف إما عن عمل الغّب أك 

األشياء، ك قبل التطرؽ ؽباتْب النقطتْب، نشّب إُف أف مفهـو اعبهة اإلدارية يعِب اعبهة الٍب تتوفر فيها  الشركط الشخص 

. اؼبعنوم العاـ بأف تتمتع بالشخصية القانونية ك الذمة اؼبالية اؼبستقلة

: تحديد الجهة اإلدارية المسؤولة في نظام المسؤولية اإلدارية عن عمل الغير.1

:   نظرا لتعدد نشاطات اإلدارة بطبيعتها اؼبختلفة ك خصائص موظفيها، ك جب التفريق بْب ثبلث حاالت

: 1حالة الموظف الذي يتمتع بإزدواجية الوظائف- أ

. إذا كاف اؼبوظف ينتمي إلدارة كاحدة فإف الدعول القضائية توجو ضد اإلدارة الٍب يشتغل فيها اؼبوظف  - 
أما إذا كاف اؼبوظف ينتمي إُف عدة إدارات فهنا كجب على اؼبدعى يف دعول التعويض أف يرفعها ضد اإلدارة اؼبستفيدة  - 

. من العمل الذم تسبب يف حدكث الضرر
: حالــة ممارسة الوصاية اإلدارية. ب

ىنا يطرح السؤاؿ ىل اإلدارة الوصية ىي اؼبسؤكلة أـ اإلدارة اؼبوصى عليها يف حالة تضرر الضحية من فبارسة الوصاية  - 
? اإلدارية

عندما يكوف العمل اؼبضر نتيجة حلوؿ اإلدارة الوصية ؿبل اإلدارة اؼبوصى عليها حسبما نص عليو القانوف، ىنا تكوف  - 

كوف اإلدارة الوصية تدخلت بإسم ك  )كوف اإلدارة اإلدارية اؼبسؤكلية )اإلدارة اؼبوصى عليها ىي اعبهة اإلدارية اؼبسؤكلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تظهر ىذه الحالة في األعمال التي يقوم بها رئيس البلدية و الوالي- 1
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 .(لصاٌف اإلدارة اؼبوصى عليها
عندما يكوف العمل اؼبضر نتيجة عمل اإلدارة الوصية يف إطار صبلحياهتا اػباصة فهنا اإلدارة الوصية ىي اؼبسؤكلة عن  - 

. تعويض الضرر البلحق بالضحية
: حالة تداخل إختصاصات إدارية- ج

   كأف تتدخل إدارتْب أك أكثر لتحقيق عمل أك نشاط كاحد فيسبب ضررا، مثل األنشطة الٍب تقـو هبا مؤسسة تربوية ، 

: فتتدخل البلدية إذا تعلق األمر بالثانوية ك الدكلة إذا تعلق األمر بالرقابة الٍب يقـو هبا اؼبعلمْب يف اؼبؤسسة الَببوية ك ىنػا

 من القانوف اؼبدٓف 134 إرتكبو معلم طبقا لنص اؼبادة الرقابةأما إذا كاف السبب يف حدكث الضرر يعود إُف اػبطأ يف - 

. فهنا الدكلة فبثلة يف الوزير اؼبكلف بالَببية الوطنية أك الوزير الوصي على اؼبؤسسة ىي اعبهة اإلدارية اؼبسؤكلة

: تحديد الجهة اإلدارية المسؤولة في نظام المسؤولية اإلدارية عن األشياء. 2

إذا –    يتعلق األمر يف ىذا اؼبوضوع بالضرر الناتج عن األشغاؿ العمومية ك اؼببُب العمومي فقط، ك ىنا نشّب أف الضحية 

، إال أهنا تلعب أم دكر يف موضوع 1قد لعبت دكرا يف موضوع اؼبسؤكلية اإلدارية- كاف مشارؾ أك مرتفق أك من الغّب

إنتساب الضرر كوف أف األشخاص الٍب يبكن أف تكوف مسؤكلة عن الضرر الناجم عن األشغاؿ العمومية أك اؼببُب العمومي 

: تتمثل يف

 Le maitre de l’ouvrageصاحب اؼببُب - 
 Le maitre de l’oeuvre     اؼبقػاكؿ- 
 Le concessionnaireصاحب اإلمتياز- 
. اؼبستعمل أك اؼبكلف بصيانة اؼببُب العمومي- 

: ك ىو مػا سنتطرؽ إليػو بشيء من التفصيل كػما يلػي
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 .95 إرجع إلى موضوع المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية في الصفحة 1
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: الدعوى القضائية التي ترفع ضد صاحب المبنى العمومي أو األشغال العمومية- 1

. ف الدعول القضائية توجو ضد السلطة اإلدارية اؼبالكة للمبُب العمومي‘يف حالة ضرر ناجم عن اؼببُب ؼ   - 

. يف حالة ضرر ناجم عن شغل عمومي فإف الدعول القضائية توجو ضد اعبهة اإلدارية الٍب أدارت الشغل العمومي  - 

: الدعوى القضائية التي توجو ضد المقاول- 2

ىو كل شخص يتعهد بالقياـ بأعماؿ مهما " لقد تنوع القضاء اإلدارم يف مفهـو اؼبقاكؿ، ك يف ؾباؿ األشغاؿ العمومية  

: ك ىنا" يف إطار شغل عمومي... كاف نوعها كالصيانة ك البناء

. يف حالة ضرر ناجم عن أشغاؿ عمومية قاـ هبا مقاكؿ فإف الدعول القضائية توجو ضد ىذا األخّب- 

. كما يبكنو رفعها ضد مالك اؼببُب العمومي أك صاحب الشغل العمومي ك اؼبقاكؿ معا- 

: الدعوى القضائية التي توجو ضد صاحب اإلمتياز- 3

  صاحب اإلمتياز يف األشغاؿ العمومية ىو ذلك الشخص الذم تكلف اإلدارة بإقباز عمبل يتقاضى أجرا عنو بواسطة   

. 1إستغبلؿ مشركع

:    ك ىنا يف الضرر الناجم عن أشغاؿ عمومية قاـ هبا صاحب اإلمتياز نفرؽ بْب حالتْب

. إذا كاف صاحب اإلمتياز ملئ الذمة اؼبالية فإف الدعول القضائية توجو ضده: أصال: الحالة األولى- 

إذا كاف صاحب اإلمتياز يف حالة اإلفبلس فإف الدعول القضائية ترفع ضد اعبهة اإلدارية اؼبالكة : إستثنائيا: اغبالة الثانية- 

. للمبُب العمومي أك األشغاؿ العمومية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص- 1
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: الدعوى القضائية التي توجو ضد مستعمل المبنى العمومي- 4

يف حالة إستعماؿ إدارة معينة ؼببُب عمومي تابع عبهة إدارية أخرل فهنا ترفع الدعول القضائية ضد اعبهة اإلدارية    

. اؼبستعملة للمبُب العمومي رغم أف طبيعة اؼببُب العمومي الذم كاف سببا يف حدكث الضرر يعود أصبل لئلدارة اؼبالكة

: الدعوى القضائية التي توجو ضد المكلف بصيانة المبنى العمومي- 5

يف حالة ما إذا كلفت جهة إدارية معينة شخصا لصيانة اؼببُب العمومي تابع عبهة إدارية أخرل، فهنا الضحية يرفع الدعول   

. القضائية ضد اإلدارة اؼبكلفة بالصيانة أك ضد اإلدارة اؼبالكة للمبُب

   ك حٌب تتحقق قاعدة اإلنتساب بْب ثبوت الفعل احملدث للضرر ك اإلدارة ، ال بد أف ال تتحقق إحدل اغباالت الٍب 

. تعفى أك زبفف من مسؤكلية اإلدارة

: إعفاء أو تخفيف المسؤولية اإلدارية * 

    ربديد اعبهة اإلدارية اؼبسؤكلية شرط لكنو ليس كافيا حت تتحقق قاعدة اإلنتساب، فبا يتعْب معو التطرؽ غباالت 
. اإلعفاء أك زبفيف اؼبسؤكلية اإلدارية

: القـوة القاىرة.1
:   إتفق الفقو ك القضاء اإلداريْب أف القوة القاىرة ىي حدث خارجي، غّب مقاـك ك غّب متوقع

: مميز القوة القاىرة/ أ
كأف يكوف الضرر ناذبا عن كوارث طبيعية مثبل، ك ىنا للقاضي سلطة التقدير، فمثبل الفياضانات الناذبة : حدث خارجي* 

عن تساقط األمطار ك نتيجة لسقوطها غّب اؼبتوقع ك قوهتا يف اؼبنطقة، فبا سبب أضرارا جسيمة إعتربت قوة معفية من 
. مسؤكلية اإلدارة

  ك على العكس من ذلك أمطار ناصبة عن إلعصار يف كليدكنيا َف تعترب قوة قاىرة كوهنا سقوطها معتاد نظرا لطبيعة 

. اؼبنطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 49:، ، ص10 رشيد خلوفي ، قانون المنازعات اإلدارية، شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة - 1
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. 1   أما إذا كاف التصرؼ ناصبا عن اإلنساف كاإلضراب مثبل، فإف القضاء اإلدارم أقر الطابع اػبارجي

". Grand Bornand"   فرغم صعوبة األمر عندما يكوف اغبدث خارج عن إرادة األدارة ال تتوفر على 

 نتيجة كارثة ميزت اغبدث اؼبتوقع حٌب تتحقق القوة القاىرة كونو كقع 1987قضي أف صدمة سنة : حدث غير متوقع*    

.  1936ك أف كقعت فياضانات بنفس اؼبنطقة يف 

   ك لقد أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ضركرة ىذا العنصرؤ لتحقق القوة القاىرة يف قضية بلدية ك قضية الدكلة ضد 

". Papèterie et cartonnerie moderne" سكيكدة ضد شركة "Di Miglid" شركة 

 أكد القضاء اإلدارم على أف يكوف اغبدث غّب مقاـك حٌب تتحقق القوة القاىرة ك ليس فقط أف:  حدث غير مقاوم* 

. يكوف صعب التحمل

:  آثار القوة القاىرة/ ب

.  تعفى القوة القاىرة اإلدارة كليا من مسؤكلياهتا إذا كانت السبب الوحيد للضرر سواء يف نظاـ اؼبسؤكلية خبطأ أك بدكف خطأ

  أما إذا كانت لئلدارة إُف جانب القوة القاىرة يد يف حدكث الضرر فهنا اإلعفاء يكوف جزئيا ك يف ىذا اإلطار قبد عدة 

: قرارات منها

حيث قضى بعدـ مسؤكلية الببلدية كليا ، بإعتبار أف " بومقر"ك بلدية " ج ؼ"قرار ؾبلس الدكلة يف قضية بْب اؼبدعو - 

حيث يستفاد من : القوة القاىرة ك اؼبتمثلة يف الفياضانات الٍب أصابت اؼبنطقة السبب الوحيد يف الضرر ألبلحق بالضحية

...  عمت كافة اؼبنطقة17/09/1997كانت ضحية فياضانات بتاريخ " بومقر"دراسة اؼبلف أف بلدية 

 ك أصبحت منكوبة، ك َف يكن اؼبستأنف اؼبتضرر الوحيد من جراء ىذه الفياضانات ك ليس من جراء بناء حائط من طرؼ 

. 2..."البلدية اؼبتسبب لو يف األضرار ك بالتاِف ىناؾ قوة قاىرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص- 1
 103:، ص03، قضية ج ف و بلدية بمقر،م م ج،عدد 07/05/2001مجلس الدولة ، الغرفة اإلدارية بتاريخ-  2
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، حيث قضى برفض الدعول لعدـ "ك رئيس بلدية تالة ضبزة ك من معو" ر.ص"قرار ؾبلس قضاء جباية فػي قضية بْب - 
حيث الثابت أف سقوط األمطار بالصيغة اؼبذكورة أعبله "التأسيس ك بالتاِف عدـ مسؤكلية البلدية ك جاء يف حيثية من القرار 

يعترب من الكوارث الطبيعية الٍب ال يبكن التحكم فيها بسبب القوة القاىرة ذبعل مسؤكلية مصاٌف البلدية غّب قائمة فيما 
" يتعلق باألضرار الناذبة عن ذلك لعدـ ثبوت اػبطأ

" رئيس بلدية تالة ضبزة"ضد " ؿ.ب"ك بنفس الشيء قضى نفس اجمللس يف قضية بْب - 

 :فعــل الضحية. 2

.   ىنا على القاضي اإلدارم تقدير تصرؼ الضحية ك مقارنتو بتصرؼ رب العائلة العادم

: خصائص فعل الضحية.  أ

   فعل الضحية ال يعِب تعمدىا يف إقَباؼ اػبطأ، بل بالعكس كثّبا ما يكوف ناذبا عن اإلنباؿ ك نقص اغبيطة أك عدمها، 
. ك منو يبكن األخذ يف فعل الضحية مهما كانت جسامتو

: آثـار فعل الضحية. ب

  تعفى حالة فعل الضحية اإلدارة كليا من مسؤكلياهتا إذا كانت السبب الوحيد للضرر سواء يف نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية على 

أساس اػبطأ أك بدكف خطأ، إما إذا كانت لئلدارة إُف جانب الضحية يد يف حدكث الضرر فللقاضي ربديد نسبة مسؤكلية 

. كل كاحد منهما يف حدكث الضرر، فهنا اإلعفاء يكوف جزئيا، إف دراسة ىذه اغبالة تستدعي تفرقتها عن القوة القاىرة

: حالة الظروف الطارئة. 3
: خصائص حالة الظروف الطارئة- أ

: الفرؽ بْب الظركؼ الطارئة ك القوة القاىرة* 

  إف التطور الذم عرفو نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية أدل إُف ضركرة التفرقة بْب الظركؼ الطارئة ك القوة القاىرة كوف أنو يف 

الظرؼ الطارئ يكوف السبب يف الضرر ؾبهوال لكنو ك ال ينفصل  

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 105:، ص03، قضية ص ر ف و ب ل بلدية تالة حمزة،م م ج،عدد 13/07/2004  مجلس قضاء بجاية ، الغرفة اإلدارية بتاريخ 1
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عن اإلدارة ك ال يعفيها من اؼبسؤكلية إال يف نظاـ اؼبسؤكلية على أساس اػبطأ، أمػا القوة القاىرة، فهي سبب خارجي عن 

. اإلدارة يعفيها من مسؤكلياهتا

: معايير الظروف الطارئة. ب

للتمييز بْب الظرؼ الطارئ ك القوة " السبب اجملهوؿ" ك معيار " اػبارجية "     إختلف الفقو اإلدارم بْب األخذ باؼبعايّب

. 1القاىرة

حقيقة ىنػاؾ عنصر مشَبكاف بينهما خاصية عدـ التوقع ك "    أما األستاذ أضبد ؿبيو فقد كفق بْب الفريقْب حْب كتب

خاصية عدـ إمكانية الدفع، ك يظهر الفرؽ يف كوف الظرؼ الطارئ يوجد داخل النشاط الضار، بينما اػباصية األكُف للقوة 

القاىرة ىي كوهنا خارجية ك أجنبية عنو، ك من جهة أخرل، فإف الظرؼ الطارئ ينتج عن سبب ؾبهوؿ، بينما القوة القاىرة 

الظرؼ الطارئ ناتج عن سبب لو عبلقة باؼبرفق العاـ أك بالشػئ التابع لئلدارة، ك : تَبتب عن حدث معلـو ك يبكن القوؿ أف

: ال يبكن أف يكوف ؾبهوال فبا يصعب رفع الدعول القضائية، فإذا نسب الضرر إُف اإلدارة فما عليها إال

إثبات أف الضرر يعود لسبب خارجي ك لقوة غّب متوقعة ك غّب مقاكمة ك ىنا تتحقق حالة القوة القاىرة ك ما يَبتب   - 
. عنها من آثار كما سبق التطرؽ إليو

إثبات أف الضرر يعود لنشاط مرفق عاـ أك شيء تابع لو لكنو غّب متوقع ك ال يبكن مقاكمتو، ك ىنا نكوف بصدد الظرؼ - 
. الطارئ ك ما يَبتب عليو من آثاؤر كما سيأيت بيانو

:  ك ىنا نفرؽ بْب حالتْب:اآلثار المترتبة عن الظروف الطارئة. ج

حالة قياـ اؼبسؤكلية اإلدارية على أساس اػبطأ، فإف الظرؼ الطارئ يعفي اإلدارة من اؼبسؤكلية ألنو يفَبض عدـ كجود - 
. خطأ
حالة قياـ اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف كجود اػبطأ، ىنا تبقى اإلدارة مسؤكلة عن الضرر القابل للتعويض ك ليس للظرؼ - 

. الطارئ أم أثر حٌب ك لو كاف اػبطأ مفَبضا
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الظرف الطارئ ىو خطأ مرفقي يجهل " الذي أتى بالقاعدة المشهورة" ىوريو"  فريق قال ان الظرف الطارئ ىو عمل داخلي في اإلدارة و على رأسهم1
 ."نفسو

40 



فكـــــــــــرة المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?  من ىو الغيػػر:فعل الغير. 3

فقها فهو كل شخص عاـ أك خاص مهما كانت صفتو القانونية غّب اؼبدعى عليو ك األشخاص الواقعْب ربت :  مفهومو-أ
. مسؤكليتو

: ىنا هبب التفريق حسب نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية: آثار فعل الغير- ب
: في نظام المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ* 

. تعفى حالة فعل الغّب كليا اإلدارة إذا كانت السبب الوحيد للضرر - 
أما إذا كانت لئلدارة يد يف حدكث ىذا الضرر فإف اإلعفاء يكوف جزئيا ، ك للقاضي اإلدارم ربديد نسبة مسؤكلية كل  - 

. كاحد منهما
 :في نظام المسؤولية اإلدارية بدون الخطأ* 

  يف ىذه اغبالة فعل الغّب ال يعفي اإلدارة من مسؤكلياهتا، ك ىو حل كجد لصاٌف الضحية خاصة يف ؾباؿ تعويض األضرار 

. 1الناصبة عن األشغاؿ العمومية

ك يف األخّب ذبب اإلشارة أف القضاء اإلدارم ال يطبق مبدأ التضامن يف التعويض ك ؼبن دفعو كامبل حق الرجوع على - 

الطرؼ الثآف اؼبسؤكؿ، ك بتوفر ىذه الشركط كاملة تتحقق ك تقـو مسؤكلية اإلدارة، فبا يعطي الضحية اغبق يف رفع دعول 

. لطلب التعويض عن الضرر البلحق بو ك ىو ما سنحاكؿ التطرؽ إليو

: سلطات القاضي في تقدير التعويض: المطلب الثاني

   تعترب دعول التعويض من أىم دعاكل القضاء الكامل الٍب يتمتع فيها القاضي بسلطات كبّبة، هتدؼ إُف اؼبطالبة 

. بالتعويض ك جرب األضرار اؼبَبتبة عن األعماؿ اإلدارية ك القانونية

  ك حٌب تقبل دعول التعويض أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة فبل بد من توافر ؾبموعة من الشركط حٌب يبكن للقاضي 

: اإلنتقاؿ للموضوع، ك بالتاِف تقدير التعويض ك ىو ما سنحاكؿ تبيانو من خبلؿ اؼبطلبْب اآلتيْب

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09األول، ص  العدد ، 1998 القضائية، المجلة 1.
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: شروط قبول دعــوى التعويض و الجهة القضائية المختصة بنظرىا: الفرع األول

 من ؽ إ ـ 459   دعول التعويض كغّبىا من الدعاكل اإلدارية ك باإلضافة إُف الشركط العامة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
شرط اؼبيعاد ك شرط اإلختصاص، – من صفة ك مصلحة فإنو يشَبط لقبوؽبا شركطا خاصة ك اؼبتمثلة يف شرط القرار السابق 

. ك ىذا األخّب سنتطرؽ إليو يف فرع مستقل
: شروط قبول دعوى التعويض* 

: (القرار محل الدعوى)شرط القرار السابق - 1

:   أصبع صبهور الفقهاء أف القرار اإلدارم السابق ؿبل الدعول اإلدارية ىو 

. 1"عمل قانوٓف يصدر عن سلطة إدارية أك ىيئة ؽبا سلطة إدارية بإرادهتا اؼبنفردة، لو طابع تنفيذم ك يلحق األذل بذاتو" 

    فالبنسبة للدعاكل اإلدارية اؼبتعلقة بالقضاء الكامل ك منها دعول التعويض ك الٍب تعود أصبل إلختصاص احملاكم اإلدارية 

ك لذلك - كما سيتم توضيحو يف الفرع الثآف من ىذا اؼبطلب–  (الغرؼ اإلدارية للمحاكم اإلدارية باجملالس القضائية حاليا)

: نقـو بالتفريق بْب مرحلتْب

: المرحـلة األولـى  - 

 اؼبعدؿ ك اؼبتمم لقانوف اإلجراءات اؼبدنية ك التعديل الوارد على 1990 أكت 18 اؼبؤرخ يف 23-90    قبل صدكر قانوف 
، من ىنا كانت تشَبط لقبوؿ دعاكل القضاء الكامل بالرفض يعد قرارا سابقا هبب إرفاقو بالعريضة 02* مكرر169اؼبادة 

. (التظلم)عند رفع الدعول، أك باؼبستند اؼبثبت لتاريخ إيداع الشكول 
: المرحـلة الثـانية- 

مكرر حبذؼ 169 اؼبعدؿ ك اؼبتمم لقانوف اإجراءات اؼبدنية ك التعديل الوارد على اؼبادة 23-90   بعد صدكر قانوف 
 اؼبشرع لشرط التظلم اؼبسبق كشرط لقبوؿ الدعول أماـ الدرجة األكُف، كأصل عاـ بإستثناء ما كرد يف النصوص اػباصة، 

 
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1994:، ، ص10 رشيد خلوفي ، قانون المنازعات اإلدارية، شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة - 1
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- أصبح من غّب اؼبمكن إستصدار قرار إدارم ك ىذا ما أدل إُف كجود فراغ قانوٓف ك أماـ ىذا الوضع إرتأت احملكمة العليا 

، فخرجت عن كجوب ( مكرر من ؽ إ ـ169 ، 169/2)اللجوء إُف اإلجتهاد لكن مع كجود نص - الغرفة اإلدارية

. (اجملالس القضائية حاليا )إستفاء شرط ؿبل الدعول أماـ احملاكم اإلدارية

ضد " ؽ ـ"، قضية فريق 05/05/1996  بالنسبة للدعول القضائية يف القضاء الكامل ك ىذا يف قرارىا الصادر يف 

: مديرية الشؤكف الدينية لوالية مستغاّف ك قد جاء يف تسبيب ىذا القرار

ك أنو ال يشَبط كجود قرار إدارم مكتوب حٌب تكوف اعبهة القضائية يف أكؿ درجة ـبتصة، ك أف كل قرار أك تصرؼ "... 
 800معيب صادر عن ىيئة إدارية يبكنو أف يكوف ؿبل دعول قضائية أماـ القضاء اإلدارم ك ىذا تطبيق ؼبقتضيات اؼبادة 

". من قا إ ـ
: شرط المـيعاد- 2

   كضع اؼبشرع قواعد العبلقة اؼبتينة بْب ىذا الشرط ك شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق، ك دبا أنو ك كما قلنا سابقا أنو مت حذؼ 

 اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات 23-90 مكرر بعد صدكر قانوف 169شرط التظلم اإلدارم اؼبسبق اؼبنصوص عليو باؼبادة 

? اؼبدنية، فهنا تثور اإلشكالية حوؿ حساب ميعاد األربعة أشهر الوارد يف نفس اؼبادة يف حالة األعماؿ اإلدارية اؼبادية

  ك إستنادا إُف الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا فإف دعاكل القضاء الكامل عامة ك التعويض خاصة غّب مقيدة بأجاؿ، إال 

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر ؼػػػػػػػػػػػػػػػػك ماجسدتو يف قراراهتا مثل القرار الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبآجاؿ تقادـ اغبق الذم كفق ما نص عليو القانوف اؼبدٓف ك ق

حيث أف :"ك الذم جاء يف تسبيبو" اؼبستشفى اعبامعي بسطيف"ضد "ؾ ك من معهم" يف قضية الفريق 13/01/1991

ما مشى عليو إجتهاد احملكمة العليا يف ؾباؿ قضايا التعويض أف ىذه القضايا غّب مقيدة بأجل ؿبدد ما دامت الدعول َف 

 ."1تتقادـ بعد

 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 127:، ص02،عدد 1996ضد  مستشفى الجامعي بسطيف،م ق لسنة " ك"، قضية فرق 13/01/1991 المحكمة العليا ، الغرفة اإلدارية بتاريخ -1
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: الجهة القضائية المختصة في نظر قضايا التعويض* 
: إختصاص القاضي اإلداري: األصل* 

:  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على مايلي800   تنص اؼبادة 
زبتص اجملالس القضائية إبتدائيا حبكم قابل لئلستئناؼ أماـ احملكمة العليا يف صبيع القضايا أيا كانت طبيعتها، الٍب تكوف "

الدكلة أك الوالية أك البلديات أك إحدل اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها، ك ذلك حسب قواعد 

: اإلختصاص التالية

. تكوف من إختصاص اجملالس القضائية الٍب ربدد قائمتها ك كذا إختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم- 
اؼبنازعات اؼبتعلقة باؼبسؤكلية اؼبدنية للدكلة ك الوالية ك البلدية ك اؼبؤسسات اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ك - 

 1".الرامية لطلب التعويض
   اؼبشرع نص يف ىذه الفقرة على أىم دعاكل القضاء الكامل ك اؼبتمثلة يف تلك الٍب ترفع من أجل اغبصوؿ على تعويض 

. عن األضرار الٍب تثبت فيها مسؤكلية اإلدارة فيها على اساس اػبطأ أك بدكنو
   ىذه الدعول تكوف من إختصاص الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي كوهنا صاحبة الوالية العامة يف الفصل يف القضايا الٍب 

. تكوف فيها احد األشخاص القانوف العاـ طرفا فيها ك ىي تلك األشخاص احملددة يف نص اؼبادة السالفة الذكر

  ك ذبدر اؼببلحظة إُف أنو يبقى الفصل يف ىذه القضايا على مستول الغرؼ اإلدارية باجملالس القضائية إُف أف يتم التنصيب 

.  ىذه الصبلحيات01-98الفعلي للمحاكم اإلدارية الٍب خوؿ ؽبا القانوف العضوم رقم 

. (الغرفة اإلدارية لدل احملكمة العليا سابقا)  حيث تصدر احملاكم اإلدارية قرارات إبتدائية قابلة للطعن أماـ ؾبلس الدكلة

: إختصاص القاضي العادي: اإلستثناء* 

 من قا إ ـ، بعض اغباالت الٍب ىي أصبل من إختصاص القضاء اإلدارم، كوف أحد 802  لقد إستثُب اؼبشرع بنص اؼبادة 
أطراؼ الدعول من أشخاص القانوف العاـ، ك أدرجها ضمن إختصاصات القضاء العادم، ك من بينها اؼبنازعات اؼبتعلقة  

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 139 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 1
 139 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 2
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 حوؿ اغبوادث السيارات التابعة للدكلة أك إلحدل الواليات أك البلديات أك اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة بالتعويض

اإلدارية، ك لعل اغبكمة الٍب إبتغاىا اؼبشرع من ىذا اإلستثناء ىو أف القانوف الواجب التطبيق يف حالة التعويض عن األضرار 

 31-88 اؼبعدؿ ك اؼبتمم بالقانوف رقم 15-74الناصبة عن حوادث السيارات التابعة لؤلشخاص اؼبعنوية العامة ىو األمر

 من القانوف اؼبدٓف، كعليو فالقاضي 138، 136 ، 124اؼبتعلق بإلزامية التأمْب ك التعويض عن األضرار ك كذا اؼبواد 

. العادم ىو اؼبختص، إضافة إُف أف اإلدارة يف ىذه الدعول ال تظهر كسلطة عامة بل كشخص عادم

: ر التعويـضــــــــــــــتقدي: رع الثـانيـــــــــــــالف

  بعد دراسة القاضي للملف من الناحية الشكلية ك تقرم إختصاصو بالنظر يف الدعول، ينتقل للجانب اؼبوضوعي على أف 
يتطرؽ لتوافر شركط اؼبسؤكلية اإلدارية ك من مث تقدير التعويض الواجب أداؤه للمتضرر ك ىذا ما سنتطرؽ إليو يف الفرعْب 

: التالْب
: قواعد تقييم الضرر* 

.   ندرس يف ىذا الفرع قاعدتْب أساسيتْب تتعلقاف بالضرر أكالنبا قاعدة تاريخ الضرر ك ثانيا نبا قاعدة تغطية كامل الضرر

: تاريخ تقدير الضرر- 1 

  يف بادئ األمر كاف القضاء اإلدارم يقيم الضرر بتاريخ ربققو أم تاريخ إنتهاء الفعل غّب أف اؼبدة الفاصلة بْب كقوع الضرر 
 أصدر ؾبلس الدكلة الفرنسي 1947 مارس 21ك صدكر اغبكم بالتعويض كانت تعود لوضعيات غّب مرضية، ك بتاريخ 

، فبالنسبة (األضرار اعبسدية)قرارا مبدئيا، أين ميز يف بْب األضرار الٍب تلحق باألمواؿ ك األضرار الٍب تلحق باألشخاص
لؤلضرار الٍب تلحق باألمواؿ فاألصل يكوف تقييم الضرر بتاريخ إنتهاء السبب، ك إستثناءا بتاريخ صدكر القرار، إذا تبْب 

للقاضي أف الضحية َف تكن لتستطيع تصليح الضرر ألسباب خارجة عن إرادهتا، أك بتاريخ زكاؿ عائق إصبلح الضرر 
 قبل األخذ بعْب اإلعتبار 1947الناجم عن سبب قانوٓف، ك األىم أف ؾبلس الدكلة الفرنسي يف قراره الصادر يف 

، أم قدرة اؼبالك على  1باإلستحالة اؼبالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux administratif : étude critique, thèse pour le 

doctorat d’Etat en droit, université des frères Mentouri, Constantine, décembre 2005. 
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سبويل اإلصبلحات الضركرية، لكن من جهة على من يدعي ذلك أف يقدـ الدليل، كأف يبْب لو أنو َف يقبل على اإلستدانة، 

، عن ؾبلس 1987 مارس 06ك من جهة أخرل فالقاضي ال يأخذ بالضيق اؼباِف بل يأخذ باإلستحالة، فالقرار الصادر يف 

 1"ىوريوف"الدكلة الفرنسي يف قضية السيدة

ك الٍب كانت يف إستحالة مطلقة للحصوؿ على إستحالة لتمويل إعادة شراء ؿبل ذبارم دمر نتيجة إنفجار غازم، قدر فيو 

الضرر بتاريخ أك منطوؽ اغبكم، ك ىذا اإلحتهاد ىبص األمواؿ البلحقة باألمواؿ القابلة للتعويض اك اإلصبلح، ك يف 

القاضي بتاريخ  (ضرر ناجم عن التدمّب الكلي للماؿ، إضطراب يف التمتع إك إلبفاض القيمة اؼبادية)الفرضيات األخرل

. 2اإلستقرار

.     كما أخذ ؾبلس الدكلة الفرنسي بتاريخ إيداع اػبربة كتاريخ لتقدير الضرر إف عْب القضاة خبّبا لتحديد األضرار
    أما بالنسبة لؤلضرار الٍب تلحق باألشخاص فتقييم الضرر يكوف بتاريخ اغبكم حٌب يتم إصبلح الضرر كليا ك بصيغة 

. 3كاملة
 القاضي بإلزاـ رئيس بلدية أقبو بدفع مبلغ 2004 أكت 03    ك يف ىذا الصدد نذكر قرار ؾبلس جباية الصادر يف 

 دج كتعويض للمحل التابع بصفتو مسّب ؼبؤسسة توزيع اؼبواد للبلدية اؼبالكة لعتاد ك سلع كانت باحملل ك مت 905783.05

كحيث أنو يستخلص من اػبربة أف اػببّب :"زبزينها أثناء أحداث الشغب ك اؼبضاىرات ك التخريب، ك جاءت يف حيثياتو

 ، كعليو يرل اجمللس أف التقييم جاء 1999 ديسمرب 30إعتمد على التقييم اؼبذكور يف كثيقة إحصاء العتاد يف تاريخ 

." مطابقا لقيمة العتاد يف تاريخ يقارب كقوع األحداث

 أين أخذ تقريبا بتاريخ كقوع األحداث 1947  ك هبذا يكوف قد اخذ دبا جاء يف قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي الصادر يف 
ك مستشفى جباية فبثبل  (ع.ـ) بْب 2000 نوفمرب28ك ما الحظناه على قرار صادر بتاريخ ، 4لتقييم الضرر البلحق باؼباؿ

  "إحدادف" مسكن بلدية 600يف مديره ك الشركة اعبزائرية للتأمْب ك كالة إحدادف اؼبمثلة من طرؼ رئيسها ك الكائن مقرىا بػ
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)FOILLARD Philippe, Droit Administratif, Centre de publications Universitaires, Paris, 2001,p389. 

 ) 38 ص سابق، مرجع خطأ، بدون المسؤولية :اإلدارية المسؤولية في دروس لحسين، موليا آث شيخ بن              2 .
 ) 37،38 ص ،هنفس المرجع              3 .

(4) FOILLARD Philippe, Op.cit., p389.  
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، فيما يتعلق بتاريخ تقدير 1947 مارس 21 متدخلة يف اػبصاـ، أنو َف يأخذ دبا جاء بو قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي يف 

لكن حيث أف اؼببالغ اؼبطلوبة من قبل اؼبدعى مبالغ فيها جدا :" ..التعويض، يف األضرار اعبسمانية، فجاء يف إحدل حيثياتو

، فبمفهـو اؼبخالفة لو أنو قدـ ما يثبت مدخولو قبل "، خاصة أنو َف يقدـ ما ثبت عن مدخولو الشهرم قبل كقوع اغبادث

. 1كقوع الضرر لقدر التعويض على أساسو

: قاعدة تغطية كامل الضرر. 2   

دبجرد ربديد عناصر اؼبسؤكلية فليس للقاضي سول باإلىتماـ بضماف التعويض الكامل قدر اإلمكاف للضحية إلرضائها ك 
، ك ذلك 2لتحقيق ذلك البد من تغطية الضرر الذم أصاهبا، ك اغباؿ ىنا ال ىبتلف عن التعويض عن اؼبسؤكلية اؼبدنية

باإلعتماد على قاعدة التعويض على اساس ما غبق اؼبضركر من خسارة ك ما فاتو من كسب ك النظر عبسامة الضرر، ك ليس 
جسامة اػبطأ، أك كضعية اؼبسؤكؿ عنو، ك يعتمد القاضي على ما سبق ذكره ما َف ينص القانوف على معايّب ربدد تقدير 

. التعويض
: سلطات القاضي في تقدير التعويض* 

األصل أف القاضي اغبرية الواسعة يف تقدير قيمة التعويض الٍب يبنحها للمتضرر يف إطار اؼبسؤكلية اإلدارية غّب أف ىناؾ 
: حدكد ؽباتو اغبرية ك سنتطرؽ ؼبا ذكرناه فيما يلي

 :حرية القاضي في تقدير التعويض.1

تظهر حّبة القاضي يف سلطتو الواسعة يف تقدير مبلغ التعويض حسب ما يراه مناسبا عبرب الضرر ك ذلك بعد اإلطبلع على 

، ك فيما ىبص الضرر .1الوثائق اؼبقدمة من طرؼ اؼبتضرر، ك إف َف توجد فيقـو بالتقدير اعبزايف ىذا إف كاف الضرر ماديا

.. 2اؼبعنوم فيقيمو جزافيا ك يف بعض اغباالت رمزيا

،ك 3  كما تظهر كذلك يف حريتو يف قبوؿ طلب الضحية يف طلب التعويض اؼبؤقت لغاية الفصل النهائي يف قيمة التعويض
كذا يف طريقة الوفاء، فللقاضي اغبرية الكاملة يف أف يأمر اؼبسؤكؿ عن الضرر بدفع التعويض إما دفعة كاحدة أك على أقساط  

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 141 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 1
 141 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 2
        142 رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 3
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أك يف شكل إيراد، ك كأمثلة على ىاتو ك كذا يف طريقة الوفاء، فللقاضي اغبرية الكاملة يف أف يأمر اؼبسؤكؿ عن الضرر بدفع 

التعويض إما دفعة كاحدة أك على أقساط أك يف شكل إيراد، ك كأمثلة على ىاتو اغبرية ، نذكر بعض القرارات الصادرة عن 

: ؾبلس الدكلة ك كذا ؾبلس قضاء جباية فيما يلي

ك من معها ضد كاِف كالية جيجل ك من معو ك  (ـ) يف قضية أرملة 24/04/2000القرار الصادر عن ؾبلس الدكلة يف - 
كتعويض عن األضرار يف حْب اؼبستأنفْب  دج600000.00الذم ضبل الوالية كحدىا مسؤكلية اغبادث ك ألزمها دببلغ 

.   كتعويض عن األضرار اؼبعنوية دج100000.00كتعويض عن األضرار اؼبادية ك  دج 600000.00إلتمسوا دفع 
حيث أف مسؤكلية الوالية ثابتة ك كاملة ك عليو يتعْب لزاما بدفع البلغ التعويض مع إرجاعو إُف :"   ك قد جاءت يف حيثياتو

 .ج د600000.00اغبد اؼبقبوؿ ك ىو 

ك خيث أنو عكس ما تدعيو الطاعنة، "..  ك الذم جاء يف إحدل حيثياتو1999 فرباير 01   ك كذا القرار الصادر يف 

يكونوا قد أحسنوا يف ذلك،علما أف األمر يتعلق " لسلطتهم التقديرية"فإف قضاء الدرجة أكُف بتقديرىم للتعويض إستنادا 

: ، ك من قرارات ؾبلس قضاء جباية1بتقدير تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ شخصي ؼبوظف

.  يف قضية ذكم حقوؽ ضد مدير مستشفى أقبو2004 جويلية 13   القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ 

 دج كتعويض عن كافة األضرار الٍب غبقت هبم جراء كفاة 850000.00   حيث إلتمس ذكم حقوؽ الضحية مبلغ 

:  دج ك جاء يف القرار اغبيثية التالية55000.00يف حْب قدراجمللس التعويض بػمبلغ .  كالدهتم

 من قا إ ـ زبفيظو 182 ك 124ك لكن ك حْب ثبت أف اؼببلغ اؼبطالب بو مبالغ فيو ك عليو يرل اجمللس ك تطبيقا للمواد  " 
 الذم ألـز مدير مستشفى جباية ربت ضماف 2000 نوفمرب 28 ك كذا القرار الصادر عن نفس اجمللس يف ؟،"للحد اؼبعقوؿ

 دج عن 100.000.00 دج عن العجز الدائم، ك 300.000.00شركة التأمْب اعبزائرية ك كالة إحدادف بدفع مبلغ 
دج  50.000.00دج عن اآلالـ ك 100.000.00 دج عن التشوه اعبماِف، ك 30.000.00العجز اؼبؤقت ك 
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1.BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux administratif : étude critique, thèse pour le 

doctorat d’Etat en droit, université .  des frères Mentouri, Constantine, décembre 2005 
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لكن حيث أف اؼببالغ " عن مصاريف العبلج يف حْب كانت طلبات اؼبتضرر أكثر من ذلك، ك قد جاء يف حيثيات القرار

. 1اؼبطلوبة من قبل اؼبدعى مبالغ فيها جدا خاصة أنو َف يقدـ ما يثبت عن مدخولو الشهرم قبل كقوع اغبادث

: حدود حرية القاضي في تقدير التعويض- 2

   أكؿ ما يبكن ذكره يف حدكد حرية القاضي يف تقدير مبلغ التعويض ىو الطلب الذم يقدمو اؼبضركر ك الذم يضع حدا 

. أقصى لو ك ليس للقاضي ذباكزه حٌب ال وبكم بأكثر فبا طلب منو

  كما أف اؼبشرع قد يضع أيضا حدكدا ؽبذه اغبرية مثلما ىو يف التعويض عن األضرار اعبسمانية الٍب تسببها السيارات فمنذ 

 اؼبعدؿ ك اؼبتمم لو أصبح القاضي ملزما بإتباع مقدار 31-88 ك النصوص اؼبطبقة لو ك كذا قانوف 15-74صدكر األمر 

. معْب من التعويض الذم جاء فيو دكف اػبركج عن اإلطار احملدد لذلك

  كما ذبدر اإلشارة أيضا إُف اؼببالغ الٍب قد تتحصل عليها الضحية يف إطار تعويضها عن الضرر، كأف تدفع ؽبا اعبهة 

، ك كذا التعويضات 2"برناد دافاؿ" يف قضية السيد 1981 أكتوبر 23قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي يف  : اؼبسؤكلة مبالغ مالية

الٍب ربصلت عليها من شركة التأمْب أك صناديق الضماف اإلجتماعي، فعلى القاضي أف يأخذ بعْب اإلعتبار يف تقدير 

. التعويض اإلصباِف حٌب ال تعوض الضحية بأكثر فبا غبقها من ضرر

، ك الٍب قد تسبب بعض اؼبشاكل للمحكـو 3  ك يف األخّب نذكر دائما أف القاضي يقـو بتقدير التعويض بالعملة الوطنية

. ؽبم األجانب الذين يضطركف لتحويل اؼببالغ احملكـو هبا لصاغبهم إُف عملة بلدىم فبا قد يستغرؽ كقتا
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 142رشيد خلوفي المرجع السابق، ص - 1   

2- Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, et KhELoufi. R, office des publications universitaires, 

Alger ,1979.  

 .(الثامن العدد الدولة ،مجلة مجلس(وخصائصها تطورىا الجزائر في اإلدارية العزيز،المنازعة عبد نويري-   3   
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 دبفهومو اإلدارية اؼبسؤكلية قانوف أف اإلدارة،كباعتبار نشاطات عن الناصبة األضرار تعويض ىو اإلدارية اؼبسؤكلية ىدؼ       إف

 ."ببلنكو" قرار أكضحو ما خاص حسب قانوٓف نظاـ إُف ىبضع األصيل

 النظاـ بقاء بينها كمن عدة، العتبارات االستقبلؿ بعد اؼبسؤكلية اإلدارية بقواعد عمل الذم اعبزائرم القضاء إُف كبالرجوع

 . سّبنبا حيث من القضائيتْب اعبهتْب يف تشاهبو أم حالو القضائي على

 نتائج اإلدارة ربميل منها اؽبدؼ العمومية اإلدارة فإف مسؤكلية الفعل عن الناتج الضرر ربمل تعِب مسؤكلية كلمة كانت إذا

 خطأ بوجود تنعقد اإلدارية اؼبسؤكلية فإف سببية، كعبلقة ضرر ك خطأ تتطلب اؼبدنية اؼبسؤكلية كانت كإذا نشاطها، األضرار عن

 .خطأ دكف أهنا تنعقد إُف ضف اؼبرفق، ىذا تسيّب يف اإلدارة موظفي فبارسة اؼبرفق جراء إُف ينسب

 اإلدارة ؼبسؤكلية كالثآف ، اػبطأ أساس على العامة ؼبسؤكلية اإلدارة األكؿ لبصص مبحثْب، خبلؿ من النقاط ؽبذه سنتعرض

 .دكف خطأ العامة
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أ ـــــــــة اإلدارية على أساس الخطــــــــنظام المسؤولي: حث األولـــالمب

االػبطأ ك الضرر ك العبلقة السببية، ك ما يهمنا يف ؾباؿ القانوف :     تقـو اؼبسؤكلية عامة على ثبلثة أركاف، ك ىي كما ىو معلـو

، فالقانوف اإلدارم َف يقم بإستعارة ىذه الفكرة ب اغباؿ الٍب ىي عليها يف القانوف اؼبدٓف، ففي ؾباؿ اؼبسؤكلية "اػبطأ"اإلدارم ىو 

. أضافها ؾبلس الدكلة الفرنسي، تتمثل يف يف التفرقة بْب اػبطأ الشخصي ك اػبطأ اؼبرفقي– اإلدارية قبد ميزة خاصة 

 ؟   فكيف ظهرت ىذه التفرقة، ك ماىي أىم اعبوانب يف كبل اػبطأين، ك ما ىي العبلقة بينهما

. ظهور التفرقة بين المطلب الشخصي و الخطأ المرفقي:    المطلب األول

مرحلة عدم اإلعتراف بمسؤولية الموظف العام :        الفرع األول

على – على إثر الثورة الفرنسية  – 1789 غشت 26 من إعبلف حقوؽ اإلنساف ك اؼبواطن الصادر بتاريخ 15نصت اؼبادة      

، ىذه اؼبادة كاف من شأهنا أف تعَبؼ باؼبسؤكلية الشخصية للموظف، ك "وبق للجميع مسائلة أم موظف يف إدارات الدكلة:" أنو

لكن آنذاؾ أعطي ؽبا تفسّبا ضيقا، ك مت فهمها على أهنا مسؤكلية سياسية للمسؤكلْب ك أف مسؤكلية اؼبوظف ىي مسؤكلية تأديبية 

. فقط

   باإلضافة إُف اؼبنع الذم كاف يصادؼ القاضي العادم ؼبراقبة أعماؿ اؼبوظفْب العموميْب ك الذم يرفضو مبدأ الفصل بْب 

إُف )، يف كقت َف ربدث فيو جهات قضائية إدارية 1790 غشت 24-16السلطات ك التفسّب الضيق لو الذم أتى بو قانوف 

. 1(1872حْب سنة 

ك الٍب جاءت –  منو 75   ك بالتاِف فالقوؿ بظهور اؼبسؤكلية الشخصي للموظف يتزامن مع ظهور العاـ الثامن، حبيث تنص اؼبادة 

على إمكانية متابعة اؼبوظف أماـ احملاكم العادية ك لكنها أكقفتها على شرط اغبصوؿ على ترخيص من - يف باب ضمانات اؼبوظف

. ؾبلس الدكلة

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 261 ص ، 1997 مصر، .العربية الّنيضة دار الدستورية، الدعوى التعويض، دعوى اإللغاء، دعوى :والدستورية اإلدارية الدعاوى كامل، الحميم عبد  نبيمة- 1   
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كاف يرفض تسليم ىذه الَباخيص خوفا من خرؽ مبدأ الفصل بْب - حديث النشأة آنذاؾ– ك لكن رغم ىذا، فإف ؾبلس الدكلة 
 .السلطات ك ىذا بتدخل القضاء يف عمل اإلدارة

. مرحلة اإلعتراف بمسؤولية الموظف العام:  الفرع الثــاني     
 

 من دستور العاـ الثامن، ك على إثر 75، صدر مرسـو تشريعي عن اغبكومة اؼبؤقتة يلغي اؼبادة 1870 سبتمرب19     بتاريخ 
هبيزاف اؼبتابعات القضائية ضد اؼبوظفْب - يف بادئ األمر- صدكر ىذا القانوف، كلن ؾبلس الدكلة ك ؿبكمة النقض الفرنسية

. العموميْب أماـ القضاء ك ىذا بكل حرية
. ك الذم يعد قرارا مبدئيا يف ىذا الشأف، مت كضع مفهـو جديد ؼبسؤكلية اؼبوظف" Pelletiet"     ك لكن بصدكر قرار     

الذم أمر بإعبلف " De l’Admirault" ضد كل من النقيب " Senlis" رفع دعول أماـ ؿبكمة  " Pelletiet"      فالسيد 

ؿبافظ الشرطة " M.leudot" ؿبافظ اؼبنطقة ك السيد "  M.chopin" إضافة إُف السيد " L’oise" حالة اغبصار يف منطقة

قصد إلغاء اغبجز، الذم كقع على صحيفتو ك إسَبجاع النماذج احملجوز عليها مع اغبكم علي اؼبدعى عليهم بالتعويض بالتعويض 

. تضامنا بينهم عن األضرار البلحقة بو

 19دستور العاـ الثامن من قبل اؼبرسـو الصادر بتاريخ  من 75    باؼبناسبة تطرقت ؿبكمة التنازع إُف آثار إلغاء اؼبادة 

الٍب إعتربت أف ىذا اؼبرسـو قد ألغى صبيع الضمانات الٍب  " Senlis"  ، فعلى خبلؼ التفسّب الذم أعطتو ؿبكمة 1870سبتمرب

، ك الٍب كانت ربميو من صبيع الدعاكل الٍب قد ترفع ضده أماـ احملاكم العادية ليصبح كضعو شبيها 1كانت فبنوحة للموظف 

" David" بوضع اؼبوظف يف النظاـ األقبلوسكسوٓف، فإف ؿبكمة التنازع أعطت تفسّبا ضيقا ك مغايرا، إذ أف حافظ اغبكومة 

إعترب أف نص اؼبرسـو هبب أف ال يتعارض أك يتناقض مع النصوص السابقة اؼبكرسة ؼببدأ الفصل بْب السلطات، ال سيما قانوف 

.  فرككتدكر من العاـ الثالث16 منو من الباب الثآف ك كذا اؼبرسـو13، اؼبادة 1790 غشت 16-24

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux1 

 دار والمخاطر، اإلحتياط المسؤولية، ت حا المخاطر، أساس عمى المسؤولية : اإلداري القانون في المسؤولية نظام لحسين، ممويا آث شيخ بنأنظر أيضا ، - 
 79ص ، 2013 الجزائر، والتوزيع، والنشر لمطباعة دىهال
 

52 



األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
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 من الدستور السالف الذكر َف تتحدث عن منع احملاكم العادية من مراقبة عمل اإلدارة ك إمبا خصت فقط منع ىذه 75فاؼبادة 

احملاكم من مساءلة اؼبوظفْب اإلداريْب أمامها بسبب كظيفتهم، فمنع احملاكم العادية من مراقبة عمل اإلدارة ىي قاعدة إختصاص 

  .مطلقة ك ىي من النظاـ العاـ، هتدؼ إُف ضباية األعماؿ اإلدارية

أما منع مساءلة اؼبوظف بدكف إذف مسبق، فهي هتدؼ إُف ضباية اؼبوظف من الدعاكل الٍب ال أساس ؽبا ك ىي ليست قاعدة       

. إختصاص نوعي ك إمبا تعترب قيدا على رفع الدعول الٍب تباشر ضد اؼبوظف العاـ مٌب كاف لذلك عبلقة بوظيفتو

، ك بالتاِف،   فاؼبرسـو الصادر عن اغبكومة اؼبؤقتة ك الذم يلغي ىذه اؼبادة، يقصد من كرائو إلغاء القيد الذم جاءت بو     

، ك لكنو من جهة أخرل َف يتم إلغاء األحكاـ (ك ىذا يف حدكد إختصاصها ) أصبحت للمحاكم العادية اغبرية يف قبوؿ الدعاكل

. 1األخرل، الٍب سبنع احملاكم العادية من مراقبة أعماؿ اإلدارة 

   كمنو إعترب أف اغبجز الذم قاـ بو النقيب العسكرم، يعترب إجراءا ربفظيا منوطا بالضبط اإلدارم السامي بإعتباره فبثبل عن 

السلطة العامة ك ىذا يف حدكد اإلختصاصات الٍب يبنحها لو القانوف، فإف اؼبسؤكالية ىنا ترجع على الدكلة الٍب منحت لو 

: الصبلحيات ك عليو ك صل إُف النتيجة التالية

ما داـ أف طلب اؼبدعي ينصب أساسا حوؿ ىذا التدبّب التحفظي الذم يدخل ضمن الصبلحيات العسكرية للنقيب، ىذا    " 
، من شأنو أف تَبتب عنو مسؤكليتو الشخصية، فإف الدعول بذاهتا " خطأ شخصي"األخّب الذم ال وبملو اؼبدعي إرتكاب أم 

، كليس اؼبوظف شخصيا ك ماداـ أهنا ال تثّب ام عمل شخصي من شأنو أف يقضي إُف (قرار اغبجز )تستهدؼ القرار اإلدارم نفسو
". ، فإهنا بذلك زبرج عن إختصاص احملاكم العادية2مسؤكلية اؼبوظف الشخصية

:    ك من ىذا تنجر التفرقة الشهّبة بْب اػبطأ الشخصي ك اػبطأ اؼبرفقي، ك الٍب تتضمن كجهتْب

.       كجهة فيما ىبص اإلختصاص ك كجهة خبصوص اؼبوضػػوع

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07:، ص(دراسة مقارنة) مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في االقانون اإلداري، 1

 (غير منشور)، 05/11/2002 صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة، بتاريخ 002266 قرار رقم 2

 

53 



األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: فيـما يخص اإلختصاص. 1   

    اػبطأ الشخصي ىو اؼبعيار الذم ىبرجنا عن اؼبرفق ككل، فيصبح القاضي العادم يطبق نوع من اؼبراقبة دكف أف يكوف بذلك 

قد تدخل يف صبلحيات اإلدارة نفسها، بينما اػبطأ اؼبرفقي على عكس ما ذكر، لو إتصاؿ كثيق باؼبرفق حبيث ال يستطيع القاضي 

. النظر فيو دكف أف يعطي تقييما لسّب اؼبرفق ك ىذا ال يدخل ضمن إختصاصاتو

    فهذه نتيجة حتمية للتمييز بْب اػبطأين، ك ألف إختصاص احملاكم ىو يف مسألة يف غاية األنبية، فقإف ىذا جعل ؿبكمة 

التنازع الفرنسية تبحث عن معايّب للتمييز بْب اػبطأ الشخصي ك اػبطأ اؼبرفقي، ك ذلك من أجل تفادم مساءلة اإلدارة أماـ 

احملاكم العادية عن عمل ال يبكن فصلو عن اؼبرفق العاـ التابع لو، فبا هبعلو عمبل إداريا حبتا، تكوف دبوجبو احملاكم العادية غّب 

ك لو أف توجيو الدعول ضد اؼبوظف شخصيا يسمح  )، سواء كانت الدعول موجهة أك ضد اإلدارة 1ـبتصة للنظر فيو

. (بإختصاص احملاكم ك إف كانت سَبقضها يف اؼبوضوع مٌب ثبت إنعداـ أم خطأ شخصي

  :    فيما يخص الموضـوع. 2

  إف التمييز بْب األخطاء تقسيما للمسؤكلية بْب اإلدارة ك اؼبوظف، فإف كاف اػبطأ الشخصي تَبتب عنو اؼبسؤكلية الشخصية ك 

. بالتاِف فإنو يلتـز بالتعويض منن ذمتو اؼبالية اػباصة، ربميلو اؼبسؤكلية نفسها يف حالة اػبطأ اؼبرفقي بعد إجحافا يف حقو

ك بْب مسؤكلية اؼبوظف يف مواجهة  (أ) على سبييز مسؤكلية اؼبوظف يف مواجهة الضحية1873  ك قد عمل القضاء بعد سنة 

: ك ىذا على النحو التاِف (ب)اإلدارة

:  مسؤولية الموظف في مواجهة الضحية-أ

     ضباية للمواطن من إعسار اؼبوظف، ك من جهة أخرل ضباية للموظف من اؼبتابعات التعسفية من اؼبواطنْب، عمل القضاء 

–  على التضييق من مفهـو اػبطأ الشخصي، ك بالتاِف على تضييق اؼبسؤكلية الشخصية للموظف، فوضع ؾبموعة من اؼبعايّب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(الثامن العدد الدولة ،مجلة مجلس(وخصائصها تطورىا الجزائر في اإلدارية العزيز،المنازعة عبد نويري- 1
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فقيما بعد ألنو أدرؾ كجوب عدـ التشدد يف مسؤكلية اؼبوظف، فقد يقتل فيو ذلك ركح اؼببادرة ك هبعلو يتهرب من - نتطرؽ إليها

  .كاجباتو، كما أنو ليس من العدؿ أف يتحمل اؼبوظف كل ىذه النتائج، فقد يكوف اػبطأ بسيطا ك لكن نتائجو كخيمة

  إف ؾبلس الدكلة رغم اغبلوؿ الٍب جاء هبا الفقهاء ،إال أنو َف يستقيد بقواعد عامة ك إمبا كاف يتصدل لكل حالة على :مالحظة
. حدل

 :مسؤولية الموظف في مواجهة اإلدارة.     ب

     أحيانا قد تكوف أماـ خطأ شخصي، ك لكن على الرغم من ذلك تلتـز اإلدارة بالتعويض، فاػبطأ الشخصي الذم قد رباسب 

. القة اؼبوظف بالضحية زبتلف عن عبلقتو باإلدارةععليو ادارة اؼبوظف قد ال يكوف بالضركرة نفسو الذم تنسبو الضحية إليو ، ألف 

، ك كبن يف ىذه (موظف– إدارة )      ك اإلختصاص يعود يف اغبالة األخّبة إُف القضاء اإلدارم ماداـ أف األمر يتعلق بالعبلقة

. 1سواء يف ما ىبص اؼبوضوع  أك اإلختصاص " Pelletiet " اغبالة األخّبة، بعيدين كل البعد على ما جاء بو قرار

: ة الخطــأ الشخصيـــــــــــــــــــــــماىي:طلب الثانيـــــــالم      

    ؼبا يتضرر اؼبواطن من فعل اإلدارة فإنو يتعْب اؼبوظف الذم تسبب يف ذالك الضرر قد رئيس البلدية الذم تسبب يف عدـ منحو 

.... رخصة البناء أك الشرطي الذم تعدل عليو بالضرب

    فإذا كاف ذلك العمل الضار يدخل يف إطار الوظيفة أك دبناسبتها فإف اإلدارة ىي اؼبعنية بالتكفل بتلك األضرار ك لكن األمر 

ىبتلف بالنسبة للحالة الٍب يتسبيب فيها اؼبوظف بأضرار للغّب ك ىذا يف  ظركؼ متميزة تعطي للضحية إمكانية مقاضاة اؼبوظف 

شخصيا إللزامو بتعويض اؼبتضرر بدفع التعويضات اؼبستحقة، فاؼبوظف يف هناية اؼبطاؼ كيقة اؼبوظفْب العاديْب عليو جرب الضرر 

. الذم يسببو للغّب

   كما أف الدعول الٍب بإمكاف الضحية رفعها ضد اؼبوظف ال تكوف فبكنة إال يف حالة ثبوت اػبطأ الشخصي للموظف فبلبد إذا 
. من ربديد مفهـو اػبطأ الشخصي ك سبييزه عن اؼبفاىيم اؼبماثلة لو

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 203: ،ص1995 العربية، النهضة دار : مقارنة،القاىرة .دراسة ؛ العامة الطبية للمرافق خطأ دون المسؤولية ، علي حمدي عمر 1-
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. مفهوم الخطأ الشخصي: الفرع األول  

الشهّب الذم ميز بْب اػبطأ اؼبرفقي الذم ىبرج عن إختصاص " Pelletiet " كما رأينا سابقا فإف ىذا اؼبفهـو إنبثق عن قرار

القضاء العادم، ك اػبطأ الشخصي الذم على عكس ذلك يستطيع القاضي العادم التطرؽ إليو ك النظر فيو دكف أف يكوف ىناؾ 

ىذا كل ما جاءت بو ؿبكمة التنازع يف ىذا الصدد، فهي َف تعرؼ اػبطا الشخصي ك َف تضع ،أم مساس بإستقبللية السلطات

معيارا معينا لتمييزه عن اػبطأ اؼبرفقي، إال أف قضائها اغبق باإلضافة إُف قضاء ؾبلس الدكلة ك ؿبكمة النقض حاكال كضع معايّب 

. ثابتة للتمييز بْب اػبطأين، كما لعب الفقو دكرا كبّبا يف ذلك ك ىذا لتوضيح العبلقة بْب اإلدارة ك أعواهنا ك جعلها أكثر شفافية

.  أىم المعايير التي تميز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي.1

    حاليا يبكن القوؿ أف القضاء  كالفقو قد توصلوا إُف حلوؿ من شأهنا أف ترفع كل لبس يف ىذا اجملاؿ،إذ مت اإلصباع على أف 

، ك ذلك إذا إرتكب يف إطار خارج عن  (Detachable de service )اػبطأ الشخصي ىو كل خطأ منفصل عن الوظيفة 

. الوظيفة اؼبؤداة من قبل اؼبوظف، أك سواء كاف يف إطار ىذه األخّبة، ك لكنو ينفصل عنها ألسباب معينة

يؤدم الغرض  (دكقو )  قبل التطرؽ ؽبذه اؼبعايّب هبدر التطرؽ لتعريف اػبطأ الشخصي بصفة عامة ك لعل التعريف الذم جاء بو 

. اؼبطلوب، فقد عرفو ىذا األخّب على أنو كل إخبلؿ بإلتزاـ سابق

  (   pré-existent  Un manquement à une obligation )فإذا كل 1، فينبغي عدـ اػبلط بْب اػبطأ ك البلمشركعية ،

عمل غّب مشركع يعد خطأ فإف العكس غّب صحيح، بإعتبار أنو ليس كل خطأ عمل غّب غّب مشركع، فاػبطأ يدخل يف إطار 

دعاكل القضاء الكامل الذم يَبتب عنها التعويض، بينما مبدأ البلمشركعية فإنو يدخل ضمن قضاء أإللغاء أك ذباكز السلطة ك 

. تقدير اؼبشركعية ك ينجر عنها اإللغاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ع ر، .ج  العمومية ، اإدارات المؤسسات لعمال النموذجي األساسي القانون يتضمن . 1985 / 03 / 23،مؤرخ في ) 59 - 85 رقم الرئاسي المرسوم-1 
 1985 سنة صادر 13
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: الخطأ الخارج عن الوظيفة- أ 

األكثر تشخيصا، ك ىذا إلرتباطو باغبياة الشخصية للموظف بصفة ال تدع ؾباال للخطأ اؼبرفقي، ك ىذا ما جاء      ك ىو اػبطأ 
، فبل يبكن ربميل اإلدارة تصرفا ال يعنيها بشيء، ك ىذا مهما إختلفت درجة  (  Delvolevé –MM vedel  )بو الفقيهْب

جسامتو أك النية يف إحداثو، كالعسكرم الذم تسبب يف حادث يف طريقو للعمل بواسطة سيارتو اػباصة أك اعبمركي الذم يغتاؿ 
شخصا بواسطة سبلحو ك ىذا خارج نطاؽ كظيفتو، أك اغبريق العمدم الذم يقبل عليو رجل اؼبطافئ خارج إطار كظيفتو، أك إنباؿ 

طرؼ رائد اؼبيناء الذم طلب منو بصفة شخصية حراسة باخرة، ك لكن قد يكوف اػبطأ اؼبرتكب خارج الوظيفة إال أنو ال يبكن  من
القوؿ أنو ليست لو عبلقة هبا، غّب أف تشخيص ىذا النوع من األخطاء يكوف أكثر صعوبة فهو هبمع كافة األخطاء غّب اإلدارية ك 

: الٍب ك إف حدثت خارج الوظيفة، إال أهنا سهلت كقوعها عن طريق
أين تسبب شرطي يف قتل شخص " Sadoudi" سواءا اؼبسائل اؼبمنوحة بسبب ىذه الوظيفة، ك لدينا يف ىذا الصدد قرار     - 

مدٓف بواسطة سبلحو، الذم يلزمو النظاـ الداخلي على اإلحتفاظ بو خارج اػبدمة، أك عن طريق اإلستغبلؿ ألغراض شخصي 

. ؼبهمة فبنوحة يف إطار اػبدمة كرجل اؼبطافئ الذم ينحرؼ عن اؼبسار احملدد لو يف مهمتو ليحدث حريقا يف مكاف آخر

: الخطأ المرتكب في إطار الوظيفة و المنفصل عنها- ب

      كأصل عاـ اػبطأ اؼبرتكب يف إطار الوظيفة سواءا أثناءىا أك دبناسبتها، يعترب خطأ مرفقيا ك لكن إستثمناءا على ىذا اؼببدأ 
: يعترب اػبطأ منفصبل عن اؼبرفق ك بالتاِف شخصيا، ك ىذا فػػي حالتْب أساسيتْب نبا

: اػبطأ العمدم- 1 

، ك ىي نظرية ال تزاؿ عباراهتا الشهّبة  " Passion personnelles"     ىذا اؼبعيار يعترب كذلك معيار األىواء الشخصية 
" : Laumonnier Cariol "    يف خبلصتو يف قضي" Laffériere" متداكلة إُف يومنا ىذا ك ىي ما جاء بو 

إنسانا بضعفو ك أىوائو ك إذا كاف العمل الضار موضوعيا ك إذا كشف موظفا ككيبل للدكلة معرضا إلرتكاب أخطاء ك ليس    " 
  فيبقى العمل إداريا ك خببلؼ ذلك إذا إنكشفت شخصية اؼبوظف العادية أك إعتداء مادم أك غفلة فينسب اػبطأ للموظف غفلتو

. 1ك ليس للوظيفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux administratif : étude critique, thèse pour le doctorat 

d’Etat en droit, universitédes frères Mentouri, Constantine, décembre 2005. page 159.  
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Si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un  administrateur mandataire de l’Etat au 

moins sujet à erreur et nom l’homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences, 

l’acte reste administrative, si au contraire la personnalité de l’agent se révèle par des fautes 

de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la foute est imputable au 

fonctionnaire et non à la fonction.   

.     فهذا اؼبعيار يدفع بناءا على النية أك الدافع الذم حفز اؼبوظف على إتياف الفعل الضار

    فقد يدفعو على ذلك الرغبة يف اإلضرار ك سوء النية فيستغل منصبو ك كظيفتو لئلنتقاـ من شخص معْب، كالشرطي الذم يلجأ 

، أك موظف الربيد الذم يتعدل " Pothier" إُف إستعماؿ العنف أثناء أدائو ؼبهمة ما، أك الذم يقتل خطأ بدافع اإلنتقاـ كقضية 

. على أحد اؼبتعاملْب، فكل خطأ يتضمن النية باإلضرار يعترب منفصبل عن اإلدارة

.    أك يف حالة ما إذا إستغل اؼبوظف لتحقيق أغراض ك مصاٌف شخصية، كاإلختبلسات ك ربويل األمواؿ، أك السرقة اؼبنظمة
   ك قبد يف ىذا الصدد كل من احملكمة النقض الفرنسية ك ؾبلس الدكلة الفرنسي يأخذاف نية اؼبوظف، حيث إعتربت ؿبكمة 

. النقض بأنو يعترب اػبطأ شخصيا ؼبا يتصرؼ بسوء نية أك لؤلجل ربقيق مصلحة خاصة
   كما رأل ؾبلس الدكلة بأنو ال يعترب خطأ شخصيا يف اغبالة الٍب َف يتصرؼ فيها اؼبوظف ألىداؼ بعيدة عن الصاٌف العاـ ك ال 

. بدكف ربيز
: الخطأ الجسيم    

"  كما قبد كل من  "  Gaston Jeze, Maurice Horiou:"      ىذا اؼبعيار جاء بو كل من الفقيهْب

Délvové,Vedel"الذين إعتربا أف اػبطأ يكوف جبسامة فادحة إذا ذباكز اغبد اؼبعقوؿ لؤلخطاء الٍب يبكن توقعها  ، .

»Il y a faute personnel " , si la faute commise est d’une gravité particulière dépassant la 

moyen de fautes aux quelle on peut s’attendre »  1 .    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1-BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux administratif : étude critique, thèse pour le 

doctorat d’Etat en droit, université des frères Mentouri, Constantine, décembre 2005. page 158/. 
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الذم تكلم عن "  " ك الفقيو"  " الذم حصرىا يف األخطاء اؼبهنية اعبد خاصة "  " ك ىنا من أتى بتعريفات أكثر حصرا كالفقيو 

. األخطاء ذات اعبسامة الٍب ال تفتح ؾباال للنقاش

   ىذا اؼبعيار يأخذ بو القضاء ك لكن حبذر كبّب إذ عمل على تضييق مفهومو، فقد يتمثل ىذا اػبطأ إما يف خركج تاـ عن 

أخبلقيات اؼبهنة، ك إما أخطاء مهنية جد فادحة، فهذا اؼبعيار ىبص عامة األعماؿ اؼبادية ك ليس التصرفات القانونية، ألنو يف ىذه 

. ك ال نأخذ بعْب اإلعتبار جسامة اػبطأ (معيار اػبطأ العمدم)األخّبة نبحث فيها عن نية اؼبوظف

ІІ .التمييز بين الخطأ الشخصي و المفاىيم األخرى: 

    إف التطرؽ إُف اػبطأ الشخصي يدفعنا إُف التمييز عن بعض األخطاء األخرل، ك ىذا من أجل توضيح مفهومو أكثر ك تفادم 
. اللبس، كما سنتطرؽ إُف أثر أكامر الرئيس على تصرفات اؼبوظف

 :الخطأ الشخصي و الخطأ الجزائي. أ

     إذا كاف اإلذباه الفقهي يف بادئ األمر هبعل من اػبطأ اعبزائي صورة مثلى للخطأ الشخصي فإف ما جاءت بو ؿبكمة التنازع يف 

. ، زعزع من حجية ىذه الفكرة فقد يتطابق اؼبفهومْب ك لكن ليس يف صبيع اغباالت " Pothier "قرار 

   فإذا كاف اؼبوظف بإرتكابو عبريبة ما سيمتثل حتما أماـ القاضي اعبنائي ، فهذا ال يعِب أنو مضطر لدفع التعويضات للطرؼ 

. اؼبدٓف إال إذا ثبت خطأه الشخصي، أيا كانت اعبريبة الٍب إرتكبها سبثل خطأ شخصيا

  فبموجب ىذا القرار مت الفصل هنائيا بْب اؼبفهومْب فقد يتمثل دكر الطرؼ اؼبدٓف أساسا يف ربريك الدعول العمومية الٍب ال 
، ك  لكن ذلك ال يعِب ثبوت حقو يف التعويض، ك ىذا ما يف (كما ىو معركؼ يف ؽ ا ج )ينحصر ربريكها على النيابة العامة فقط 

حالة ما كيف خطأ اؼبوظف على أنو خطأ مرفقي، ألف ثبوت اغبق اؼبرفقي ال يبنع أبدا اؼبتابعات اعبزائية، فقد تشكل اعبنايات يف 
، 1(معيار نية اؼبوظف)صبيع اغباالت خطأ شخصيا بينما اعبنح فبل بد من التمييز بْب ما ىو عمدم ك الذم يكوف خطأ شخصيا

أما فيما ىبص اعبنح غّب العمدية، فبل ؾباؿ يف الغلب للحديث عن اػبطأ الشخصي ك على أية حاؿ فبل بد على القاضي اعبزائي 
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16/07/2006في صادرة 46 ع ر، .ج 15/07/2006العمومية، صادر في  بالوظيفة يتعمق  ،03-06رقم   األمر1 .
 صادر 13 ع ر، .ج  العمومية ، اإدارات المؤسسات لعمال النموذجي األساسي القانون يتضمن . 1985 / 03 / 23،مؤرخ في ) 59 - 85 رقم الرئاسي المرسوم

 1985 سنة
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أف يرجع إُف اؼبعايّب السالفة الذكر، لتحديد ما إذا كاف اػبطأ شخصيا أـ أألنو كاف يستهدؼ من كرائو ربقيق الصاٌف، ك ىذه حالة 

. حبالة

: الخطأ الشخصي و التعدي المادي. ب

ىو كل عمل إدارم يتسم ببل مشركعية صارخة يبس أساسا باغبريات األساسية لؤلفراد أك - كما ىو معركؼ–   التعدم اؼبادم 

. فبتبلكتهم

  ك يف ىذا الصدد كذلك بدأ القضاء يَباجع عن فكرة تطابق اؼبفهومْب خاصة بعد القرار الصادر عن ؿبكمة التنازع الفرنسية 

الٍب جاء فيها أف القاضي العادم يبنحو اإلختصاص " " ، حبيث جاء يف خبلصات ؿبافظ اغبكومة 1935 أفريل 05بتاريخ 

اإلستثنائي يف حاالت التعدم للنظر يف مسؤكلية اإلدارة يف الوقت نفسو الذم ينظر فيو يف مسؤكلية اؼبوظف، ك عليو أف يبحث فيما 

. إذا كاف األخّب قد إرتكب خطأ شخصيا ك ىذا لتربير مسؤكليتو اؼبالية ك إلزامو بالتعويض

 :الخطأ الشخصي و أوامر الرئيس. ج

  ىل يبكننا القوؿ بأف اؼبوظف إرتكب خطأ شخصيا عندما يقتصر عملو على تنفيذ أكامر رؤسائو حسب ما يقتضيو التسلسل 

 السلطوم ك السلمي؟

  إف مع تطور القضاء ك القانوف أنشأ ما يسمى بعدـ الطاعة للموظف فيما ىبص أكامر رؤسائو ك الٍب تبدك بوضوح بأهنا غّب 
. مشركعة ك أنو من شأهنا أف سبس أك تعرقل الصاٌف العاـ بصورة خطّبة

   ك يف حالة عدـ إلتزاـ اؼبوظف بذلك فإنو من اؼبمكن القوؿ جدا بإرتكاب اؼبوظف خطأ شخصيا، كىذا ىبرج بناءا على اؼببدأ 
 129القائل بأف تنفيذ أمر صادر عن رئيس ينقل اؼبسؤكلية الشخصية ؽبذا األخّب، فهو إستثناءا عن اؼببدأ ك الٍب نصت عليو اؼبادة 

 .1من قانونا اؼبدٓف
.   كما تكوف مسؤكلية اؼبرؤكس شخصية يف حالة إذا ما ذباكز حدكد ما طلب منو فيكوف بذلك قد إرتكب خطأ شخصيا

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يكون الموظفون و العمال العامون مسؤولون شخصيا عن أعمالهم التي أضرت إذا قامو بها تنفيذا ألوامر " من القانون المدني تنص على أنو129المادة -1

" صدرت إليهم من رئيس متى كانت طاعة ىذه األوامر واجبة عليهم
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. أ الشخصيـــــــــــــآثار الخط: رع الثانيــــــــــــالف

يف حالة إرتكاب اؼبوظف ػبطأ شخصي فإنو يكوف ؿبل متابعة قضائية من قبل الضحية بقصد تعويضو عن الضرر البلحق بو،     

(: 2)، إال أف ىناؾ شبة إستثناءا عن ىذا األخّب(1)فهذا ىو اؼببدأ

:  الدعول الٍب يرفعها الضحية ضد اؼبوظف العاـ أماـ احملكمة العادية فهذا اؼببدأ تنجر عنو عدة ؾبموعة من النتائج:المبدأ- 1

 (القاضي الذم ينظر يف النزاع ): اإلختصاص/ أ

السالف الذكر، فبل وبق للقاضي اإلدارم مساءلة اؼبوظف عن خطئو الشخصي الذم تنجر "  "    لقد كضع أساسا ىذا اؼببدأ قرار

. عنو مسؤكليتو الشخصية، ك ىذا اؼبنع جد منطقي ما داـ أف النزاع ينحصر بْب شخصْب طبيعيْب عاديْب

.   فالقاضي الذم ينظر ىو القاضي اؼبدٓف ك قد يكوف القاضي اعبنائي مٌب كاف اػبطأ يتمحور حوؿ جريبة يعاقب عليها القانوف

: اؼبكلف بالتعويض/ ب

 يتكلف اؼبوظف شخصيا بالتعويض ك ىذا من ذمتو اػباصة أم من مالو اػباص مٌب طلب ذلك الضحية ماداـ أماـ مسؤكلية 

. شخصية

 (القانون الواجب التطبيق ):القواعد المطبقة/ ج

، فعلى القاضي (Droit public)إف القواعد الٍب يطبقها القاضي يف ىذه اغبالة ىي نفس القواعد اؼبوجودة يف القانوف العاـ    

. الرجوع إُف مبادئ القانوف العاـ ك من ىنا نلمس أنبية التمييز بْب اػبطأ الشخصي ك اػبطأ اؼبرفقي

: اءـــــــاإلستثن- 2

   قبد ىذا اإلستثناء على اؼببدأ يف ؾباؿ حلوؿ الدكلة ؿبل اؼبوظف، فعلى الرغم من ثبوت اػبطأ الشخصي يف حق اؼبوظف إال اف 
. الدكلة تتدخل ك ربل ؿبلو فيما ىبص اإللتزاـ بالتعويض ك جرب الضرر

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12:ص. خلوفي رشيد، المرجع السابق - 1
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. فنجد مثبل حلوؿ الدكلة ؿبل اؼبعلم
. 1...حلوؿ الدكلة ؿبل السائق يف حالة اغبوادث الٍب ربدثها اؼبركبات التابعة ؽبا   - 

فاإلختصاص يف ىذه اغباالت يعود للقاضي اإلدارم بالرغم من اػبطأ شخصي ماداـ أف اإلدارة ستتكفل بالتعويض ما َف ينص 

. 2القانوف على خبلؼ ذلك

 الخطأ المرفقي: المطلب الثالث 

ىو الذم يكشف الرجل اإلدارم ؿبل اػبطأ ك ليس "  "  عكس الخطأ الشخصي فإن الخطأ المرفقي حسب تعريف   على

الرجل العادم بضعفو ك عواطفو ك عدـ حرصو، دبعُب آخر ىو اػبطأ العادم الذم نعَبؼ بإمكانية إرتكابو من طرؼ أم عوف يف 

. إطار اؼبرفق العاـ دكف أف يكوف خطأ عمديا أك ذك جسامة غّب مقبولة

مفهوم الخطأ المرفقي و إثباتو : رع األولــــــــالف

   إف عبارة اػبطأ اؼبرفقي ؽبا معنياف متميزاف يف اإلجتهاد القضائي، فمن جهة األخطاء الناصبة عن التنظيم السيئ أك التسيّب السيء 

كذلك للمرفق العاـ، ك األخطاء الٍب إرتكبت من طرؼ موظفْب ؾبهولْب ىي أخطاء مرفقية باؼبعُب الدقيق، ك من جهة أخرل فإف 

األخطاء اؼبنسوبة ألعواف اؼبرفق العاـ اؼبرتكبة من طرفهم يف إطار أداء مهامهم، ىي أخطاء شخصية، ك لكن دبا أف اؼبرفق ال ينفصل 

. هنا تعترب بالتاِف أخطاء مرفقية‘عنها ؼ

الخطأ غير المطبوع بطابع شخصي، و "    ك يبكن كصف اػبطأ اؼبرفق يعلى سبيل اإلستهداء ككفقا ؼبعايّب بعض الفقهاء بأنو 
اػبطأ الذم ال يبكن فصلو عن " ،أك أنو  (La Feriéreمعٍار )"الذي يسند إلى موظف يكون عرضة للخطأ أو الصواب

اػبطأ الذم يرتكبو اؼبوظف بقصد " ، أك ىو  (Horiouمعيار)" كاجبات الوظيفة حبيث يعترب من اؼبخاطر الٍب يتعرض ؽبا اؼبوظفوف 
، ك أمثلة األخطاء اؼبرفقية عديدة كعمليات مادية ـبتلفة، خرؽ لنص قانوٓف، خطأ يف التقدير، (Duguمعيار)" ربقيق غرض إدارم 

 .السحب غّب اؼبنتظم لقرار أنتج حقوقا، رفض إزباذ إجراء ضركرم، اإلنباؿ يف فبارسة السلطة
    
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. سوف نتطرق إلى ذلك في حديثنا عن قاعدة الجمع في الفرع الثالث- 1
.  من قانون اإلجراءات المدنية التي تمنح اإلختصاص للقضاء العادي فيما يخص دعاوى القضاء للتعويض عن األضرار المركبات التابعة للدولة802كالمادة - 2
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. من اإلؼباـ دبفهـو اػبطأ اؼبرفقي يتطلب التطرؽ إُف خصائصو ك الصور الٍب يتخذىا
: الخصائص العامة للخطأ المرفقي- 1

. طابع اػبطأ اجملهوؿ ك طابع اػبطأ اؼبباشر:    للخطأ اؼبرفقي طابعاف أساسياف
: طابع الخطأ المجهول .  أ

    عادة ما يكوف اػبطأ مرتكبا ماديا من عدة أعواف عموميْب معلومْب، أم أف مرتكب اػبطا يكوف معلوما، ففي ىذه الصورة 

يقصد هبا  " public Faute de service" ، إال أف عبارة اػبطأ اؼبرفقي " Faute de service"نتحدث عن خطأ اؼبرفق 

حسب الفقو أف مرتكب اػبطأ ؾبهوؿ، ك منها يكوف األمر ىذا التمييز فإف شخص العوف ال يهم كثّبا، ذلك ألف إلتزامات 

: اإلدارة ىي ؿبل مسائلة ك ليس إلتزاـ ىذا العوف، ك يظهر طابع اػبطأ اؼبرفقي كخطأ ؾبهوؿ يف صورتْب

 ، أين إعتربت اإلدارة Auxerre"1"صورة اػبطأ اؼبرفقي الذم إرتكب من طرؼ شخص كاحد لكنو ؾبهوؿ مثل قضية    - 

مسؤكلة عن حادثة أدت إُف قتل جندم إثر مناكرات عسكرية كاف من اؼبفركض أف تستعمل خبلؽبا خراطيش مزيفة، ك إستحاؿ 

. خبلؽبا معرفة الفاعل اؼبسؤكؿ عن قتل اعبندم

صورة اػبطأ اؼبرفقي الذم ينتج عن ؾبموعة األخطاء الٍب إرتكبت من طرؼ موظفْب ؾبهولْب كما ىو اغباؿ يف قضية السيدة    - 

"Boigard"2 حيث دخلت ىذه األخّبة إُف مستشفى عمومي يف الصباح ك َف يتم فحصها إُف غاية آخر اليـو ك مع ذلك ،

إزداد مرضها ك توفيت إثر نقلها إُف مستشفى آخر ليتبْب إثر إجراء التحقيق أف سبب كفاهتا يعود لعدة أخطاء، تتمثل يف عدـ 

اؼبراقبة الكافية ك غياب الطبيب اؼبختص يف اإلنعاش ك الرقابة السئة خبلؿ نقل الضحية، ك بالتاِف إعترب ؾبلس الدكلة ىذه 

. 3األخطاء مرفقية تنسب للمستشفى بسبب سوء تسيّبه ك ليس ألشخاص معينة

 

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19:ص. ، األستاذ خلوفي رشيد، المرجع السابق17/02/1905 قرار عن مجلس الدولة الفرنسي في 1
 20:ص. ، األستاذ خلوفي رشيد، المرجع السابق17/02/1905 قرار عن مجلس الدولة الفرنسي في 2
 20:ص.  خلوفي رشيد، المرجع السابق3
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فاػبطأ اؼبرفقي اؼبرتكب مكن قبل أحد أك عدة أعواف ال ينفصل عن فبارسة الوظائف ك ال تقع اؼبسؤكلية على العوف ك إمبا على 

. اإلدارة ك تصبح بذلك اؼبنازعات إدارية ؿبضة

: ع المباشرـــــــــــــــــــــالطاب. 2

  هبب أف ينسب اػبطأ اؼبرفقي مباشرة إُف شخص عمومي قاـ بتصرؼ خاطئ أثناء فبارسة أعمالو، ك بالتاِف حينما زبتفي 

شخصية العوف خلف اؼبرفق العاـ الذم ينتمي إليو فإف اػبطأ اؼبرفقي يعترب مرتكبا من طرؼ اإلدارة، ك دبعُب آ يعترب القاضي أف 

. اػبطأ إرتكب من طرؼ الشخص العمومي الذم نسب إليو

  ІІ -صور الخطأ المرفقي :
  يكوف خطأ اإلدارة يف عدة حاالت يبكن تصنيفها إُف ثبلث طوائف سبثل يف ذات الوقت التطور التارىبي لقضاء ؾبلس الدكلة 

. 1الفرنسي يف ىذا الصدد
 :التنظيم السيئ للمرفق العام- 1  

    إف اإلدارة ملزمة بتنظيم اؼبرفق العاـ ك عندما ال تقـو بذلك فإهنا تكوف مسؤكلة عن األضرار الناذبة عن سوء التنظيم،ك تكمن 

خرؽ قواعد تنظيم القرارات اإلدارية، ك يف ىذا الصدد - فقداف ملفات التنفيذ اؼبادم غّب اؼبنتظم:- أمثلة ىذه الصورة عادة يف

، حيث تتلخص 2 1973 أفريل 06ضد بلدية اػبركب بتاريخ " بن مشيش"قرار عن الغرفة اإلدارية يف احملكمة العليا يف قضية 

بسبب رمي مفرقعات من طرؼ " بن مشيش" شب حريق يف مصنع للنجارة ملك للسيد 1969 مام 28كقائعها أنو بتاريخ 

أطفاؿ وبتفلوف باؼبولد النبوم الشريف، ك قد جاء يف حيثيات قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى فيما يتعلق دبرفق مكافحة 

: اغبرائق يف ظل قانوف البلدية السابق

. حيث أنو ينجم عن اؼبلف أف الظركؼ الٍب سبت فيها مكافحة اغبريق تبْب نقصا يف الوسائل"- 
..." حيث يتبْب حينئذ أنو َف يوجد أم خطأ يف تنظيم ك سّب مرفق عاـ ؼبكافحة اغبريق- 

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 137:ص.  سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق - 1
.   581:، ص1997المجلة القضائية لسنة - 2
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. ك بذلك إعترب القرار أف نقص الوسائل ال يشكل خطأ يف تنظيم اؼبرفق العاـ ك بالتاِف فبل كجود ألم خطأ مرفقي

: التسيير السيئ للمرفق العام- 2

    إف عدـ الكفاءة ك اإلنباؿ من طرؼ األعواف العموميْب يؤدم إُف التسيّب السيئ إُف اؼبرفق العاـ ك كذلك التأخّب اؼبفرط يف 

. تسيّبه، فمٌب أدل ذلك إُف ضرر ما فإنو يبكن للمضركر مطالبة اإلدارة يف التعويض

ضد " ضبيدكش" يف ىذا النطاؽ فيما ىبص قضية1966 أفريل 08    ك قد أصدرت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى قرارا بتاريخ 

 شباف سنوات قامت اإلدارة بتصحيح اإلجراء ك ىذا بإلغاء قرار 08الدكلة ك الذم مت توظيفو كفق شركط غّب نظامية، ك بعد 

. توظيفو، فرفع األمر أماـ الغرفة اإلدارية الٍب قررت بأف ذلك يشكل خطأ مصلحيا تنجر عنو مسؤكلية اإلدارة

: عدم تسيير المرفق أو الجمود اإلداري -3   

       فػػػي ىذه اغبالة َف يقم العوف العمومي بعملو على اإلطبلؽ، ك قد فصلت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى يف قضية يف ىذا 

، تتلخص كقائعها بأنو تلقى أحد كتاب الضبط مبلغا من اؼباؿ يف شكل 1 19/04/1972الشأف أصدرت دبوجبها قرارا بتاريخ 

أكراؽ مصرفية إليداعو، إثر عملية حجز قامت هبا الشرطة القضائية، ك بعده مت إصدار أكراؽ نقدية جديدة، فنسي ىذا الكاتب أف 

يبدؿ األكراؽ احملجوزة، ك بعد اغبكم برباءة صاحب اؼباؿ ك اإلفراج عنو ، قاـ برفع دعول ضد كزارة العدؿ فإعَبؼ ؾبلس قضاء 

. اعبزائر دبسؤكلية اإلدارة على أساس سوء تسيّب مرفق ك حصل اؼبعِب على حقوقو بسبب إنباؿ كاتب الضبط اؼبعترب عونا للدكلة

 ، صرح من خبللو على مسؤكلية البلديةل على أساس اػبطأ 2 2000 يناير 31     ك قد صدر قرار فباثل عن ؾبلس الدكلة يف 

، ك ذلك لتأييده لقرار الغرفة اإلدارية دبجلس عنابة، إذ يتجلى " سوايبية عبد اجمليد ك من معو "ضد" الذعاف" اؼبرفقي يف قضية بلدية 

 ." سوايبية"من دراسة اؼبلف أف اؼبستأنف عليو 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 541:، ص1973 المجلة القضائية لسنة 1
 .285:  لحسين بن شيخ آث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء األول،ص2
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كاف متابعا جزائيا أماـ ؿبكمة الدرعاف بتهمة التزكير فحجزت سيلرتو ككضعت يف اغبضّبة التابعة لبلدية الدرعاف، ك بعد 
أف اغبضّبة تابعة للبلدية ك تشرؼ : إستفادتو من الرباءة طلب إسَبجاع سيارتو، إال أهنا ضاعت من اغبضّبة فإعترب ؾبلس الدكلة

". على تسيّبىا ك تعترب البلدية كحارس للشيئ ك ملزمة برده أك تعويضو نقدا
  ففعل البلدية ىنا يدخل يف إطار عدـ تأدية اؼبرفق للخدمة اؼبتمثلة يف احملافظة على السيارة ك إعادهتا كما إستلمتها، حيث أف 

. البلدية َف تؤدم اػبدمة على اإلطبلؽ

  ىذه ىي األنواع الثبلثة األساسية الٍب ذبسد اػبطأ اؼبرفقي، ك يبقى التساؤؿ مطركحا حوؿ على من يقع إثبات ىذا اػبطأ؟ 

    ІІІ -إثبات الخطأ المرفقي :

  حسب اؼببادئ العامة يف اإلجراءات القضائية، فإنو على من يدعي الفعل الضار أف يثبتو، ك بناءا على ذلك فإنو على طالب 

التعويض الذم يدعي اػبطأ اؼبرفقي أف يثبت كجوده، إال أف ىذه القاعدة تصطدـ بعدة صعوبات تواجهها الضحية ذلك ألف 

إثبات اػبطأ يوجد عادة يف ملفات اإلدارة، ك ىذا ما هبعل التطورات تتجو إُف البحث عن طرؽ لتسهيل إثبات اػبطأ من قبل 

الضحية كإلزاـ اإلدارة بتسبيب قراراهتا ك فرض إمكانية اإلطبلع على ملفاهتا، ك ذلك إُف جانب الدكر الذم أصبح يلعبو 

القاضي اإلدارم يف اإلجراءات القضائية، فعندما سبتنع اإلدارة أك تعجز عن تقدٔف ملف أك كثيقة بناءا على طلب القاضي، فإف 

. ىذا األخّب يعترب اػبطأ اؼبرفقي قائما، ك كذلك األمر يف حالة اإلدارة على كجود سبب لنفي مسؤكلياهتا فعليها إثبات ذلك

   ك قد جاء اإلجتهاد القضائي يف بعض اؼبيادين دبا يسمى باػبطأ اؼبفَبض ك مفاده نقل عبئ اإلثبات ، إذ أف تقنية اإلفَباض 

تسمح بإستنتاج نتيجة األفعاؿ الضارة الٍب يستحيل إثبات ك جودىا من خبلؿ كجود أفعاؿ ضارة ثابتة، ك ىنا قبد أف القاضي 

اإلدارم يستعمل عادة مصطلح يكشف 

 " Révéle " خاصة يف اؼبيداف الطيب، ك بالتاليب إذا كاف مريض يتواجد باؼبستشفى بسبب مرض معْب ليجد نفسو مصابا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 2000 الجامعية، المطبوعات ديوان .:اإلداري،الجزائر القانون في وتطبيقاتها المخاطر عن المسؤولية ، مسعود  شيهوب- 1       
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دبرض آخر ال عبلقة لو دبرضو األكؿ يف نفس اؼبصلحة، فإف القاضي يعترب اإلصابة ناذبة عن خطأ ينسب إُف اؼبستشفى، ك قد 

إذ مت نقل مكركب إُف جسم اؼبريض  " Bally" قرار: 1989 مارس 01صدر قرار عن ؾبلس الدكلة يف ىذا اإلطار بتاريخ 

. خبلؿ عملية جراحية

   كما أنو يبكن للقاضي اإلدارم لتكوف إقتناعو حوؿ كجود اػبطأ اؼبرفقي، أف يأمر بإجراء ربقيق تكميلي كاللجوء إُف اػبربة 

خببلؼ اإلنتقاؿ للمعاينة الذم ىو قليل اإلستعماؿ، ك مهما يكن من أمر فإف القاضي يبقى حرا يف تقديره لوجود اػبطأ اؼبرفقي 

. ك نسبتو إُف اإلدارة، ك من مث يف تقديره ألدلة إثبات األطراؼ

. درجة جسامة الخطأ المرفقي: الفرع الثاني  

  ينقسم اػبطأ اؼبرفقي يف نظاـ اؼبسؤكلية اإلدارية إُف خطأ جسيم، ففي اغباالت العادية ك إستنادا لقواعد القانوف اؼبدٓف، يكوف 

اػبطأ بسيطا لقياـ اؼبسؤكلية ، غّب أف القضاء اإلدارم إشَبط كقوع اػبطأ اعبسيم يف اػبطأ اؼبرفقي إلقامة مسؤكلية بعض اؼبرافق 

. 1العامة الٍب يتميز نشاطها بصعوبة معينة 

: الخطأ في حالة القرارات اإلدارية. 1   

 إذا كاف الضرر يرجع إُف قرار أصدرتو اإلدارة، كما لو أمرت بتسريح موظف أك رفض التصريح ألحد األفراد دبزاكلة عمل معْب، 
ففي ىذه الصور ك أمثاؽبا يأخذ اػبطأ ... أك هبدـ منزؿ أك بئلغبلؽ ؿببل عاما أك فرضت قيودا معينة ببلئحة على نشاط فردم

. 2، ذلك أف عدـ اؼبشركعية بأكجهها األربعة كما ىي مصدر لئلغاء مصدر للمسؤكلية "عدـ اؼبشركعية"صورة ملموسة ىي 
: عيب عدم اإلختصاص -أ  

إف عدـ اإلختصاص من أكؿ أسباب إلغاء القرار اإلدارم، ك ىو يتعلق بالنظاـ العاـ، ك من مث يبلك القاضي اإلدارم إثارتو من  
تلقاء نفسو، إال أف األمر ىبتلف يف نطاؽ التعويض فبل يؤدم ىذا العيب إُف تعويض الضحية غذا كاف سيقع يف حالة صدكر 

القرار من اعبهة اؼبختصة، فقد إذبو ؾبلس الدكلة الفرنسي إُف إعبلف عدـ اؼبسؤكلية عن عيب عدـ اإلختصاص إذا ما كاف  
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2000 الجامعية، المطبوعات ديوان .:اإلداري،الجزائر القانون في وتطبيقاتها المخاطر عن المسؤولية ، مسعود شيهوب- 1         
                

67 



األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. الضرر اؼبطالب بالتعويض عنو الحقا بالفرد لو أف القرار ذاتو صدر من اعبهة اؼبختصة

: عيب الشكل- ب   

   عند إصدار قرار إدارم فعلى اإلدارة أف ربَـب القواعد ك اإلجراءات ك األشكاؿ، ك القاضي اإلدارم ال يشَبط إحَباـ صبيع 

األشكاؿ، حٌب ال يعرقل نشاط اإلدارة، فنجده ىنا يبيز بْب األشكاؿ اعبوىرية ك األشكاؿ غّب اعبوىرية، ككفقا لذلك تؤدم ـبالفة 

الشكل اعبوىرم كحدىا إُف إلغاء القرار اإلدارم، ك مع ذلك ال يوجد تبلـز بْب إلغاء القرار لعيب الشكل ك اغبصوؿ على تعويض 

. مقصور على اغباالت الٍب يؤثر فيها الشكل على مضموف القرار

: عيب اإلنحراف في إستعمال السلطة-   ج

  ربدث حالة إكبراؼ السلطة عندما تستعمل اإلدارة سلطتها لغرض ىبتلف عن الغرض الذم منحت ؽبا من أجلو ىذه السلطة، إذ 

أف القاضي اإلدارم يعاقب ك بصفة مشددة ىذه اغبالة من عدـ اؼبشركعية ، ك قبد نفس التشديد يف ؾباؿ اؼبسؤكلية حبيث أف كل 

، ك من مث يبكن القوؿ أف عيب اإلكبراؼ بإستعماؿ السلطة يعد 1ضرر ناتج عن اإلكبراؼ بإستعماؿ السلطة من البلـز إصبلحو 

. مصدرا للمسؤكلية آلف ىذا اػبطأ يستوجب التعويض إذا ترتب عليو ضرر ثابت

: عيب مخالفة القانون- د

   عندما يبحث القاضي اإلدارم عن عيب ـبالفة القانوف، فإنو يفحص القرار اؼبطعوف فيو ك يقـو بدراسة أسبابو، فإذا كاف اػبطأ 

علة مستول األسباب القانونية، فإننا نكوف أماـ قرار معيب خبطأ قانوٓف، أما إذا كاف اػبطأ يرجع إُف كقائع القرار فإننا نكوف بصدد 

، يف حْب أنو يتبُب موقفا متباينا يف 2خطأ يف الوقائع، ك يبدك أف القضاء يعطي دائما اغبق يف التعويض يف حاالت اػبطأ يف القانوف 

: حالة الغلط الفعلي ك قد أخذت الغرفة اإلدارية للمجلس األغلى هبذا التمييز يف قرار صػادر عنها بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 218: أحمد محيو، المرجع السابق ، ص- 1
  217 أحمد محيو، المرجع السابق ، ص- 2
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، إذ قاـ ىذا األخّب بغلق ؿبل اؼبدعي ككضعو بصفة غّب 1"كاِف كالية اعبزائر"ضد " دخلي"، يف قضية 1971 أفريل 09

يطاالب بالتعويض أماـ القاضي اإلدارم الذم منحو " دخلي"مشركعة ربت ضباية الدكلة ليعيده إليو فيما بعد، فبا جعل السيد 

. إياه على اساس أف البلمشركعية يف حد ذاهتا جسيمة

   يف األخّب يبكن القوؿ أنو يف بعض اغباالت ال تشكل البلمشركعية خطأ إذا إرتكبت للصاٌف العاـ إذ أف مسؤكلية اإلدارة 
تقـو على أساس اؼبساكاة يف ربمل األعباء العامة، كما أنو عدـ قبوؿ دعول اإلاغاء ضد قرار معْب ال يعد عائقا يف فبارسة 

. دعول التعويض اؼبؤسسة على ضرر ناتج عن القرار البلمشركع ؿبل دعول اإللغاء
ІІ -الخطأ البسيط و الخطأ الجسيم :

       من اؼبفركض أف اػبطأ البسيط يكفي لَبتيب اؼبسؤكلية اإلدارية، إال أنو احيانا يشَبط القاضي اإلدارم خطأ يوصف 
باػبطأ اعبسيم ك ذلك يف بعض نشاطات اؼبرافق العمومية الٍب توجد صعوبة خاصة يف تنفيذىا فبا هبعل اػبطأ البسيط معذكر، ك 

من مث يرتب اػبطأ اعبسيم كحده مسؤكلية ىذه اؼبرافق العامة، فعكس القانوف اؼبدٓف الذم وباكؿ يف كل اغباالت ضباية الضحية 
فغننا قبد القاضي اإلدارم يلتـز بالبحث عن حل توفيقي بْب ضركرة تعويض بعض األشخاص ك بْب إظهاره بعض اإلمتناف إذباه 
اإلدارة فيما ىبص بعض اؼبرافق ألنو يعترب أف نشاطاهتا صعبة التنفيذ ك تتطلب بعض التسامح ك ىذا كلو حٌب ال يعرقل نشاطاهتا 

. ك من مث حٌب ال وبوؿ دكمبا ربقيق اؼبصلحة العامة
   ك يف ىذا قبد اػبطأ اعبسيم يكوف الزما يف كل أك بعض األنشطة مرافق ؿبددة، يف حْب أنو يكفي اػبطأ البسيط لَبتيب 

مسؤكلية مرافق أخرل، ك بالتاِف يستند القاضي اإلدارم إُف طبيعة النشاطات اإلدارية إُف طبيعة النشاطات اإلدارية اؼبتسببة يف 
. الفعل الضار يف ربديده لدرجة اعبسامة للخطأ

   ك نستهل دراستنا بأىم اؼبرافق الٍب تتطلب يف بعض نشاطاهتا اػبطأ اعبسيم لَبتيب مسؤكلياهتا ك اػبطأ البسيط يف نشاطاهتا 
نشاط مصاٌف – نشاط مصاٌف الشرطة : - األخرل مع اؼبركر دبراحل التطور الٍب مر هبا اإلجتهاد القضائي يف كل مرفق ك ىي

. النشاط الطيب- نشاط مصاٌف مكافحة اغبريق- نشاط مصاٌف الضرائب- نشاط الرقابة الوصائية– السجوف 
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 . قضية ذكرىا األستاذ أحمد محيو في مرجعو السابق1
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 : نشاطات مصالح الشرطة- 1ـ 

 من خبلؿ 1905    َف يتخلى ؾبلس الدكلة الفرنسي عن مبدئو القدٔف ك اؼبتمثل يف عدـ مسؤكلية اإلدارة العمومية إال يف سنة 

،حيث توسعت مسؤكلية الشرطة منذ ىذه اللحظة 1 1905 فرباير 101الصادر بتاريخ   "Tomaso Gréco"  قرار 

فنجدىا تارة بدكف خطأ ك تارة على أساس اػبطأ البسيط، ك أحيانا تقـو على أساس اػبطأ اعبسيم، فتكوف اؼبسؤكلية بدكف 

خطأ يف حالة األضرار الناصبة عن التجمهر أك حالة إستعماؿ سبلح نارم ضد ضحية َف تكن مستهدفة خبلؿ مباشرة مصاٌف 

الشرطة مهمتها احملددة، ك تكوف اؼبسؤكلية على أساس اػبطأ البسيط يف حالة األضرار الناصبة عن إستعماؿ سبلح نارم عندما 

تكوف الضحية مستهدفة خبلؿ العملية، ك بصفة عامة تكوف مسؤكلية الشرطة يف حالة األضرار الناصبة عن التصرفات القضائية 

. أك اؼبادية عندما ال يشكل التدخل صعوبة خاصة

 أصبح 1925  ك مع ذلك قبد أف اؼبسؤكلية اػبطأ اعبسيم ىي الٍب ربتل الصدارة يف إطار مسؤكلية مصاٌف الشرطة، إذ منذ 

اإلجتهاد القضائي يشَبط اػبطأ اعبسيم لَبتيب مسؤكلية اإلدارة عن نشاط الضبطية اإلدارية، عندما يشكل ىذا األخّب صعوبة 

، ك عادة ما 1925 مارس 13الصادر عن ؾبلس الدكلة بتاريخ  "  CLEF R.DP"  خاصة يف التدخل، ك ذلك إثػػػر قػرار 

يرتب نشاط الضبطية اإلدارية عندما يشكل ىذا األخّب صعوبة خاصة يف التدخل إال إستثناءا، إذ أف الصعوبات الٍب تتلقاىا 

مثبل الشرطة يف طرؽ باريس خبلؿ تنظيمها غبركة اؼبركر ال بد أف يرقى اػبطأ الناتج عنها إُف درجة اػبطأ اعبسيم حٌب تَبتب 

. مسؤكلية كالية باريس عن تنظيم حركة اؼبركر فيها
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 إذ فر أحد الثيران الهائجة في إحدى األحياء التونسية مما أدى إلى تدخل رجال الدرك، و على إثر طلقة نارية جرح أحد األشخاص فطلب التعويض بإلستناد 1
 ..إلى خطأ المرفق فإصطدم برفض القاضي على أساس عدم وجود الخطأ الجسيم
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 :نشاط مصالح السجون- 2

"   يف قضية 1958  يشَبط ؾبلس الدكلة الفرنسي اػبطأ اعبسيم لَبتيب مسؤكلية مصاٌف السجوف، ك ذلك منذ سنة 

Rakotoarinovy " ك قد كاف البد قبل ىذا التاريخ أف يكوف اػبطأ جليا ك ذك 1958 أكتوبر03حيث صدر فيها قرار بتاريخ ،

إعترب فيو ؾبلس الدكلة أف قتل " Veuve Picard"    يف قضية 1971 جانفي05، كما صدر قرار بتاريخ 1خطورة خاصة

 16مسجوف من طرؼ مسجوف آخر ال يرتب مسؤكلية اؼبرفق كونو َف يبْب خطأ جسيم يف اؼبراقبة، يف حْب قرر قضية أخػػرل بتاريخ 

إف اإلنباؿ اػبطّب من طرؼ األعواف ك اؼبتمثل يف عدـ اإلعبلف عن الطوارئ عند " Epoux Deviller " 1988نوفمرب 

. إكتشافهم ؼبسجوف مغمى عليو يشكل خطأ جسيما، ك بالتاِف يرتب مسؤكلية اؼبرفق

.   ك ذبدر اإلشارة إُف اػبطأ اعبسيم يشَبط يف ىذه اغبالة سواء كانت الضحية مسجوف أك موظف أغبق بو ضرر من قبل موقوؼ

: نشاط الرقابة الوصائية- 3

  يتعلق األمر بالرقابة الٍب يبارسها الدكلة على اعبماعات احمللية ك كذا األشخاص اؼبعنوية، ك ىنا كذلك يشَبط القضاء اإلجتهادم 
اػبطأ اعبسيم لَبتيب اؼبسؤكلية اإلدارية عن فبارسة رقابتها الوصائية بشكل عاـ، كقد ظهر ىذا اإلذباه من خبلؿ قرار صادر عن 

 Caisse d’assurance socials de Meurth et "1946 مارس 29ؾبلس الدكلة يتعلق بالوصاية على اعبماعات احمللية يف 
Moselle "  ك قرار"Meunier " 1966 مارس 20الصادر يف .

  ك ما يبلحظ حاليا أف اػبطأ اعبسيم َف يعد الزما لَبتيب اؼبسؤكلية اإلدارة ، حيث صدرت عدة قرارات حديثة عن ؾبلس الدكلة 
قضت دبسؤكلية ىذه األخّبة رغم كجود خطأ بسيط مع األخذ بعْب اإلعتبار أنبية سلطة الرقابة الٍب سبلكها ىذه اإلدارة من بينها قرار 

"Société Hilton international " 13 ىبص الَبخيص حوؿ عتاد اؽباتف ك قرار صادر يف 1991 فرباير 22الصادر يف 
 .ىبص ترتيب مسؤكلية الدكلة يف نشاطات الرقابة التقنية الٍب سبارسها على السفن" Améon "1998مارس 

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .28: خلوفي رشيد ، المرجع السابق، ص- 1
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: نشاطات مصالح الضرائب- 4

 يف السابق كاف يشَبط يف أف تشكل األضرار الناصبة عن نشاط مصاٌف الضرائب خطأ الضرائب ذك جسامة خاصة، ك منذ   

 21 ، أصبح اػبطأ اعبسيم يكفي لتقـو مسؤكلية إدارة الضرائب ك ذلك من خبلؿ القرار الصادر عن ؾبلس الدكلة بتاريخ 1962

ك مع ذلك تعرض موقف القضاء  إُف النقض ألف معظم عمليات مصاٌف " Husson chiffre"  ك ىو قرار 1962ديسمرب 

 جواف 27، إذ صدر قرار عن ؾبلس الدكلة يف 1990الضرائب تكتسي صعوبة خاصة يف التدخل، ك بقي األمر كذلك إُف غاية 

1990 " Yvon Bourgeois " ىبص األخطاء يف اؼبعاعبة اؼبعلوماتية للتصروبات ك تنفيذ اإلقتطاعات الشهرية، قضى فيو

دبسؤكلية مصاٌف الضرائب على أساس اػبطأ البسيط يف كل نشاطاهتا ك ذلك يف غياب صعوبات خاصة يف معاعبة اؼبشاركْب، أما 

. اػبطأ اعبسيم فبقي الزما فيما ىبص نشاط إقرار أساس الضرائب ك التحصيل عليها

: نشاط مصالح مكافحة الحريق- 5  

   ال يبيز القضاء اإلدارم بْب األخطاء اؼبتعلقة بتنظيم أك سّب مصاٌف مكافحة اغبريق ك بْب األخطاء اؼبتعلقة بتدخلها ك يشَبط يف 

. 1كل ىذه اغباالت اػبطأ اعبسيم 

 أصبحت نشاطات مكافحة اغبريق ك اإلنقاذ يف البحر ترتب مسؤكلية اإلدارة على أساس اػبطأ البسيط رغم 1998   إال أنو منذ 

 1998 مارس 13الصادر عن ؾبلس الدكلة يف " Améon"الصعوبة اػباصة الٍب سبتاز هبا النشاطات ك ذلك من خبلؿ قرار 

.  بالنسبة ؼبكافحة اغبرائق1998 أفريل 02الصادر يف   "Commune de hannapes"بالنسبة لئلنقاذ يف البحر، ك قرار

: النشاط الطبي- 6   

   كاف القضاء اإلدارم يبيز ضمن نشاطات اؼبستشفيات بْب النشاط اإلدارم ؽبذا اؼبرفق ك بْب النشاط الطيب، ذلك إُف غاية 
، فبالنسبة لؤلضرار الناصبة عن ظركؼ تنظيم أك تسيّب مرفق اؼبستشفى فإف اػبطأ البسيط يكفي لَبتيب مسؤكلية ىذا األخّب  1992

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28: ص:  خلوفي رشيد، المرجع السابق- 1
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كأف ال يتضمن طاقمو أم طبيب ـبتص يف التخدير، أك غّب الكافية يف مصلحة األمراض العقلية أك إستعماؿ أدكات غّب 

صاغبة أك اإلنباؿ مثػػل معاعبة الضحية غبادث مركر قاعة ـبصصة ؼبصابْب بأكبئة معدية أما بالنسبة ألضرار الناصبة عن اػبطأ 

 ىبتلف عنو بعد ىذه السنة، فقبل ىذا التاريخ كاف اػبطأ اعبسيم كحده يرتب 1992الطيب فإف اإلجتهاد القضائي قبل 

مسؤكلية اؼبستشفى بسبب اػبطأ الطيب، ك ىذه الصرامة كانت منتقدة من قبل الفقو الفرنسي طاؼبا أف اعبهات القضائية كانت 

. تكتفي باػبطأ البسيط لتحميل العيادات اػباصة مسؤكلية األضرار الناصبة عن أخطائها الطبية

 أصبح اجمللس يرتب مسؤكلية اؼبستشفى على أساس اػبطأ البسيط رغم أف العمليات تتطلب صعوبة خاصة، ك 1992 أمػا بعد 

مهما كانت طبيعة ىذا اػبطأ ك ذلك من خبلؿ قرار 

 "Epoux.V " ك قد ذىب ؾبلس الدكلة الفرنسي أحيانا إُف أبعد من ذلك إذ قضى 1992 أفريل 10الصادر عنو يف 

دبسؤكلية اؼبستشفى بدكف خطأ عندما يكوف الضرر ذك خطورة خاصة ناذبة عن نشاط طيب يشكل خطرا معَبفا بو ك الذم 

. 1993 أفريل 09الصادر عنو يف " Bianchi" يكوف ربقيق إستثنائيا ك ذلك يف قرار 

، يتعلق دبسؤكلية اؼبستشفى عن اػبطأ الطيب، ك 1 1999 أفريل 19  ك قد صدر قرار عن ؾبلس الدكلة يف اعبزائر بتاريخ 

إنتقلت إُف مستشفى أدرار لوضع ضبلها فأجريت ؽبا عمليتاف جراحيتاف أثناء " رقية"تتلخص كقائع القضية يف أف السيدة 

الوالدة، فتوفيت اؼبولودة مباشرة ك أصيبت السيدة بعاىة مستديبة تتمثل يف العقم، فرفعت ىذه األخّبة دعول قضائية أماـ الغرفة 

اإلدارية جمللس أدرار للمطالبة بالتعويض ك الٍب عينت خبّب ـبتص الذم توصل إُف أف اػبطأ الطيب ىو الذم أدل إُف عقم 

السيدة ك كفاة الطفلة، فقضت ؽبا الغرفة اإلدارية بالتعويض عن الضرر اؼبادم ك اؼبعنوم فبا جعل القطاع الصحي ألدرار يستأنف 

القرار، ك ىنا قضى ؾبلس الدكلة بالتاييد على أساس عدة أخطاء طبية مؤكدة أثناء عملية بسيطة، ك ما يبلحظ يف القرار  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 101، السيدة زعاف رقية،ص 1قرار غير منشور مجلة الملتقى في قضاء مجلس الدولةج- 1
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    الصادر عنو أف ؾبلس الدكلة َف يتكلم يف حيثياتو عن كجوب إشَباط اػبطأ اعبسيم يف اػبطأ الطيب، كما أنو َف يعطي أم كصف 

 .ؽبذا اػبطأ الطيب، ك بالتاِف نستشف من خبلؿ ذلك أف مسؤكلية اؼبستشفى قائمة بغض النظر عن نوعية اػبطأ اؼبرتكب

، (ض) يف قضية اؼبستشفى اعبامعي2000 يناير 17ك قد إزبذ ؾبلس الدكلة نفس اؼبوقف يف قرار آخر صادر عنو بتاريخ        
، حيث َف يقم يتكييف اػبطأ اؼبتمثل يف عدـ إزباذ اإلجراءات الطبية البلزمة، ك عدـ ربط اؽبالكة طبقا للتعليمات 1 (ـ.س)ضد 

الطبية فبا أدل هبا إُف رمي نفسها من الطابق األكؿ، ك الٍب كانت مصابة بداء الكولّبا الٍب ترفع ؽبا درجة اغبمى ك بالتاِف تؤثر على 
حالتها النفسية، ك قبد ىنا أف ؾبلس الدكلة قد إعترب عدـ ربط اؼبريضة على سريرىا بناءا على تعليمات الطبيب اؼبعاًف خطأ مرفقيا ك 

. ليس خطأ شخصيا ذلك ألف عملية ربط اؼبريضة إجراء كقائي لتفادم إغباقها الضرر بنفسها
، أم أننا أماـ صورة من صور 2    فبا شكل إنباؿ صادر عن موظفي اؼبستشفى الذم يعد يف ىذه القضية مرفقا متوقفا عن سّبه

. عدـ تسيّب مرفق عاـ السابق ذكرىا

 2002 مام 28    كما صدرت عدة قرارات جمللس قضاء جباية يف ىذا الشأف، نذكر منها قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بو بتاريخ 

، حيث قضت فيو دبسؤكلية القطاع الصحي ك عيادة الوالدة على أساس اػبطأ الطيب اؼبرتكب أثناء 3 436/2002ربت رقم فهرسو 

عملية توليد اؼبدعية، ك نبلحظ ىنا أيضا عدـ إستعماؿ قضاة الغرفة لعبارة خطأ جسيم أك خطأ بسيط، أم أهنم إكتفوا بتأسيس 

قرارىم على اػبطأ الطيب اؼبرتكب أثناء عملية توليد اؼبدعية دكف ربديد كصف ؽبم ك ىذا يعِب عدـ إشَباط اػبطأ اعبسيم لَبتيب 

 جاء يف 443/04 ربت رقم فهرسو 2004 جويلية 13مسؤكلية مرفق اؼبستشفى، كما صدر قرار آخر عن نفس الغرفة بتاريخ 

إف الوفاة َف تكن ناذبة عن خطأ عبلجي إال أف مسؤكلية اؼبستشفى قائمة بإعتبار أف إنباؿ اؼبمرضْب دكرىم يف : " إحدل حيثياتو

مراقبة ك مساعدة اؼبريضة لقضاء حاجتها ساىم يف تدىور حالتها الصحية نظرا ؼبا بذلتو من جهد يفوؽ طاقتها ك ىي تتوجو دبفردىا 

". إُف دكرة اؼبياه

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 149:،ص2 حسين بن الشيخ  آث ملويا، مجلة الملتقى في قضاء مجلس بجاية الجزء - 1
. تعليق  حسين بن الشيخ  آث ملويا عن القرار المذكور في نفس المجلة-  2
 150:،ص2 حسين بن الشيخ  آث ملويا، مجلة الملتقى في قضاء مجلس بجاية الجزء - 3
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 مسؤكلية اؼبستشفى على أساس اػبطأ اؼبرتكب من طرؼ فبرضي اؼبصلحة الذين يقع عليهم كاجب حراسة ك تاإلدارية أسسفالغرفة 

ك يف األخّب يبكن القوؿ أنو يف ـبتلف النشاطات ك اؼبرافق الٍب تطرقنا إليها فإف معيار الصعوبة .   مساعدة اؼبرضى

   "Critére de la difficulté " الذم أصبح مستعمبل يف النشاط اؼبعِب ك ذلك حالة حبالة ك ليس مرفقا دبرفق كما ىو اغباؿ

. سابقا، ك الذم بات يعد حاليا األداة اغباظبة لتحديد ؾباؿ تطبيق نظاـ اؼبسؤكلية على أساس اػبطأ اعبسيم

 دة الجمعــــــقاع:  رع الثالثـــــــــــــالف  

تظهر أنبية ربديد طبيعة اػبطأ يف توزيع اؼبسؤكليات ك بالتاِف يف توزيع اإلختصاص بْب اعبهات القضائية، فإذا كاف اػبطأ      - 

اؼبرتكب خطأ شخصيا فإف اعبهة القضائية العادية ىي الٍب تنظر يف الدعول ك ربمل اؼبوظف عبئ تعويض الضحية من مالو اػباص، 

أما إذا كاف اػبطأ اؼبرتكب خطأ مرفقيا تكوف اإلدارة مسؤكلة عن تعويض الضرر الذم غبق الضحية أماـ جهة القضاء اإلدارم، ك يف 

. حالة كجود لبس ك غموض حوؿ اػبطأ اؼبرتكب فإف اإلدارة كانت ترفع النزاع أماـ ؿبكمة التنازع بفرنسا

   ك من مث فإف فكرة اعبمع بْب اؼبسؤكليات كانت مستبعدة سباما بإتفاؽ الفقو ك القضاء على عدـ اعبمع بْب مسؤكلية اإلدارة ك 

. 1مسؤكلية اؼبوظف على اساس الفصل التاـ بْب اػبطأين، ك عدـ إمكانية تصور إشَباؾ اػبطأين يف إحداث الضرر للضحية

   ك قد أدل ىذا اإلذباه إُف كضع مضر بالضحية خاصة يف حالة اؼبوظف مرتكب اػبطأ مفلسا ك ىي اغبالة الغالبة، ك ىذا ما جعل 

القضاء اإلدارم يتساءؿ عما إذا كاف اػبطأ الشخصي يلـز اإلدارة إذباه الضحية عوض اؼبوظف ك ذلك يف إطار ربسْب مصّب 

الضحية، بتمكينها من مطالبة اإلدارة بتعويض الضرر بإعتبار ىذه األخّبة عامرة الذمة دائما ك من مث يكوف حصوؿ الضحية على 

. التعويض أكيدا

   ك قد مرت نظرية اعبمع بْب مرحلتْب، أكؽبا صبع األخطاء ك ثانيها صبع اؼبسؤكليات، كما أنو تَبتب على ىذه القاعدة عدة نتائج 

: تتعلق من جهة حبقوؽ الضحية ك من جهة أخرل بدعاكل الرجوع، ك سنتطرؽ إُف كل ذلك فيما يلي

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 168: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص-1
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І -مرحلة جمع األخطاء :

 إستبعدت كل إمكانية للجمع بْب اػبطأ الشخصي ك اؼبرفقي، ك جسدت فكرة 1873يف " Pelletier"      بعد صدكر قرار 

"  منح قرار 1911قياـ مسؤكلية اإلدارة أك مسؤكلية اؼبوظف حسب طبيعة اػبطأ ك أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة، ك يف 

Anguet " للضحية إمكانية اػبيار بْب متابعة اؼبوظف اؼبتسبب يف الضرر أك متابعة اإلدارة يف اغبصوؿ على تعويض، ك ىنا

. نكوف أماـ خطأ شخصي ك خطأ مرفقي يف آف كاحد

يف أف ىذا األخّب دخل مكتب الربيد قبل غلقو لقبض حوالة، كؼبا ىم باػبركج، كجد " Anguet"      تتلخص كقائع قضية 
أبوابو مغلقة، فقصد الباب اػبلفي اؼبخصص ػبركج العماؿ، ك يف طريقو إليو مر بقاعة الطركد فظنو بعض اؼبوظفْب لصا ك 

ىجموا عليو بالضرب ك قاموا بدفعو فبا أدل بو إُف السقوط ك كسر ساقو، ك قد ثبت أف ساعة اؼبكتب َف تكن مضبوطة، فبا 
جعل اؼبوظفْب يغلقوف قبل اؼبوعد الرظبي للغلق بدقائق، فاػبطأ اؼبرفقي يتمثل يف تسيّب مصلحة الربيد يف غلق أبواب اؼبكتب قبل 

من قبل اؼبوظفْب فبا أدل إُف " Anguet" اؼبوعد الرظبي، أما اػبطأ الشخصي فيتمثل يف اؼبعاملة غّب العادية الٍب تلقاىا السيد 
. 1كسر رجلو

 بكامل التعويض عن الضرر من اؼبوظف أماـ القضاء ةفبإمكاهنا اؼبطالب    يف ىذه اغبالة كاف للضحية اػبيار بْب مسؤكليتْب، 
. العادم على أساس اػبطأ الشخصي، أك مطالبة اإلدارة أماـ القاضي اإلدارم بالتعويض الكامل على أساس اػبطأ اؼبرفقي
    ك يبلحظ ىنا أف صبع األحطاء يطرح بصفة منطقية، إذ أنو ىذه الصورة من اعبمع قبلت يف كقت مبكر ك ىي ؿبل 

. إجتهادات قضائية مستمرة
    ІІ -مرحلة جمع المسؤوليات  :

نكوف أماـ حالة صبع اؼبسؤكليات عند حدكث ضرر ناتج عن خطأ مرتكب من قبل اؼبوظف ك يقرر القاضي اإلدارم           
مسؤكلية اإلدارة، ك قد ظهرت ىذه الصورة من اعبمع بعد  فكرة صبع األخطاء بسنوات فبا أدل إُف توسيع ؾباؿ مسؤكلية 

اإلدارية، فبعد أف كانت تقـو على أساس اػبطأ اؼبرفقي كحده مث على اساس اػبطأ الشخصي ك اؼبرفق يبعا، أضحت تقـو رغم 
. كجود خطأ شخصي فقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, et KhELoufi. R, office des publications universitaires, 

Alger ,1979.p44 
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ك يف ىذا اإلطار كقع تطور ىاـ، إذ بعد اإلعَباؼ القضاء اإلدارم دبسؤكلية اإلدارة على أساس اػبطأ الشخصي اؼبرتكب داخل 

. اؼبرفق أصبح يعَبؼ دبسؤكلية ىذه األخّبة رغم أف اػبطأ الشخصي إرتكب خارج اؼبرفق

 مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ الشخصي المرتكب من طرف العون العمومي- 1   
 : أثناء القيام بتسيير المرفق                                                

 

     قد يرتكب العوف العمومي خطأ أثناء تأديتو لعملو دكف أف يكوف ؽبذا اػبطأ عبلقة بتسيّب اؼبرفق العاـ، فيكوف بذلك ىذا 

أف اإلدارة مسؤكلة عن اػبطأ " Lemonnier"اػبطأ شخصيا، كرغم ىذا فإف القضاء الفرنسي قرر ك ألكؿ مرة يف قراره اؼببدئي 

الشخصي، ك تتلخص كقائع ىذه القضية فإنو عند التحضّب غبفلة ؿبلية تضمنت ألعاب نارية ك ألعاب بالسبلح على أىداؼ 

عائمة يف هنر صغّب، فأعلم رئيس ىذه البلدية خبطورة ىذه األلعاب لعدـ توفر الشركط األمنية البلزمة ، إضافة إُف ذلك عدـ 

براعة اؼبشاركْب، ك لكن ىذا األخّب َف يأخذ ىذا الرأ بعْب اإلعتبار، فلم يأخذ أم إجراء ؼبنع اؼبارة من السّب ك اؼبركر يف الضفة 

" األخرل للنهر، ك إكتفى بنصح البلعبْب دبزيد من اؼبهارة يف التصويب، فحدث أف أصابت رصاصة طائشة السيدة 

Lemonnier "  الٍب كانت تسّب مع زكجها ك ذلك يف خدىا األيبن لتستقر بْب عمودىا الفقرم ك حنجرهتا، فقاـ الزكجاف

برفع دعول ضد القاضي العادم ضد رئيس البلدية، كدعول أخرل ضد البلدية أماـ ؾبلس الدكلة، ك نبا حكم ؽبما ىذا األخّب 

بالتعويض، معلنا أف تقرير اؼبسؤكلية الشخصية للموظف ال ربوؿ دكف قياـ مسؤكلية اإلدارة، ك إف كاف ىذا اعبمع بْب اؼبسؤكليتْب 

. ال يعطي للمضركر اغبق يف التعويض مرتْب تطبيقا ؼببادئ العدالة

    ك قد سلم ؾبلس الدكلة الفرنسي بقاعدة اعبمع بْب مسؤكلية اإلدارة ك مسؤكلية اؼبوظف عند إرتكاب ىذا األخّب خطأ 
إذا كاف " يف ىذه القضية الذم جاء فيو" Blum Léon "   ،ك ذلك بناءا عللذل رأم مفوض الدكلة 1شخصيا داخل اؼبرفق

اػبطأ قد إرتكب داخل اؼبرفق أ ك دبناسبة مباشرة العمل فيو، ك إذا كانت كسائل ك أدكات اػبطأ قد كضعت ربت تصرؼ اعبآف 
أف اػبطأ  : بواسطة اؼبرفق، ك بإختصار إذا كاف اؼبرفق قد مهد إلرتكاب اػبطأ فالقاضي اإلدارم يبكنو أف هبب عليو القوؿ

 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 124 ص سابق، مرجع ة،يلنب  صديقي-1     
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     قد يكوف شخصيا ك ينفصل عن اؼبرفق ك ىذا أمر مَبكؾ تقديره للمحاكم العادية، ك لكن اؼبرافق ال يبكن أف تنفصل عن 

. فمجلس الدكلة إذف إعتمد صبع اؼبسؤكليتْب رغم أف اػبطأ شخصي على أساس التسيّب السيئ للمرفق" اػبطأ

      ك ىناؾ حاالت طرحت أماـ اجمللس األعلى الذم فصل يف اإلذباه ذاتو، إذ ذىب أحد اعبنود اؼبناكبْب يف الثكنة إُف حفل 
أقيم جبوار الثكنة، مصطحبا معو سبلحو ك لكن دكف ترخيص، فوقع حادث فبيت أدل إُف صدكر حكم جنائي من طرؼ 

ؾبلس قضاء اعبزائر ضد اعبندم ك حكم نقدم ضد الدكلة بإعتبارىا اؼبسؤكؿ مدنيا، ك قد تعرض ىذا اغبكم للنقض من طرؼ 
اجمللس األعلى، ألنو من جهة اعبـر اؼبرتكب من طرؼ اعبندم ىبضع للمحاكم العسكرية الدائمة ك ليس للقاضي اعبنائي 

العادم، ك من جهة أخرل التعويض اؼبدٓف الذم يقع على اإلدارة بسبب اػبطأ الشخصي للجندم يدخل يف إختصاص احملاكم 
، ك بالتاِف قبد أف قرار اجمللس األعلى قد إعتمد ك لو ضمنيا موقف القضاء اإلدارم الفرنسي 1اؼبختصة بالنظر يف اؼبواد اإلدارية 

يف القضية اؼبذكورة كونو نقض القرار الصادر عن ؾبلس قضاء اعبزائر ؼبسائل إجرائية ك ليس موضوعية، ك ىذا ما تبينو من خبلؿ 
.    اغبيثية الثانية اؼبتعلقة بالتعويض اؼبدٓف

   ك تقـو مسؤكلية اإلدارة على اػبطأ الشخصي اؼبرتكب من طرؼ العوف العمومي أثناء تسيّب مرفق عاـ يف حاالت أخرل ك 

دبقتضى نصوص تشريعية فنجد مثبل أف مسؤكلية الدكلة ربل ؿبل مسؤكلية اؼبعلمْب ك اؼبربْب عن أخطائهم الشخصية فيما ىبص 

األضرار البلحقة بالتبلميذ أك الناذبة عن أفعاؽبم، ك ىذا اغبلوؿ إال أعضاء أسرة التعليم العمومي على اؼبستول اإلبتدائي ك 

الثانوم، ك يتمثل اػبطأ الشخصي للمعلم ىنا يف إخبللو بإلتزاـ اؼبراقبة الذم يقع عليو يف مواجهة تبلمذتو، كقد كرد النص على 

اؼبدٓف، ك ذلك عن األضرار الٍب يسببها تبلمذهتم يف الوقت الذم يكونوف .ؽ135/1أف مسؤكلية اؼبعلمْب ك اؼبربْب يف اؼبادة 

ربت رقابتهم، ك اؼبثّب لئلسباـ أف اؼبادة إقتصرت على األضرار الذم تسبب فيها التبلميذ دكف األضرار الٍب تلحق هبم عكس ما 

ىو كارد يف القضاء اإلدارم الفرنسي الذم يأخذ كذلك بدعول الرجوع الٍب سبارسها الدكلة ضد اؼبعلم يرتكب اػبطأ 

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 257-258: محيو أحمد، المنازعات، ص- 1
 ) 286 ص سابق، مرجع سعد، جورج-   2       

 بتاريخ لياالع المحكمة لدى اإلدارية الغرفة عن صادر 23371 رقم ر  ا لقرا "ق " فريق( قضية في  ،123ص   سابق، مرجع ة،لنبي صديقي-  3      .
 78 ص ، 1999 لسنة 56 ع القضاة، نشرة  ،)تبسة بمدية .03/07/1997                   

 ) 124 ص سابق، مرجع ة،لنبي صديقي-   4     .
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الشخصي يف حْب ال كجود غبكم فباثل يف اؼبادة اؼبذكورة كما أف ىناؾ حالة أخرل تكوف فيها الوالية ك البلدية مسؤكلة عن 

 اؼبؤرخ يف 90/08 من القانوف 145األضرار الٍب يتسبب فيها منتخبوىا احملليوف يف غياب أم خطأ مرفقي، حيث نصت اؼبادة 

 ك اؼبتعلق بالبلدية على أف البلدية تكوف مسؤكلة عن األخطاء الٍب يرتكبها رئيس اجمللس الشعيب البلدم ك 1990 أفريل 07

اؼبنتخبوف البلديوف ك ىم أعضاء اجمللس ك موظفوا البلدية ك ىذا أثناء قيامهم بوظائفهم أك دبناسبتها، شريطة أف يكونوا موكلْب 

من طرفها للعمل بإظبها بصفة خاصة، على أنو يبكن للبلدية مباشرة دعول ضد ىؤالء يف حالة كاف اػبطأ اؼبرتكب شخصيا ك 

 07 من قانوف الوالية الصادر يف 118يبقى إذف حق البلدية يف فبارسة دعول الرجوع ضدىم منوطا هبا، كقد نصت اؼبادة 

 على مسؤكلية الوالية مدنيا عن األخطاء الٍب يرتكبها أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي دبا فيهم 09-90 ربت رقم 1990أفريل 

. ، على أنو يبكن للوالية الطعن لدل القضاء اإلدارم ضد مرتكب ىذه األخطاء ك ذلك يف شكل دعول الرجوع1رئيسو

 مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ الشخصي المرتكب من طرف العون العمومي - 2   
 :خارج تسيير المرفق العام                                              

 

    من اؼبنطقي أف يسند اػبطأ اؼبرتكب من اؼبوظف خارج تسيّب اؼبرفق العاـ لو شخصيا ك يؤدم إُف مسؤكليتو الشخصية، ك 
لكن رغم ذلك ك ؼبساعدة الضحية جاء ؾبلس الدكلة الفرنسي حبل ىبتلف عن ىذه القاعدة اؼبنطقية، ك كاف ذلك يف عدة 
قضايا تتعلق كلها حبوادث اؼبركر الٍب تتسبب فيها السيارات التابعة للئلدارة ك اؼبستعملة من طرؼ أعواهنا العموميْب خارج 

. Mimeur "2" زبصيصها الطبيعي أكلو قضية اآلنسة 
الٍب رفعت " ميمور"   ك تتلخص كقائع ىذه القضية أف سائق شاحنة عسكرية َف يتحكم يف سياقتها إصطدـ بسكن اآلنسة 

دعول ضد كزارة الدفاع تطلب فيها تعويضها عن األضرار الٍب غبقت بسكنها، إال أف دعواىا رفضت على أساس أف اعبندم 
كقت اغبادث َف يكن يف مهمة خاصة باؼبرفق العاـ، حيث إتضح عند التحقيق العسكرم أف اعبندم بعد إهناء مهمتو كاف 

 راجعا ؼبقر عملو ك أثناء ذلك مر على طريق غّب مباشر لزيارة عائلتو، فإعترب ؾبلس الدكلة أنو رغم كجود اػبطأ الشخصي الذم
 

                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 136 ص سابق، مرجع اإلدارية، المسؤولية قانون رشيد، وفيلخ :أيًضا أنظر- 1     

 ) .البحث ىذا من 47 الصفحة إلى ارجع ار القر وحيثيات القضية وقائع عمى لإلّطالع  -2      
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 صدر من اعبندم يف سياقة الشاحنة الٍب ىي ملك لئلدارة إال أف ىذا اػبطأ لو عبلقة ك لو غّب مباشرة مع اؼبرفق العاـ فبا جعل 

. جزء من التعويض يقع على عاتق اإلدارة

   ك رغم أف تعويض األضرار الٍب تسببت فيها سيارة اإلدارة أصبح من إختصاص القاضي العادم إال أف مسؤكلية اإلدارة على 

أساس اػبطأ الشخصي للعوف العمومي خارج تسيّب اؼبرفق العاـ مازالت تطرح بغض النظر عن حوادث اؼبركر، إذ صدر قرار عن 

ىبص قياـ أعواف مكلفْب بالتفتيش بسرقة أمواؿ منقولة كما صدر " Dame Banquet "1953 اكتوبر 28ؾبلس الدكلة يف 

ك تتلخص " Sadoudi " 1973 أكتوبر 26قرار آخر عنو رتب مسؤكلية اإلدارة رغم كقوع اػبطأ الشخصي خارج العمل يف 

ك عند تنظيفو ؼبسدسو إنطلقت طلقة نارية أدت إُف كفاة ىذا األخّب، " Sadoudi" كقائعو أف شرطيا كاف يف غرفتو رفقة اؼبدعو

ك إعترب ؾبلس الدكلة أف اإلدارة مسؤكلة مع العوف العمومي رغم أنو َف يكن يؤدم مصلحة عامة أك خدمة اؼبرفق العاـ أثناءىا، ك 

ذلك ألف قواعد تنظيم اؼبهنة كانت تلـز األعواف حبمل مسدساهتم يف منازؽبم ك نظرا للخطورة الٍب يشكلها حفظ السبلح يف 

. منازؿ األعواف للغّب فإنو ال يبكن القوؿ بأنو ال توجد عبلقة بْب اؼبرفق ك العوف ك اغبادث

    ك يف ىذا اجملاؿ وباكؿ القضاء الوصوؿ إُف عبلقة بْب اػبطأ للعوف العمومي ك اؼبرفق العاـ، ك ذلك حٌب عندما تكوف 

. األشياء اؼبستعملة إلرتكاب اػبطأ َف تكن تلك اؼبستعملة يف تسيّب اؼبرفق العاـ

، ففي ىذه القضية كاف دركي " Raszewski"  يف قضية الزكجْب 1988 نوفمرب 18   حيث صدر عن ؾبلس الدكلة يف 

يقـو بسرقة السيارات يتعدل على األشخاص بواسطة سبلح ك ذلك عن طريق إطبلؽ النار عليهم، فقاـ بقتل دبسدسو 

الشخصي ك بينما يظهر أنو ال توجد أية عبلقة بْب األخطاء الشخصية الٍب كاف يقـو هبا الدركي ك اؼبرفق العاـ، إعترب اجمللس 

 إف اإلقتتاؿ لو إرتباط باؼبرفق العاـ حبيث أف العوف الدركي كاف يشرؼ على التحقيق حوؿ كل األخطاء الذم كاف يقـو 2الدكلة

هبا شخصيا الشيئ الذم جعلو يستمر ؼبدة طويلة يف القياـ بعدة جنايات،فمشاركتو يف التحقيقات حوؿ كل اإلعماؿ ك األفعاؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 416: مجموع قرارات مجلس الدولة، ص1
      125ص ، 1992 لسنة 01 ع ، 61942 رقم ار القر القضائية، المجلة 2
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اإلجرامية الٍب كاف يقـو هبا بالدائرة الٍب يبارس هبا مهامو، ساعدتو يف اؽبركب من إلقاء القبض عليو ك كشف أمره ك بالتاِف يف 

. القياـ بفعل القتل

  ك بالتاِف يبكن القوؿ أف طبيعة العبلقة بْب اػبطأ الشخصي ك اؼبرفق العاـ أف تكوف مكانية أم أف اػبطأ يرتكب باؼبكاف الذم 

يبارس فيو العوف العمومي مهامو، ك إما أف تكوف زمنية أم أف اػبطأ يرتكب يف الوقت الذم كاف العوف العمومي أف يبارس 

. خبلؿ مهامو

  ІІІ -معـــــــــــنتائج الج :

   إف النتائج الٍب ترتبها قاعدة اعبمع تتعلق من جهة حبقوؽ الضحية اجملسدة يف الدعول الٍب يبكن رفعها، ك بالعبلقة اؼبوجودة 

. بْب اإلدارة ك اؼبوظف مرتكب اػبطأ من جهة أخرل

: (حقوق الضحية)دعوى المتضرر - 1  
:      إف اإلعَباؼ جبميع اؼبسؤكليات فيما ىبص الضحية ىبضع للقواعد التنالية

يكوف للضحية كل اغبرية يف إختياربْب رفع دعول ضد اؼبوظف أماـ القاضي العادم للمطالبة بكامل التعويض أيضا، ك يف    *. 
. الواقع قبد أف الضحية تفضل عادة متابعة اإلدارة لتضمن دفع مبلغ التعويض ك دكف سباطل

إذا كاف مبدأ صبع اؼبسؤكليات يهدؼ إُف سبكْب الضحية من اإلختيار بْب متابعة اإلدارة أك متابعة اؼبوظف، فإنو ال يبكنو   *. 

أف يسمح بتعويض الضحية مرتْب نتيجة الدعويْب اؼبرفوعتْب، ك بالتاِف يقابل مبدأ اعبمع بْب اؼبسؤكليات مبدأ عدـ اعبمع بْب 

. تعويضْب

من أجل ضماف إمكانية التعويض كاحد فإف اإلجتهاد القضائي كا يعتمد مبدأ الضماف، ك تبعا يكوف على القاضي اإلدارم  *. 
أف يأخذ بعْب اإلعتبار ما حكم بو القاضي العادم، فإما أف وبمل اإلدارة بكامل التعويض أك وبملها جزءا منو، ك نظرا للنتائج 

. اؼبعقدة الٍب تتطلبها عمنلية الضماف لطوؿ اإلجراءات ك تعقيدىا لتجد يف األخّب موظف معسر يف غالب األحياف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 200: أحمد محيو، المرجع السابق،ص- 1
 180: مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص- 2
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، 1916 جواف 23اؼبؤرخ يف " Thévenet" ىجر القضاء اإلدارم ىذه الطريقة ك أصبح يطبق مبدأ اغبلوؿ ك ذلك منذ قرار 

. ك بالتاِف أصبح القاضي اإلدارم وبكم على اإلدارة بكامل التعويض

: وى الرجوعــــــــــــدع- 2

إذا كانت نتائج صبع اؼبسؤكليات بسيطة فيما ىبص عبلقة الضحية باإلدارة ك اؼبوظف فإنو أكثر تعقيدا فيما ىبص عبئ   

التعويض الذم يقع عادة على اإلدارة، حيث تكوف تصفية التعويض عن طرؽ الرجوع الٍب سبارسها اإلدارة ضد اؼبوظف يف حالة 

. قيلمها بدفع اؼببلغ كامبل للضحية أك يبارسها اؼبوظف ضد اإلدارة يف اغبالة العكسية

:  دعوى الرجوع المرفوعة من اإلدارة ضد الموظف2.1

    نظرا لكوف الضحية تفضل داءما رفع دعول التعويض ضد اإلدارة إلستفاء مبلغ التعويض كامبل بإعتبار أف ذمتها اؼبالية عامرة 

دائما، فإننا قبد أف دعول الرجوع اؼبرفوعة من اإلدارة على اؼبوظف ىي األكثر إستعماال، ك ىذا يثّب مسؤكلية اؼبوظف إذباه 

. اإلدارة فيما ىبص متابعتها أماـ القاضي اإلدارم بسبب اػبطأ الشخصي ؽبذا اؼبوظف

: ي النظام القديمـــــــــــف* 
 َف يكن مسموح لئلدارة احملكـو عليها بدفع اؼببلغ كامبل للتعويض، دكف أف يكوف ىناؾ خطأ مرفقي،إما على أساس صبع 

األخطاء أك اؼبسؤكليات ك الرجوع على اؼبوظف مرتكب اػبطأ ؿبل التعويض، ك الذم كانت مسؤكليتو تفلت من كل عقاب، 
ففكرة اعبمع كانت تؤدم إُف اغبصانة اؼبطلقة للموظف من األخطاء الشخصية ليس فيما ىبص اجملاؿ اؼباِف فقط ك إمبا حٌب 

" ، من خبلؿ قرار1916فيما ىبص حسن سّب اإلدارة، إذ أف اإلجتهاد القضائي كاف يعَبؼ فقط دببدأ اغبلوؿ منذ ينة 
Thévenet " 1924 مارس 28ك قد صدر قراريف ىذا الشأف عن ؾبلس الدكلة بتاريخ  " Poursines " ففي ىذه القضية

بإعتباره مشيوه بو، حيث قامت الدكلة بتعويض كرثة الضحية " Poursinesمت قتلو بناءا على أمر الضابط " Boxtel" السيد 
 جويلية 02دببلغ أربعوف ألف فرنك فرنسي، ك بعدىا قاـ كزير اغبرب آنذاؾ بإعذار الضابط اؼبسؤكؿ بدفع التعويض للدكلة، يف 

 اصدر أمرا يلزمو برد التعويض، فطػلب الضابط إلغاء ىذا التصرؼ من ؾبلس الدكلػػػة الذم رأل أنو 1924
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 223: أحمد محيو، المرجع السابق،ص- 1
 184: مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص- 2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اؼبوظف غّب احملاسب العمومي ال تقو إذباه الدكلة بسبب األخطاء الٍب إرتكبها مسؤكلية فإف 1782 مام 24طبقا لقانوف 

عند مباشرة مهامو إال إذا صدرت نصوص تشريعية خاصة تسمح للوزير بالتصريح دبديونية اؼبوظف إذباه الدكلة، ك يف غياب مثل 

ىذه النصوص تكوف إدارة اغبرب قد أخطأت حينما ضبلت الضابط قرار بإلزامو بأف يرد ؽبا مبلغ أربعوف ألف فرنك نتيجة 

. التعويض الذم دفعتو لورثة الضحية، ك قرر ؾبلس الدكلة يف األخّب إلغاء ؾبلس اغبرب

: ي النظام الحاليـــــــــــــــــــف*.   

 بقواعد جديدة تقضي دبسؤكلية اؼبوظف 1951جويلية 28 الصادر عن ؾبلس الدكلة يف Laruelle"1"    لقد جاء قرار 

مرتكب اػبطأ الشخصي إذباه اإلدارة، على أساس قياـ ىذه األخّبة بتعويض الضحية الٍب غبقها الضرر من جراء ىذا اػبطأ، ك 

"  بصدـ الضحية السيدة 1945 جواف 15، ضابط صف قاـ بتاريخ "  Laruelle: "  تتلخص كقائع القضية يف أف

Marchand " شخصية ال علبلقة ؽبا بعملية خدمة اؼبرفق العاـ، فصدر قرار من ألغراضبواسطة سيارة عسكرية كاف يستعملها 

 يلـز اإلدارة بتعويض الضحية ك ذلك على أساس اف السلطة العسكرية َف تتخذ 1948 مارس 12ؾبلس الدكلة بتاريخ 

مفاده ترتيب مسؤكلية   "Laruelle" اإلجراءات البلزمة ؼبراقبة خركج سياراهتا من اؼبرآب، ك بناءا على ىذا القرار صدر قرار 

. ىذا اإلخّب إذباه اإلدارة ك بتالتام ربميلو دببلغ التعويض الذم دفعتو للضحية

: نتجت عنها قواعد أنبها" Moertiz"ك قرار " Delville"    ك قد صدرت عدة قرارات يف ىذا الشأف من بينها قرار 

يبكن لئلدارة بعد أف تقـو الضحية الٍب رافعتها أماما القضاء اإلدارم أف ترفع دعول رجوع أماـ نفس اعبهة، حٌب يف غياب - 1

". Moertiz"كذلك حٌب كلو قامت بدفع التعويض تطوعا  " Laruelleأم دعول ضد اؼبوظف ترفعها الضحية 

 .    ك بالتاِف يبكن لئلدارة حٌب تضمن رد مبلغ التعويض من قبل عوهنا أف تلجأ إُف إجراءات تنفيذية

 

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, et KhELoufi. R, office des publications universitaires, 

Alger ,1979.p76 
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يكوف للقاضي اإلدارم النظر يف توزيع اؼبسؤكلية بْب اإلدارة ك اؼبوظف ك بالتاِف توزيع عبئ التعويض بينهما، ك يف حالة - 2

تعدد اؼبوظفْب اؼبتسببْب يف الضرر االحق بالضحية فإف فكرة الضماف مستبعدة ك يكوف بذلك كل كاحد منهم مسؤكؿ إذباه 

" . Jeannier" اإلدارة بقدر حصتو يف التعويض لقاء حصتو يف اؼبسؤكلية 

ك على القاضي اإلدارم أف يأخذ بعْب اإلعتبار ك جود األخطاء اؼبرتكبة من طرؼ اإلدارة ك اؼبوظف ك مدل خطورهتا - 3

فيكوف لئلدارة يف حالة نتج صبع اؼبسؤكليات عن خطأ شخصي أف تعود على اؼبوظف بكامل التعويض الذم دفعتو للضحية أك 

 أين حاكلت اإلدارة ربميل 1957 مارس 22الصادر عن ؿبلس الدكلة يف "  Jeannier" بتحميلو جبزء منو كما حدث يف قرار

اعبنود الستة الذين كانوا يف الشاحنة العسكرية اؼبتسببة يف اغبادث بكامل التعويض، ك قد قرر ؾبلس الدكلة عندما رفعت 

. الدعول أمامهم ربميلهم بربع قيمة التعويض احملكـو بو على اإلدارة

إف القرار القضائي الذم ألزمت دبوجبو اإلدارة بتعويض الضحية ال وبوز قوة الشيئ اؼبقضي فيو يف مواجهة اؼبوظف أم أنو - 4 
ال يبكن لو أف وبتج بو كدفع يف دعول الرجوع اؼبقامة ضده من قبل اإلدارة، فيكوف لو أف يطلب مراجعة قيمة التعويض أك مبدأ 

". Laruelle" مسؤكليتو يف حد ذاتو قرار
 الفقرة الثانية من 145   ك لقد كرس اؼبشرع اعبزائرم أحيانا ك بشكل قاطع دعو الرجوع لئلدارة على اؼبوظف فحسب اؼبادة 

 فإنو وبق ؽبذه األخّبة أف ترفع دعول ضد منتخبيها احملليْب يف حالة إرتكاهبم ػبطأ شخصي ك ضبلت 08-90قانوف البلدية 

 منو، حيث ىبوؿ للوالية فبارسة 118 يف اؼبادة 09-09البلدية دبوجبو بتعويض اؼبتضررين، ك كذلك األمر يف قانوف الوالية 

. دعول الرجوع ضد منتخبيها عندما تتحمل التعويض عن أخطائهم الشخصية ضد الغّب

 اؼبتعلق بإعداد مسح األراضي العاـ ك تأسيس السجل العقارم 1975 نوفمرب 12 اؼبؤرخ يف 74-75  ك قد كرد باألمر رقم 
 حكم خاص يرتب مسؤكلية الدكلة بسبب األخطاء اؼبضرة بالغّب، ك الٍب يرتكبها احملافظ العقارم أثناء فبارسة 23يف مادتو 

 مهامو، على أف ربرؾ دعول اؼبسؤكلية ضد الدكلة يف أجل علم كاحد إبتداءا من إكتشاؼ الفعل الضار، ربت طائلة سقوط 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, et KhELoufi. R, office des publications p85  1-  
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اغبق يف الدعول،ك  يكوف للدكلة حق الرجوع على احملافظ العقارم الذم إرتكب اػبطأ اعبسيم الذم رتب مسؤكلياهتا ك بالتاِف 

. ضبلها عبئ التعويض

: دعوى الرجوع المرفوعة من الموظف على اإلدارة- 2.2

:    يبكن إستعماؿ دعول الرجوع من طرؼ اؼبوظف ضد اإلدارة ك يكوف ذلك يف صوريت نظرية اعبمع

قد وبدث أألف ترافع الضحية اؼبوظف أماـ القاضي العادم الذم يقرر خطأ شخصي يسنده إُف ىذا اؼبوظف رغم أف  *- 

اػبطأ اؼبرفقي،فيحكم عليو بدفع مبلغ التعويض للضحية بكاملو، فيجد ىذا اؼبوظف نفسو يتحمل نتائج اػبطأ اؼبرفقي لوحده، ك 

لذلك جاء اإلجتهاد القضائي لتفادم مثل ىذا الوضع حبل جديد إال أنو غّب كايف، حيث يعطي اغبق للموظف يف متابعة 

اإلدارة يف مثل ىذه اغبالة، ك ذلك قبل صدكر اغبكم عن القاضي العادم، ك بقي األمر كذلك يف فرنسا إُف غاية صدكر قانوف 

 أنو على اعبماعة احملاسبة أف تعيد للموظف 11، جاء يف مادتو 1983 جويلية 13يتضمن حقوؽ ك إلتزامات اؼبوظف بتاريخ 

. التعويضات اؼبدنية احملكـو هبا ضده، ك قد إعترب ؾبلس الدكلة أف ىذا اؼببدأ اعبديد ليس إال مبدأ من اؼببادئ العامة للقانوف

، إذ تنص 06/03    أما يف القانوف اعبزائرم فإننا قبد مل يقابل ىذه اؼبادة يف القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية رقم 

يبلحق اؼبوظف خطأ مصلحي، فإف اإلدارة أك اؽبيئة العمومية ملزمة، حْب يكوف اػبطأ "  الفقرة الثانية منها على17/02اؼبادة 

. 1" الشخصي منفصل عن فبارسة كظائفو ك غّب منسوب ؽبذا اؼبوظف، حبمايتو من األحكاـ اؼبدنية اؼبوجهة ضده

وبدث أف وباكم اؼبوظف أماـ جهات القضاء العادم رغم كجود خطأ شخصي ك خطأ مرفقي يف آف كاحد، فيتحمل    *- 

ىذا األخّب مبلغ التعويض بكاملو رغم أف اؼبسؤكلية مشَبكة بينو ك بْب اإلدارة ، فنجد أف اإلجتهاد القضائي قد إعَبؼ 

للموظف حبقو يف مواجهة اإلدارة دبباشرة دعول الرجوع ضدىا، يف ىذه اغبالة ال يكوف القاضي ملزما دبػا خلص إليو القاضػي 

العادم فيمػا ىبص تقدير  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 83 عمور سالمى، المرجع السابق، ص -  1 
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. التعويض اإلصباِف ؼببلغ التعويض، أك توزيع عبئ التعويض بْب كل من اإلدارة ك اؼبوظف

: دعوى الرجوع المرفوعة من اإلدارة ضد الغير- 2.3 

   تطبيق نفس القواعد يف حالة ما إذا كاف الضرر اؼبستحق للتعويض نتجا عن فعل الغّب ضد اؼبوظف التابع لئلدارة معينة قامت 

بتعويضو، إذ ربل اإلدارة ىنا ؿبل حقوؽ اؼبضركر أال كىو موظفها، إلسَبداد اؼببالغ الٍب دفعتها لو ك ذلك عن طريق دعول 

، ك بالتاِف ينفي مسؤكلياهتا بقدر نسبة 1الرجوع ضد الغّب اؼبتسبب يف الضرر، ذلك أف فعل الغّب يعفي جزئيا أك كليا اإلدارة

. مشاركتها يف اػبطأ

 من قانوف البلدية من إمكانية ىذه األخّبة يف فبارسة دعول الرجوع ضد اؼبتسببْب يف الضرر، عندما 142  ك قد نصت اؼبادة 

. 117تكوف قد عوضت اؼبوظف الذم غبق بو الضرر، ك كذلك األمر بالنسبة لقانوف الوالية إذ تضمن نفس اغبكم يف اؼبادة 

  ك يف األخّب فإننا نشّب إُف أف القضاء اإلدارم يكوف دائما ـبتصا بالنظر يف صبيع دعاكل الرجوع بإختبلؼ أطرافها، بإعتبار 

. أف العبلقة بْب اإلدارة ك اؼبوظف زبضع للقانوف العاـ

. نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطأ: حث الثــانيــــــالمب   

  اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ كما تدؿ عليها تسميتها، تقـو يف غياب ركن اػبطأ، فبعدما كانت اؼبسؤكلية اإلدارية على اساس 

اػبطأ، أصبحت اؼبسؤكلية اإلدارية تقـو أيضا يف حالة عدـ إرتكاب أم خطأ من جانب اإلدارة، ك ىو ما يرتب مسؤكلياهتا يف 

. تعويض األفراد جربا للضرر الذم أغبق هبم

ك الذم أخذ ؾبلس الدكلة برأيو يف " سولز"أماـ ؾبلس الدكلة الفرنسي يف قضية " Bertrand"    كلقد عرفها مفوض الدكلة 

:  دبناسبة ىذه القضية قػائػبل1968 نوفمرب 06اغبكم الصادر بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 261: أحمد محيو، المرجع السابق، ص- 1
- voir aussi Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, et KhELoufi. R, office des publications 

universitaires, Alger ,1979.p89 
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إف مسؤكلية ببل خطأ منها إمبا ىي تصحيح أدخلو القضاء على ما يتسم بو القانوف العاـ من طابع البلمساكاة، ك ىي تستوس " 

عند نقطة االتوازف بْب مبدأ تغليب اؼبصلحة العامة الٍب تضطلع اإلدارة بتطبيقو يف صبيع اغباالت الٍب يصطدـ فيها باؼبصاٌف 

اػباصة، ك بْب اؼبساكاة بْب األعباء العامة، ك ىو يتطلب التعويض عن كل ضرر منسوب إُف نشاط عاـ عندما يتجاكز اغبدكد 

. 1البلزمة لظركؼ اغبياة يف اجملتمع

: ك تتميز اؼبسؤكلية اإلدارية خبصائص ك ىي

ىي تكميلية إستثنائية من " ببلنكو"ليست مطلقة يف مداىا ك ىذا إنسجاما مع خصائص اؼبسؤكلية اإلدارية الٍب تبناىا قرار  - 

. أجل احملافظة على التوازف بْب اغبقوؽ ك اإلمتيازات اؼبقررة لئلدارة ك حقوؽ األفراد ك متطلبات العدالة

. يعوض عن الضرر إذا بلغ درجة معينة من اػبطورة، دبعُب آخر يكوف الضرر غّب عادم ك إستثنائي - 

على الضحية إثبات العبلقة السببية بْب الضرر ك عمل اإلدارة للحصوؿ على التعويض دكف اغباجة إُف إثبات اػبطأ كوف - 

. اؼبسؤكلية تقـو بدكنو

. ال تعفى اإلدارة من مسؤكلياهتا إال يف حالتْب ك نبا القوة القاىرة ك خطأ الضحية- 

، إال أف غالبية الفقو ك 2 كما أف اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ ك فيما ىبص األسس القانونية الٍب ترتكز عليها أثارت جدال كبّبا

بناءا على التطبيقات القضائية ؽبا إعتربك أف كل من اؼبخاطر ك مبدأ اؼبساكاة يف ربمل األعباء العامة يشكبلف أساس اؼبسؤكلية 

اإلدارية بدكف خطأ، ك ذلك راجع لسبب منطقي ك موضوعي يتمثل يف كجود بعض األضرار ال يتحملها األفراد كوهنا ناذبة عن 

. ـباطر أك نشاط إدارم يبتاز خبطورة بل إستنادا إلُف مبدئ اؼبساكاة يف ربمل األعباء العامة

   ىذا اؼببدأ ك الذم يتخذ كجهْب نبا اؼبساكاة يف اغبقوؽ ك اؼبنافع ك اؼبساكاة يف ربمل األعباء ك التكاليف العامة يوجب قياـ 

ك اإلستثنائية البلحقة باألفراد   (غّب عادية)األضرار اػباصة  مسؤكلية اإلدارة دكف خطأ ك ذلك بتحمل صبيع أفراد اعبماعة خسارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 84 عمور سالمى، المرجع السابق، ص -  1
 .مبدأ الغنم بالغرم، نظرية اإلثراء بال سبب، نظرية العدالة المجردة، نظرية التضامن اإلجتماعي:  حيث ظهرت عدة نظريات فقهية منها 2
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ك على ضوء ىذا اؼبوقف الذم هبعل أساس اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ ىو كل من نظرية اؼبخاطر ك . ك إلزامهم بالتعويض

مبدأ اؼبساكاة يف ربميل األعباء العامة، سنقسم دراستنا ؽبذا اؼببحث إُف مطلبْب، ك يف كل منهما سنتناكؿ بشئ من التفصيل 

. نظرية اؼبخاطر ك مبدأ اؼبساكاة يف ربمل األعباء العامة

. ى أساس المخاطرــــــالمسؤولية اإلدارية عل: ب األولــــــالمطل  

 ظهرت اؼبسؤكلية عن اؼبخاطر أساسا يف القانوف اػباص، لكنها تطورت يف إطار القانوف العاـ إُف درجة أهنا أصبحت تشمل 

ـبتلف ميادين النشاط اإلدارم ك لو أهنا مازالت مسؤكلية إحتياطية حبيث تظل اؼبسؤكلية عن اػبطأ اؼبرفقي ىي األصل ك 

. اإلستثناء ىو اؼبسؤكلية بدكف خطأ عن ـباطر النشاط اإلدارم

.   ك اؼبقصود بنظرية اؼبخاطر ىو أنو من أنشأ ـباطر ينتفع منها، فعليو ربمل تبعة اإلضرار الناذبة عنها

 ففي بادئ األمر طبق القضاء اإلدارم ىذه النظرية يف ؾباؿ األشغاؿ العمومية مث إمتد ؾباؿ تطبيقها بداية من القرف العشرين إُف 

. مسؤكلية اإلدارة عن بعض األنشطة ك األشياء اػبطرة ك الٍب تشكل ـباطر غّب عادية

   ك على أساس إرتأينا دراسة اؼبطلب األكؿ يف فرعْب األكؿ  نتناكؿ فيو اؼبسؤكلية اإلدارية عن األضرار الناصبة عن األشغاؿ 

. العمومية ك الثآف اؼبسؤكلية اإلدارية على أساس اؼبخاطر غّب العادية

. المسؤولية اإلدارية عن األضرار الناجمة عن األشغال العمومية: رع األولـــــــالف 

   إف الضرر الناجم عن األشغاؿ العمومية ىو أكؿ ضرر ال يشَبط لتعويضو ك جود خطأ مرفقي، حبيث تلحق أشغاؿ عمومية 
. أضرارا بالغّب دكف أم خطأ

   ك مادامت األضرار الناصبة عن ىذه األخّبة يتحملها صبيع افراد اعبماعة، فبل مسؤكلية كال تعويض إال إذا بلغ ىذا الضرر 
 . درجة معينة من اػبطورة ك مس عدد معْب ك ؿبدكد من األفراد
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 :وم األشغال العموميةــــــــــــمفو -1

  عرؼ الشغل العمومي على أنو كل عمل يقـو بو شخص معنوم عاـ لصاغبو أك لصاٌف شخص آخر معنوم ينصب على 
: عقار يهدؼ كراء تنفيذه ربقيق مصلحة عامة، ىذا التعريف التقليدم لؤلشغاؿ العمومية يتضمن ثبلثة عناصر ك ىي

ك هبب البناء ماديا كالبناء، ترميم صيانة ، حفر أك ىدـ، ك الشخص اؼبعنوم العاـ ؿبدد : عمل يقـو بو شخص عمومي عاـ- أ
.  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية07بنوصوص قانونية من ذلك نص اؼبادة 

ك باؼبقابل تستبعد اؼبنقوالت الٍب سبلكها اإلدارة العامة ك لو كانت : ينصب على عقار سواء كاف بطبيعتو أك بالتخصيص- ب

. من أمواؽبا العامة

. هتدؼ من كراء تنفيذه ربقيق مصلحة عامة ك تؤخذ يف معناىا الواسع- ج

أم إعتربت " Ehhimief"     كلقد ذباكز القضاء ىذا التعريف التقليدم ككسع من مفهـو األشغاؿ العمومية إنطبلقا من قرار 

ؿبكمة التنازع األشغاؿ اؼبنجزة أشغبل عامة رغم أهنا ك إف كانت أشغاؿ عقارية هتدؼ إُف إعادة  بناء عقارات تشكل ملكيات 

. خاصة، ك بالتاِف فإف الشغاؿ َف هتدؼ إذف إُف ربقيق مصلحة عامة

. 1  ك بذلك أصبح يهدؼ من كراء الشغل العمومي خدمة اؼبرفق، دبعُب أنو يعترب عاما ك لو مت إقبازه لصاٌف شخص خاص

  ك من خبلؿ ىذا التعر يف، يتميز الشغل العمومي عن اؼببُب العمومي الذم إستعمل يف كقت ما كمرادؼ لو، ك بعد تطور 
قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية الٍب ربكم الشغل العمومي مت التمييز بينهما، على اساس أف الشغل العمومي ىو العمل أك النشاط، يف 

حْب صنف اؼببُب العمومي ضمن األمواؿ، ك إرتبط ىذا التمييز بالنظرة إُف مفهـو الشغل العمومي، حبيث َف يعد الشغل 
العمومي منحصرا يف ترميم اؼببُب العمومي أك ىدمو، ك إمبا إتسع ؾبالو ك باؼبقابل فإف اؼببُب العمومي أصبح يقاـ بواسطة النشاط 

اػباص، ك يَبتب عن ربديد الشغل العمومي تطبيق النظاـ القانوٓف اػباص باألشغاؿ العمومية، ك ذلك كلما توفر يف نشاط 
إدارم ما عنصر من العناصر اؼبذكورة حٌب ك لو كاف عقد سبوين إف تعلق موضوعو بنقل مواد بناء إُف مكاف إقباز الشغل 

 .العمومي
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 261: أحمد محيو، المرجع السابق، ص- 1 
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 :نظام المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية- 2
 نظام المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية معايير تحديد .  أ

طرح الفقو على ضوء التطبيقات القضائية اؼبسؤكلية عن األشغاؿ العمومية معيارا لتحديد قواعد اؼبسؤكلية عن األضرار الناصبة 

عنها ك يسندىا ىذا اؼبعيار إُف طبيعة الضرر، ك ميز فيو بْب الضرر الدائم ك الضرر العرضي، ففي األكؿ أسس اؼبسؤكلية دكف 

خطأ أم على اساس اؼبخاطر بإعتبار الضرر نتيجة حتمية ك ؿبسوبة ضمن ـباطر تنفيذ الشغاؿ العمومية، أما يف الثآف إشَبط 

لتعويضو كقوع اػبطأ، فهي إذف مسؤكلية مشركطة ألف الضرر كاف من اؼبمكن اف ال وبصل ألنو ليس نتيجة حتمية لؤلشغاؿ بل 

. ىو حادث من حوادث تنفيذىا

  أما القضاء فقد ىجر ىذا اؼبعيار ك إستند إُف معيار الضحية، ك ميز بْب ما إذا كانت الضحية من الغّب أك اؼبشارؾ أك اؼبرتفق 

، ك رتب اؼبسؤكلية أحيانا على أساس اػبطأ ك أحيانا أخرل بدكف خطأ ك ىو ما سنتناكلو بالتفصيل يف قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية 

. عن اضرار األشغاؿ العمومية

:  قواعد المسؤولية اإلدارية عن المسؤولية اإلدارية.   ب

    كما سبقت اإلشارة إليو سابقا فإف القضاء يعتمد على طبيعة الضحية، ك عليو فقواعد اؼبسؤكلية زبتلف بإختبلؼ ىذه 
. األخّبة

: األضرار الواقعة على المشاركين* 

ك يندرج ربت ىذا التعريف  (رأم يشارؾ يف إنشاء اؼببُب العمومي) اؼبشارؾ ىو الذم ينفذ بطريقة أك بأخرل الشغل العمومي
. اؼبقاكؿ ك عمالو، الوكيل ك مساعديو، كما قد يكوف اؼبشارؾ شخصا إعتباريا

  إف تعويض األضرار الٍب يتحملها ىؤالء يؤسس على اػبطأ ك ليس على اؼبخاطر، بإعتبار أف اؼبشارؾ ليس غريب عن ـباطر 
 .العملية كونو يشارؾ يف إقباز اؼببُب

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 85: عمور سالمي، المرجع السابق،ص-1
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية :     الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، بشأف حادث كقع أثناء 1964 أكتوبر 16ىذا اغبل ىو اؼبتبع يف اعبزائر، حيث إعتربت الغرفة اإلدارية جمللس قضاء اعبزائر بتاريخ 

أشغاؿ قامت هبا شركة الكهرباء ك الغاز باعبزائر باف الشركة ال يبكن إعتبارىا يف مواجهة العماؿ الذين كانوف يف عْب اؼبكاف اثناء 

كقوع اغبادث، يشاركوف يف اشغاؿ الصيانة للمنشآت اؼبذكورة، إال إذا كاف اغبادث قد نشا عن خطأ ينسب إُف تلك اؼبؤسسة 

. 1العمومية 

: ى المرتفقينـــــعة علـــــــاألضرار الواق    * - 

   اؼبرتفق ىو الشخص الذم يستعمل فعبل اؼببُب العمومي ك اؼبتسبب يف الضرر، معُب ذلك أف العبلقة بْب الضحية ك إستعماؿ 

. اؼببُب تعترب معيارا أساسيا يف ربديد اؼبرفق كوقوع شجرة على اشخاص يف حديقة عمومية

   ك يعترب مرتفقا كذلك اؼبستفيد من مرافق اؼباء ، الغز ك الكهرباء، حبيث يكوف الشخص مرتفقا عندما يصيبو ضررا من القناة 

. الٍب يستفيد منها، ك يعترب من الغّب إذا كاف مصدر الضرر من القناة الرئيسية

  أما عن اساس اؼبسؤكلية اإلدارية يف حالة الضرر الذم يلحق اؼبرتفق ك ال تعفى اإلدارةمن اؼبسؤكلية إال إذا أثبتت أهنا قامت 

. بالصيانة العادية، يف حالة ما إذا كاف الشخص مرتفقا

  أما إذا غبق الضرر بالغّب فإهنا ال تعفى من اؼبسؤكلية ك ال يبكنها التذرع بقاعدة الصيانة العامة الٍب تعِب السهر على صيانة 
. اؼببآف العمومية ك سّبىا العادم حٌب يتمكن اؼبرتفق من إستعماؽبا دكف أم خطر

 )  ك لقد أخذ القضاء بنظرية الصيانة العادية للمبُب العمومي كأساس للمسؤكلية اإلدارية عن الشغاؿ العمومية يف حالة اؼبرتفق
. (إعتمد فكرة اػبطأ كأساس

 02بسبب غنعداـ الصيانة بقرار مؤرخ يف  (السائقْب)  مثاؿ ذلك ما أقر بو ؾبلس قضاء قسنطينة يف تعويض مرتفقي الطرؽ
الذم تويف على إثر حادث مركر من جراء إنقبلب سيارتو يف منعرج  (ع.ب) عندما عوض ذكم حقوؽ السيد 1983مارس 

. 2خطّب ليس بو غشارة اػبطر، حيث إعترب اجمللس إنعداـ اإلشارة دبثابة إنعداـ الصيانة مستوجبا قياـ اؼبسؤكلية اإلدارية 
 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 223: أحمد محيو، المرجع السابق،ص- 1
 184: مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص- 2
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دبسؤكلية اإلدارة عن خطأ إنعداـ الصيانة عندما قررت تعويض 1982 أفريل 17كما أخذت احملكمة العلياؿ يف قرارىا بتاريخ 

الضحية الٍب إختنقت بغرفة اإلستحماـ باؼبستشفى بسبب إنعداـ التهوية ك اؼبنافذ البلزمة إلنفبلت الغاز احملَبؽ من جهاز تسخْب 

. 1مياه اغبماـ

: رارالواقعة على الغيرـــــاألض*-     

   يصعب تقدٔف تعريف للغّب، لذا فقد عرؼ بالسلب ، فالغّب ىو كل شخص ال يعترب مرتفقا أك مشاركا، ك ىناؾ ؿباكلة عرفتو 

. 2بأنو ذلك الشخص الذم ال يستعمل مبُب عمومي ك ال يستفيد من أشغاؿ عمومية 

    ك السؤاؿ اؼبطركح ىنا ىو ما أساس اؼبسؤكلية اإلدارية يف ىذه اغبالة، ك ما طبيعة الضرر الذم يلحق بالغّب؟ 

  تؤسس اؼبسؤكلية اإلدارية على اساس اؼبخاطر ك تعوض الضحية الغّب دكف اغباجة إُف تقدٔف أم إثبات سول عبلقة السببية 

. بْب الضرر اغباصل ك األشغاؿ العمومية

   أما بالنسبة للضرر، فيشَبط فيو أف يكوف من طبيعة غّب عادية، دبعُب أنو يفوؽ اإلزعاجات ك العقبات البسيطة الٍب يتحملها 
. عامة الناس، كما هبب أف يبس ىذا الضرر حقا مشركعا حبيث ال يستفيد من التعويض الشاغل ؼبلك عمومي

 بتأييد القرار اؼبستأنف كوف أف أشغاؿ اغبفر كانت ربت إشراؼ البلدية ك 1999 مارس 08   كلقد قضى ؾبلس الدكلة يف 
إدارهتا، ك ىي الٍب رخصت هبا لسكاف القرية، ككاف هبب عليها أخذ اإلجراءات السارية قانونا غبماية اغبفر ك التأكد من كوهنا 

. ال تشكل خطرا، ك إف إنباؽبا لذلك هبعل مسؤكليتها قائمة
   ك يتعلق اؼبوضوع القضية يف سقوط طفل يف حفرة أدل إُف كفاتو، ىذه اغبفرة أقبزت لتخزين اؼبياه حفرىا سكاف القرية الكائنة 

. بعْب آزاؿ
   أقاـ ذكم حقوؽ الطفل دعول قضائية أماـ الغرفة اإلدارية دبجلس قضاء سطيف، ضد بلدية عْب آزاؿ، فقضى بتحميل 

 .البلدية مسؤكلية سقوط الضحية يف اغبفرة اؼبوجودة ربت حراسة البلدية مع إلزاـ ىذه األخّبة بالتعويض
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 184:مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص-  1
 1999/2000أبو حميدة، محاضرات ملقاة لطلبة الحقوق بكلية الحقوق بن عكنون السنة الثالثة عام -  2
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يتعلق األمر ىنا باؼبسؤكلية عن األشغاؿ العمومية، ك دبا أف البلدية ىي اؼبرخصة بتلك األشغاؿ فإهنا تعترب صاحبة األشغاؿ 

خاصة ك أهنا سبت ربت إشرافها ك إدارهتا، ك أف الضحية يعترب من الغّب بالنسبة لتلك الشغاؿ، فهو ليس مستعمبل لتلك 

. األشغاؿ ك ال قائما عليها فهو ؾبرد طفل

ستقر القضاء اإلدارم على إعتبار ىذه اؼبسؤكلية غّب قائمة على اػبطأ بل على اساس نظرية اؼبخاطر، خاصة ك أف ا    كلقد 

. الضحية ليس دبشارؾ يف تلك الشغاؿ العامة

    فعملية إحداث حفرة كبّبة يعد مشركعا عموميا ذك طابع خطّب، ك أف كجود حفرة مغطاة ك غّب ؿباطة بسياج وبوؿ دكف 

كصوؿ األطفاؿ إليها ؽبو شركع خطّب، ك أف إلشراؼ البلدية على عملية اغبفر هبعل مسؤكليتها قائمة، ذلك أف عملية حفر 

حفرة كبّبة داخل ؿبيط القرية يشكل خطرا كبّبا يتجاكز ما هبوز ربملو اػبواص على أساس اؼبساكاة أماـ األعباء العامة فَبؾ 

. حفرة كهذه دكف سياج يعد خطرا ك تسأؿ البلدية عنو

   ك يبلحظ بأف إقامة ؾبلس الدكلة ك معو الغرفة اإلدارية جمللس قضاء سطيف اؼبسؤكلية على أساس خطأ غّب عمدم أك إنباؿ 

إرتكاب خطأ كلو عمدم من قبل البلدية بل يكفي  (األشغاؿ العمومية )يف غّب ؿبلو، ذلك أنو ال يشَبط يف مثل ىذه اغباالت

ك الٍب تشكل  (حفرة)، يكوف نتيجة كجود مشركع عمومي (كىو الوفاة يف حالتنا ىذه )بأف يكوف ىناؾ ضرر ك لو إستثنائي 

. خطرا سواءا بالنسبة للغّب أك ؼبستعملس اؼبشركع العاـ

للحصوؿ على " الصيانة العادية"  كما يذىب القضاء اإلدارم الفرنسي بأنو يكفي للضحايا أك ذزم حقوقهم إثبات عيب 

. التعويض

   ك يف ىذه القضية فإف عيب الصيانة العادية متوفر، لعدـ قياـ البلدية بإحاطة اغبفرة بسياج وبمي األطفاؿ من السقوط ك كذا 

 .  1اغبيوانات األليفة، ك ىو ماَف تقم بو البلدية ك عليو فهي مسؤكلة ك تتحمل التعويض 

ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17:  لحسن بن الشيخ آث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء األول دار ىومة، ص- 1
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 :طبيعة الضرر في نظام المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية و صوره- 3

: طبيعة الضرر- أ

، 1    إُف جانب الشركط العامة للضرر القابل للتعويض بأف يكوف شخصيا، مؤكدا أك ؿبققا، ك أف يبس دبصلحة مشركعة 

. هبب أف يكوف الضرر مادم ك غّب عادم ك أف تكوف العبلقة مباشرة بْب الضرر ك الشغل العمومي

: صور الضـرر- ب

:     من صور الضرر الناجم عن األشغاؿ العمومية مػا يلي

. ضرر ناجم عن إقباز أشغاؿ عمومية- 

ضرر ناجم عن عدـ تنفيذ شغل عمومي كعدـ كجود إشارات متعلقة بوجود أشغاؿ عمومية، ك ىو ماجسد يف قضية شركة - 

حيث إعتربت الغرفة اإلدارية دبجلس قضاء اعبزائر أف عدـ اإلشارة لوجود اػبطر على طريق عمومي " Le soleil "التأمْب 

. كاف سببا يف حدكث الضرر أدل إُف كفاة الضحية (مبُب عمومي)

  حيث تتلخص كقائع القضية يف كفاة مسافر كاف على مًب شاحنة صغّبة مارة ببلدية بن عكنوف بسبب إصطداـ سقف 

. 2الشاحنة بشجرة تشرؼ على الطريق 

. ضرر ناجم عن سوء أك عدـ صيانة مبُب عمومي   - 
. ضرر ناجم عن سوء سّب عمومي كتدفق مياه ملوثة أك رائحة كريهة يعود مصدرىا إُف شغل عمومي أك مبُب عمومي   - 

   ك األضرار الواردة على ىذه القائمة ىي على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، ألف مسألة ربديد األضرار الناصبة عن األشغاؿ العمومية 
. تعود إُف السلطة اإلدارية للقاضي اإلدارم حسب ظركؼ ك مبلبسات طبيعة الضرر ك عبلقتو بالشغل العمومي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41: خلوفي رشيد،المرجع السابق، ص-- 1

 72ص: مسعود شيهوب، المرجع السابق-- 2
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ІІІ -قواعد اإلختصاص في منازعات األشغال العمومية: 
: اإلختصاص النوعي- 1

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية فإف اإلختصاص النوعي يف حالة اؼبسؤكلية اإلدارية عن األشغاؿ العمومية يعود 800حسب اؼبادة 

كالٍب تصدر قرارات إبتدائية قابلة لئلستئناؼ أماـ  (إُف حْب تنصيب احملاكم اإلدارية يف اؼبيداف)إُف احملكمة اإلدارية كأكؿ درجة 

. (الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا )ؾبلس الدكلة 

: اإلختصاص اإلقليمي- 2

 من قانوف اإجراءات اؼبدنية اؼبعدلة 07  إف قواعد اختصاص اإلقليمي يف قواعد منازعات األشغاؿ العمومية ربكمو اؼبادة 
 ك اؼبراسيم التنفيذية البلحقة الٍب ربدد كيفية تقسيم اجملالس القضائية ك اؼبادة 90/407 ك اؼبنظمة باؼبرسـو رقم 90/23بقانوف 

يف القواعد اؼبتعلقة باألشغاؿ العمومية أماـ اعبهة القضائية الٍب تقع يف دائرة إختصاصها :"...  من نفس القانوف ك الٍب تنص على08
..." مكاف تنفيذ األشغاؿ

". يف الدعاكل العقارية أك األشغاؿ أماـ احملكمة الٍب يقع العقار يف دائرة إختصاصها"...   ك يف فقرة أخر نصت على أنو
 المسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر غير العادية: رع الثـانيــــــــالف

   إمتد ؾباؿ تطبيق نظرية اؼبخاطر ليشمل بعض األنشطة ك األشياء اػبطرة ك كذا بعض اغباالت الناصبة عن اؼبشاركة الظرفية يف 

: ك ىو ما سنتناكلو يف النقاط التالية: اؼبرافق العامة

  І - ك تندرج عنها اغباالت التالية:األنشطة و األشياء الخطرة  :
: المتفجرات و الذخيرة- أ

،ك تعود كقائع القضية أنو بتاريخ Desroziers Regnault "1 "    كلقد كضع القضاء اإلدارم قواعدىا إبتداءا من قضية 

  أين مت زبزين ؾبموعة "Saint-Denis"يف مشاؿ" la double couronne" كقع إنفجار عنيف يف قلعة 1916 مارس04

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجزائر، جامعة العام، القانون في العليا الدراسات لديبلوم بحث .الجزائري، التونسي القانون في العام للموظف الشخصية المسؤولية مصطفى، شطارة- 1      

 1974 الحقوق، كلية                    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من الذخّبة اغبربية، ك قد خلف اغبادث يف اؼبدينة ك اؼبناطق العمرانية اجملاكرة العديدم من الضحايا ك أضرار مادية بليغة، فطلب 

اؼبدعوف التعويض عن األضرار الٍب أصبابتهم، حيث قبل ؾبلس الدكلة الطلب على أساس اؼبخاطر اإلستثنائية للجوار دكف أف يلجأ 

إُف اػبطأ متعرضا بأف حيازة كزارة اغبربية لآلالت خطّبة يف ظركؼ فباثلة ربتوم على ـباطر تلك الٍب تنتج عادة عن اعبوار يرتب 

. مسؤكليتها

   ك لقد سنحت الفرصة بعد ذلك للمحكمة العليا للتعبّب عن موقفها بوضوح ك إعبلهنا تطبيق نظرية اؼبخاطر اإلستثنائية 

ضد كزير " بن حساف أضبد" للجوار، ك بالتاِف السّب على طريق اإلجتهاد القضائي الفرنسي، ك يتضح ذلك من خبلؿ قضية 

.  1الداخلية

   حيث تتلخص ك قائع القضية يف إشتعاؿ حريق يف مرآب تابع حملافظة الشرطة اؼبركزية باعبزائر العاصمة، ك كاف نتيجة ألنفجار 
خزاف بنزين، فأسفر اغبادث عن كفاة زكجة اؼبدعى بن حساف أضبد ك جنينها ك إبنتو، فرفع دعول أماـ الغرفة اإلدارية دبجلس 
قضاء اعبزائر قصد تعويضو، فقضت على الدكلة فبثلة يف كزير الداخلية بالتعويض، ك أقرت حوؿ تأسيس مسؤكلية اإلدارة أف 

كجود مثل ىذا اػبزاف يشكل ـباطر إستثنائية على الشخاص ك األمواؿ ك أف األضرار الٍب تلحق بالضحايا ضمن ىذه الظركؼ 
. تتجاكز يف خطورهتا األعباء الٍب يتحملها عادة األفراد

: المسؤولية اإلدارية بسبب أنشطة مراكز التربية و المراقبة- 1 

     أنشئت ىذه اؼبراكز خصيصا لَببية اعباكبْب األحداث ك هبدؼ إدراجهم يف اغبياة العادية، فما ىو أساس اؼبسؤكلية يف حالة 

ىركب أحدىم منها، ك اثناء فراره إرتكب جريبة على الغّب اك على جّباف اؼبركز؟ 

ضد كزير العدؿ أكؿ قرار دشن " Thouzellier" يف قضية 1956 فرباير 06   لقد كاف ؾبلس الدكلة يف قراره اؼبؤرخ يف 
. اؼبسؤكلية بدكف خطأ عن اؼبخاطر اػباصة الٍب يتسبب فيها األحداث اجملرمْب

   حيث ىرب إثناف من األحداث اؼبوجودين بإحدل مراكز الَببية عندما كانوا يف نزىة نظمها مسؤكلوا اإلصبلحية ك قاما بسرقة 
 
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 117:ص: إ.ق.إ.، م1977 جويلية 03قضية بن حسان أحمد ضد وزير الداخلية بتاريخ : الغرفة اإلدارية- العليا-  المحكمة1
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أحد اؼبنازؿ اجملاكرة، ك رغم إنعداـ اػبطأ رغم اف اؼبشرفْب بلغوا عن ىركب اغبدثْب، إُف أف ؾبلس الدكلة الفرنسي قضى 

ستشمل كافة  ك اغبقيقة أف ىذا القرار يضيف جديدا ك يؤكد قديبا، فاعبديد فإنو من اآلف فصاعدا فإف ـباطر اعبوار.بالتعويض

، ك القدٔف أف قرار " Desroziers Regnault"النشاطات اػبطرة ك ليس كافة األشياء فقط كما كاف األمر يف قضػػػية

"Thouzellier " 1مازاؿ متمسكا بفكرة اعبوار حيث ال تعوض إال أألضرار البلحقة باألشخاص ك اؼبلكيات اجملاكرة .

مث لْب ؾبلس الدكلة موقفو ك أعاد النظر يف اغبوار خاصة بعد تطور كسائل النقل السريعة الٍب تسمح ألحداث الفراين بإرتكاب 

جرائم بعيدا عن مراكزىم، ك على ذلك أصبح القضاء اإلدارم يأخذ بنظرية اؼبخاطر غّب العادية بدال من اؼبخاطر غّب العادية 

للجوار فبا أدل إُف توسيع مفهـو الضحايا الذين ؽبم اغبق يف التعويض عن ىذا النوع من الضرر، مع إشَباط أف يكوف تاريخ 

. إرتكاب اعبرائم غّب بعيد عن تاريخ فرار اغبدث من مركزه ك ىذا لتبلشي العبلقة السببية بْب الفرار ك الضرر

، ضد كزارة الشباب ك الرياضة ك الٍب تتلخص 2" منصورم"   أما إذا كانت الضحية ىي اغبدث فإف احملكمة العليا يف قضية 

ضد كزارة الشباب ك الرياضة قد كضع دبركز خاص إلعادة الَببية بقسنطينة ك بعد ثبلثة أياـ " منصورم"كقائعها يف أف الشباب

. ىرب من اؼبركز ك أعيد إليو من طرؼ مصاٌف الشرطة إال أنو فر يف نفس اليـو ك عثر عليو يف اليـو اؼبواِف ميتا

   حيث قررت احملكمة العليا ك الغرفة الئلدارية أف عدـ اؼبراقبة ك اػبلل اؼبرتكب من طرؼ اؼبركز يعد خطأ جسيما يرتب 
مسؤكلية اؼبركز، ك عليو فهي أسست مسؤكلية مراكز الَببية ك اؼبراقبة على أساس اػبطأ اعبسيم ردبا ألف اؽبارب يف القضية اؼبرفوعة 

. أمامها ىو نفسو الضحية
: مسؤولية مستشفيات األمراض العقلية- 3

.  اؼبتضمن قانوف الصحة اؼبعدؿ ك اؼبتمم1976 أكتوبر 23    ك وبكمها األمر اؼبؤرخ يف 
    ك لقد أقيمت اؼبسؤكلية يف بادئ األمر على اػبطأ اعبسيم، ك بالتطور أسست على اؼبخاطر ألف اػبركج منها ك لو كاف 

 .مرخصا لبعض اؼبرضى فإنو يشكل ـباطر غّب عادية
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 74ص : مسعود شيهوب، المرجع السابق- 1
 210:ص: إ.ق.إ.، م1979 مارس 17قضية منصوري ضد وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ : الغرفة اإلدارية- العليا- المحكمة 2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

األسلحة النارية من طرؼ أعواف مصاٌف األمن، ك لقد إستقر الفقو ك القضاء اإلداريْب مبدا عدـ مسؤكلية الدكلة عن نشاط - 4

ك " Tomaso-Gricco" دبناسبة قضية1905 جانفي 10مرفق الشرطة كقاعدة عامة ك َف تنتف مسؤكليتها اػبطئية إال يف 

تتلخص كقائع ىذه القضية يف إصابة ىذا األخّب عبركح أثناء مطاردة رجاؿ الدرؾ لثور ىائج يف إحدل احياء التونسية فرفض ؾبلس 

الدكلة طلبو على أساس أف ؾبلس الدكلة َف تثبت أف الطلقة الٍب أصابت الضحية صادرة عن الدرؾ، ك ال ما يثبت أف اغبادثة تعود 

إُف خطأ مصلحي، ك ذلك على أساس اػبطأ اعبسيم، مث كقع يف التاريخ البلحق حق التمييز بْب النشاط اؼبرفقي ك أسست فيو 

اؼبسؤكلية على أساس اػبطأ البسيط، ك العمل اؼبادم التنفيذم ك اسست فيو اؼبسؤكلية على أساس اػبطأ اعبسيم، بعد ذلك ك يف 

: إطار العمل اؼبادم ك التنفيذم فرؽ القضاء بْب حالتْب ك نبا

. أقيمت اؼبسؤكلية يف ىذه اغبالة على أساس اػبطأ اعبسيم: حالة عدـ إستعماؿ السبلح-     أ

ميز يف ىذه اغبالة بينما إذا كانت الضحية مقصوصدة أك غّب مقصودة ففي اغبالة األكُف : حالة إستعماؿ السبلح-    ب

 1951 جويلية 27قرار ؾبلس الدكلة الفرنسي بتاريخ  )يشَبط القضاء اإلدارم لَبتيب مسؤكلية مصاٌف الشرطة اػبطأ البسيط

 ". Aubergé et dumant"يف قضية 

.     أما يف اغبالة الثانية، فتؤسس مسؤكلية مصاٌف الشرطة على أساس اؼبخاطر
 حدث ربوؿ ىاـ يف قضاء ؾبلس الدكلة عندما قرر مسؤكلية الدكلة عن إستعماؿ األسلحة اػبطّبة 1949  حيث أنو يف عاـ 

 عندما كاف أعواف 1945 فرباير 10، الٍب تعود كقائعها إُف تاريخ Lecomte "2"دكف إشَباط اػبطأ، ك يتعلق األمر بقضية 
العوف العمومي يف باريس مكلفْب بإيقاؼ سيارة مشبوىة رغم إستعماؽبم إلشارة التوقف مث الصفارة فإف السيارة زبرؽ اؼبوقف فبا 

الذم كاف  " Lecomte"  أدل إُف إطبلؽ النار عليها بإذباه أسفل السيارة من طرؼ رجاؿ أح الشرطة، فأصابت السيد 
جالسا إُف جانب السائق الذم أرداه قتيبل، فأقر ؾبلس الدكلة الفرنسي اؼبسؤكلية دكف  

 

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــ
 74ص : مسعود شيهوب، المرجع السابق- 1
 212: ، ص24/06/1949 مجلس الدولة الفرنسي في قضية لوكونت بتاريخ 2
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثانيءء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:  ذلك لوجود ـباطر إستثنائية ليس يف ىذه القضية فقط بل ك أيضا يف قضيتْب متشاهبتْب ك نبا إشَباط اػبطأ ألكؿ مرة
"Franquette " ك"Dramy ."

 25يف قرارىا بتاريخ " ظبايت نبيل"    إف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إزبذت موقفا خاصا يف قضية كزير الداخلية ضد السيد 

الذم كاف وبمل ؿبلقا ك عليو حبوب فبنوعة، ك " ظبايت" تتلخص كقائعها يف أف مصاٌف الشرطة أكقفت السيد 1976جواف 

بعد تسليمو ؼبصاٌف األمن باعبزائر إلستنطاقو نقل العشية إُف اؼبستشفى اعبامعي لعبلج جركح يف عينو نتيجة سقوطو داخل 

. 1ؿبافظة الشرطة 

  فأقرت احملكمة العليا بعد رفع الضحية دعول تعويض أف مصاٌف الشرطة مسؤكلة على أساس اػبطأ اؼبرفقي الناجم عن هتاكف 

بدال من القاعدة اؼبطبقة يف ىذه اغبالة ك ىي إشَباط اػبطأ اعبسيم لَبتيب مسؤكلية مصاٌف  (سوء تسيّب اؼبرفق)رجاؿ الشرطة 

. الشرطة عن نشاطها اؼبادم التنفيذم ك بدكف سبلح

. (ـ.ؿ)   غّب أف ىناؾ موقف آخر إلجتهاد القضائي اعبزائرم يساير إجتهاد يف قضية كزار الداخلية ضد السيدة 

 إثناء قياـ رجاؿ الشؤرطة بعملية إقاء القبض على أحد اجملرمْب يف 1970 سبتمرب 15  حيث تعود كقائع القضية يف أنو بتاريخ 

ـ برصاصة ضائعة ك ىو كاقف أماـ دكانو ك تويف على إثر ذلك، فرفعت أرملة اؼبرحـو دعول .مدينة البليدة أصيب السيد ب

تعويض، فصرحت الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي دبسؤكلية الدكلة على أساس اػبطأ، لكن احملكمة العليا عند إستئناؼ اغبكم 

: أقامت اؼبسؤكلية على أساس اؼبخاطر ك ليس على أساس اػبطأ حيث جاء يف اغبيثيات القرار ما يلي

حيث أنو إذا كانت مسؤكلية مصاٌف األمن ال يبكن أف تقاـ إال على أساس اػبطأ اعبسيم فإف مسؤكلية الدكلة قائمة دكف " " 

كجود أم خطأ عندما تستعمل مصاٌف األمن اسلحة نارية قد تشكل ـباطر خاصة بالنسبة لؤلشخاص ك األمواؿ تتجاكز 

 .  2..." األضرار الناصبة عنها، اغبدكد العادية الٍب يبكن ربملها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 90ص :  عمور سالمي، المرجع  السابق- 1
 106:  مسعود شيهوب، المرجع السابق ، ص- 2
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثانيءءء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دبسؤكلية مصاٌف الشرطة يف قضية اؼبديرية العامة ألمن الوطِب ضد أرملة 1999 فرباير 01   كما أقر ؾبلس الدكلة اعبزائرم يف 

. الشآف ك من معها

   حيث أف كقائع القضية أف الشرطي أسندت لو مسؤكلية اغبراسة بلباس مدٓف دبيَبك اعبزائر، ك كاف حائزا على سبلح نارم 

ك قد غستعمل سبلحو النارم اػباص باػبدمة ليصيب اؼبدعو لشآف نور " ؿبارؽ"بعملو، غّب أنو أنبل منصبو ك ذىب لشراء 

، فرفعت أرملة اؼبرحـو دعول إدارية أماـ الغرفة اإلدارية جمللس قضاء اعبزائر ضد اؼبديرؤية 1الدين جبركح خطّبة أدت إُف كفاتو

. العامة ألمن الوطِب مطالبة بالتعويض، حيث صدر قرار دبسؤكاية اؼبديرة ك ألزمتها بالتعويض

.  من القانوف اؼبدٓف136  ك بعد إستأناؼ اؼبديرية للقرار أماـ ؾبلس الدكلة الذم قضى بتأييده مؤسسا قضاءه على اؼبادة 

  ما يبلحظ على قرار كجلس الدكلة ألذم أيد فيو القرار للغرفة افدارية من جعل اؼبسؤكلية قائمة على اؼبديرية العامة ألمن 

الوطِب يكوف منصفا للمدعية، غّب أف اللجوء إُف القنوف اؼبدٓف يف تأسيس اؼبسؤكلية غّب مستساغ، ألف قواعد القانوف مبنية على 

. اساس اؼبساكاة، يف حْب أف نشاط اإلدارة يتميز بعبلقات قانونية غّب متساكية

  فمسؤكلية مصاٌف الشرطة قائمة على اساس إستعماؿ اسلحة خطّبة ك ليس على خطا الشرطي، فالطرؼ اؼبدٓف ال يثبت اػبطأ 

. بل كاقعو إستعماؿ السبلح النارم التابع ؼبصاٌف الشرطة ك الضرر الواقع ك العبلقة السببية اؼبؤثرة بينهما

   فاؼبسؤكلية ىنا على أساس السبلح النارم، ك أف دفع بأف الشرطي كانت لو كقت اغبادثة السلطة الكاملة ك السيطرة على 
: سبلحو النارم ك أنو َف يكن يف اػبدمة مردكد عليو من جهتْب

السبلح النارم سلم إليو بسبب كظيفتو، ك على اإلدارة التأكد من كونو ال يستعمل سبلحو إلحداث ضرر للغّب لكوف  - 
. السبلح يبتاز باػبطورة

الشرطي إستعمل سبلحو النارم دبناسبة كظيفتو، أم أنو لوال كظيفتو كشرطي ؼبا استعمل السبلح، بعبارة أخرل فقد سهلت   - 
 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2001 الجزائر، جامعة والمالية، اإلدارة في .ماجستير رسالة العامة، المستشفيات داخل والصيدلي الطبيب مسؤولية ، جمعة  حميدة-1
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كظيفتو إرتكاب اعبريبة، ك يشَبط لتطبيق اؼبسؤكلية بدكف خطأ  ك على أساس إستعماؿ السبلح النارم أك السبلح اػبطيػر 

: توافر شركط كىي

. إستعماؿ إسلحة ىلية ذات ـباطر إستثنائية لؤلشخاص ك األمواؿ  - 

. أف تكوف األضرار نتيجة ذلك اإلستعماؿ  - 

أف تكوف تلك األضرار متميزة يف جسامتها ك تتجاكز اؼبساكئ العادية الناذبة عن كجود مصاٌف الشرطة ك يف آخر اؼبطاؼ،  - 

. فإف اؼبسؤكلية أساسها نظرية اؼبخاطر ك ال عبلقة لقوانْب القانوف اؼبدٓف، ك على اػبص األحكاـ اػباصة بالتابع ك اؼبتبوع

نظن أف إستعماؿ السبلح من طرؼ األعواف اؼبكلفْب حبفظ األمن هبعل اػبواص معرضْب " "باريب"كؿ ؿبافظ الدزلة '  كما م

". ألخطار غّب عادية، ك الٍب تفتح ؽبم ؾباال للتعويض إذا ربققت تلك اؼبخاطر

  فيكفي إذا لتقـو اؼبسؤكلية للمديرية العامة للشرطة اف يكوف ىناؾ سبلح نارم، ك أف ينتج ضرر عن إستعماؿ ذلك السبلح 

 .1دكف التفكّب يف كجود خطأ أـ ال،ما دامت اإلدارة ىي الٍب منحت للشرطي،فأساس اؼبسؤكلية ىي اؼبخاطر أك خطورة السبلح

  ІІ-(المجانية) حالة الخطار الناجمة عن المشاركة الظرفية في المرافق العامة:  

   نشّب يف البداية بأنو بالنسبة ألف األعواف الدائمْب التابعْب لئلدارة ك الذين كانوا ضحايا عملهم، فإف ؾبلس الدكلة اقاـ 

اؼبسؤكلية يف بدالية األمر على اساس اؼبخاطر لكن قراره ىذا عرؼ تراجعا ك َف تكن لو فائدة أك أنبية إبتداءا من صدكر 

. 1983النصوص اؼبتعلقة بإصابات العمل ك األمراض اؼبهنية، ك قد صدرت ىذه القوانْب يف اعبزائر سنة 

   أما بالنسبة للمتعاكنْب الدائمْب أك كانونا من الغّب ك قدموا مساعدهتم ؾبانا، فإف ؾبلس الدكلة كسع تدرهبيا من مفهـو 

اؼبعاكف يف عبلقتو مع اؼبرفق، فبعد أف كاف يشَبط فيو أف يكوف مقبوال من اإلدارة صار مطلوبا، مث قبلت مشاركتو الفجائية ك 

. نظر يف حالة اإلستعجاؿ نظرة مرنة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17:لحسن بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، - 1
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األسس القانونية التي تقوم عليها  المسؤوليـــــــــــــة اإلدارية : الفصل الثاني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كمن أمثلة ذلك اؼبساعدة اجملانية يف اغبفبلت احمللية، إلقباد غريق، حيث أقيمت اؼبسؤكلية على أساس اؼبخاطر ك لكن نظرا   

للتعويض الكبّب من اؼبصاٌف اإلدارية ك اؽبيئات البلمركزية إقَبح البعض أف يكوف التعويض على حساب الدكلة بدال من مالية 

: ك كأمثلة يف القوانْب  عن تطبيقات اؼبسؤكلية اإلدارية على أساس اؼبخاطر.  اؽبيئات احمللية

І -المسؤولية عن مخاطر الكوارث الطبيعية: 

  الكارثة الطبيعية فجائية أم غّب متوقعة ك طبيعية أم أف اإلنساف ال يد لو ك ال دخل لو فيها، فما دخل مسؤكلية اإلنساف 

فيها؟   علما أف اؼبسؤكلية اإلدارية ىي مسؤكلية إنسانية ألف اإلدارة بإعتبارىا شخصا معنويا يباشر نشاطها األعواف اإلداريْب 

. 1لصاغبو ك بإظبها 

 إف التطور العلمي الذم تعرفو البشرية ك سع من تدخل اإلنساف يف الطبيعة ك سيطرتو عليها،فأصبح يغّب من جغرافيتها ك 
ؿبيطها ليستقر ك يضمن أمنو، فإذا َف يكن إستبعاد اإلنساف يف بعض الكوارث الطبيعية كالزلزاؿ ك الفياضانات ك إنزالؽ 

. اٍف...األراضي ك األعاصّب ك الرباكْب، فإف ىذه اؼبسؤكلية تظهر أكثر يف ؾبموعة أخرل
  فاإلنساف بإنشائو ؽبذه اؼبنشآت يكوف قد أنشأ ـباطر جديدة أك ؿبتملة ، فهو يف ىذه اغبالة إما يساىم يف إحداث تلك 

الكوارث أك يتسبب مباشرة فيها كؽبذا فإف اؼبسؤكلية غالبا ماتكوف على اساس اؼبخاطر إال أهنا أحيانا تكوف على اساس اػبطأ ك 
: ىذا ما سنراه فيما يلي

: ك من أمثلة ذلك: تاسيس مسؤكلية الدكلة على اساس اؼبخاطر- 1  
 ك اؼبتضمن تأسي عبنة لتعويض ضحايا شلف، ك الذم مت دبوجبو تعويض 1981 فرباير 28 اؼبؤرخ يف 81-25اؼبرسـو رقم - 

. 1981العائبلت اؼبنكوبة على إثر زلزاؿ أكتوبر 
، الذم مت دبوجبو 1988 ك اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة 1987 ديسمرب 23 اؼبؤرخ يف 20/87 من القانوف 202اؼبادة - 

. إنشاء صندكؽ الضماف ضد الكوارث الطبيعية الفبلحية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106:  مسعود شيهوب، المرجع السابق ، ص- 1
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. 1 احملدد لكيفيات تطبيقها 1990 مام 26 اؼبؤرخ يف 158/90ك اؼبرسـو التنفيذم رقم 

ففي ىذه اغباالت كبن أماـ مسؤكلية غّب خطئية بإعتبار أننا أماـ قوة قاىرة بأمت معُب الكلمة إذ يتعلق األمر حبادث طبيعي 

خارجي ال يد لؤلنساف فيو، كما ال يبكن دفعو أك توقعو ك يف القانوف اؼبقارنة قبد يف التشريع الفرنسي عدة قوانْب يف ىذا اجملاؿ 

: نذكر منها

.  الذم يؤسس نظاـ الضماف ضد الكوارث الفبلحية1964 جويلية 10قانوف   - 
". Malpasset"   لتعويض ضحايا إنفبلس سد 1959 ديسمرب 31قانوف   - 
. 1960 لتعويض ضحايا فياضانات 1960 ديسمرب 21قانوف   - 

 ك ىذه اؼبسؤكليات صبيعها يتم تأسيسها يف إطار نظرية اؼبخاطر إعتبارا اغبجم ك الضحايا ك مأساة النتائج الٍب زبلفها مثل الكوارث 

ك الٍب تفرض على اجملتمع كلو ؾباهبة ىذه اػبطايا اإلجتماعية الٍب تطغى على خطأ، ك فكرة التضامن ىذه يتضمنها الدستوراعبزائرم 

يف هناية مقدمتو ، حيث أشار إُف ؿبافظة الشعب على تقاليده يف التضامن، فهناؾ تداخل بْب فكريت التضامن ك اؼبخاطر يف تأسيس 

. ىذه اؼبسؤكلية

 اؼبؤرخ يف 12-03    ك نشّب إُف أنو ك يف اعبزائر ك بعد الزلزاؿ الرىيب الذم ضرب منطقة اعبزائر العاصمة ك ضواحيها صدر األمر 

 الذم ينص على إلزامية التأمْب على الكوارث الطبيعية، ك تتوُف شركات التأمْب تغطية اآلثار الناصبة عن 2003 غشت 26

 منو على أنو 13كما نصت اؼبادة ... كل حادث طبيعي ذم شدة غّب عادية"  منو على أهنا02الكوارث الطبيعية الٍب عرفتها اؼبادة 

ال يبكن ألم شخص طبيعي أك معنوم َف يبتثل ؽبذا اإللتزاـ أف يستفيد من أم تعويض لؤلضرار الٍب تلحق دبمتلكاتو جراء كارثة 

: طبيعية ك ىذا معناه

.   أف الدكلة َف تعد مسؤكلة عن تعويض األضرار اؼبادية الناصبة عن الكوارث الطبيعية، أما األضرار األخرل فبل تزاؿ الدكلة تتكفل هبا

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1990 ماي 30 مؤرخ في 22 الجريدة الرسمية عدد 1
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 :تأسيس ىذه المسؤولية على أساس الخطأ- 2

  إف كاف األصل ىو تأسيس اؼبسؤكلية يف ؾباؿ الكوارث الطبيعية على أساس اؼبخاطر فإنو أحيانا يؤسسها القانوف أك القضاء 

يف حالة كقوع كارثة أك نكبة أك "  من قانوف البلدية الٍب تنص على أنو 140على أساس اػبطأ، ك من أمثلة ذلك قبد أف اؼبادة 

حريق فبل تتحمل البلدية أية مسؤكلية ذباه الدكلة ك اؼبواطنْب إال عندما تتخلى عن إخذ اإلحتياطات اؼبفوضة إليها دبقتضى 

 من نفس القانوف ضمن صبلحيات رئيس اجمللس الشعيب 71ىذه اإلحتياطات نصت عليها اؼبادة " القوانْب ك التنظيمات

. البلدم

، تقيم مسؤكلية الدكلة على أساس عدـ أخذ اإلحتياطات البلزمة ك 1   ك يف ىذا الصدد قبد احملكمة العليا يف إحدل قرارهتا 
مٌب كاف من "  من قانوف اؼبياه، ك قد جاء يف منطوؽ اغبكم76 من قانوف الوالية القدٔف ك كذا اؼبادة 75الٍب نصت عليها اؼبادة 

اؼبقرر قانونا أف الدكلة تقـو على مستول الشبكة اؽبيدركغرافية بإقباز منشأة التنظيم ك التعديل ك اؼبعاير ك اغبجز ك تسوية 
اؼبرتفعات اػباصة بالفيض قصد ضباية اإلقتصاد الوطِب ك األشخاص ك فبتلكاهتم من ـباطر األضرار الٍب ربدثها اؼبياه ك من مث 

فإف حدكث فياضانات أدت إُف خسائر مادية دكف أف تؤدم إُف منعها أك على األقل توقعها ك العمل على ذبنبها جبميع 
". الصرؼ الضركرية، ال يعد قوة قاىرة ك هبعل مسؤكلية اإلدارة قائمة

ІІ -مسؤولية الدولة عن األعمال اإلرىابية :

  ؼبدة طويلة كاف مصّب ضحايا األعماؿ اإلرىابية مهمشا بإعتبار أف ؾبلس الدكلة الفرنسي كاف يرفض اإلعَباؼ دبسؤكلية الدكلة 

" Yener"بدكف خطأ، فكاف يشَبط أف يكوف ىناؾ خطأ جسيم ما داـ ذلك يتعلق بالنشاط اؼبادم ؼبصاٌف األمن، ففي قضية 

على سبيل اؼبثاؿ ك الٍب سبثلت كقائعها يف إغتياؿ سفّب تركيا بفرنسا ك ىذا كسط مدينة باريس، فإف اإلعَباؼ دبسؤكلية الدكلة يف 

ىذه القضية كاف على أساس اػبطأ اعبسيم بسبب عدـ اإلحتياط ضد اؽبجمات ك اإلعتداءات، ك عدـ كفاية تدابّب األمن 

 غبماية أعضاء بعث دبلوماسية ك بقي األمر على حالو إُف حْب صدكر القانوف اؼبتعلق دبحاربة اإلرىاب ك اؼبساس بأمن الدكلة

 

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1990و من معو ، مجلة قضائية سنة  (م.و.و)ضد  (ع.ش)، قضية 56392، ملف رقم 25/02/1989 قرار المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، بتاريخ 1

. 193:العدد الرابع، ص             
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 Unfond de"  الذم نص على صندكؽ تضامن 1990 جويلية 06 ك اؼبعدؿ يف 1986 سبتمرب 09اؼبؤرخ يف 

garantie " الذم يتكفل يتعويض ضحايا األعماؿ اإلرىابية اؼبرتكبة على األراضي الفرنسية ك كذا األشخاص من جنسية

فرنسية اؼبتضررين خارج الَباب الفرنسي من جراء نفس األعماؿ ك ىذا فيما ىبص األضرار اعبسدية، بينما تتكفل شركات 

. التأمْب بتغطية األضرار البلحقة باؼبمتلكات من جراء ىذه األعماؿ

-93،ك اؼبرسـو التنفيذم رقم 1 1993 من قانوف اؼبالية لسنة 145   أما يف اعبزائر فأكؿ نص صدر يف ىذا اجملاؿ ىو اؼبادة 

، احملدد لكيفيات تطبيق أحكاـ ىذه اؼبادة أين مت إنشاء صندكؽ خاص بتعويض ضحايا 1993 يناير 19 اؼبؤرخ يف 181

اؼبتوفْب ك كذا األضرار اعبسدية ك اؼبادية، أما فيما ىبص بعض الفئات كموظفي مصاٌف األمن ك اؼبستخدمْب العسكريْب ك 

األشخاص اؼبنتمْب إُف فئات اؼبوظفْب ك األعواف العموميْب ضحايا اإلرىاب بسبب نشاطاهتم اؼبهنية فإهنم يتقاضوف معاشات 

 ك الذم  1993 فرباير 13 اؼبؤرخ يف 47-99خدمة ك تعويضات أخرل من ميزانية الدكلة باإلضافة إُف اؼبرسـو التنفيذم 

كل شخص تعرض لعمل إرىايب أك صباعة إرىابية يؤدم إُف الوفاة أك إُف اضرار جسدية "يعرؼ ضحية العمل اإلرىايب على أنو 

ك الذم تضمن تعويض الناجْب من اإلغتيبلت اعبماعية يف شكل مساعدات مالية باإلضافة إُف تدابّب مطبقة لصاٌف " أك مادية

عائبلت ضحايا حبيث أضاؼ اغبوادث الواقعة يف إطار مكافحة اإلرىاب بالنسبة لؤلضرار الواقعة دبناسبة القياـ بإحدل مهمات 

. مصاٌف األمن

، الذم 405 ربت رقم 2000 جواف 04،بتاريخ 2   ك يف ىذا الصدد قبد قرار صادر عن الغرفة اإلدارية جمللس قضاء جباية 

قضى بإلزاـ كاِف كالية جباية بأف يدفع للمدعْب مبلغ ماِف كمنحة إُف حْب سقوطها ك مراجعتها قانوف بإعتباره تعرض لطلقات  
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 .1993 ديسمبر 29 المؤرخ في 18-93 من المرسوم رقم 150، معدلة و متممة بالمادة 1993 يناير 19 المؤرخ في 01-93المرسوم التشريعي - 1
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. صادر عن عناصر الدكرية اؼبكلفة دبراقبة إقليم سيدم عيش يف إطار مكافحة اإلرىاب"آيت شتلة"نارية باؼبكاف اؼبسمى 

ІІІ -نظام مسؤولية البلدية عن التجمهر و التجمعات :

 1789   لقد كاف التعويض عن األضرار الناصبة عن التجمهر يف فرنسا ىبضع إُف نظاـ تشريعي خاص منذ الثورة الفرنسية يف 

 بإعتبارىم البلديةخاصة بعد اؼبشابكات الٍب كقعت خبلؽبا ك ما نتج عنها من أضرار إذ كاف يتحمل عبئ تعويضات سكاف 

اؼبتسببْب يف الفوضى الواقعة، ك بالتاِف فإف عبئ التعويض َف يكن ليقع على ميزانية البلدية بل على سكاهنا الذين يتحملوف دفع 

، إال إذا أثبتوا أف التجمهر جاء من خارج مسؤكليتهمغرامة للخزينة إُف جانب التعويض ك الذم َف يكن يف إمكاهنم نفي 

. البلدية

 الذم جعل مسؤكلية االبلدية تقـو على اساس اػبطأ 1884 أفريل 05  ك قد غّب ىذا النظاـ بالقانوف الوالئي الصادر يف 
اؼبفَبض، اؼبسند إُف الشرطة البلدية ك َف يكن للبلدية نفي مسؤكليتها إال إذا أثبتت أهنا قد إزبذت كافة اإلحتياطات للحفاظ 

على الؤلمن العاـ، إال أف عبئ التعويض بقي على عاتق سكاهنا ك بالتاِف إذا كانت الضحية من سكاف البلدية فإهنا تتحمل دفع 
 أفريل 16الضريبة اؼبخصصة للتعويض عن أضرار ىذه التجمعات أك التجمهرات، ك بقي األمر كذلك إُف غاية صدكر قانوف 

 الذم جاء بنظاـ جديد مفاده أف البلدية مسؤكلة مدنيا عن األضرار الناصبة عن اعبنايات ك اعبنح اؼبرتكبة خبلؿ 1914
التجمهرات اؼبسلحة أك غّب اؼبسلحة اؼبقامة إقليميا إذباه األشخاص ك األمواؿ العامة أك اػباصة، ك يف حاؿ ما إذا كانت ىذه 
التجمهرات ك التجمعات مشكلو من عدة سكاف بلديات ، فإف كل كاحدة منها تكوف مسؤكلة بالقدر الذم وبدده القاضي، 
كما أف عبئ التعويض كاف يقع على البلدية ك الدكلة معا ك كاف بإمكاهنما الرجوع على اؼبتسببْب يف ىذه األضرار ، ك ذبدر 

 09 إُف غاية صدكر قانوف البلدية يف 1اإلشارة إُف أف إختصاص النظر يف مسؤكلية البلدية كاف يؤكؿ إُف القاضي العادم بفرنسا
 أصبحت الدكلة الفرنسية مسؤكلة ك لوحدىا عن أضرار التجمهر 1983 جانفي 07، كما أنو بصدكر قانوف 1986جانفي 

. مع إمكانية فبارسة دعول الرجوع ضد البلدية يف حالة ثبوت قياـ مسؤكلية ىذه األخّبة
 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 95ص : الشيخ لحسن بن الشيخ اث ملويا، مجلة المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني-1
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تكوف البلدية مسؤكلة "  من قانوف البلدية مسؤكليتها عن التجمهر ك التجمعات إذ نصت على 139يف اعبزائر كرست اؼبادة 

مدنيا عن اػبسائر ك األضرار الناصبة ك اعبنح اؼبرتكبة بالقوة العلنية أك بالعنف يف تراهبا فتصيب األشخاص أك األمواؿ، أك خبلؿ 

التجمهرات ك التجمعات على أف البلدية ليست مسؤكلة عن اإلتبلؼ ك الضرار الناصبة عن اغبرب أك عندما يساىم اؼبتضرركف 

عندإستقراء اؼبادة نبلحظ أف ىناؾ صبلة من الشركط على اساس اػبطأ اؼبفَبض، اؼبسند إُف الشرطة البلدية ك َف "  يف إحداثها

يكن للبلدية نفي مسؤكليتها إال إذا أثبتت أهنا قد إزبذت كافة اإلحتياطات للحفاظ على الؤلمن العاـ، إال أف عبئ التعويض 

بقي على عاتق سكاهنا ك بالتاِف إذا كانت الضحية من سكاف البلدية فإهنا تتحمل دفع الضريبة اؼبخصصة للتعويض عن أضرار 

 الذم جاء بنظاـ جديد مفاده 1914 أفريل 16ىذه التجمعات أك التجمهرات، ك بقي األمر كذلك إُف غاية صدكر قانوف 

أف البلدية مسؤكلة مدنيا عن األضرار الناصبة عن اعبنايات ك اعبنح اؼبرتكبة خبلؿ التجمهرات اؼبسلحة أك غّب اؼبسلحة اؼبقامة 

إقليميا إذباه األشخاص ك األمواؿ العامة أك اػباصة، ك يف حاؿ ما إذا كانت ىذه التجمهرات ك التجمعات مشكلو من عدة 

سكاف بلديات ، فإف كل كاحدة منها تكوف مسؤكلة بالقدر الذم وبدده القاضي، كما أف عبئ التعويض كاف يقع على البلدية 

ك الدكلة معا ك كاف بإمكاهنما الرجوع على اؼبتسببْب يف ىذه األضرار ، ك ذبدر اإلشارة إُف أف إختصاص النظر يف مسؤكلية 

 07، كما أنو بصدكر قانوف 1986 جانفي 09البلدية كاف يؤكؿ إُف القاضي العادم بفرنسا إُف غاية صدكر قانوف البلدية يف 

 أصبحت الدكلة الفرنسية مسؤكلة ك لوحدىا عن أضرار التجمهر مع إمكانية فبارسة دعول الرجوع ضد البلدية 1983جانفي 

. يف حالة ثبوت قياـ مسؤكلية ىذه األخّبة

فيما ىبص صفة اؼبرتكب الضرر فإف القضاء الفرنسي عاًف اؼبسألة ربت منظار كاسع إذ َف تشَبط أف ترتكب أعماؿ العنف - 
من أحد اؼبشاركْب يف التجمهر أك التجمع فقط بل جعل مسؤكلية البلدية تقـو بناءا على أعماؿ العنف الٍب يبارسها رجاؿ  

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 85: خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص- 1
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 فإف البلدية ال تكوف مسؤكلة عن األضرار الٍب 139فيما ىبص صفة الضحية، إلغنو حسب اؼبادة - الشرطة لتهدئة الوضع 

غبقت بالضحية اؼبشاركة يف التجمهر، ك ينبغي التمييز بْب اؼبشارؾ ك غّب اؼبشارؾ جد صعب على عكس القانوف الفرنسي 

. الذم يبنح اؼبشارؾ اؼبتضضر التعويض عما غبقو جراء التجمهر ك التجمع

   ك ذبدر اؼببلحظة أنو طبقا ؽبذه اؼبادة فإف البلدية ىي اؼبسؤكلة الوحيدة عن األضرار الناصبة عن التجمهر أك التجمع، رغم أف 

للدكلة أك البلدية اؼبصرح دبسؤكليتها حق الرجوع على اؼبتسببْب أك اؼبشَبكْب يف :"  من نفس القانوف تثّب اللبس بقوؽبا142اؼبادة 

لكن ال يرقى األمر غبد التصريح دبسؤكليتها بصفة قطعية عكس ما كاف اغباؿ عليو يف ظل القانوف القدٔف األمر "/ إحداث الضرر

.  حيث كانت مسانبة الدكلة يف تعويض الضرار تساكم النصف1967 جانفي 18 اؼبؤرخ يف 67-24رقم 

 إما إذا كانت التجمهرات أك التجمعات مكونة من سكاف عدة بلديات فإف كل كاحدة منها تكوف مسؤكلة عن اػبسائر أك 

. 1األضرار الناصبة، ك ذلك حسب النسبة الٍب ربددىا اعبهة القضائية اؼبختصة ك ىي اعبهة اإلدارية طبعا 

ينبغي التمييز بْب اؼبشارؾ ك غّب اؼبشارؾ جد صعب على عكس القانوف الفرنسي الذم يبنح اؼبشارؾ اؼبتضضر التعويض عما 

. غبقو جراء التجمهر ك التجمع

   ك ذبدر اؼببلحظة أنو طبقا ؽبذه اؼبادة فإف البلدية ىي اؼبسؤكلة الوحيدة عن األضرار الناصبة عن التجمهر أك التجمع، رغم أف 

للدكلة أك البلدية اؼبصرح دبسؤكليتها حق الرجوع على اؼبتسببْب أك اؼبشَبكْب يف :"  من نفس القانوف تثّب اللبس بقوؽبا142اؼبادة 

لكن ال يرقى األمر غبد التصريح دبسؤكليتها بصفة قطعية عكس ما كاف اغباؿ عليو يف ظل القانوف القدٔف األمر "/ إحداث الضرر

. 2 حيث كانت مسانبة الدكلة يف تعويض الضرار تساكم النصف 1967 جانفي 18 اؼبؤرخ يف 67-24رقم 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون البلدية 141 المادة 1
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 2003-500 ربت رقم فهرسة 2003 جواف 10ك يف ؾبلس قضاء جباية قبد أف الغرفة اإلدارية ضبلت بقرارىا الصادر ب 

باثاث منزلو إثر األعماؿ التخريبية الٍب جرت  (د ع ـ)اؼبسؤكلية عن األضرار اؼبادية الٍب غبقت باؼبدعي " القصر"،بلدية 1

. بالبلدية

  vІ -مسؤولية الدولة عن السيارات التابعة لها :

 تنص على غلزامية التأمْب على 15-74ؼبر \ فيما ىبص مسؤكلية الدكلة عن السيارات التابعة ؽبا قبد اؼبادة األكُف من ا

اؼبركبات لتغطية األضرار الٍب تسببها ىذه األخّب للغّب، ك يف اؼبادة الثلنية من نفس األمر أعفيت الدكلة من ىذا التأمْب غّب أنو 

يقع عليها إلتزاـ اؼبؤمن بالنسبة للمركبات الٍب سبلكها أك اؼبوجودة يف حراستها، ك بالتاِف فهي ملومة بتعويض ضحايا ىذه 

اؼبركبات التابعة ؽبا، ك يعود اإلختصاص يف منح ك تقدير ىذا التعويض للقضاء العادم ك ىذا تطبيقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة 

:  تكوف من إختصاص800خبلفا ألحكاـ اؼبادة "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك الٍب تنص على 801/802

اؼبنازعات اؼبتعلقة بكل دعول خاصة باؼبسؤكلية ك الرامية لطلب تعويض األضرار الناصبة عن سيارة تابعة للدكلة أك : احملاكم-  1

..." إحدل الواليات أك البلديات أك اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم

. 1...حلوؿ الدكلة ؿبل السائق يف حالة اغبوادث الٍب ربدثها اؼبركبات التابعة ؽبا- 

فاإلختصاص يف ىذه اغباالت يعود للقاضي اإلدارم بالرغم من اػبطأ شخصي ماداـ أف اإلدارة ستتكفل بالتعويض ما َف ينص 

. 2القانوف على خبلؼ ذلك

هبوز مباشرة الدعول اؼبدنية مع الدعول " حيث إعتمدت اؼبادة الثانية على اؼبادة الثالة من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك الٍب تنص

ك تكوف مقبولة أيا كاف الشخص اؼبدٓف أك اؼبعنوم اؼبعترب مسؤكال مدنيا عن "العامة يف كقت كاحد أماـ اعبهة القضائية نفسها

. الضرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية الجزائر، جامعة العام، القانون في العليا الدراسات لديبلوم بحث .الجزائري، التونسي القانون في العام للموظف الشخصية المسؤولية مصطفى،  شطارة1
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ك كذلك اغباؿ بالنسبة للدكلة ، ك الوالية ك االبلدية ك إحدل اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم يف حالة ما إذا 

. كانت غاية دعول اؼبسؤكلية ترمي إُف التعويض عن ضرر تسببو مركبة تابعة ؽبا

. المسؤولية اإلدارية على اساس مبدأ المساواة في تحمل األعباء و التكاليف  العامة: ب الثانيــــالمطل

 فاؼبخاطر الذم    هتتم نظرية اؼبساكاة أماـ األعباء العامة أساس بالضركرة ك تركز على إصبلحو دكف أدْف إىتماـ باػبطأ أك 

" يعترباف حسب كجهة نظر بعض أنصار النظرية ؾبرد شركط لقياـ اؼبسؤكلية ك ليس أساسا ؽبا فحسب األستاذ 

Delaubadrer " ال يبكن أف يتسب اػبطأ يف اجملاؿ اإلدارم إُف اإلدارة مباشرة، فاػبطأ يرتكب من قبل موظفْب ؾبهولْب

ك تتحمل اؼبسؤكلية ذمة مالية أخرل غّب ذمة مرتكب اػبطأ ك ىو ما يبْب اػبطأ ليس سول شرط من شركط قياـ اؼبسؤكلية 

. ك ليس أساسا ؽبا

.      كذلك فكرة اؼبخاطر فهي بتأسيس اؼبسؤكلية ك أمبا بالتوازف فقط بْب اؼبغاّف ك اؼبخاطر
   إف مبدأ اؼبساكاة حسب ىذا التحليل ىو يف حقيقتو أساس عاـ للمسؤكلية ك أساس كحيد ك يتطلب تعميمها، فكلما 

. حصل ضرر كلما كاف ىناؾ مساس دببدأ اؼبساكاة
إف مبادئ العدؿ ك اؼبساكاة تقتضي أف ال يتحمل أم فرد بسبب إضرار اإلدارة أعباء إضافية أكثر من اآلخرين، ك لذلك 

.    1ضحايا ىذه األضرار- ينبغي أف تعوض الدكلة، ك ىي الفاعل غّب اؼبباشر

    القضاء طبق ىذا اؼببدأ يف حالتْب ك نبا مسؤكلية اإلدارة عن عدـ تنفيذ األحكاـ ك اؼبسؤكلية اإلدارية بسبب نصوص 

. قانونية ك ىو ما سنتعرض إليو
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 122:  مسعود شيهوب، المسؤولية عن اإلخالل بمبدأ المساواة،دراسة مقارنة ديوان المطبوعات الجامعية ، ص- 1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. مسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام و القرارات القضائية: رع األولــــــــــالف

:  اعبزائرم على أنو1996 من دستور 145  نصت اؼبادة 
". على كل األجهزة الدكلة اؼبختصة أف تقـو يف كل كقت ك يف كل مكاف ك يف صبيع الظركؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء  " 

صبيع األحكاـ قابلة للتنفيذ يف كل أكباء اعبمهورية ، ك : "  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على أف324  كما نصت اؼبادة 

آلجل التنفيذ اعبربم لؤلحكاـ ك القرارات، يطلب قضاء النيابة العامة مباشرة إستعماؿ القوة العمومية، ك يشعر الواِف 

بذلك عندما يكوف التنفيذ من شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ إُف درجة اػبطورة، يبكن للواِف ك بطلب مسبب يقدمو يف أجل 

". أشهر (03)يوما من تاريخ إشعاره أف يلتمس التوقيف اؼبؤقت ؼبدة أقصاىا ثبلثة  (30)ثبلثْب 

 2009 مايو 22 اؼبؤرخ يف 08-09  ك حسنا فعل اؼبشرع عند تعديلو ؽبذه اؼبادة خاصة الفقرة الثالثة منها بالقانوف رقم 

، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية بتقييده غبق الواِف يف االعَباض على تنفيذ اغبكم 66/154اؼبعدؿ ك اؼبتمم لؤلمر 

. القضائي اؼبشعر بو، إذا كاف تنفيذه إخبلؿ جسيم بالنظاـ العاـ

  إذف القاعدة العامة ىي أف األحكاـ ك القرارات القضائية اغبائزة لقوة الشيء اؼبقضي فيو كاجبة النفاذ ك يقع علة السلطة 

العامة مد يد العوف ك يف حالة رفضها ىنا يتشكل خطأ جسيم يستوجب مسؤكليتها، ك قد يكوف دبربر، ك ىنا يكوف 

: للمضركر اغبق يف التعويض جراء ما غبقو من أضرار على اساس اؼبسؤكلية بدكف خطأ ك االمتناع يكوف يف حالتْب

: حالة رفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائي صادر ضدىا- 1

   غالبا مات رفض اإلدارة القضائية الصادرة ك ىي إشكالية زبص اؼبنازعات اإلدارية ذلك أنو يف اؼبنازعات العادية قبد 
. جزاءات لعدـ تنفيذ األفراد كاغبجز مثبل

.    ك لقد أبعدت ىذه اعبزاءات عن اإلدارة لعدـ إمكانية التنفيذ األفراد كاغبجز مثبل
. (أمواؿ اإلدارة)  ك لقد ابعدت ىذه اعبزاءات عن اإلدارة اإلدارة لعدـ اإلمكانية للحجز على اؼباؿ العاـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ( من القانوف اؼبدٓف689اؼبادة )أك التصرؼ فيو فيو أك سبلكو بالتقادـ 

 ك يف حالة رفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائي صادر ضدىا مبيز بْب القرارات اؼبتعلقة بدعول ذباكز السلطة ك تلك اؼبتعلقة 
. بدعول التعويض

: مسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ القرارت القضائية المتعلقة بدعوى اإللغاء- 1

   نظم اؼبشرع القاعدة العامة ىي أف األحكاـ ك القرارات القضائية اغبائزة لقوة الشيء اؼبقضي فيو كاجبة النفاذ ك يقع علة 

السلطة العامة مد يد العوف ك يف حالة رفضها ىنا يتشكل خطأ جسيم يستوجب مسؤكليتها، ك قد يكوف دبربر، ك ىنا 

. يكوف للمضركر اغبق يف التعويض جراء ما غبقو من أضرار على اساس اؼبسؤكلية بدكف خطأ

: مسؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ قرار قضائي المتعلق بدعوى التعويض- 2   

 18 اؼبؤرخ يف 02-91 اؼبالغى دبوجب القانوف رقم 48-75   نظم اؼبشرع اعبزائرم كيفيات التعويض دبوجب األمر 

.  الذم وبدد القواعد اػباصة اؼبطبقة على بعض األحكاـ القضائية1991يناير 

: علما أف القرارات القضائية ىي اؼبتعلقة فقط بالتعويض بتوفر شرطاف ك نبا " (05)   نصة اؼبادة اػبامسة منو 
. أف تكوف القرارت هنائية-   أ

.   أف وبدد اؼببلغ احملكـو بو على اإلدارة-  ب
.  على اإلجراءات ك كيفيات اؼبطالبة بالتعويض عن طريق اػبزينة العمومية10 إُف 06    كما تنصت اؼبواد من 

 ІІ- حالة رفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائي لشخص آخر غير األشخاص المعنوية العامة :

   إعترب الفقو الفقو اإلدارة تنفيذ أك منح يد اؼبساعدةمن أجل تنفيذ قرار حكم هنائي لفائدة فرد ضد آخر يعد خرقا ؼببدأ 

اؼبساكاة ك ربمل األعباء ك التكاليف العامة ك يرتب مسؤكليتها عن تعويض الضرار البلحقة باؼبدعي صاحي صاحب اغبكم 

 .أك القرار على اساس ىذا اؼببدأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" "  " كوتياس"أما القضاء، فإف أكؿ قرار قضائي كضع مسؤكلية اإلدارة بسبب اإلمتناع عن تنفيذ أحكاـ القضاء من خبلؿ قرار 

يف ملكية " كوتياس" أقرت احملكمة الفرنسية حق السيد 1908 فرباير 13اليونآف األصل ك تتلخص كقائع القضية، يف أنو بتاريخ 

قطعة أرض إكتسبها من الدكلة، لكن اغبكومة الفرنسية رفضت منح القوة اؼبسلحة لتنفيذ اغبكم ك طرد األغراب اغبائزين عليها منذ 

.  مدة طويلة ك الرافضْب اػبركج منها ك ذلك حبجة اغبفاظ على النظاـ العاـ

حيث قبل ؾبلس الدكلة الطلب على أساس اؼبخاطر اإلستثنائية للجوار دكف أف يلجأ إُف اػبطأ متعرضا بأف حيازة كزارة اغبربية 

. لآلالت خطّبة يف ظركؼ فباثلة ربتوم على ـباطر تلك الٍب تنتج عادة عن اعبوار يرتب مسؤكليتها

   ك لقد سنحت الفرصة بعد ذلك للمحكمة العليا للتعبّب عن موقفها بوضوح ك إعبلهنا تطبيق نظرية اؼبخاطر اإلستثنائية 

ضد كزير " بن حساف أضبد" للجوار، ك بالتاِف السّب على طريق اإلجتهاد القضائي الفرنسي، ك يتضح ذلك من خبلؿ قضية 

.  1الداخلية

   حيث تتلخص ك قائع القضية يف إشتعاؿ حريق يف مرآب تابع حملافظة الشرطة اؼبركزية باعبزائر العاصمة، ك كاف نتيجة ألنفجار 

خزاف بنزين، فأسفر اغبادث عن كفاة زكجة اؼبدعى بن حساف أضبد ك جنينها ك إبنتو، فرفع دعول أماـ الغرفة اإلدارية دبجلس 

قضاء اعبزائر قصد تعويضو، فقضت على الدكلة فبثلة يف كزير الداخلية بالتعويض، ك أقرت حوؿ تأسيس مسؤكلية اإلدارة أف 

كجود مثل ىذا اػبزاف يشكل ـباطر إستثنائية على الشخاص ك األمواؿ ك أف األضرار الٍب تلحق بالضحايا ضمن ىذه الظركؼ 

. تتجاكز يف خطورهتا األعباء الٍب يتحملها عادة األفراد

ك يف نفس الوقت ذكرت احملكمة العليا دببدأ اؼبسؤكلية بدكف خطأ عند اإلمتناع عن تنفيذ بسبب ضركرات النظاـ العاـ 

. ك القرارات البلحقة لو" كوتياس"مستعملة نفس العبارات الٍب إستعملها القضاء الفرنسي خاصة يف قرار 
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: مالحظات ىامة: رع الثــانيـــــــــــالف
إذا تعلق األمر بتنفيذ أحكاـ القضاء بسبب اغبفاظ على النظاـ ك األمن العموميْب، فغن اإلدارة تكوف مسؤكلة رغم - 1

أهنا َف ترتكب أم خطأ من طرؼ اؼبسؤكلْب دبعُب أف اؼبسؤكلية ىنا تقـو بدكف خطأ على عكس إذا كاف إمتناع اإلدارة عن 

تنفيذ أحكاـ القضاء بعيدا على اغبفاظ على النظاـ العاـ ك أبلمن العمومي ك بل ألسباب أخرل، فإف اؼبسؤكلية اإلدارية 

. تكوف على اساس اػبطأ اؼبرتكب من جانب اإلدارة، ك ىنا زبرج عن ؾباؿ اؼبسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ

( 2001 يونيو 26 اؼبؤرخ يف 01/09قانوف ) مكرر من قانوف العقوبات 138   ك لقد نص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

: على ما يلي

كل موظف عمومي إستعمل سلطة كظيفتو لتوقيف تنفيذ حكم قشائي أك إمتنع أك عرقل التنفيذ يعاقب باغببس من   " 
".  دج50.000,00 دج إُف 5.000,00سنوات ك بغرامة من  (03)أشهر إُف ثبلث (06)ستة

تراض تنفيذ حكم ‘ك حسنا ما فعل اؼبشرع يف ىذا التعديل، إذ أضفى الطابع اعبزائي على كقف أك عرقلة أك اإلمتناع أك 
قضائي من طرؼ اؼبوظف العمومي ك قرر عقبوبتو باغببس، ك ىنا ما هبعل يف رأينا نوعا من الصرامة يف تنفيذ أحكاـ 

. القضاء
: فيما يتعلق بمسؤولية اإلدارة بسبب نصوص قانونية- 2  

  فيجب ىنا التمييز بْب مسؤكلية ىذه األخّبة ك بْب مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا التشريعية حيث أف تقرير كلتا اؼبسؤكليتْب 

. يقـو على نفس األساس أال كىو مبدأ اؼبساكاة يف ربمل األعباء ك التكاليف العامة

 ك تتلخص كقائعها 1"ال فلورات "   ك ىو اؼببدأ الذم إرتكبو إتبعو ؾبلس الدكلة الفرنسي يف قضية شركة منتجات اغبليب 

 منع صناعة ك بيع الكريبة من اغبليب اػبالص، ك من آثار ىذا القانوف أف توقفت الشركة 09/06/1934يف أف قانوف 

. كانت تنتجها من اغبليب اػباص ك الفوؿ السودآف ك صفار البيض" ال قرادين" عن صناعة نوع من الكريبة يدعى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك من خبلؿ تنفيذىا ؽبذا القانوف ظهر أهنا الوحيدة الٍب توقف إنتاجها ؽبذا النوع من الكريبة، فبا دفعها لرفع دعول 

. للمطالبة بدفع تعويض عن األضرار غّب العادية الٍب غبقت هبا ك الناصبة عن صدكر ىذا القانوف

 هبذه اؼبناسبة أقر بعدـ كجود ما يسمح بأف اؼبشرع قصد ربميل 1938 يناير 14   إف ؾبلس الدكلة يف قراره الصادر يف 

عبئ غّب عادم ال يف النص القانوٓف ك ال يف األعماؿ التحضّبية ك ال من ظركؼ القضية، حيث أف " ال فلورات"شركة 

. ىذا العبئ الذم شرع لفائدة اعبميع هبب أف يتحملو اعبميع دكف إستثناء

.    من ىنا قيذبل اجمللس اغبكم للشركة بالتعويض على أساس مبدأ اؼبساكاة يف ربمل األعباء ك التكاليف العامة

 :1   ك عليو يتضح أنو ك لقياـ اؼبسؤكلية اإلدارية بسبب نصوص تشريعية البد من توافر شركط ك تتمثل فيما يلي

. عدـ النص يف التشريع على مبدأ عدـ التعويض عن األضرار الناصبة عن تنفيذ اغبكم القضائي- 1

. النص على منع نشاط غّب مشركع- 2

. أف يكوف الضرر غّب عادم ك خاص- 3

اؼبسؤكلية يف القانوف العاـ مثلها يف القانوف اػباص تستلـز توافر شركط حٌب يبكن القوؿ بقيامها، ك بالتاِف حق اؼبتضرر يف 

. اغبصوؿ على تعويض ك ىو ما تطرقنا إليو من خبلؿ الفصلْب الذين مت دراستهما سابقا
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 كلية الجزائر، جامعة العام، القانون في العليا الدراسات لديبلوم بحث .الجزائري، التونسي القانون في العام للموظف الشخصية المسؤولية مصطفى، شطارة 1
 1974 الحقوق،                      
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 األسس الٍب ك اعبزائرم القضاء اذباه عن الكشف اعبزائر يف اإلدارة العمومية مسؤكلية نظاـ بتطور اؼبتعلقة الدراسة ىذه منا اقتضت

 .اؼبدنية اؼبسؤكلية قواعد اإلدارم القاضي فيها استبعد الٍب اإلدارية اؼبسؤكلية ـ نظا ل إؿ بالنظر كىذا ا، عليو اعتمد

 فيو ا بْب كالٍب اؼبسؤكلية ىذه ماىية د ربدم يف انطلقنا كمنها ب، عدة جواف من دراستها منا تطلبت اإلدارية اؼبسؤكلية عبارة إف

 القاضي ـ ألز ما ىذا إف ، ؽبا خاص نظاـ كإرساء ا إقرارهُف إ ا أخّب انتهت الٍب التطورات عرض خبلؿ من اؼبسؤكلية ق ىذ انشأة

 من جزئية كلو بصورة اعبزائر يف تطبيقو عرؼ اإلدارية اؼبسؤكلية نظاـ التطبيق إف ؾباؿ من اؼبدٓف القانوف قواعد إُف استبعاد اإلدارم

 .اعبزائر يف االستعمار الفرنسي طبقو الذم الكولونياِف القانوف طرؼ

منا  استلـز ما ىذا اإلدارية اؼبسؤكلية لنظاـ اعبزائرم القضاء مدل تطبيق عن للبحث كاسعا سؤال طرحنا فلقد االستقبلؿ بعد أما

 .كالقضائية التشريعية التطورات دراسة

 األمر دبوجب 1973 جويلية 05 غاية إُف السبعينات حٌب كىذا الفرنسية  بالقواعد العمل سبديد على القضاء عمل االستقبلؿ فبعد

 يف العمومية اإلدارة مسؤكلية نظاـ تطور البحث عن ألزمتنا النقطة ىذه إف األمر، ىذا إُف دعت موضوعية  ألسباب62/157

 ؾباؿ يف القضاء اعبزائرم هبا عمل الٍب القرارات بالتحليل ا تناكلن اؼبنطلق ىذا كمن عليها اؼبطبقة القواعد عن مصدر كالبحث اعبزائر،

 لقانوف ا قواعد استبعد فيها كالذم ببلنكو، قرار أقرىا الٍب الكبلسيكية اإلدارية قواعد اؼبسؤكلية عليها مطبقا العمومية اإلدارة مسؤكلية

. د األفرا عن اإلدارة ؼ الختبل اؼبدٓف

 للعبارات ذلك يف اإلدارية  ،مستندا اؼبسؤكلية اعبزائرم نظاـ القاضي فيها طبق قرارات ثبلث على إال نتحصل َف الشأف فإننا ىذا كيف

 .القرارات ىذه تأسيس هبا يف لبلستدالؿ ببلنكو قرار يف الواردة

 ىذه  إف1996 سنة يف كآخرىا ، 1982 سنة يف كاآلخر ، 1966 سنة  يف أكؽبا متباعدة، زمنية فَبات يف القرارات ىذه فظهرت

 يف قرار كردت الٍب الدكلة لكلمة اإلدارية اؼبادة يف الفاصل القاضي خبلؿ استبداؿ من جزائرم قضائي باجتهاد توحي القرارات

 .جهة من نكو ىذا ببل ر قرا بعبارات االستدالؿ عند باإلدارة ببلنكو
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 األكؿ للقرار بالنسبة مقبوال جد يكوف األمر فاف اؼبسؤكلية اإلدارية، فصل دببدأ االستعانة ألسباب بالنسبة أخرل جهة         كمن
 ؽبذه استحضارا يعد الثآف القرار يف القضاء إليو اذبو ما إف اؼبدٓف،إال القانوف إُف الرجوع استلـز قانوٓف فراغ أماـ ألننا1966 سنة

 ىذه إف اعبزائرم الدكلة ؾبلس عن الذم صدر الثالث للقرار بالنسبة عادم غّب يعد كاألمر ا، تطبيقو ؾباؿ غّب النعداـ ال اؼببادئ
 من خبلؿ مبتورة نفسها كجدت اإلدارية اؼبسؤكلية قواعد تطبيق خبللو الفِب كمن دبفهومو اإلدارم القانوف قواعد لتطبيق احملاكالت
 اإلدارية اؼبسؤكلية نظاـ يف اعتمدت الٍب األسس اؼبدنية إف أسس اؼبسؤكلية على القضاء فيها اعتمد حيث أخرل، قضائية تطبيقات

 ،إف اإلدارية اؼبادة يف القضائية بالتطبيقات ربطها من خبلؿ صوره كعددنا كقضاء فقها مفهومو بينا كالذم اؼبرفقي، على اػبطأ بنيت
 اإلدارة ؼبسؤكلية القضائية التطبيقات أكضحنا ىذا التطور من كانطبلقا ، اػبطأ ب غيا يف حٌب ا اعتماده إُف تطور أساس اؼبسؤكلية

 التحوؿ إبراز حاكلنا الثآف الفصل كيف.ا الدكلة حاِف ؾبلس ظل كيف سابقا العليا احملكمة"األعلى اجمللس" يف قضاء خطأ بدكف
 .القضاء كأقره التشريع سنو ما على يف معتمدين اإلدارية القانوٓف للمسؤكلية للنظاـ التدرهبي
 ذات كأصبحت القواعد ىذه تطورت حيث اإلدارية، قواعد اؼبسؤكلية تطبيق يف األكؿ الفصل يف أكضحناه عما تغّب األمر      إف

 على لدليل القاضي طرؼ من تطبيقها كاف اإلدارة، ؼبساءلة قانونية نصوص سن يف انطلق اؼبشرع أف قبد فبهذا أساس تشريعي،
 عن كاؼبسؤكلية ل، كاؼبستشف البلدية ؼبسؤكلية تطرقنا بالتحليل خبلؿ من أبرزناه ما كىذا اعبزائرم باؼبفهـو إدارية تأسيس مسؤكلية

 .الثآف الفصل يف بإيضاحها قمنا كالٍب كغّبىا اإلرىابية، األعماؿ
 اؼبسؤكلية بقواعد االستعانة الؿ خ من م اؼبدف القانوف مواد ارتكز على اإلدارية اؼبادة يف الفاصل القاضي فاف أخرل جهة       كمن
 أمامو اؼبطركحة للقضايا حلوال ليستنبط األشياء عن الناشئة كاؼبسؤكلية ر الغي عمل عن كاؼبسؤكلية التقصّبية، اؼبسؤكلية اؼبدنية أم

 .حاليا الدكلة ؾبلس أماـ أك سابقا، العليا باحملكمة اإلدارية أماـ الغرفة سواء
الدعول  ىذه ؾباؿ من اإلدارم التظلم فأستبعد األخرل ىي عرفت تطورا اإلدارية اؼبسؤكلية دعول إجراءات فإف ذلك إُف ضف

 . ػبصوصيتها السيارات حوادث عن اإلدارة مسؤكلية كذلك ،كاستبعدت
نظاـ  كاف إليو، نستند أف يرؽ ال اإلدارية اؼبسؤكلية قواعد الفصل كتطبيق قاعدة استعماؿ خبلؿ من سابقا يف أكضحناه ما إف

 كحدكم نظاـ أماـ أننا ىل اصح كبعبارة ، اؼبدنية اؼبسؤكلية بقواعد القضاء استعانة خبلؿ من ذلك غّب اعبزائر يف اؼبسؤكلية
 للمسؤكلية؟

 :النتائج

العامة  اإلدارة مسؤكلية أف منو نفهم ما كىذا .لئلدارة اؼبدنية بعبارة اؼبسؤكلية فيها صرح ـ.ا. ؽ من7 اؼبادة فإف اؼبشرع جهة من -

  اؼبدٓف،آم القانوف مواد من كغّبىا 136 ك 126 ك 124 تتضمنها اؼبواد كالٍب اؼبدنية اؼبسؤكلية يف اؼبوجودة القواعد لنفس زبضع
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 .ؿبدكدة تطبيقات يف اعبزائرم إليها القضاء استند كالذم اإلدارم القاضي هبا الٍب عمل الفصل قاعدة االبتعاد عن

 . اؼبدنية االدارية عن اؼبسؤكلية دعول يبيز كاف الذم التظلم شرط استبعاد -

 ؿ خبل من كىذا اعبزائر، يف اإلدارة ؼبسؤكلية م القانوف النظاـ اغباصل يف التطور خبلؿ من اؼبسؤكلية نظاـ توحيد إُف االذباه -

 قمنا الٍب /03/ 007786 رقم ملف ، 2007 ، الدكلة ؾبلس قرارات إحدل يف أنو ذلك على يدؿ كما القواعد، العمل بنفس

 يستمد بالغّب البلحق الضرر التعويض عن كجوب مبدأ أف حيثياتو إحدل يف كجاء اؼبنحى ىذا يف  اذبو11 بتاريخ قرار :ا بتحليلو

 الفقرة 7 اؼبادة يف الدكلة اؼبذكورة مؤسسات على للتطبيق ؿ قاب اؼببدأ ىذا كأف اؼبدٓف، من القانوف 124 اؼبادة أحكاـ من مصدره

 يؤكد ما ىذا ـ فاف.ا.ؽ من7 اؼبادة نص مع القرار ىذا بنشاطها،كبربط مرتبط احملدث للضرر الفعل داـ ما ، ـ.ا.ؽ من األخّبة

 .للمسؤكلية اإلدارية القانوٓف النظاـ لتوحيد القضاء كجهة

بنا  دفع ما ىذا إف ق يف نشأت ذم اؿ غّب بواقع اعبزائرم القضاء كاؼبدنية قبل اإلدارية اؼبسؤكلية بْب الفصل قاعدة تطبيق اصطداـ-

 ،كبعبارة اإلدارية اؼبسؤكلية كبْب بينها اعبوىرم توضيح االختبلؼ خبلؿ من ر اعبزائ يف ة رم اإلدا ؼبسؤكلية ؿ القانوٓف النظاـ إلبراز

 هبا كعمل ؼبشرع ا أقرىا الٍب القانونية النصوص يف بعض قاعدهتا كجدت الٍب اعبزائرم دبفهومها اإلدارية اؼبسؤكلية أصح اختبلؼ

 .القاضي اعبزائرم

 جهة يف فقط االختبلؼ يكمن إذ العادم القضاء أماـ بو عما يعمل كثّبا تبتعد ال اإلدارية دعول اؿ يف اؼبتبعة اإلجراءات -

 .الدكلة ،كؾبلس اإلدارية احملاكم هبا زبتص أصبحت التقاضي الٍب

 .اإلدارية الدعول يف للفصل قضائيتْب اؼبؤسستْب كجهتْب ىاتْب إنشاء إف الوضع ىذا يواكب قانونا يتطلب

ىذا  أف إال كاإلدارية اؼبدنية ت اإلجراءا بْب الفصل يف االذباه كاإلدارية يربر اؼبدنية اإلجراءات قانوف خبلؿ من اؼبشرع تدخل -

 .األخرل باإلجراءات يتعلق ؼبا بالنسبة حالو على األمر كبقي التقاضي جهات أماـ اؼبتبعة اإلجراءات مس الفصل

 االزدكاج ىذا أف دنا كج البحث ىذا خبلؿ فمن ، فصلو قبل كاف يعتمدىا الٍب القواعد لنفس اإلدارية اؼبسؤكلية بنظاـ االذباه -

 .السابق يف كاف كما اؼبسؤكلية نظاـ كحدة إُف تدرهبية يتجو بصورة

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة

 :التوصيات

ىذا  يربز أكاديبي تكوين من ينطلق ، اعبزائرم دبفهومو ؽبا نظاـ من إرساء بد ال اإلدارية، اؼبسؤكلية نظاـ استقرار أماـ نكوف حٌب -

كباػبصوص  اؼبقارف، القانوف إليو توصل فبا كاالستفادة من اإلطبلع يبنع ال كىذا اعبزائرية، العمومية اإلدارة بقانوف اؼبتعلق النظاـ

 .فيها نشأت الٍب كبيئتها دبفهومها يف اعبزائر العمومية اإلدارة مسؤكلية  نظاـ يطور ما بأخذ لكن الفرنسي، القانوف

ىذا  هبعل ما يف كىذا ، اإلدارية اؼبادة يف االجتهاد بناء يف يساىم تكوينا إداريا اإلدارية اؼبادة يف الفاصل القاضي تكوين ضركرة -

 . الدكلة كؾبلس اإلدارية احملاكم إنشاء خبلؿ من اغباصلة التطورات مع ليتناسب سليما تأسيسا قراراتو يؤسس القاضي

يف  الفاصل القاضي قبل من اؼبنتهجة األسس على كالوقوؼ البحث العلمي بناء يف اإلسهاـ خبلؽبا كمن القضائية القرارات نشر -

 ما مدل :ىي إليو توصلنا فبا ؾبددا انطبلقا فيها البحث كتستدعي الدراسة، ىذه دبجاؿ ترتبط لٍب ا النقطة اإلدارية إف اؼبادة

 ؟ اإلدارم القانوف استقبللية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراجع قائمة

 

 : العربية باللغة المراجع : أوال

 

 : القانونية النصوص 1/
 : الدساتير /1 /

 لسنة الشعبية الديبقراطية اعبزائرية اعبمهورية دستور إصدار  يتضمن22/11/1976يف   مؤرخ97 /11/ :رقم أمر: 1976دستور

 24/11/1976 بتاريخ الصادرة 94 العدد ر ج 1976  نوفمرب21 استفتاء يف عليو اؼبصادؽ ، 1976

 الدستور تعديل نص بإصدار اؼبتعلق 1989  فيفرم28يف  اؼبؤرخ18/89/ رقم  الرئاسي اؼبرسـو : 1989 لسنة الدستورم التعديل

 01/03/1989 بتاريخ الصادرة 09 العدد ر ج ، 1989 فيفرم 23 .استفتاء يف عليو اؼبصادؽ

 نص بإصدار اؼبتعلق ، 1996  ديسمرب - / 07 يف  اؼبؤرخ96 /438 رقم الرئاسي ااؼبرسـو : 1996 لسنة الدستورم لتعديل ا

 1996 ديسمرب 08 بتاريخ الصادرة ، 76 العدد ر ج ، 1996  نوفمرب28 استفتاء يف عليو اؼبصادؽ الدستور تعديل

 :األوامر و القوانين ) التشريعية النصوص /2
 :القوانين /أ

  31/12/1962سنة اؼبؤرخ يف  ،2 العدد ر ج الفرنسي، .بالتشريع  العمل سبديد اؼبتضمن ،157-62 - قانوف  
  43 العدد .ر  األعلى،ج اجمللس إنشاء   اؼبتضمن18/06/1963يف     اؼبؤرخ218-63  قانوف
 08 ر  العدد ج  1985 16  /02/ يف كترقيتها، اؼبؤرخ الصحة حبماية يتعلق ،05 - 85 القانوف
 اإلجراءات قانوف ،اؼبتضمن 1966 يونيو8 يف ،  اؼبؤرخ 154-66األمر ـ كيتم يعدؿ 1986 يناير 28 يف  مؤرخ01 /86 قانوف

 04 العدد ر ج اؼبدنية،
 53 العدد ر.،ج 1989/.12/12/ يف كسّبىا اؼبؤرخ كتنظيمها العليا احملكمة بصبلحيات اؼبتعلق 22-89 قانوف
 15العدد  ر ج البلدية ، قانوف ،اؼبتضمن 07/04/1990يف   اؼبؤرخ90/08قانوف 

  15العدد  ر ج الوالية ، قانوف ،اؼبتضمن 07/04/1990يف   اؼبؤرخ90/09انوف ؽ
. 36 ج ر عدد 08/07/1966 اؼبؤرخ يف 154-66، يعدؿ ك يتمم األمر رقم 08/08/1990 اؼبؤرخ يف 28-90قانوف 

، اؼبتعلق بإختصاصات ؾبلس الدكلة ك تنظيمو ك عملو، 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 01-98القانوف العضوم رقم 
. 37ج ر العدد 

 37، اؼبتعلق باحملاكم اإلدارية،ج ر العدد 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 02-98القانوف العضوم رقم 
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراجع قائمة

 ، اؼبتعلق بإختصاصات ؿبكمة التنازع ك تنظيمها ك عملها،ج ر 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 03-98القانوف العضوم رقم 
. 39العدد 
 اؼبتضمن قا اإلجراءات 08/07/1966، اؼبؤرخ يف 66/155، يعدؿ ك يتمم األمر 26/07/2001 اؼبؤرخ يف 08-01قانوف 

 34اعبزائية، ج ر العدد 
 ، يتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسْب،ج ر 06/02/2005 اؼبؤرخ يف 04-05قانوف 
. 12العدد 

. 21، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية، ج ر العدد 25/02/2008 اؼبؤرخ يف 09-08قانوف رقم 
 

: األوامـــــر/ ب
 

 96، يتضمن التنظيم القضائي ج ر العدد 16/11/1965 اؼبؤرخ يف 65/278األمر -    
 46، اؼبتضمن القانوف الساسي للوظيفة العمومية ج ر العدد 02/06/1966 اؼبؤرخ يف 66/133األمر    - 
           بالفرنسية 70 ك 63 ر ع،ج (إلستدراؾ) يتضمن قانوف افجراءات اؼبدنية08/07/1966 اؼبؤرخ يف 66/154األمر  - 
 52 اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية، ج ر العدد 17/07/1967 اؼبؤرخ يف 67/90األمر   - 
. 15 ع، يتعلق بئللزامية التأمْب على السيارات، ك بنظاـ التأمْب على األضرار، ج ر30/01/1974 اؼبؤرخ يف 74/15األمر   - 
 ، اؼبتضمن 18/07/1963 اؼبؤرخ يف  63/218، يتضمن تتميم القانوف رقم 12/07/1974 اؼبؤرخ يف 74/72األمر رقم   - 

. 58نشاء اجمللس األعلى، ج ر، العدد ا         
. 58ج ر /  اؼبتضمن إحداث اجملالس القضائية12/07/1974 اؼبؤرخ يف 74/73األمر رقم   - 
. 78 اؼبتضمن القانوف اؼبدٓف اؼبعدؿ ك اؼبتمم ج ر رقم 26/09/1975 اؼبؤرخ يف 75/58األمر   - 
 46ج ر رقم /  العموميةللوظيفة ، اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ 15/07/2006 اؼبؤرخ يف 06/03األمر   - 

: النصــوص التنظــيمية- 3  
 

. 54 الذم يبنع صنع ك بيع ك إستعماؿ اؼبفرقعات، ج ر العدد 02/08/1963 اؼبؤرخ يف 63/291اؼبرسـو -     
 اؼبؤرخ يف 65/278 وبدد دبوجبو بدأ سرياف مفعوؿ األمر 08/06/1966 مؤرخ يف 66/159اؼبرسـو     - 
. 50 اؼبتضمن التنظيم القضائي العدد 16/11/1965       
. 50 يتعلق بسّب اجملالس القضاءية ك احملاكم ،ج ر عدد 08/06/1966 مؤرخ يف 66/159اؼبرسـو     - 
، وبدد قائمة اجملالس  القضائية ك إختصاصها اإلقليمي، ج ر 29/04/1986 اؼبؤرخ يف 86/107اؼبرسـو     - 
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 يتعلق دبنح التعويضات لصاٌف أشخاص طبيعيْب  13/02/1999 اؼبؤرخ يف 99/47اؼبرسـو التنفيذم -       

. 09           ضحايا اضرار جسدية ك مادية نتيجة أعماؿ إرىابية ج ر عدد 

 من القانوف 04 وبدد كيفيات تطبيق أحكاـ اؼبادة 20/07/1999 اؼبؤرخ يف 99/144اؼبرسـو التنفيذم       - 

. 48 اؼبتعلق بإستعادة الوئاـ اؼبدٓف ج ر العدد 99/08       

: المؤلفــــات – 4     
 

 1999 الروبانة، دار :اعبزائر ، اإلدارم القانوف يف الوجيز ، عمار بوضياؼ - .

 2008 كالتوزيع، للنشر جسور : اعبزائر ، اإلدارم القضاء ، عمار بوضياؼ - .
 2002 ، كالتوزيع .للنشر العلـو دار : ،عنابة اإلدارية اؼبنازعات يف الصغّب،الوجيز ؿبمد  بعلي -
 2004.كالتوزيع للنشر العلـو دار :عنابو اعبزائر، ، اإلدارم القانوف الصغّب، ؿبمد  بعلي -

 2004 للنشر دارالعلـو :الدكلة،عنابة ؾبلس ، اإلدارم القضاء ، الصغّب ؿبمد بعلي - .
 .األكؿ اعبزء ، 2002ىومة دار:الدكلة،اعبزائر ؾبلس قضاء يف غبسْب،اؼبنتقى ملويا آث شيخ  بن -

 2004 دارىومة:الدكلة،اعبزائر ؾبلس قضاء يف غبسْب،اؼبنتقى ملويا آث شيخ بن - .
 اػبلدكنية، دار :اعبزائر األكُف، الطبعة .اػبطأ أساس اإلدارية؛اؼبسؤكلية على اؼبسؤكلية يف ،دركس غبسْب ملويا آث شيخ بن- 

2007 .
 للنشر اػبلدكنية دار :اعبزائر األكُف، الطبعة .، خطأ بدكف اؼبسؤكلية اإلدارية؛ اؼبسؤكلية يف دركس ,غبسْب ملويا آث شيخ  بن -

 2007 كالتوزيع،
 دار :اعبزائر األكُف، الطبعة اإلدارية اؼبسؤكلية .يف التعويض نظاـ ؛ اإلدارية اؼبسؤكلية يف دركس ، غبسْب ملويا آث شيخ بن -

 2007 اػبلدكنية،
 2006.دارىومة، :الرابعة،اعبزائر العاـ،الطبعة اعبزائي القانوف يف أحسن،الوجيز بوسقيعة - 

 1999 اعبامعية اؼبطبوعات ديواف:اإلدارم،اعبزائر القضاء حسْب، مصطفى حسْب - .
 1994.اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف:اإلدارم،اعبزائر القانوف يف ؿبفوظ،اؼبسؤكلية لعشب -
 1976 العريب، الفكر دار:القاىرة ـ، األحكا يف الطعن كطرؽ التعويض اإلدارم؛قضاء القضاء سليماف، الطماكم ؿبمد -

 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف :اعبزائر خالد، .بيوض ك أقبق فائز ترصبة ، السادسة الطبعة ، اإلدارية اؼبنازعات ، أضبد ؿبيو - -
2005 
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 الثآف اعبزء 2004 مليلة، عْب اؽبدل دار :الثانيةاعبزائر الطبعة ، اعبزائرم اؼبدٓف القانوف شرح ، السعدم صربم ؿبمد السعدم-

 1970 اؼبعارؼ دار :مصر األكُف؛ الطبعة ؛ االدارم القضاء ، سعاد الشرقاكم -

 1982 كالتوزيع، للنشر الوطنية الشركة .:اعبزائر ، موظفيها أعماؿ عن اإلدارة ؼبسؤكلية القانوٓف األساس عمار، عوابدم -

 2004  ، اعبامعية اؼبطبوعات .ديواف اعبزائر الثانية، الطبعة اإلدارية، اؼبسؤكلية نظرية ، عمار عوابدم -

 1995 العربية، النهضة دار : مقارنة،القاىرة .دراسة ؛ ة العاـ الطبية للمرافق خطأ دكف اؼبسؤكلية ، علي ضبدم عمر -

 2005 اعبامعية، .اؼبطبوعات ديواف:السادسة،اعبزائر لبللتزاـ،الطبعة العامة سليماف،النظرية علي علي -

 1993 بوزريعة،   كاعبرائد للمجبلت اعبزائرية .اؼبطبعة :اعبزائر ، القضائية السلطة أعماؿ عن الدكلة حسْب،مسؤكلية فرهبة -

 1994.العربية  النهضة دار:ة،القاىرة اإلدارم اؼبسؤكلية قضاء يف رأفت،دركس فودة -

 2001 اعبامعية اؼبطبوعات ديواف:اإلدارية،اعبزائر اؼبسؤكلية قانوف رشيد، خلويف - .

 ديواف :اعبزائر الثانية، الطبعة كدعول القضاء الكامل .السلطة ذباكز دعول قبوؿ شركط ؛ اإلدارية اؼبنازعة قانوف رشيد، خلويف -

 2001 اعبامعية، اؼبطبوعات

 2005 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف :اإلدارم،اعبزائر .القضاء كاختصاص تنظيم ؛ اإلدارية اؼبنازعات قانوف ، رشيد خلويف -
 اعبزء 1998 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف اعبزائر، أمامها ، كاإلجراءات ؛اؽبيئات اإلدارية للمنازعات العامة اؼببادمء ، مسعود شيهوب -

 .الثآف
 1999 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف .:اعبزائر ، االختصاص نظرية ؛ اإلدارية للمنازعات العامة اؼببادئ مسعود، شيهوب -
. 2000 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف .:اإلدارم،اعبزائر القانوف يف كتطبيقاهتا اؼبخاطر عن اؼبسؤكلية ، مسعود شيهوب -

 : الجامعية الرسائل /5       
 يف العليا الدراسات لديبلـو حبث .اعبزائرم، التونسي القانوف يف العاـ للموظف الشخصية اؼبسؤكلية مصطفى، شطارة       -

 1974 اغبقوؽ، كلية اعبزائر، جامعة العاـ، القانوف

 اعبزائر، جامعة كاؼبالية، اإلدارة يف .ماجستّب رسالة العامة، اؼبستشفيات داخل كالصيدِف الطبيب مسؤكلية ، صبعة  ضبيدة     -

2001 
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 : الجامعية الرسائل /5 -
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 ملخـــص مذكـــرة الماستـــــر

شديد التأثر باإلجتهاد القضائي الفرنسي يف ىذا اجملاؿ، بإعتباره األصل ك كذا - كما نعلمو– أف القضاء اإلدارم يف اعبزائر 
اؼبرجع يف ما ىبص السابقات، ك دبا أف القضاء اإلدارم اعبزائرم ال يزاؿ فتيا فإنو ال يزاؿ َف يصل بعد إُف درجة التطور الٍب 

فمن ناحية اإلجراءات القضائية اؼبتبعة أماـ اعبهات القضائية اإلدارية ، فهي ال تزاؿ مندؾبة ضمن ، كصل إليها نظّبه يف فرنسا
. قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف حْب هبب إفرادىا بقانوف خاص ك مستقل

إضافة إُف ذلك قبد النصوص القانونية باؼبسؤكلية اإلدارية متشتتة ك غّب ملمة بكافة اؼبواضيع احمليطة هبا يف كقت أصبح التشريع 
 ناىيك عن أف القضاء اعبزائرم الذم ال يزاؿ ال يتحكم يف ىذه اؼبادة، إذ أف ،كمصدر أساسي ك أكُف للقانوف يف كافة ؾباالتو

. إجتهاده غّب مستقر ك أحكامو غّب مسببة تسبيبا كافيا ك معظم القرارات غّب متاحة للنشر ك اإلطبلع
فلتحقيق اإلزدكاجية القضائية الفعلية يف ببلدنا وبتاج األمر إُف ضركرة زبصيص القضاة يف القانوف اإلدارم الذم أصبح أمرا 

ؿبتوما خاصة بعد الوعي الذم يشهده اؼبواطن العادم الذم أصبح يراقب أعماؿ اإلدارة ك يسعى لنيل حقوقو عن األضرار الٍب 
. تنتج عن أعماؽبا يف ظل تعديل الدستور اعبديد الذم توعد أف يتيح لو ضمانات أكثر ك ديبقراطية أكسع ك شفافية أكرب 
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Abstract of the master thesis 

 
That the administrative judiciary in Algeria - as we know it - is very influenced by the French 

jurisprudence in this field, as it is the original and this reference in the matter of the previous 

ones, and since the Algerian administrative judiciary is still young, it still has not yet reached 

the degree of development reached by his counterpart in France. 

In terms of judicial procedures followed before administrative judicial authorities, they are 

still integrated within the Civil Procedure Law, while they must be singled out by a special 

and independent law. 

In addition, we find the legal texts of administrative responsibility dispersed and unfamiliar 

with all the issues surrounding them, at a time when legislation has become a primary and 

primary source of law in all its fields. 

Not to mention that the Algerian judiciary, which still does not control this article, as its 

jurisprudence is unstable and its provisions are not causing sufficient cause and most 

decisions are not available for publication and access. 

In order to achieve actual judicial duplication in our country, it is necessary to allocate judges 

in the administrative law, which has become an inevitable matter, especially after the 

awareness witnessed by the ordinary citizen who has been observing the work of the 

administration and seeking to obtain his rights from the damages that result from its actions 

in light of the amendment of the new constitution, which has vowed to allow It has more 

guarantees, wider democracy and greater transparency than before. 
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 4 / The Public Utilities Modernization Theory          5 / Attachment and personal error theory.  

 6 / Estimation of compensation       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


