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 قال تعالى " و ال تقف ما ليس لك  بو عمم إن السمع و البصر و الفوائد كل
 أولئك عنو مسؤوال" 

 

 .36سىسة اإلسشاء آٌت 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى : 
أسرتي الكريمة التي كانت الميد الذي حممني عمى        

جسر الحياة وحماني من أشواكيا المعرقمة في شتى 
 المجاالت.

أخص بالذكر أمي الغالية منبع النصائح و          
دي الطاىرة رحمو اهلل وتغمده اإلرشاد ، إلى روح وال

 فسيح جنانو .
،سمير،مباركة  عقبةإلى أخوتي األعزاء :فوزي ،       

كرام الذين وقفوا إلى جانبي وساندوني معنويا وماديا.   وا 
 إلى عمتي و زوجة أخي وأبنائو سندس ،شيماء ولجين.
إلى خطيبي صالح الذي كان معي خطوة بخطوة و سندا 

 لي في كل عثرة.
 ،صديقاتي األعزاء وىيبة ، وحيدة،صباح ،حدة إلى

لى كل زمالء الدفعة.  سمية،سييمة و نادية وا 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

الشكر هلل القدير الذي تكرم عمي بالعقل الراجح الذي حمل توجييات المساعدين الكرام من 
أجمي األساتذة العظام ،وعمى رأسيم األستاذة كمفالي خولة التي قامت باإلشراف عمى ىذه 
المذكرة ،والتي كانت بالنسبة لي شمعة نور عمى أخطائي تمر مرور ،وقد كان لتوجيياتيا 

 م األثر في إعداد ىذه المذكرة.عظي
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة قسم العموم القانونية و اإلدارية و عمال المكتبة بكمية 

 الحقوق و العموم السياسية .
لى  لى كل األساتذة األجالء الذين تمقيت منيم العمم و المعرفة في جميع مراحل الدراسة ،وا  وا 

 .وآرائو و تشجيعا تكل من لم يبخل عمي بأفكاره و 
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 مقـــــــدمــة
 

تمارس اإلدارة نشاطيا من خبلل أسموبين أوليما ما تصدره بإرادتيا المنفردة وثانييما ما       
 تصدره بتوافق إرادتيا مع طرف آخر و ما ييمنا في بحثنا ىو ما تصدره بإرادتيا المنفردة.

رة المنفردة أعمال قانونية و أخرى مادية و ترتب عن ينتج عن نشاطات أو تصرفات اإلدا     
 ىذه األعمال مسؤولية اإلدارة .

ينتج عن مسؤولية اإلدارة عن أعماليا القانونية االنفرادية أي قراراتيا التي تصدرىا غير     
المشروعة بطبلن القرار اإلداري الذي يكون مرجعو أسباب شكمية ، كما لو أصابو عيب في 

اإلجراءات الواجب إتباعيا ، أو تم إصدار ىذا القرار عن جية غير مختصة ، أو الشكل أو 
 كان معيبا بعيب االنحراف في استعمال السمطة أو المحل أو السبب .

كما تقوم مسؤولية اإلدارة عمى بعض قراراتيا المشروعة و أخذنا كمثال قرار نزع الممكية في     
 حالة تعسف اإلدارة .

ليتيا عن أعماليا المادية و ىي طائفة األعمال التي تقوم بيا السمطة اإلدارية تترتب مسؤو    
دون أن تقصد من ورائيا ترتيب أي أثر قانوني و كانت مسؤولية اإلدارة تقوم عن أعماليا 
المادية عمى أساس الخطأ ثم تطور الوضع و استحدث القضاء الفرنسي أساسا آخر وىو نظرية 

 االت متعددة.المخاطر التي تشمل مج

 
 إن ليذا الموضوع أىمية معتبرة في المجال النظري و العممي عمى السواء :   
في المجال النظري : تتجمى أىميتو في حداثة الموضوع نفسو الذي ال يزال مجاال لمبحث و    

 الدراسة و ىذا ألنو مازال يشيد إلى حد اآلن تطورا ممحوظا في تطبيقاتو .
مي : تبدو أىميتو في المسؤولية اإلدارية التي تثبت من جانب اإلدارة ، في المجال العم    

 فأصبح المتقاضين أساسا يؤسسون بو دعواىم الرامية إلى جبر األضرار التي تمحق بيم .

 
و تتمثل إشكالية البحث في : ما مدى إمكانية مساءلة اإلدارة عن أعماليا االنفرادية ، وما     

 محصول عمى التعويض البلزم لجبر األضرار الناتجة عن ىذه األعمال ؟ىي اآلليات الكفيمة ل
 



  ب
 

إن أسباب و دوافع اختيار ىذا الموضوع تتمثل في كثرة األخطاء اإلدارية و مساسيا      
لحقوق و حريات األفراد بشكل ممفت لبلنتباه مع قمة الضوابط أو القيود التي تحد منيا سواء 

قضائي مع صعوبة إثبات ىذه األعمال الضارة من طرف عمى المستوى التشريعي أو ال
 المتضرر من اإلدارة التي تمتمك امتيازات السمطة العامة .

 
تجدر اإلشارة إلى ذكر الصعوبات التي تواجو كل باحث من خبلل إعداده لبحثو ،  ال      

ة مداىا سيما عندما يحاول تشخيص المسؤولية اإلدارية إذ أن ىذه المسؤولية تتطمب معرف
بإطبلع عمى عدد كبير من االجتيادات القضائية التي تقرىا أو تنكرىا غير أنو قد تعذر 
الحصول عمى العدد الكافي من ىذه القرارات القضائية التي تدعم ىذا البحث  ، إضافة إلى 

 نقص المراجع المتخصصة و كذا النصوص القانونية المتعمقة بموضوع الدراسة .

 
بيعة الدراسة االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي و ذلك عند رصد وقد اقتضت ط    

مشكمة المسؤولية اإلدارية بيدف معرفة أحكاميا واآلثار المترتبة عنيا و ذلك باالستعانة 
 بالنصوص التشريعية  و كذلك القرارات التي ليا عبلقة بالموضع باإلضافة إلى اآلراء الفقيية .

 
البحث إلى فصمين و قد تم التناول في الفصل األول مسؤولية اإلدارة  ولقد تم تقسيم خطة    

عن أعماليا القانونية االنفرادية و الذي تم تقسيمو إلى مبحثين ىما كاآلتي المبحث األول : 
مسؤولية اإلدارة عن قراراتيا غير المشروعة أما المبحث الثاني فيتضمن مسؤولية اإلدارة عن 

عض قراراتيا المشروعة أما فيما يخص الفصل الثاني فيو كاآلتي مسؤولية قراراتيا المعدومة و ب
اإلدارة عن أعماليا المادية وتم تقسيم ىذا الفصل بدوره إلى مبحثين متتالين المبحث األول 
تناولنا فيو مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ أما فيما يخص المبحث الثاني فقد تم التطرق فيو 

 رة عمى أساس المخاطر .إلى مسؤولية اإلدا
 وأخيرا خاتمة لمموضوع تحتوي عمى النتائج المتوصل إلييا.      
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 الفصل األول
 مسؤولية اإلدارة عمى أعماليا القانونية االنفرادية

مناط مسؤولية اإلدارة في مجال القرارات اإلدارية ىو عدم مشروعية تمك القرارات و إن 
المشروعية من شأنيا التأثير عمى ثبوت المسؤولية  كان نوع و درجة جسامة عدم

اإلدارية ،حيث أن عدم مشروعية القرار من الناحية الشكمية ال تؤدي في جميع األحوال 
 إلى تقرير مسؤولية اإلدارة عنو.

و عمى العكس من ذلك فإن مسؤولية اإلدارة تقوم دائما إذا ما أصاب القرار اإلداري     
 من الناحية الموضوعية. أحد عيوب المشروعية

وليذا التقسيم أىمية بالغة نظرا لما لكل نوع من نوعي البطبلن من دور في ترتيب 
 مسؤولية اإلدارة عمى نحو ما.

كما أنو في بعض األحيان تسأل اإلدارة عمى قراراتيا اإلدارية المعدومة وحتى المشروعة 
 وىذا ما سوف نوضحو من خبلل المبحثين اآلتيين:

 ث األول :المبح
 المسؤولية اإلدارية عمى عدم مشروعية القرار اإلداري.      

 المبحث الثاني :
 المسؤولية اإلدارية عمى القرارات المعدومة و القرارات المشروعة.
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 األولانًبحث 

 انًسؤونٍت اإلداسٌت عهى عذو يششوعٍت انقشاس اإلداسي

 
كما لى أصاته عٍة فً الشكل أو كىن مزجعه أسثاب شكلٍة تطالن القزار اإلداري قذ ٌ        

 اإلجزاءات الىاجة إتثاعها ،أو تم إصذار هذا القزار عه غٍز جهة مختصة .

 

 المطمب األول
 صور عدم المشروعية الشكمية لمقرار اإلداري

 
 ر تتخذ عدم مشروعية القرار اإلداري من الناحية الشكمية إحدى الصورتين أوليما صدو       

القرار في الشكل أو اإلجراء الذي حدده القانون إلصداره ،أو عن غير الشخص المختص الذي 
 منحو المشرع سمطة التقرير .

 
 الفرع األول :عيب الشكل و اإلجراءات في القرار اإلداري:     
يكون القرار اإلداري مشوبا بعيب الشكل متى صدر عمى خبلف األشكال واإلجراءات التي      

 ددىا القانون إلصداره ،والتي قصد المشرع حين استوجبيا تحقيق المصمحة العامة .ح
 أوال:تعريف عيب الشكل واإلجراءات:      
تعددت صور التعريف ليذا العيب فمنيم من قال:"بانو إىمال أو عدم صحة اإلجراءات      

 الشكمية الواجب إتباعيا في العمل اإلداري ".
ر بأنو "عدم احترام القواعد اإلجرائية أو الشكمية المقررة في القانون بمعناه وىناك تعريف آخ     

الواسع إلصدار القرارات اإلدارية سواء كان ذلك بإىمال تمك القواعد بصورة كمية أم بمخالفتيا 
 جزئيا ".
ومن ىذه التعاريف يمكن استخبلص تعريف جامع لعيب الشكل واإلجراءات بأنو "تجاىل      
رة لمشكميات واإلجراءات التي قررىا القانون عند إصدارىا القرار اإلداري سواء كان اإلىمال اإلدا

    (1كميا أو جزئيا مقصود أم غير مقصود ".)
   

 . 327،ص 2005دارالثقافة لمنشر والتوزيع ،القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق .فيد عبد الكرأبو العثم ،
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 الشكل واإلجراءات في القرار اإلداري:ثانيا :أىمية ركن  
إن لركن الشكل و اإلجراءات في القرارات اإلدارية أىمية قصوى و حيوية بالنسبة       

 العامة وبالنسبة لممصمحة الخاصة لؤلفراد.  لممصمحة
 أىمية ركن الشكل واإلجراءات في القرارات اإلدارية بالنسبة لممصمحة العامة:ـ1    
كل واإلجراءات في القرارات اإلدارية دورا ىاما وحيويا في حماية المصمحة العامة لركن الش     

 وتحقيق أىدافيا .
براز إرادة  فيو       اذ قرار إداري خفي ات السمطة اإلدارية الباطنة أوال يقوم بدور تجسيد  وا 

ون بتنفيذه لقرار فيمتزمعمومة ومعروفة  لدى المخاطبين  باومظاىر خارجية  م معين ،في صور
. 

كما يمعب ركن الشكل واإلجراءات دورا حيويا في تدعيم  وتقوية مبدأ الشرعية في الدولة      
 ،إذ يوسع في مصادر ومظاىر ونطاق أحكام الشرعية الشكمية لمقرارات اإلدارية .

 أىمية ركن الشكل و اإلجراءات في القرارات  اإلدارية لممصمحة الخاصة :-2    
 كن الشكل واإلجراءات دورا حيويا في حماية مصالح وحقوق وحريات األفراد منيمعب ر      

 انحرافات وتعسف وتسرع وارتجال السمطات  اإلدارية أثناء القيام بأعمال وظائفيا .
لذا سنجد بعد قميل أن جل الشكميات الجوىرية واإلجراءات الوجوبية في القرارات اإلدارية       

اري بيدف تأكيد وضمان حماية حقوق وحريات ومصالح األفراد قضاء اإلدقد قررىا المشرع و ال
مخاطر زلل وارتحال وتسرع السمطات اإلدارية في ممارسة مظاىر  السمطة العامة أثناء القيام 
بوظائفيا ألن ىذه الشكميات الجوىرية  اإلجراءات الوجوبية توفر لمسمطات اإلدارية  فرص 

دبر الحكيم والرؤية الواضحة والتأني في الوصول إلى حقيقة بسبلمة التروي اليادئ والتبصر والت
 (1ومعقولية وشرعية.)

 ثالثا :صور األشكال واإلجراءات :     
 قسم الفقو والقضاء اإلداريين األشكال واإلجراءات إلى جوىرية وأخرى ثانوية .

إجراء أو شكل معين في  وىذا يعني أن المشرع ألزم اإلدارة احترامـ األشكال الجوىرية :1    
 إصدار قرارىا دون أن تكون ليا سمطة تقديرية ،ومن األمثمة في ذلك :

 
ص  2009.الطبعة الخامسة الجزائر نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداري( عمار عوابدي .1)

 .75،74ص
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شرع صراحة و يفرض عمى اإلدارة أن حيث يتدخل المأ ـ وجوب تسبيب القرار اإلداري :     
 تسبب قرارىا تسبيبا واضحا .

 
كما في حالة معاقبة موظف  وذلكوجوب استشارة جية معينة قبل إتحاد القرار :-ب    

ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة دون استشارة لجنة الموظفين وىذا ما أورده قانون الوظيف 
القرار اإلداري الصادر الذي لم تحترم فيو اإلدارة ففي مثل ىذه األمثمة ،فإن  06/03العمومي 

 ىذا الشكل و اإلجراء الجوىري يصبح معرضا لئللغاء لتخمف ركن من أركانو.
 

إذا كانت القواعد اإلجرائية أو الشكمية مقررة لصالح ـ األشكال الثانوية )غير الجوىرية (: 2    
تمك التي لم يمزم القانون احتراميا فبل يترتب اإلدارة، فبل تعد من األشكال و اإلجراءات الجوىري 

عمى إغفاليا بطبلن القرار اإلداري مثل ذلك إذا طمب الموظف النقل من مكان آلخر ،ووافقت 
اإلدارة و أصدرت قرار النقل دون استشارة لجنة الموظفين،فبل يجوز               لممعني 

 لجانب اإلجرائي في القرار.الطعن في ىذا القرار بالبطبلن بحجة عدم مراعاة ا
إذن فاألثر المترتب عن إغفال شكل جوىري ليس ذاتو المترتب عن إغفال شكل ثانوي و      

 لكن ،ىل يجوز لئلدارة استدراك ركن الشكل بعد إصدارىا لمقرار اإلداري؟
ار ىنا يجب التمييز بين الشكل و اإلجراء الذي يتطمبو القانون و ىو ضروري إلتمام القر     

 فإن االستدراك ال يصحح القرار .
أما إذا كان االستدراك تعمق ببيان أو شكل غي ضروري كأن يكون الخطأ ماديا،فينا يمكن      

 (1لئلدارة استدراكو.)

 
 
 
 
 
 

مطبوعات مخبر اإلجتياد القضائي وأثره عمى حزكة التشريع األعمال اإلدارية و منازعاتيا.الزين عزري. (1)
 .19، ص2010،الجزائر،
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 الفرع الثاني:عيب عدم االختصاص في القرار اإلداري 
إن القرار اإلداري يعتبر باطبل إذا كان مخالفا لقواعد االختصاص،و يعتبر عيب عدم       

االختصاص كان أول وجو لئللغاء أمام مجمس الدولة الفرنسي الذي كان لو الفضل في إيجاده 
 و تقرير قاعدتو و إيجاده.

 عريف عيب عدم االختصاص:أوال :ت      
يعرف عيب عدم االختصاص بأنو :"عدم األىمية القانونية لسمطة اإلدارية في اتخاذ قرار       

 أو أي تصرف ال يدخل في اختصاصاتيا ".
بأنو عدم أىمية الموظف لمقيام بتصرف يكون من الواجب أن يقوم بو يعرفو بونار:"      

 (1)موظف آخر".
دم القدرة عمى مباشرة عمل معين جعمو القانون من اختصاص سمطة أو ويعرف كذلك"ع     

 (2ىيئة أو فرد آخر")
و األصل أنو يجب عمى رجل اإلدارة أن ال يمارس عمبل قانونيا معينا الن المشرع جعمو      

من سمطة أو ىيئة أو فرد آخر إال إذا كان يممك القيام بو بمقتضى قاعدة قانونية ،فإذا قام 
 ون أن يممك حق القيام بو كان عممو مخالفا لمقانون لمخالفتو قاعدة االختصاص.بعمل د
 ثانيا :صور عدم االختصاص:      
يمكن تقسيم صور عدم االختصاص تبعا لجسامة ىذا العيب،إلى صورتين اثنتين تتمثل      

 (3األولى في صورة عدم االختصاص البسيط و الصورة الثانية في العيب الجسيم.)
يقتصر العيب في ىذه الحالة عمى مخالفة قواعد ـ عيب عدم االختصاص البسيط:1   

االختصاص أي عند مخالفة القواعد اإلقميمية أو الزمنية أو الموضوعية و ىو أكثر حدوثا و 
 أقل خطورة من العيب الجسيم.

دارية إذا كانت بعض الييئات و السمطات اإلأ ـ عدم االختصاص اإلقميمي )المكاني(:    
 تمارس اختصاصاتيا عبر كامل إقميم الدولة )رئيس الجميورية ،الوزير األول ،الوزير(فإن 

 
 .307،306( فيد عبد الكريم أبو العثم،مرجع سابق،صص1)
 .574،ص1999الدار الجامعية،بيروت،.يالقضاء اإلداري و مجمس شورى الدولة المبنان(عبد الغني بسيوني عبد اهلل.2)
 .310،309الكريم أبو العثم،نفس المرجع،ص( فيد عبد 3)
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ىيئات وسمطة اإلدارة المحمية )رئيس المجمس الشعبي البمدي ،الوالي( يقيد و يحدد القانون 
طار اختصاصيا اإلقميمي ،حيث يترتب عمى تجاوزىا لذلك النطاق بطبلن قراراتيا ألنيا  نطاق وا 

ر يمتد أثره إلى بمدية أو بمديات مشوبة بعدم االختصاص المكاني ،كأن تصدر بمدية قرا
 (1أخرى)
يتعين عمى المسؤول اإلداري أن يصدر قراراتو في حدود النطاق المكاني الذي يدخل في       

دائرة اختصاصو،فيشكل اتخاذ قرار من رئيس بمدية يتعمق بتراب بمدية أخرى عيبا يعرض القرار 
ىذا النوع من عدم االختصاص قميل  لئللغاء عمى أساس عدم االختصاص اإلقميمي ،و يعتبر

 (2الوقوع عمميا.)
ىو تحديد البعد الزمني أو المدة الزمنية المحددة لمسمطة ب ـ عدم االختصاص الزماني:      

اإلدارية المختصة لممارسة اختصاصيا و التي يجوز ليا خبلل إصدار قرارات إدارية،مثل مدة 
معينة لموالة و الوزراء و المديرين العاممين  المجالس الشعبية الوالئية والبمدية و مدة

 (.3لممؤسسات)
في ىذه الحالة نجد السمطة اإلدارية و بسبب شروط المدة المحترمة تتصرف وىي ليست      

 مختصة بعد فقيا الختصاصيا و نكون بصدد تمك الحالة:
 عندما تتخذ السمطة اإلدارية قرارات سابقة لتعينيا -
نتياء وظائفيا ،باستثناء فرضية الحكومة التي قدمت استقالتيا و تمك التي تتخذىا بعد ا -

 التي يجب عمييا معالجة القضايا الجارية ،أو عندما ال تتخذ أي إجراء لمحمول و اإلنابة.

 عندما تكون المدة التي في متناول اإلدارة لمتصرف قد انتيت . -

في تمك الوظيفة ونقوم عندما تعين سمطة إدارية في وظيفة ما ،لكن لم يتم تنصيبيا  -
 باتخاذ القرارات اإلدارية.

  
  

 
 .168،ص2005دار العموم لمنشر و التوزيع،الوجيز في المنازعات اإلدارية.( محمد الصغير بعمي،1)
 .17( الزين عزري،مرجع سابق،ص2)
 .  73،ص.مرجع سابق نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة و القانون اإلداري( عمار عوابدي، 3)
 

 



سؤولية اإلدارة عمى أعماليا القانونية االنفراديةم                                                             الفصل األول  

 

9 

 وقد يحدد القانون مدة وظائف بعض السمطات اإلدارية كما ىو عميو الحال بالنسبة   

لممجالس التداولية رؤساء البمديات،وتبعا ليذه الشروط فإن القرارات المسبقة تكون ذات   قيمة 
حال  أيةقانونية ،إذا كانت متخذة ليبد سريانيا في تاريخ الحق النتياء سمطات مصدرىا وعمى  

ن وقع التبميغ بو  ،فإذا اتخذ القرار اإلداري في المدة المحددة قانونا. فإنو يبقى صحيحا حتى وا 
إال بعد تمك المدة ،فالميم موزانة اتخاذه في الميعاد الممنوح لمسمطة اإلدارية،                  

       (.  1وال ييم تاريخ تبميغ لممعني باألمر)
 وضوعي :ختصاص الماال عدمج ـ   

يتم تحديد الموضوعات وطبيعة األعمال التي يجوز لمشخص المختص أن يتخذىا ويصدر 
قرارات إدارية ،بحيث ال يجب أن يتخطاىا فبممارسة اختصاصو واال وقعت قراراتو مشوبة 

 ( .2بعيب عدم االختصاص الموضوعي)
ع حدود األعمال وىذا يعني أن الجية اإلدارية مصدرة القرار تكون قد التزمت في موضو 

التي رخص ليا المشرع فييا وأناط بيا ،ألن المشرع ال يحدد الجيات اإلدارية فقط ،بل حدد 
صبلحياتيا وأعماليا التي ال تخرج نطاقيا فكمما تمتزم اإلدارة في قراراتيا حدود صبلحياتيا 

 الموضوعية ،كان القرار معيبا بعيب عدم االختصاص وتعرض لئللغاء .
 ة عمى ذلك :ومن األمثم

 ـ اعتداء سمطة إدارية عمى اختصاص سمطة أخرى مساوية ليا : 1  
 وذلك كان يصدر وزير قرارا في موضوع ىو من اختصاص وزير أخر .

 ـ اعتداء سمطة أدنى عمى اختصاصات سمطة رئاسية ليا : 2  
 كأن يصدر رئيس مصمحة قرارا في موضوع ىو من اختصاص رئيس م.س.ب.

 طة رئاسية عمى اختصاص سمطة أدنى :ـ اعتداء سم 3
ومثال ذلك كأن يصدر والي قرار في موضوع ىو من اختصاص رئيس الدائرة )قرار ىدم بناء  

 مثبل(
 
 
الطبعة الثانية،دار ىومة،عين المشروعية. لدروس في المنازعات اإلدارية ووسائبن الشيخ آث ممويا، لحسين( 1)

 .80،ص2006مميمة،

 .73.مرجع سابق،ص  نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة و القانون اإلداري، ( عمار عوابدي 2)
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 ـ اعتداء سمطة مركزية عمى اختصاص سمطة ال مركزية:4
 إن مزايا البلمركزية اإلدارية ىو توزيع االختصاص بين ىيئات مركزية و أخرى غير     

وتسييبل لسير المرافق العامة،ولذلك حدد  مركزية مستقمة،وذلك لتقريب اإلدارة من المواطن
 المشرع صبلحيات كل منيا،ومن ثم فميس لمسمطة المركزية إصدار قرار في موضوع ىو 
ال كان القرار معيبا بعيب عدم االختصاص الموضوعي)  (1من اختصاص سمطة المركزية وا 

في  يظير عدم االختصاص الجسيمـ عيب عدم االختصاص الجسيم)اغتصاب السمطة(:2
 الحالتين:

 ال عبلقة لو باإلدارة ال يممك أي صفة لمقيام بالعمل اإلداري.ـ صدور القرار من فرد أو شخص 
ـ اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة التشريعية)اإلدارة العامة( عمى اختصاص 

 (2السمطة التشريعية والسمطة القضائية.)
يعتبر ىذا العيب من قبيل اغتصاب السمطة إذا  دي:أ ـ القرار اإلداري الصادر من فرد عا 

ما كان القرار اإلداري صادرا من فرد عادي ليست لو أي صفة عامة ،باعتباره ال يممك أصبل 
حق مباشرة  االختصاصات اإلدارية أي تعوزه صفة الموظف في أعمال اإلدارة ،وىنا يكون 

 القرار الصادر منعدما وال قيمة لو وال أثر .
وتتمثل في صدور القرار ـ اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة التشريعية : ب    

عن السمطة اإلدارية في حين انو من اختصاص السمطة التشريعية بموجب أحكام الدستور ،وقد 
أشارت محكمة القضاء اإلداري في مصدر لذلك بقوليا :"إذ ينص القانون عمى تشكيل لجنة ما 

إنو ال يصح تعديل ىذا التشكيل إن رؤي تقرير ضمان أكبر إال ممن يممكو عمى وجو معين ف
قانونا وىو المشرع ،أما السمطة القائمة عمى تنفيذ القانون فإنيا ال تممك أصبل تعديل التشكيل 

 اغتصاب السمطة فيقع باطبل".،فإن فعمت كان تصرفيا من قبيل 
فإن أصدرت اإلدارة قرار ة القضائية:ج ـ اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمط 

 منعدما فقد أشارت محكمة القضاء  يدخل في اختصاص السمطة القضائية كان

     
 .17،16الزين عزري، مرجع سابق، ص ص (1)
 .168محمد الصغير بعمي، مرجع سابق، ص  (2)
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مصر بقوليا "ومن حيث أن ىناك نزاعا جديا في الممكية مما يستدعي طرحو  اإلداري في
ليفصل فيما إذا كانت األرض من المنافع العامة أو من أمبلك الخاصة ،يكون  القضاء عمى

القرار المطعون فيو إذ قضى باإلزالة قد خالف القانون النطوائو عمى عيب عدم 
 (1االختصاص.")

 
 المطمب الثاني

 صور عدم المشروعية الموضوعية في القرارات اإلدارية
دم المشروعية الموضوعية يكون دائما محبل لئللغاء متى توافرت القرار اإلداري المشوب بع     

شروط قبول دعوى إلغائو و لمتعويض عن آثاره متى قامت أركان المسؤولية اإلدارية األخرى 
بين القرار غير المشروع والذي يشكل خطأ مرفقيا إذا لم  ةالمتمثمة في الضرر ،والعبلقة السببي

 أصاب صاحب الشأن.يكن متعمدا و بين الضرر الذي 
،أو  لو يكون القرار اإلداري مشوبا بعدم المشروعية الموضوعية إذا شابو عيب في المح     

السبب أو إذا صدر ىذا القرار مشوبا بعيب في غايتو أي االنحراف في استعمل السمطة وىذا 
 ما سوف نمقي عميو الضوء من خبلل ثبلث فروع:

 الفرع األول :عيب السبب:     
حق ممارستو وفقا لما  إذا كان عمى رجل اإلدارة أن يمارس تصرفا قانونيا إذا أواله القانون    

ذا كان ممزما بأن يتقيد باإلجراءات والشكميات المقررة ،فإنو  تقضي بو قواعد االختصاص ،وا 
ذلك يجب أن يبني قراره عمى حالة واقعية أو قانونية صحيحة من شأنيا أن تجعمو يتدخل 

 قرارا إداريا سميما .فيصدر 
 أوال:تعريف عيب السبب:      
قدمت عدة محاوالت فقيية وقضائية لتعريف السبب في القرار:"إن اإلداري منيا التعريف      

الذي يقول :"إن السبب المميم ىو تمك الحالة الخارجية التي تولد في نفس رجل اإلدارة احتمال 
 (  2إدارة عمل معين.")

   
 .318د الكريم أبو العثم،مرجع سابق ،ص( فيد عب1)
 .67،66.ص ص نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة و القانون اإلداري(  عمار عوابدي ،2) 
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ويعرف أيضا بأنو:" الحالة القانونية أو الواقعية التي تجعل اإلدارة تتدخل لتصدر القرار     
 اإلداري."

فموال ىذا الخطأ لما أصدرت  ا:قرار تأديب موظف ارتكب خطاء تأديبيمثال الحالة القانونيةـ    
 اإلدارة القرار.

:كإصدار اإلدارة قرار لمواجية مظاىرات أو إضطربات من شأنيا أن مثال الحالة الواقعية ـ     
تؤثر عمى النظام العام )كإصدار رئيس الجميورية مرسوما رئاسيا في حالتي الطوارئ أو 

 (1 األمن العام لمدولة في خطر لما كان لئلدارة إصدار ىذا القرار.)الحصار(،فموال
  ثانيا شروط تحقق السبب في القرار اإلداري:      
 حتى يكون القرار اإلداري صحيحا في ركن السبب فبل بد من توافر الشروط التالية:     
دة أسباب وتبين أن األصل أن اإلدارة في إقرار معين بعـ أن يكون السبب مشروعا: 1     

 (.                  2بعضيا ثبتت صحتيا ،وكانت كافية لتبرير اتخاذ القرار)

إن إصدار اإلدارة لمقرار يجب أن يكون لوضع واقعي ـ أن يكون السبب قائما موجودا: 2     
أو قانوني ،فيذا زال الوضع أو عدم وجوده أصبل ال يعطي لئلدارة حق إصدار القرار و 

 .(3مرار فيو)االست
 الفرع الثاني :عيب االنحراف بالسمطة :     

بالسمطة متى تنكر مصدره لمممحة العامة في إصداره يقع القرار اإلداري مشوبا بعيب االنحراف 
 (.4ليذا القرار بقصد تحقيق غاية كالمحاباة أو االنتقام أو تحقيق مصالح ذاتية أو سياسية)

 
 
 
 
 .21،20،ص ص ( الزين عزري ،مرجع سابق1)
 .365( فيد عبد الكريم أبو العثم،مرجع سابق،ص 2)
 .21( الزين عزري ،مرجع سابق،ص3)
دار الفكر الجامعي المسؤولية اإلدارية في مجال العقود والقرارات اإلدارية.( عبد العزيز عبد المنعم خميفة،4)

 .181،ص2007،اإلسكندرية،
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 :أوال:تعريف عيب االنحراف بالسمطة    
ىو عيب من عيوب القرار اإلداري و الذي نصادفو عندما تستعمل سمطة إدارية ما      

 ( .1تمك السمطات) منحت من أجمو بإرادتيا سمطاتيا لتحقيق ىدف غير الذي
يرتبط عيب انحراف السمطة بالغاية المراد تحقيقيا من إصدار القرار اإلداري ،والغاية التي      

اليدف المحدد الذي أراد  ةتحقيقيا ىي تحقيق الصالح العام ومراعا يتعين عمى رجل اإلدارة
القانون تحقيقو ،ذلك ألن لكل قرار غاية يسعى لتحقيقيا وىي دائما المصمحة العامة والتي تعتبر 

 أساس تبرير منح السمطة لمييئات العامة .
ية مدلوليا فإن المشرع إال أنو ونظرا لسعة مفيوم "المصمحة العامة" واتساع حدودىا وعموم     

قد يخصص لرجل اإلدارة ىدفا معينا بتحقيقو دون سواه ،فإذا تجاىل تحقيق الصالح العام أو إذا 
حقق ىدفا غير اليدف المحقق قانونا ولو روعي بو الصالح العام،فإنو يكون بذلك قد انحرف 

 في استعمال سمطتو وكان قراراه بناء عمى ذلك قاببل لئللغاء.
 يا:صور عيب االنحراف بالسمطة: ثان     

إذا كان اليدف من إصدار القرارات ىو تحقيق الصالح العام ،إال أنو قد يرتب المشرع ىدفا 
خاصا أو تستخمصو المحكمة من ثنايا القرار اإلداري أوقد يوجب المشرع سموك اإلجراءات 

ل في الصور الصحيحة ،وعميو مجانبة ىذه األىداف تشكل حاالت عيب االنحراف وتتمث
 التالية:
تعتبر ىذه الصورة من أخطر حاالت ـ تحقيق أغراض تجانب المصمحة العامة:1      

االنحراف بالسمطة ألسباب كثيرة :أىميا أن العيب يكون مقصودا ،فالمصمحة العامة وتحقيق 
ك فإن مقتضياتيا ىي المبرر الرئيسي لمنح رجل اإلدارة سمطة إصدار القرارات اإلدارية،وعمى ذل

ال كان مشوبا بعيب االنحراف  أي قرار إداري يجب أن يصدر لتحقيق المصمحة العامة وا 
 السمطة ،وأما إذا سخر رجل اإلدارة ىذه السمطة الممنوحة لو لتحقيق نفع الشخصي 

يعود عميو وعمى غيره أو يمارسيا بقصد المضايقة أو االنتقام مثبل فإن قراره ذاك يكون مشيبا 
فيما يمي بغرض ألىم مظاىر عيب االنحراف بتحقيق أغراض تجانب المصمحة باالنحراف.و 

 (2العامة)
 
 .299مرجع سابق،صالمشروعية. لدروس في المنازعات اإلدارية وسائ( لحسين بن الشيخ آث ممويا،1)
 .388،387( فيد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق،ص ص2)
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   أ ـ استعمال السمطة بقصد االنتقام        
 استعمال السمطة بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو غيره-ب
 استعمال السمطة لغرض سياسي أو حزبي -ج
 (.   1عدم تطبيق القانون تطبيقا عادال)-د

ويقصد بو أن تمجأ اإلدارة إلى استعمال بعض اإلجراءات بدل انحراف اإلجراءات :-2     
يا لموصول إلى اليدف الذي ترمي إلى تحقيقو ،وفي اإلجراءات األخرى كان يتعين عمييا إتباع

ذلك تقول محكمة العدل العميا           :"ال يجوز لئلدارة أن تستخدم اإلجراء إال في تنفيذ 
الغرض الذي استيدفو النص القانوني وبإضافة لذلك فإن ضرورة اإلجراء ىي شرط لمشروعيتو 

 (2يم.)"،ويحدث ذلك في إجراءات نقل الموظفين وتأديب
و ىذه الحالة أقل خطورة من الحاالت السابقة ـ حالة مخالفة قاعدة تخصيص األىداف: 3     

نظرا ألن رجل اإلدارة يتصرف في حدود الصالح العام، ولكن العيب يرجع إما ألنو يسعى إلى 
ما ألنو لم يستعمل في  تحقيق غرض ال يدخل في اختصاصو ألن القانون لم ينص بتحقيقو وا 

 (3ق الغرض الذي يسعى إليو ما بين يديو من وسائل.)تحقي
 ل:ـيب المحـالث:عـرع الثـالف     
المحل في القرار اإلداري ىو األثر الذي قصدت اإلدارة تحقيقو بإصدارىا لو ويختمف ىذا     

 األثر بحسب ما إذا كان القرار تنظيميا أو فرديا.
  أوال:تعريف المحل:     
القرار أو األثر الذي ينجم عن القرار مباشرة،سواء بإنشاء مركز قانوني  ويقصد بو موضوع     

ال  جديد أو إلغائو،ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحل أن يكون جائزا وممكنا قانونا وا 
 (4كان باطبل لمخالفتو القانون.")

 
 
 
 
 .170،ص2010عة الجديدة،دار الجامآليات حماية القاعدة القانونية الدستورية.( فريد عمواش ،1)
 .395فيد عبد الكريم أبو العثم،مرجع سابق،ص (2)
 .170( فريد عمواش،نفس المرجع،ص3)
 .20الزين عزري،مرجع سابق،ص (4)
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ويعرف كذلك بأنو األثر القانوني المباشر والحال المترتب عن صدور القرار اإلداري،ويؤدي     
د،وذلك عن طريق إنشاء مركز قانوني جديد أو إلى إحداث تغيير في الييكل القانوني السائ

 تعديل أو إلغاء مركز قانوني كان قائما و موجودا،فمحل قرار التعيين في 
وظيفة ما ىو األثر القانوني المباشر والحال المتولد عن ىذا القرار والمتمثل في إسناد شخص 

ضفاء عبلقة وصفة الموظف العام عمى ى  (1ذا الشخص. )معين إلى مركز وظيفي شاغر،وا 
 ـ  الشروط الواجب توافرىا في ركن المحل: 1    

 لكي يكون ركن المحل قائما يجب توافر شرطين وىما:
أي غير مخالف لمقانون في معناه الواسع بصورة واضحة ـ أن يكون مشروعا: أ     

 (2ومباشرة.)
توبة كالدستور أو ومشروعية محل القرار اإلداري مع أية قاعدة قانونية سواء كانت مك    

التشريعات العادية أو الموائح أو غير مكتوبة كالعرف اإلداري والمبادئ العامة لمقانون،ىذا إلى 
جانب ضرورة احترام القرار اإلداري ألحكام القضاء المتمتعة بقوة األمر المقضي والقرارات 

تي يؤدي مساس القرار اإلداري اإلدارية الفردية السابق لئلدارة إصدارىا وكذلك العقود اإلدارية وال
عدم تعارض القرار اإلداري مع المنشورات الداخمية ذات الطابع  يبيا إلى بطبلنو،وأخيرا ينبغ

 (2البلئحي وذلك لكونيا تأخذ حكم القانون.)
يمكن أن تكون مخالفة عند تفسير اإلدارة لنص أن يكون غير مخالف لمقانون:ب ـ         

 ةي أنيا أصدرت قرارا إداريا انطبلقا من نص القانون لكن عمى غير إدار قانوني تفسيرا خاطئا،أ
بعدم تطبيق القاعدة القانونية عمى الوقائع  قالمشرع في ىذا النص،ثم يمكن أن يكون الخطأ يتعم

 (3التكميف خاطئ.) يتطبيقا سميما أ
    
 
 
 
 .77،76ص ص. مرجع ة والقانون اإلدارينظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العام ـ عمارعوابدي، 1
 .180،179ـ عبد العزيز عبد المنعم خميفة،مرجع سابق،ص ص 2
 .77ـ عمار عوابدي ،نفس المرجع ،ص 3
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 :عيب المحل ثانيا: تعريف  
يتمثل عيب المحل )مخالفة القانون ( في ترتيب القرار آلثار غير مشروعة، أي مخالفة      

 كان المصدر : لمبدأ المشروعية ،أيا
مكتوبا أو غير مكتوب ،من حيث إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصة     

 بصورة مخالفة لمنظام القانوني السائد بالدولة في مختمف مصادره .
وتشكل مخالفة القانون أحد األوجو أو الحاالت التي يقوم القاضي اإلداري بإلغاء القرار    

 ببيا ،سواء كانت مخالفة القانون : اإلداري ، بس
كأن يصدر قرار بتعيين شخص خرقا و مخالفة لمشرط البلزم لتولي الوظيفة  ـ مباشرة: 1    

 من حيث السن أو المؤىل أو غير ذلك مما ينص عميو قانون الوظيفة العامة.
صة في وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير و تطبيق القانون ،خاـ غير مباشر :  2    

حالة الغموض ،حيث يصدر القرار بناءا عمى تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة القانونية 
(.1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .171( محمد الصغير بعمي ، مرجع سابق ،ص 1)
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 المطمب الثالث :
  . ألثر المترتب عمى مشروعية القراراتا

عمى القرارات اإلدارية غير المشروعة ،إلى جانب دعوى اإللقاء التي سمح القانون  يترتب        
أصابت برفعيا ضدىا ،فإن دعوى التعويض ممكنة أيضا إذا ترتبت عن ذلك القرار أضرار 

الغير وكذا كل معني بذلك القرار ،وىذا طبقا لمقواعد العامة لممسوؤلية عمى أساس الخطأ في 
منو بقوليا :"يعاقب  22في المادة  1996اإلدارية وىذا ما أقره التفصيل دستوري  تالقرارا

 القانون عمى التعسف في استعمال السمطة " وسنقوم بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعين :
 الفرع األول :األثر المترتب عمى عدم المشروعية الشكمية .      
 الفرع الثاني : األثر المترتب عمى عدم المشروعية الموضوعية .      

 
 الفرع األول :األثر المترتب عمى عدم المشروعية الشكمية :      
 والتي تعريف بالمشروعية الخارجية وتتضمن عيب عدم االختصاص وعيب الشكل .     
 أوال : األثر المترتب عمى عيب الشكل واإلجراءات :        
لقد أقر القضاء التعويض عن األضرار البلحقة بالمواطن من جراء القرارات غير       

 المشروعية لكن إثبات الضرر من طرف المدعي كما أقر إلغاؤه.
ر العام لممكتب في قضية ق.أ ضد المدي 19/02/2001مثال :قرار مجمس الدولة بتاريخ      

الوطني لؤلرصاد الجوية ،قضى ىذا األخير بتأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة اإلدارية 
لمجمس قضاء الجزائر ،الذي حكم عمى المستأنف عميو )اإلدارة ( بأن تدفع لممستأنف خمسون 

لقرار دج عن الضرر البلحق بو عمى أساس الخطأ الناتج عن ا 50.000ألف دينار تعويضا 
 إداري غير مشروع و الذي أبطل بسبب عيب في اإلجراءات .

 وجاء تسبيب مجمس الدولة كما يمي :     
"حيث أن المستأنف ينازع القرار المعاد فيما استبعد التعويض عن األضرار المادية التي      

بموجب القرار لحقت بو من جراء قرار النقل الذي اتخذتو إدارة المستأنف عميو الذي تم إلغاؤه 
 ( 1عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائر.) 16/12/1997الصادر بتاريخ 

 
الطبعة األول،دار الخمدونية ،الجزائر .دروس في المسؤولية اإلداريةالمسؤولية بدون خطألحسين الشيخ آث ممويا ، (1)

 .99،ص 2007،
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التي أصابت المستأنف بانييار لكن إذا كان القرار المستأنف قد استبعد الخسارة المادية     
عصبي نتيجة قرار نقمو إلى محطة بوسعادة ،بسبب عدم وجود عبلقة سببية مابين نقمو 

 ومرضو.
و المأخوذ  يحيث أن التمييز الذي قام بو المستأنف بين الضرر المادي و الضرر المعنو    

قضية الحال .     و من القانون المدني ال يمكن أن يكون ساري المفعول في 124من المادة 
أن قضاة الموضوع ليم مطمق الحرية لتقدير التعويض اإلجمالي الذي أنجز عن قرار إداري 

 (1مستأنف و مبطل في إجراءات سابقة.)
 عمى عيب عدم االختصاص:المترتب األثر  ـثانيا       
ضرار الناجمة قد يترتب عمى ىذا العيب إلغاء القرار ،كما قد يترتب عنو التعويض عن ال     
 عنو .
قضية رئيس مندوبية بمدية قسنطينة ضد كباش 19/07/1999قرار عن مجمس الدولة في     
 سميم 
 ـ عن الوقائع و اإلجراءات :   

استأنف رئيس المندوبية  30/11/1996بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 
عن الغرفة اإلدارية بمجمس  28/09/1996التنفيذية لبمدية قسنطينة القرار الصادر بتاريخ 

قسنطينة و الذي قضى بإلزام المدعي عميو رئيس بمدية قسنطيبة بأن يدفع لممدعي كباش سميم 
دج ما فاتو من 50.000دج كمفة إعادة تركيبو و 50.000دج قيمة الكشك و150.000مبمغ 

 ر البمدي .كسب وما لحقو الضرر ،مع األمر باسترجاع أدوات الطبخ المحجوزة بالمحش
وجاء في عريضة المستأنف بواسطة محاميو ،أن المستأنف عميو قام بنصب كشك لصنع      

وبيع وجبات خفيفة عمى أرض عمومية تقع بطريق عين الباي قرب المعيد التكنولوجي لمصحة 
 داخل النسيج العمراني لبمدية قسنطينة .

عاينة المكان و حرر محضر بذلك ،و قامت المصالح البمدية ،بم 13/01/1996و بتاريخ      
أميمت المستأنف عميو فترة إلزالة الكشك إال أنو لم يفعل ،و أمام سكوتو ،تدخمت المصالح و 

 .أزالت البناء الفوضوي
 دعوى أقاميا المستأنف ضد بمدية قسنطينة اعتبرت الغرفة اإلدارية لدى وأنو عمى أثر     

 
 .100( نفس الرجع ،ص 1)
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نطينة ،ان فعل البمدية يعد تجاوزا لمسمطة و تعسفا من طرفيا ،ومنحت بموجب مجمس قس   
القرار المستأنف تعويضات خيالية ،وجاء تسبيب ىذا القرار عمى لسان مديرية أمبلك الدولة 
التي اعتبرت أن ترخيصيا المجسد بقرار والئي الصادر لصالح المستأنف عميو بنصب كشك ال 

 ي ىذا المجال كما فعمت .يسمح لمبمدية بالتدخل ف
ولكن القطعة األرضية المعنية بنصب الكشك تقع داخل النسيج العمراني لبمدية قسنطينة      

 ،و تشكل جزء من إقميم البمدية.
حيث أن رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية قسنطينة ،استأنف القرار الصادر عن الغرفة     

الذي حكم عميو بدفع تعويضات  28/09/1996 اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة بتاريخ
لممستأنف عميو عن الضرر الذي لحق بو ،كما تمسك رئيس البادية بأن المستأنف  عميو بني 

 كشك عمى قطعة أرض التابعة لبمديتو دون رخصة منو.
حيث أن المستأنف عميو يتمسك فيما يخصو ،بأنو يممك قرار والئيا يسمح لو بتنصيب      

 ع وجبات غذائية خفيفة .الكشك لبي
حيث أن مديرية األمبلك الوطنية صرحت في عريضتيا أمام الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء      

 قسنطينة أن القطعة الموجود فوقيا الكشك داخمة في األمبلك الوطنية.
 32/141/1991المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفيذي رقم 164حيث أن المادة      

ط أمبلك الدولة الخاصة و األمبلك العامة عمى أن "رخصة الطريق تسمم أو المحدد لشرو 
ترفض من طرف السمطة المكمفة بتسيير األمبلك العامة ويسمميا رئيس المجمس الشعبي البمدي 

 أو الوالي بقرار إذا كان تسيير مرفق األمبلك العامة المعني ال تتواله سمطة إدارية أخرى ".
 عمى مقتضيات ىذه المادة ،فإن الوالي مختص لمنح رخصة الطريق.حيث أنو وبناء      
ن المرسوم المذكوز أعبله فإن قرار إبطال الرخصة أو  165حيث أنو و بناء عمى المادة     

 سحبيا يتخذ حسب األشكال نفسيا التي تم تسميميا ووفقا ليا .
نزاع الحالي تكوىن تجاوزت و أنو يتعين القول بأن البمدية عندما ىدمت الكشك محل ال     

 (1سمطتيا )لعدم االختصاص(،وبالتالي فان قضاة الدرجة األولى طبقوا القانون تطبيقا سميما.)
 
.الجزء األول ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع المنتقى في قضاء مجمس الدولة ( لحسين بن الشيخ آث ممويا ،1)

 .154،155،ص ص 2003،الجزائر،
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 :الثاني : األثر المترتب عمى عدم المشروعية الموضوعيةالفرع      
عمى عيوب المشروعية الموضوعية المتمثمة في في ىذا الفرع سنتطرق إلى األثر المترتب      

 عيب السبب وعيب االنحراف في استعمال بالسمطة وأخيرا إلى عيب المحل. 
 أوال :األثر المترتب عمى عيب السبب:      
لة من ضاء اإلداري الجزائري عيب انعدام السبب في القرارات اإلدارية ،كحايطبق الق     

لغاء إلة وسبب من أسباب ووسائل رقابة الشرعية و الحكم باحاالت عدم مشروعيتيا ،وكوسيم
 .في دعوى اإللغاء

ة فيذا القضاء يراقب القرارات اإلدارية من حيث الوجود المادي لموقائع المادية أو القانوني     
 ،ومن حيث التكييف القانوني الصحيح و السميم لموقائع المادية.

ومن بين أحكام قضاء الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بخصوص عيب انعدام السبب في      
 .22236في ممف القضية رقم  1981جويمية  11القرارات اإلدارية ،حكميا الصادر بتاريخ 

ئيس دائرة بئر مراد رايس حيث ألغى قضاء الغرفة قضية )أ،ر( ضد والي الجزائر ور      
ماي 29اإلدارية المذكور بموجب ىذا الحكم قرار رئيس الدائرة بئر مراد رايس الصادر في 

،والذي بموجبو منع السيد )أ،ر(من إتمام السور حول فيمتو الكائنة ،بئر خادم بحجة أن 1979
ل باألمن العام بالرغم من أن صاحب بناء ىذا الصور يخل بالنظام العام عن طريق اإلخبل

الفيبل المذكور كان قد تحصل عمى رخصة السور من رئيس بمدية بئر خادم بتاريخ   
جانفي 16،بموجب القرار الصادر من نفس البمدية رخصة البناء المؤرخ في  1978أكتوبر28

1979. 
أمام الغرفة اإلدارية  ءفطعن صاحب الفيبل في قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس باإللغا     

وبعد التحقيق أصدرت الغرفة اإلدارية المذكور حكما  1979نوفمبر 29بالمحكمة العميا بتاريخ 
يقضي باإللغاء قرار رئيس الدائرة بئر مراد رايس المذكور ألن 1981جويمية 11قضائيا بتاريخ 

 ه.ىذا القرار غير مؤسس ويستند إلى وقائع غير ثابتة وصحيحة تبرر اتخاذ
 (1حيث ال توجد وقائع اإلخبلل باألمن العام و النظام من جراء عممية بناء ىذا السور.)     

   
.الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات النظرية العامة لممنازعة اإلدارية في النظام القضائي ( عمار عوابدي ،1)

         .559،560،ص ص 2003الجامعية ،الجزائر،
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 انيا: األثر المترتب عمى عيب االنحراف في استعمال السمطة )اليدف(:ث  
 قضية طيان مكي ضد بمدية أوالد فايت 19/04/1999مثال :قرار عن مجمس الدواة في      
 الوقائع و اإلجراءات :    
استأنف السيد طيان مكي قرارا  29/07/1996حيث أنو بموجب عريضة مسجمة بتاريخ      

عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء البميدة ،الذي  93/331تحت رقم 17/07/1993صادرا في 
،الذي  20/03/1989رفض دعواه الرامية إلى إلغاء قرار رئيس بمدية أوالد فايت المؤرخ في 

إلى السيدة  33مترا مربعا تحمل الرقم  156.25بيعت بموجبو قطعة أرض ذات مساحة قدرىا 
 التعويض المقدم من طرف ىذه األخيرة. بوسعدي مسعودة ،كما رفض طمب

مترا  150حيث أن المستأنف يصرح بأنو استفاد بقطعة أرض صالحة لمبناء مساحتيا      
وقد تحصل عمى ىذه  03/05/1983مربعا ،بقرار صادر عن رئيس بمدية الشراقة بتاريخ 

 القطعة ألنيا مجاورة لمسكنو .
قانونية ،ثم تحصل عمى رخصة بناء بتاريخ حيث أنو تحصل عمى ىذه القطعة بصفة      

05/05/1983 . 
حيث أنو وبعد التقسيم اإلداري الجديد ، أصبحت األرض المذكورة أنفا تابعة لبمدية أوالد     

 فايت.
حيث أن ىذه البمدية تجاىمت قرار رئيس البمدية شراقة ،وأصدرت قرار يقضي بمنح      

 سعدي مسعودة.األرض المتنازع نمن أجميا لمسيدة بو 
حيث أن المستأنف طعن في ىذا القرار أمام الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء البميدة ،لكن      

 . 17/07/1983رفض ىذا المجمس دعواه لعدم التأسيس بفرار صادر في 
 حيث أن االستئناف رفض ىذا االستئناف معتمدا عمى وجيين:    
 التعميل وانعدام األساس القانوني:ـ الوجو األول المؤسس عمى القصور في  1    
حيث أن المستأنف يصرح بأن قضاة الدرجة األولى ،لم يجيبوا عن الدفوع األساسية التي      

 (1أثارىا أماميم ولم يناقشوه ،كالدفع بصحة القرار اإلداري الصادر عن بمدية الشراقة)
 
 .109،110ع سابق ،ص ص مرجالمنقى في قضاء مجمس الدولة.( لحسين الشيخ آث ممويا ،1)
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المتعمق بمنح المستأنف قطعة األرض مخصصة لمبناء ،كما أن المستأنف  05/08/1983 
 . 21/09/1983تحصل عمى رخصة بناء من طرف بمدية الشراقة بتاريخ 

حبث يضيف أن جيرانو الذين تحصموا عمى قطعة أرض مجاورة في نفس التاريخ وفي      
بناء قطعتيم ولم يتعرضوا لما تعرض لو المستأنف ،ىذا الدفع لم يرد نفس الوضعية لم يقوموا ب

 عميو قضاة الدرجة األولى مما يؤدي إلى إلغاء القرار المستأنف.
 ـ الوجو المأخوذ من مخالفة قاعدة جوىرية في اإلجراءات : 2    
ذكورة بالمادة حيث أن المستأنف يدفع بأن القرار المستأنف فيو ،لم يحترم اإلجراءات الم     
من قانون اإلجراءات المدنية ،وليذه األسباب يمتمس إلغاء القرار المستأنف مع كل 141

 الترتيبات القانونية .
استفادت السيدة بوسعدي مسعودة من قطعة أرض لتقوم  19/03/1989حيث أنو بتاريخ      

ن التقديري لؤلشغال ببناء ذاتي عمييا ،إن ىذه األخيرة دفعت ثمن القطعة ،ثم قدمت البيا
العمومية مع جدول التزويد بمواد البناء ،وأن المستأنف ليس بمستفيد من أية قطعة عمى تراب 

 البمدية وأنو ليس بحائز عمى عقد إداري .
إن المستأنفة قدمت ىذه الدفوع مما أدى إلى صدور القرار المستأنف فيو،فميذه األسباب      

 طرف المستأنف ألنو غير مؤسسة. تمتمس رفض الدفوع المدفوعة من
 ليذه األسباب ومن أجميا يقضي مجمس الدولة التصريح بقبول االستئناف شكبل .     
في الموضوع : إلغاء القرار وتصديا وفصبل من جديد إبطال قرار رئيس بمدية أوالد فايت     

 .20/03/1989المؤرخ في 
 
 
 
 
 
 
 
 .114إلى 111( نفس المرجع ،ص ص 1)
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 ثالثا: األثر المترتب عمى عيب المحل:    
 (القانون يطبق القضاء المحاكم اإلدارية بالنظام القضائي الجزائري عيب المحل )مخالفة     

 .  كسبب من أسباب اإللغاء
قضية )ر.ع( ضد )ش.ط(  20/11/2000مثال :عن قرار صادر من مجمس الدولة في      

 توس .بحضور الدائرة الحضرية لبمدية الكالي
 الوقائع واإلجراءات :     
استأنف  09/1998/ 26بمقتضى عريضة سجمت لدى كتابة ضبط مجمس الدولة بتاريخ      

السيد )ر.ع( بواسطة محامية قرارا صدر عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائري بتاريخ 
 القاضي برفض الدعوى لعدم تبريرىا . 17/02/1998

أنو استفاد من قطعة أرض بموجب المداولة الصادرة عن المجمس  حيث يعرض المستأنف     
، وعند الشروع في البناء اصطدم من طرف السيد )ش.ع( محتبل 24/12/1986البمدي بتاريخ 

بدون حق لقطعة أرض محل النزاع لكن ىذا األخير احتج باسم شقيقو )ش.ط( الذي استفاد 
دة عيوب ،إذ تجاىل طريقة الحصول عميو ،وذكر أنو  مشوب بع13/06/1989بقرار مؤرخ في 

،وكان من الصواب عمى الغرفة اإلدارية أن تقضي تمقائيا بتعيين خبير لبلنتقال إلى البمدية ، و 
االستماع إلى المصالح المختصة التي لم تتقدم بأية مذكرة يمكن الترجيح عمى أساسيا أحد 

 القرارين .
ء القرار المستأنف ،ومن جديد إلغاء مقرر المستأنف وليذه األسباب  يمتمس المستأنف إلغا    

غير الشرعي ،واحتياطيا تعيين خبير لئلطبلع عمى وثائق  13/06/1989عميو الصادر في 
ىو صاحب الحق في قطعة محل النزاع  الطرفين و االستماع إلى مصالح البمدية المعينة عن ما

ح قطعة أرض ببمدية كاليتوس ،وأن ،حيث أجاب المستأنف عميو )ش.ط(أنو استفاد بقرار من
 المستأنف حاول االستيبلء عمييا.

إن المستأنف لم يجد ما يقنع بو سوى طمب تعيين خبير ،بعد أن التمس إلغاء المقرر      
ن طمبو يصبح بدون جدوى ،وبحسبو يمتمس المستأنف عميو تأييد القرار المستأنف  الرسمي ،وا 

.(1) 
 
.الجزء ثاني ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع المنقى في قضاء مجمس الدولة ، ( لحسين الشيخ آث ممويا1)

 .281،ص 2005،الجزائر،
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يوجد بالممف ما  من حيث الشكل : االستئناف مستوفي لؤلوضاع الشكمية القانونية ،إذ ل     
 .يثبت تبميغ القرار محل االستئناف

طار البناء الذاتي من قطعة أرض بموجب من حيث الموضوع : المستأنف استفاد في إ      
 عقد إداري اتخذ حسب مداولة المجمس الشعبي لبمدية كاليتوس .

حيث أن البمدية منحت نفس ىذه األرض لممستأنف عميو ،وان المقرر المطعون فيو اتخذ     
طة اإلدارية ، والمكرس بموجب العقد مخرقا لمحق المعترف لممستأنف من طرف نفس الس

 ي المحرر لصالحو و غير المنازع فيو إلى يومنا ىذا .اإلدار 
بمأنو ال يوجد ألية واقعة أو سبب غير من الوضعية القانونية لممستأنف عمى قطعة و      

يستوجب 13/06/1989األرض الممنوحة فان حقو لم يأتي مساسا بو ،والمقرر المؤرخ في 
 ن .إبطال ن ألنو حرر دون مراعاة المبادئ العامة لمقانو 

نو بنتيجة و باالست      اد إلى سمطة التصدي الممنوحة لقضاة االستئناف فان تعيين إلغاء نوا 
 القرار المستأنف و القول بان المقرر اإلداري المطعون فيو باطل كان لم يكن.

 حيث أن كل طرف خاسر ممزم بالمصاريف.     
 قبول االستئناف شكبل .ليذه األسباب يقضي مجمس الدولة غيابيا ضد البمدية       
بسبب عيب مخالفة القانون أو ما يعرف بعيب  إلغاء القرار المستأنف :وفي الموضوع     
 113/89رقم  13/06/1989و التصدي من جديد بتصريح ببطبلن المقرر المؤرخ في  المحل

 الصدر عن بمدية كاليتوس لفائدة المستأنف عميو )ش.ط( .
 عاتقو. المصاريف القضائية عمى     

   
 
 
 

 
 

 .282( نفس المرجع ،ص1)
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 المبحث الثاني
 مسؤولية اإلدارة عن القرارات المعدومة والقرارات المشروعة

 
دأ المشروعية من الجسامة ال يجوز معيا بيكون القرار اإلداري معدوما إذا بمغت مخالفتو لم     

لشخصية لئلدارة عمى سبيل أن يوصف بأنو قرار إداري ومثل ىذا القرار يرتب المسؤولية ا
 االستثناء  في بعض الحاالت .

كما تقوم اإلدارة بإصدار قرارات مشروعة كقرار نزع الممكية لممنفعة العامة ىو قيام السمطة     
 اإلدارية بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصصو لممنفعة العامة مقابل تعويض عادل .

 مطمبين :ولقد قمنا بتقسيم ىذا المبحث إلى     
 المطمب األول : تعريف القرارات المعدومة وتمييزىا عن القرارات الباطمة .

 المطمب الثاني : مسؤولية اإلدارة عن قراراتيا المشروعة.
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 المطمب األول 
 تعريف القرارات المعدومة وتمييزىا عن القرارات الباطمة

 
من الجسامة ال يجوز معيا أن  ةالفتو لمبدأ المشروعييكون القرار معدوما إذا بمغت مخ     

يوصف بأنو قرار إداري ومثل ىذا القرار يرتب المسؤولية الشخصية لمصدره في جميع األحوال 
ن كان يرتب مسؤولية اإلدارة عمى سبيل االستثناء في بعض الحاالت.  وا 

لقرارات المعدومة وفي الفرع وسوف نتناول بإيجاز في ىذا المطمب في الفرع األول تعريف ا     
الثاني المعايير التي نادى بيا الفقو لمتمييز بين القرار الباطل والقرار المعدوم وذلك نظرا لما 
تشكمو تمك التفرقة من أىمية فيما يتعمق باألثر المترتب عمى كل منيما كما نتناول في الفرع 

 وم.بعبء التعويض عن القرار المعد لالثالث واألخير المتحم
 

 الفرع األول: تعريف القرارات المعدومة:    
 لقد وردت عدة تعاريف بشأن القرارات المعدومة و سنذكر بعض ىذه التعاريف:    

يقصد بالقرارات اإلدارية المعدومة تمك القرارات المشوبة بعيب جسيم من عدم المشروعية بحيث 
ال يمكن أن ترتب حقا مكتسبا بحيث يتعين اعتبارىا مجرد عمل مادي وكأنيا لم تصدر وبذلك 
 يمكن سحبيا في أي وقت حتى بعد فوات ميعاد الطعن.

 
في حكم ليا جاء فيو:"إن القرار المعدوم الذي ال يتقيد وعرفتو محكمة العدل العميا األردنية      

خرجو فيو بميعاد وىو القرار الذي تكون فيو المخالفة صارخة إلى حد يفقد معيا القرار طبيعتو وت
من دائرة تطبيق األحكام العامة لمقرارات اإلدارية كما إذا صدر عن شخص ليست لو صفة 
أصبل في إصداره أو ليست لو صفة الموظف العمومي أو إذا صدر القرار عن اإلدارة في 

 (.1موضوع يدخل في اختصاص إحدى السمطتين التشريعية والقضائية)
 
 
الطبعة األولى،دار الحامد لمنشر والتوزيع،                            جعية القرارات اإلدارية دراسة مقارنة.مبدأ عدم ر ـ أحمد فارس النواسية، 1
 .87،ص2012،
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القرار المعدوم ىو قرار والعدم سواء،فيو غير موجود عمى الساحة وىناك تعريف آخر:     
 نية.مجرد وينتج آثاره القانو  القانونية عكس القرار الباطل والذي ىو

ومن ىنا جاز سحب القرار المعدوم في أي وقت وال يمكن االحتجاج بسحبو بانقضاء المدة      
غير أن القرار المنعدم قد يتداخل مع القرار الباطل بما فرض عمى الفقو جممة من المعايير 

 ( 1لمتمييز بينيما.)
 

 الفرع الثاني:التمييز بين القرار المعدوم والقرار الباطل:     
لم يستقر الفقو عمى معيار قانوني يفصل بين القرار اإلداري المعدوم والقرار الباطل حيث      

انقسم الفقو في ىذا الشأن إلى أربعة اتجاىات يرى االتجاه األول ألن القرار اإلداري يكون 
معدوما إذا ما انطوى عمى اغتصاب مصدره لسمطة إصدار القرار، في حين يرى االتجاه الثاني 

وتحديد ما إذا كان القرار اإلداري باطبل أو معدوما،أما االتجاه  ةلربط بين الوظيفة اإلداريا
الثالث اعتمد عمى فكرة الظاىر ،واالتجاه الرابع واألخير فعول في حكمو عمى نوع القرار من 
حيث البطبلن أو االنعدام عمى مدى توافر أركانو من عدميا وسوف نسرد في إيجاز كل 

 (2السابقة عمى النحو التالي:) المعايير
  أوال:معيار اغتصاب السمطة:     
ذىبت غالبية فقياء القانون اإلداري في فرنسا إلى القول بأن االنعدام ىو جزء يترتب عمى      

اغتصاب السمطة،وليست التفرقة بين القرار المعدوم والقرار الباطل إال تفرقة بين اغتصاب 
 (3السمطة وعدم االختصاص)

والقرار اإلداري يكون مشوبا باغتصاب السمطة وبالتالي قرار منعدما في حالة صدوره من      
في حالة اعتداء  وفرد أو شخصا عبلقة لو باإلدارة وال يممك أية صفة لمقيام بالعمل اإلداري أ

 (4السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة التشريعية أو السمطة القضائية)
   
 . 214،ص2007الطبعة األولى،جسور لمنشروالتوزيع،الجزائر،القرار اإلداري دراسة تشريعية قضائية.ياف،( عمار بوض1)
 .191( عبد العزيز عبد المنعم خميفة،مرجع سابق،ص2)
،مذكرة مقدمة لنيل الدكتورة،كمية الحقوق االنحراف بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداري في النشاط اإلداري( صميمع سعد،3)
 .127،ص2005/2004جامعة بسكرة،،
 .85،84( محمد الصغير بعمي،مرجع سابق،ص ص4)
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 الوظيفة اإلدارية: انيا:معيارث     
لذلك قضى مجمس الدولة في الجزائر بأنو:"حينما يصدر التصرف أو القرار من شخص      

يم أو أوجية إدارية غير مختصة ومؤىمة قانونا لذلك ،فإننا نكون أمام عدم اختصاص جس
 اغتصاب لمسمطة ،مما يقتضي اعتبار التصرف قرارا منعدما وكأنو لم يكن"   

إن التميز بين العمل اإلداري المعدوم والعمل اإلداري الباطل ،مرجعة إلى فكرة الوظيفة     
اإلدارية فكل عمل مثبت الصمة بالوظيفة اإلدارية ،كما يحدد القضاء ،عمى ضوء المبادئ 

ة في الدولة ،بحيث ال يمكن اعتباره تنفيذا مباشرا أو غير مباشرا لموظيفة الدستورية العام
اإلدارية ىو عمل معدوم .أما إذا أمكن إرجاع عمل اإلدارة إلى وظيفتيا اإلدارية ،سواء كانت 
مارست تمك الوظيفة في حدودىا المشروعية أو تجاوزت تمك الحدود ،فيو عمل إداري يحتفظ 

 تتبعو تمك الصفة من أحكام. بصفتو اإلدارية وما س
وتفريعا عمى ذلك فإن القرار اإلداري إذا صدر أجنبيا عن الوظيفة اإلدارية كان منعدما وقد      

يخرج عن الوظيفة اإلدارية من ناحية من أصدره ،كما لو صدر من غير موظف أو عن 
الخدمة ،كما قد موظف ال يممك السمطة التقدير،أو عن موظف خدمتو ليست من أسباب انتياء 

يخرج القرار من تمك الوظيفة من حيث المضمون ،بأن يتعرض لما يدخل أصبل في اختصاص 
 (.1إحدى السمطتين التشريعية والقضائية )

 :رـاىـار الظـثا:معيلـاـث     
 تاعتمد ىذا المعيار في تحديده لمقرارات المعدومة عمى فكرة الظاىر باعتبار أن القرارا     

خطاب من السمطة العامة لؤلفراد ليأتمروا بيا وينزلوا عمييا جبرا عنيم .فالذي يعطي  اإلدارية
القرار اإلداري قوتو ىو صدوره من السمطة العامة ،فإذا بأن األفراد أن الشكل ومظير القرار 
يدل عمى صدوره عن تمك السمطة كان عمييم أن ينفذوه وليس عمييم االمتناع عن ذلك ولو 

مظير القرار ينفي عنو االحترام ويكون من الواضح لؤلفراد أنو لم  نبلال ،أما إذا كابو اخت اظنو 
يصدر عن السمطة المختصة باتخاذه كان القرار معدوما غير جدير باحتراميم ،فبل يستقر  وال 

 (.2يترتب عميو المركز القانونية )
 
 
 .127ـ صميمع سعد،مرجع سابق،ص 1
 .195ميفة،مرجع سابق،صـ عبد العزيز عبد المنعم خ 2
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 رابعا:معيار تخمف األركان :     
ذىب أنصار ىذا المعيار في التميز بين القرار الباطل والعمل اإلداري المعدوم إلى أن      

عمل معدوما إذا تختمف ركن من أركانو ،ويكون باطبل إذا تخمف أحد شروط صحتو ،وىناك 
 ة والمحل والسبب وأن الشكل واالختصاص ىما من يري أن أركان القرار اإلداري ىي اإلدار 

شرطي صحة وفقا ليذا المعيار فإنو ال يمكن التميز بين القرار المعدوم والقرار الباطل نظر 
العدم اتفاق الفقو ذاتو حول ما يعد من أركان القرار اإلداري وحول ما يعد من شروطو ،وبالتالي 

ب االنحراف بالسمطة ىو قرارا باطبل أم فبل يمكن اعتبار القرار اإلداري المشوب بعي
 (.1معدوما)
ونظرا لما تقدم دراستو من معايير التميز القرار الباطل والقرار المعدوم ،فإن القرار اإلداري      

المشوب بعيب من عيوب المشروعية أي حاالت اإللغاء المذكورة سابقا ،ىو قرار باطل ال 
  معدوم .

 

 .تعويض عن القرار المعدوم عبء ال الفرع الثالث:     
 القرار المعدوم كأصل عام يرتب المسؤولية الشخصية الموظف الذي أصدره.    

في معرفة المسؤول عن األضرار التي  ةوال تثير بعض صور القرار المعدوم أية صعوب
 اإلدارة. مترتبت،وقد يتحمل عبء التعويض عن القرار المعدو 

  ية اإلدارة:ـمسؤول : أوال     
صادر من فرد أو سمطة ال عبلقة ليا بجية اإلدارة يرتب ببل شك المسؤولية ال فالقرار     

الشخصية،وذلك ألن ىذا الفرد أو تمك السمطة بعيدة تماما عن االتصال بالوظيفة ال يمكن أن 
 يتمتع بأي امتياز من االمتيازات التي قررىا القانون لمموظف العام ،والتي منيا إمكان مسؤولية
جية اإلدارة في بعض الحاالت عن األخطاء التي أثناء قيامو بالوظيفة ،ورغم أن اإلدارة قد تقوم 

اإلدارة بتحمل عبء من  التزام،دون  فالموظ إعسار من احتماللممضرور بأداء التعويض 
،حيث يكون بوسعيا الرجوع بما دفعو من تعويض عمى الموظف ،مصدر القرار التعويض
 (.2المعدوم )

      
 .128( صميمع سعد ،مرجع سابق،ص 1)
 .197( عبد العزيز عبد لمنعم خميفة،مرجع سابق،ص 2)
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وقد رتبت محكمة العدل العميا مسؤولية اإلدارة عن التعويض عن القرارات المنعدمة ومن ذلك 
 صورة اعتداء المحافظ عمى اختصاص السمطة القضائية .

ذا ترتب الضرر عمى تنفيذ القرار        اإلداري المنعدم فإن ذلك يرتب مسؤولية اإلدارة وا 
في ىذا المجال "إن قيام السمطات الحكومية باختبلف آالت الفمييرز  المحكمة التميزومن قضاء 

خبلف لقرار محكمة العدل العميا يعتبر إجراء خاطئا يترتب عميو مسؤولية اإلدارة عن تعويض 
  (1األضرار التي لحقت بأصحاب ىذه اآلالت ")

 ثانيا :المسؤولية الشخصية لمموظف :     
مسؤولية الشخصية لمموظف الصادر عنو كان القرار المعدوم يعد مصدر لم لمموظف إذا     

القرار بحيث يتحمل عبء التعويض عن األضرار التي يولدىا في مالو الخاص إال أن ىذا 
بقدر ما استفادت بو وذلك حتى القرار يولد المسؤولية اإلدارة عن تعويض بعض اآلثار الضارة 

 ال تثرى جية اإلدارة عمى الموظف.
وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة اإلدارية العميا والذي ذىبت فيو إلى أنو ليس من العدالة أن      

من ىذا أثريت  يتحمل الموظف كامل التعويض عن القرار المعدوم متى كانت الجية اإلدارية قد
  (2التصرف .)

المسؤولية الشخصية لمموظف الذي يقوم بإصدار القرار المعدوم قائمة ،ومع ذلك ال إذن ف     
يكون الموظف العام مسؤوال عن أعمالو الذي أضر بالغير إذا قام بو تنفيذا ألمر صدر إليو من 
رئيسة متى كانت إطاعة ىذا األمر واجب عميو أو كان يعتقد أنو واجب وأقام الدليل عمى 

ة العمل الذي وقع منو وكان مبنيا عمى أسباب معقولة وأنو راعى في عممو اعتقاده بمشروعي
 (3جانب الحيطة والحذر.)

 
 
 

الطبعة األول ،الوراق القضاء اإلداري شروط قبول دعوى اإللغاء و اآلثار المترتبة عمى الفصل فييا.محمد وليد العبادي ،  (1)
 .404،ص  2008لمنشر والتوزيع ،األردن،

 .198،197المنعم خميفة، مرجع سابق ، ص ص  عبد العزيز عبد (2)

 .405( محمد وليد العبادي، نفس المرجع ،ص 3) 
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 المطمب الثاني 
 مسؤولية اإلدارة عن قراراتيا المشروعة

 
 .سوف نتناول كمثال القرارات المشروعة قرار نزع الممكية      

مالك من عقاره جبرا لتخصصو نزع الممكية لممنفعة العامة ىو قيام السمطة اإلدارية بحرمان ال
 لممنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

و ال شك أن سمطة اإلدارة في ذلك تمثل اعتداء واضح عمى حق الممكية ،إال أن ذلك لو      
ما يبرره في تفضيل المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة إذ يصعب أن تتوصل اإلدارة 

ل بالتراضي عمى كل ما يمزميا من عقارات لتنفيذ بإتباع أساليب القانون الخاص إلى الحصو 
 مشروعاتيا ذات المنفعة العامة.

 سوف نقسم ىذا المطمب إلى فرعين :
الفرع األول نتناول تعريف نزع الممكية أما الفرع الثاني نتناول فيو األثر المترتب عمى اإلدارة 

 اتجاه األفراد عند اتخاذ قرار النزع.
 

 عريف عممية نوع الممكية لممنفعة العمومية:الفرع األول : ت      
بحيث أخذت آراء و مفاىيم بعضيم وذلك  ءكبيرة لدى العديد من الفقيا ىذا الموضوع ذا أىمية

 كاألتي :
 أوال : التعريف الفقيي:     
أنو يقصد  يرى الدكتور سميمان الطماوي في موضوع نزع الممكية ألجل المنفعة العمومية     

ية لمشفعة العمومية حرمان مالك العقار من ممكو جبرا لممنفعة العامة ،نظير تعويض بنزع الممك
عما ينالو من ضرر واضح ما تنطوي عميو ىذه السمطة من مساس بحرية الممكية الخاصة و 

 (1لكن مراعاة لمقتضيات المصمحة العامة .)
إال إجراء من شأنو حرمان  ويرى الدكتور أنيس قاسم أن نزع الممكية لممنفعة العامة ليس     

 صاحب عقار معين من ممكو جبرا لتخصصو لممنفعة العامة مقابل تعويض عادل و 
 
 .649،ص 1975دراسة مقارنة،دار الفكر العربي ، القاىرة،  الوجيز في القانون اإلداري.ـ سميمان الطماوي ، 1
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ية الخاصة و لكن ىذا يتضح من نزع الممكية لممنفعة العامة ينطوي عمى مساس بحق الممك
اإلجراء يبرر دائما أنو ال يتم إال لتحقيق المنفعة العامة لجميع المواطنين كما أنو من جية 

 (1أخرى يقوم بوظيفة اجتماعية في المجتمع.)
 :ثانيا : التعريف القانوني     
لعامة و يجد لقد أخذت الجزائر بأسموب نزع الممكية كأحد أساليب اإلدارة لتحقيق المنفعة ا     

( و  2008)المعدل في 1996من التعديل الدستوري 20ىذا األسموب سنده التشريعي في المادة 
ال يتم نزع الممكية إال في إطار القانون .و يترتب عميو تعويض قبمي  "التي تنص عمى أنو 

 (2)"عادل ، و منصف
أحد من ممكيتو إال في  من القانون المدني فتنص :"ال يجوز حرمان أي 677أما المادة      

األحوال و الشروط المنصوص عمييا في القانون غير أن لئلدارة الحق في نزع جميع الممكية 
 العقارية لممنفعة العامة مقابل تعويض منصف عادل."

و إذا وقع خبلف في مبمغ التعويض وجب أن يحدد ىذا المبمغ بحكم قضائي إال أن تحديد      
 (3شكل بأي حال مانعا لحيازة األمبلك المنتزعة.)مبمغ التعويض يجب أن ي

فقد  25/05/1976الصادر في  76/48في قانون نزع الممكية لممنعة العامة السابق رقم      
عرف المشرع الجزائري ىذا اإلجراء في المادة األولى :" بأنو طريقة استثنائية المتبلك العقارات 

ص المعنويين و مختمف الييئات من إنجاز عممية أو الحقوق العينية العقارية تمكن األشخا
 (4معينة في إطار مياميا ألجل المنفعة العمومية.")

الخاص بنزع الممكية  27/04/1991الصادر في  91/11أما المادة الثانية من القانون      
ألجل المنفعة العمومية فقد نصت عمى ما يمي:"يعد نزع الممكية من أجل المنفعة العمومية 

 يقة استثنائية الكتساب أمبلك أو حقوق عقارية و ال يتم إال إذا أدى انتياج كل الوسائل طر 
 األخرى إلى نتيجة سمبية .

 
. الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر النظرية العامة ألممك اإلدارة و األشغال العموميةـ أنيس قاسم ،  1
 .89،ص 1983،
 .08/19المعدل والمتمم  28/11/1996المؤرخ في  1996الجزائري لسنة  التعديل الدستوريمن  20ـ المادة  2
،دار اليدى لمطباعة و 07/05القانون المدني نصا و تطبيقا طبقا ألحدث التعديبلت القانون ـ أحمد لعور ،نبيل صقر ،  3

 .267،ص  2007النشر و التوزيع ،عين مميمة الجزائر ،
 .25/05/1976اص بنزع الممكية ألجل المنفعة العمومية الجريدة الرسمية الصادرة في الخ 76/48ـ قانون  4
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وزيادة عمى ذلك ال يكون نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات الناتجة عن تطبيق      
إجراءات نظامية مثل التعمير و التييئة العمرانية و التخطيط تتعمق بإنشاء تجييزات جماعية و 

 (1شآت  و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية.")من
 
 الفرع الثاني :األثر المترتب عمى بعض القرارات المشروعة )نزع الممكية(      

 يكون األثر إما اإللغاء أو التعويض و ذلك كاآلتي: 
 أوال :اإللـغاء:    
 (1عة العامة)المتعمق بنزع الممكية لممن 11/91من قانون  03لقد حدد المشرع في المادة     

اإلجراءات الواجب إتباعيا الكتساب األمبلك و الحقوق العقارية األخرى ،و اليدف ىو حماية 
 الممكية الفردية ضد التعسفات غير المشروعة الصادرة من اإلدارة ىذه اإلجراءات ىي:

 ـ التصريح بالمنعة العمومية. 1
 ع.ـ تحديد كامل أمبلك و الحقوق العينية القابمة لمنزا 2
 ـ تقييم األمبلك المنزوعة. 3
 ـ التصريح بقابمية التنازل عن األمبلك. 4
 ـ قرار نزع الممكية. 5

ـ وىي اإلجراءات إلزامية و خاضعة لمرقابة القاضي اإلداري يستطيع إلغاء قرارات اإلدارة      
 التي اتخذت خرقا ليذه اإلجراءات وسيتم شرح ذلك في العناصر اآلتية.

ىو إجراء أساسي ،وال يكون ممكنا إال إذا سبقتو  لتصريح بالمنعة العمومية: اـ   1     
 إجراءات أخرى من أىميا : فتح تحقيق عمومي تقوم بو المجنة المعنية بذلك.

حيث تقدم ىذه المجنة إلى السمطة التي عينتيا تقريرا كتابيا تبين فيو استنتاجاتيا حول      
 يوما ،تتخذ اإلدارة بعد ذلك قرار التصريح بالمنفعة. 15 طابع المنفعة العامة وذلك خبلل

 
 
 
 27/04/1991المتعمق بنزع الممكية ألجل المنفعة العمومية الصادر بتاريخ  91/11من القانون  03و المادة  02( المادة 1)

 .21الجريدة الرسمية العدد 
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اليا من طرف القاضي ـ ىذا القرار يخضع إلجراءات جوىرية تؤدي مخالفتيا إلى إبط      
اإلداري :التبميغ لكل واحد من المعنيين، النشر في الجريدة الرسمية ،التعميق في مقر البمدية 

من القانون المذكور أعبله بأن "يحق لكل ذي مصمحة أن  13،وقد أعطى المشرع في المادة 
الطعن إال إذا قدم يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة ،وال يقبل 

في أجل أقصاه شيرا من تاريخ التبميغ القرار أو نشره وفي ىذه الحالة يوقف تنفيذ القرار 
 المصرح بالمنفعة العمومية"

بالنسبة لبلختصاص فإن المحكمة اإلدارية ىي المختصة بالنظر في قرار التصريح      
باتخاذ قرار التصريح عندما تقع  بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي )الوالي ىو المختص

 األمبلك عمى تراب واليتو (
و ينعقد االختصاص لمجمس الدولة إذا قرار التصريح صادر من طرف الوزير وذلك      

 عندما يتعمق األمر بأمبلك تقع عمى أكثر من والية .
ؤسس عمى إن الدعوى التي يرفعيا الطاعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة يمكن أن ت    

العيوب التي تصيب القرار اإلداري :عيب الشكل و اإلجراءات ،عيب انحراف السمطة ،عيب 
 مخالفة القانون ،عيب السبب.

وىي مرحمة تمي قرار ـ قرار تحديد كامل األمالك و الحقوق العينية القابمة لمنزاع: 2     
العقارية وىوية ألمبلك التصريح بالمنعة العمومية وتتم عن طريق فتح تحقيق تحدد فيو ا

المالكين المطموب نزع ممكيتيم يقوم بيذا التحقيق محافظ يعينو الوالي من بين الخبراء المعتمدين 
 من قانون نزع الممكية( 17لدى المحاكم.)م 

إدارة أمبلك الدولة و يتم في شكل تقرير يقدم لموالي،و تقوم بو مصمحة ـ تقييم األمالك:  3    
التعويض إلى القيمة الحقيقية لؤلمبلك حسب طبيعتيا أي من حيث كونيا  يستند في تقدير

 أراضي فبلحية أو صالحة لمبناء و موقعيا ذلك لتفادي التحايل من اإلدارة .
يكون ىذا التصريح بقرار من الوالي يعرض  ـ التصريح بقابمية التنازل عن األمالك:  4    

 (1فيو مبمغ التعويض لكل المبلك المعنيين )
 
 
)موضوع حول : نزع الممكية من أجل المنفعة العامة ورقابة  Merim . almountada abarabi.com أنظر الموقع ( 1)

 القاضي اإلداري عمى مدى احترام اإلدارة إلجراءات نزع الممكية الخاصة(.
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مغ بنزع الممكية بعد تحديد قائمتيم و قائمة العقارات المعنية و طريقة الحساب لتقديم مب
 التعويض.

يتم نقل الممكية بعد حصول اإلدارة عمى اتفاق بالتراضي أو ـ القرار الخاص بنقل الممكية: 5    
 حصوليا عمى حكم يؤىميا بوضع اليد عمى األموال المعنية.

 ثانيا : التعويض:     
"ال يتم نزع الممكية إال في إطار  1996من التعديل الدستوري لسنة 20المادة نصت      

 القانون،و يترتب عميو تعويض قبمي ، منصف عادل ".
من قانون نزع الممكية عادال و منصفا و يغطي كل ما لحقو من  21/01كما نصت المادة      

ضرر وما فاتو من كسب بسبب نزع الممكية عادال و منصفا و يغطي كل ما لحقو من ضرر 
 وما فاتو من كسب بسبب نزع الممكية".

لتعويض إلى إعادة النظر في مبمغ التعويض المقترح من اإلدارة و التي تيدف دعوى ا     
تحدده من جانب واحد و ال تكون مشاركة الطرف األخر إال بالرغبة من اإلدارة النازعة لمممكية 
،تقترح مبمغ التعويض في قرار قابمية التنازل عن األمبلك ،و يحق لؤلشخاص المنزوع ممكيتيم 

 يوما بعد تبميغ القرار إلييم. 15الذي يطالبونو في مدة  أن يفصحوا عن المبمغ
وفي حالة عدم االتفاق عمى المبمغ جاز لمطرف العني رفع دعوى أمام القاضي المختص      

 خبلل شير الذي يمي تبميغ القرار ،و يباشر القاضي اإلداري تحديد التعويض من جديد.
 رية .الجية المختصة بالتعويض : المحكمة اإلدا     

 ـ مواعيد الطعن : شير واحد من تاريخ تبميغ قرار قابمية التنازل عن األمبلك .
 ـ سمطات القاضي اإلداري في مجال التعويض:

لو السمطة التقديرية الكاممة في تحيد مبمغ التعويض و القاضي مقيد بطمبات الخصوم ،فبل      
يتو ،وال أن يقل عن ما اقترحتو اإلدارة يجب أن يتجاوز تقديره المبمغ الذي طمبو المنزوع ممك

 (   1النازعة لمممكية.)
 
 

 نفس المرجع. (1)
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 الفصـــل الثـــــاني
 مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية

 
بعدما تناولنا مسؤولية اإلدارة عن أعماليا القانونية االنفرادية )القرارات اإلدارية( سنتناول      

اليا المادية وىي طائفة األعمال التي تقوم بيا السمطة اإلدارية اآلن مسؤولية اإلدارة عن أعم
 دون أن تقصد من ورائيا ترتيب أي أثر قانوني:كرفع القمامات،أو اليدم،أو األشغال العمومية.

كانت مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية تقوم عمى أساس الخطأ الذي يأخذ صورا متعددة      
ثم تطور الوضع  إلخ. …سوء التسيير أو القيام بعمل أو التأخير أوالتخمف عن  كاإلىمال أو

لتي تشمل مجاالت متعددة  ا وىو نظرية المخاطر واستحدث القضاء اإلداري الفرنسي أساسا آخر
األشياء واألنشطة الخطرة ثم المساس  ا مسؤولية اإلدارة عن أضرار األشغال العامة ،وعن يمن

                         سنتناولو في ىذا الفصل كاآلتي: ما ،وىذاةء العامبمبدأ المساواة أمام األعبا

             
 المبحث األول:مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ.

 المبحث الثاني:مسؤولية اإلدارة دون الخطأ)المخاطر(.
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لمبحث األولا  
 ة عمى أساس الخطأيمسؤولية اإلدار 

لموجب لممسؤولية بأنو اإلخبلل بالتزام قانوني سابق ،والحقيقة أن كل يعرف الخطأ ا     
تصرف تقوم بو اإلدارة ويحدث ضررا لمغير وراءه شخص ىو الموظف الذي يعمل باسم 
ولحساب اإلدارة ،فاإلدارة تسأل عن األضرار والخسائر التي كانت سببا فييا عن طريق تحمل 

،ولكن في بعض الحاالت قد يكون الخطأ شخصيا عبء التعويض،ىذا لو كان الخطأ مرفقيا
 .ينسب إلى الموظف ويتحمل مسؤوليتو في ذمتو المالية الخاصة 

ولقد اجتيد كل من الفقو والقضاء لمتمييز بين نوعي الخطأ لتحديد المسؤولية وىذا ما      
سنتطرق لو في ىذه الدراسة وذلك بعد التعرف عن أركان المسؤولية الخطئية وىي 

في المطمب األول،ثم التمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي في  ةخطأ،الضرر،عبلقة السببيال
المطمب الثاني ،وأخيرا المطمب الثالث :سنتناول األثر المترتب عند ارتكاب ىذه األخطاء ومن 

 يتحمل المسؤولية الناتجة عنيا.
  

 المطــمب األول
 لمرفقيأركان المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ ا

 
إن شروط قيام المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ ال تقوم إال عمى أركانيا الثبلثة        

وىي الخطأ والضرر والعبلقة السببية بينيما ،ومن ىنا فبل يستطيع المتضرر المطالبة 
 بالتعويض إال إذا توفرت األركان الثبلثة.

توسع الواضح لمقضاء اإلداري في إقرار ىاتو األركان ىي التي يظير من خبلليا ال      
 المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ. 

        وعميو سنتناول ىذا المطمب في ثبلثة فروع:        
 الفرع األول:الخطأ

 الفرع الثاني:الضرر
 الفرع الثالث:العبلقة السببية.
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 :األول:تعريف الخطأ المرفقي وصور الفرع     
ركن أساسي لقيام المسؤولية اإلدارية فمن المعموم أن اإلدارة تمارس نشاطيا من إن الخطأ      

خبلل موظفييا ،فإذا ارتكب الموظف خطأ أثناء تأديتو وظيفتو ،فمن الطبيعي أن يكون مسؤوال 
لزامو بالتعويض  عن الضرر الناجم جراء تصرفو إل أن تحميمو المسؤولية بصورة مطمقة  وا 

يو فضبل عن أن ذلك من شأنو إحجام الموظف عن أداء أعمالو الوظيفية يكون عبئا ثقيبل عم
خشية أن يقع في خطأ يمتزم بسببو بأداء التعويض ، فكان البد من حل يراعي ىذه االعتبارات 
جميعيا بحيث تحل اإلدارة محل الموظف لدفع التعويض لمن لحق بو الضرر خاصة إذا كان 

تو ال إلى الموظف ،ولتحديد ىذا الخطأ البد من تعريفو الخطأ مرفقيا ينسب إلى المرفق ذا
 (1وعرض صورة.)

   

 

 أوال:تعريف الخطأ المرفقي :   
يعد الخطأ مرفقيا إذا أمكن نسبتو إلى اإلدارة ذاتيا وقد اجتيد الفقياء في تعريفاتيم فصرفو      

رضو لمخطأ الفيربير بأنو الخطأ غير المطبوع بطابع شخصي ،والذي ينبئ عمى موظف ع
والصواب ،كما عرفو ىوريو بأنو الخطأ الذي ال يمكن فصمو عن واجبات الوظيفية بحيث يعد 
من المخاطر العادية التي يتعرض ليا الموظفون ، أو كما عرفو دوجي بأنو الخطأ الذي يرتكبو 

 الموظف بقصد تحقيق غرض إداري .
ل إخبلل بالوجبات الوظيفية التي تقع أبو زيد فيمي:بأنو ىو ك ىكما عرفو الدكتور مصطف     

عمى عاتق المرفق و ال يتوافر شروط الخطأ الشخصي وىذا اإلخبلل بواجبات الوظيفة ال يقع 
 الموالي.تحت حصر فيو يتخذ صور متعددة وىي ما سوف نتطرق إليو في العنصر 

                               انيا: صور الخطأ المرفقي :ث     
وتدخل في ىذه الفئة من األعمال تصرفات المرفق يؤدي الخدمة عمى وجو سيء:  ـ 1     

الخاطئة كافة والتي يؤدييا المرفق في عممو سواء كانت مادية أو قانونية ومن  ةاإلدارة اإليجابي
 أمثمة الخطأ المادي في قضاء مجمس الدولة الفرنسي الخطأ الوقع من أحد الجنود 

ر ىائج في الطريق العام ، فأصاب أحد األفراد داخل منزلو بجرح الذي أطمق رصاصة عمى ثو 
 بميغة ، فيذا التصرف الوظيفة لكن عمى وجو سيء يتمثل في عدم  اتخاذ االحتياط

 
 .562ـ فيد عبد الكريم أبو العثم ، مرجع سابق،ص  1
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ريبة رغم سيق ،ومن أمثمو الخطأ القانوني أن توقع اإلدارة الحجز عمى أحد المكمفين بالضأالزم
 تسديد لضربتو المستحق عميو.

ويتمثل الخطأ ىنا في الموقف السمبي الذي يتخذه  المرفق لم يؤد الخدمة المطموبة منو :  ـ 2  
المرفق  باالمتناع عن أداء الخدمة أو األعمال التي يكون ممزما قانونا بيا ، إذا كان من شأن 

يم مسؤولية اإلدارة ومن أوال تطبيقات ىذه الحالة ىذا االمتناع أن يصيب األفراد بضرر مما يق
األضرار الناشئة عن األشغال العامة فإذا امتنعت اإلدارة عن القيام  بيا كما لو أىممت إنشاء 
حاجز يحول دون سقوط المارة من عمى فوق الطريق مرتفع أو القيام  بأعمال الصيانة البلزمة 

وادث فأن ىذا االمتناع  يعقد  مسؤوليتيا عن تعويض، في طريق عام منا لوقوع منعا لوقوع  الح
 األضرار التي  تصيب األفراد من جراء ذلك .

اإلدارة في أداء خدماتيا بصورة عن  يحدث أن تتباطأ ـ بطئ المرفق في أداء الخدمة:3     
المألوف فيترتب عن ذلك إلحاق الضرر باألفراد ،و المقصود ىنا ىو التأخر في الحاالت ال 

حدد القانون فييا ميعادا معينا ألداء الخدمة ألنو في ىذه الحالة يعتبر امتناعا عمى أداء ي
الخدمة وليس تباطأ وأذن فالمقصود ىنا ىو الحاالت التي ال يحدد فييا القانون ميعادا معينا 
نما يترك تحديد الوقت لمسمطة التقديرية لئلدارة ورغم ىذا فإن مجمس الدولة  ألداء الخدمة وا 
يخضع اإلدارة لرقابتو في أداء التعويض والمسؤولية إذا ما تباطأت عن أداء الخدمة متجاوزة 

 الفقرة المعقولة.  
ومن أمثمة القضاء في ىذا الخصوص تأخر اإلدارة في تسوية معاش أحد الموظفين دون      

مب تصحيح مبرر لمدة طويمة من الزمن وكذلك الحال لو تقدم أحد األفراد إلى اإلدارة بط
ترخيص بالبناء كان قد احتوى عمى أخطاء معينة فتأخرت اإلدارة في الرد عميو أكثر من سنة 
بدون مبرر رغم تكرار طمباتو ،وكما لو تباطأت اإلدارة في اإلفراج عن االبن المتطوع في إحدى 

ب الفرق األجنبية رغم تظمم األب وتمسكو ببطبلن التطوع الذي يشترط لصحتو موافقة األ
 ة األب فكان من نتيجة ىذا ـوتمسكو ببطبلن التطوع الذي يشترط لصحتو موافق

 (1)التباطؤ أن قتل االبن في إحدى المعارك.
  
 
.الطبعة األولى،دار الفكر التعويض اإلداري في ضوء الفقو والقضاء وأحكام المحكمة اإلداريةشريف أحمد الطباخ ، (1)

 .189، ص  2006الجامعي، اإلسكندرية ، 
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 :الفرع الثاني :ركن الضرر في تقرير المسؤولية اإلدارية     
إن الضرر ركن أساسي في المسؤولية اإلدارية ،فإذا كان يمكن لممسؤولية أن تتقرر دون     

خطأ فإنيا ال يمكن أن تقوم و أيا كان أساسيا دون ضرر ،إذ ال يتصور أن تقوم مسؤولية عن 
عن إخبلل بمصمحة لممضرور ذات قيمة مالية وذات أىمية  فعل ال يرتب ضرر والضرر عبارة

 ،وقد تكون مصمحة معنوية وبذلك يكون الضرر نوعين:
 أوال: الضرر المادي:      
ويعني اإلخبلل بمصمحة المضرور ذات قيمة مالية وىو يصيب المضرور في جسمو أو      

رط فيو أن يكون محققا ،وبذلك مالو وىذا النوع من الضرر ىو الغالب واألكثر حدوثا ،و يشت
 يكون لمضرر المادي شرطان اثنان :

إن مفيوم المصمحة التي يجب أن يحدث بيا اإلخبلل بمصمحة المضرور: لـ  اإلخال  1     
محدثا ليا نتيجة ضارة ىو المفيوم الواسع الذي يضع الحماية ليا مسبقا ،والتي تعني في ذات 

 ر .الوقت مجرد المصمحة الممية لممضرو 
يشترط في الضرر المادي المستوجب لمتعويض أن ـ أن يكون الضرر المادي محققا: 2    

يكون محقق الوقوع وذلك بأن يكون قد وقع فعبل أو سيقع حتما ،ومثال ذلك موت الشخص أو 
إصابتو بتمف في جسمو أو في مالو أو في مجرد مصمحة مالية لو ومثال الضرر الذي سيقع 

فيعجز عن العمل فمنحو التعويض ال يشمل فقط تعويضو الذي وقع فعبل حتما إصابة عامل 
 من جراء عجزه عن إتيان العمل و القيام بو مستقببل.

 ثانيا :الضرر األدبي أو المعنوي:     
ىو الضرر الذي يصيب الشخص في مصمحة مالية بالمفيوم الواسع لممصمحة المالية بل      

كن جمع وحصر بعض حاالت و صور الضرر المعنوي أو يصيب مصمحة غير مالية ولقد أم
 األدبي في الحاالت اآلتية:

ــم التشوييات التي تصيب جسكالجروح و  : أ ـ الضرر األدبي أو المعنوي يصيب الجسم    
الشخص واأللم الذي ينجم من جراء ذلك فكل ذلك يكون ضررا ماديا أو أدبيا ما أدى إلى سبيل 

 (1)ويكون ضررا أدبيا إذا لم ينجم عنو ذلك.ص في القدرة عمى الكسب،أدى إلى نق العبلج أو
 
 .209،ص1994بوعات الجامعية ، الجزائر،ديوان المطنظرية المسؤولية اإلدارية.عمار عوابدي ، (1)



 الفصل الثاني                                                                          مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية 
 

41 

يذاء والسب وىتك العرض وا   فكالقذب ـ الضرر األدبي يصيب الشرف واالعتبار والعرض:     
بداء تكون ضررا معنويا أدبياالسمعة و االعتداء عمى   (1) .الكرامة كل ىذه األفعال وا 

 
 :ةالفرع الثالث :العالقة السببي     

 تعدد األسباب والمتمثمة في ىثم إل ةسوف نتطرق في ىذا الفرع إلى تعريف العبلقة السببي     
 نظرية تعادل األسباب ونظرية السبب المنتج .

 بين الخطأ والضرر:  أوال :تعريف العالقة السببية     
بمعنى أن يكون الضرر منسوبا مباشرة لخطأ اإلدارة أو الموظف في تأديتو لمموفق العام ،      

فإذا لم يقع الضرر نتيجة خطأ ىذه الجيات بأن كان بسبب أجنبي كالقوة القاىرة أو الظرف 
ن اإلدارة ال الطارئ أو خطأ المضرور نفسو أو عمل الغير فبل تعويض ،و يبنى عمى ذلك أ

تسأل عن أعمال موظفييا خارج وظيفتو ،كما أنو ليس ليا أن تنفي مسؤوليتيا ، فأساس 
المسؤولية المتبوع عن أعمال التابعة قائم عمى قرينة الخطأ المفترض الذي ال يقبل إثبات 

يجة سبب العكس ،إال أن لئلدارة أن تتخمص من المسؤولية عن طريق إثبات أن الضرر كان نت
 ( 2أجنبي كالحادث الفجائي أو بسب طالب التعويض نفسو )

  ثانيا: تعدد األسباب:     
إذا ما أحدث الضرر سببا واحدا محددا ولكن األمر يكون أكثر يكون أكثر  ةال تثور مشكم     

تعقيدا إذا تداخمت في إحداث الضرر عدة أسباب حيث يكون من العسير تحديد أي من تمك 
 ب ىو محدث الضرر .األسبا

وقد انقسم الفقو في ىذا الشأن إلى نظريتين أوليما نظرية تعادل األسباب وثانييما نظرية      
 السبب المنتج:

 وفقا ليذه النظرية فإن الضرر إذا ما أحدثتو مجموعة منأ ـ نظرية تعادل األسباب :      
ل األسباب المتعادلة في إحداثو األسباب ، بحيث لو تخمف أحدىا لما وقع الضرر ، حيث أن ك

،إال أنو إذا كان من بين تمك األسباب المتعادلة سببا ىو الذي حرك األسباب األخرى فيكون 
 صاحب ىذا السبب وحده ىو المسؤول عن الضرر.

 
 .210( نفس المرجع ،ص 1)
 .563فيد عبد الكريم أبو العثم،مرجع سابق،ص  (2)
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لتمك النظرية أن من شأن األخذ بيا توسيع نطاق مسؤولية وكان النقد األساسي الموجو     
 اإلدارة ،األمر الذي قد يؤدي إلى غل يدىا خشية الوقوع في دائرة المسؤولية.

ال تعير ىذه النظرية جميع المقدمات التي ساىمت في إحداث  : ب ـ نظرية السبب المنتج     
بب المألوف والذي يحدث الضرر وفقا ،وىو الس جالضرر اىتماما حيث تركز عمى السبب المنت

 لممجرى العادي لؤلمور.
ويأخذ مجمس الدولة المصري بنظرية السبب المنتج في تحديده لمعبلقة السببية بين الضرر    

ن لم يشر إلى ذلك صراحة في صياغة األحكام .)  (1و الخطأ وا 
 

 المطــمب الثــــاني
 التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

 
،ثم نحاول  يسنحاول استعراض معايير لمتمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخص     

الوصول إلى االتجاه الذي نفضل أن نأخذ بو لوضع الحد الفاصل بين ما يعتبر خطأ شخصيا 
يد من يتحمل مسؤولية التعويض اإلدارة أو الموظف و دوذلك من أجل تح،وما يعد مرفقبا 

 نوعي الخطأ عمى النحو التالي:سيكون التمييز بين 
 الفرع األول :االتجاىات الفقيية لمتمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي.
 الفرع الثاني:موقف القضاء في التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي.

 
أ الفرع األول: االتجاىات الفقيية التي قيمت بشأن التمييز بين الخطأ المرفقي و الخط     

 الشخصي:
يمكن لنا أن نتناول االتجاىات الفقيية التي قيمت بشأن التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ     

 خمسة اتجاىات نعرضيا كما يمي: رأيى الشخصي إل
 أوال : معيار الخطأ العمدي:     
 معياريعد معيار الخطأ العمدي من أقدم المعايير التي قام بيا الفقو في ىذا الصدد ،ىو     

 
 
 .224،223عبد العزيز عبد المنعم خميفة، مرجع سابق، ص ص  (1)
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يقوم عمى البحث في مسمك الموظف و أىدافو،حتى إذا تبين تعمده األضرار باألفراد يعد خِطو  
 شخصيا و تحمل وحده العبء النيائي لمتعويض عن األضرار التي لحقت باألفراد .

الشخصي بأنو التصرف الذي يكشف عن اإلنسان بضعفو  وقد عرف الفقيو الفريير الخطأ     
و أىوائو و عدم تبصره ،و ىذا بخبلف الخطأ المرفقي الذي يصدر عن رجل اإلدارة غير 

 مطبوع بطابع شخصي و ينبئ عن موظف عرضة لمخطأ و الصواب فالخطأ يكون مصمحيا.
قوم بواجبات وظيفتو وىذا المعيار يقوم عمى أساس القصد السيئ لدى الموظف وىو ي     

 ،فكمما قصد األضرار أو فائدتو الشخصية ،كان الخطأ شخصيا يتحمل الموظف نتائجو.
 

 ثانيا:معيار الخطأ المنفصل:     
يقضي ىذا المعيار باعتبار الخطأ شخصيا إذا أمكن فصاه عن الوظيفة و عمى العكس      

يقوم بيا فيعد خطؤه مرفقيا ميما  من ذلك إذا كان عمل الموظف ال ينفصل عن الوظيفة التي
 كانت درجة جسامتو.

ولقد قال بيذا الرأي العميد "ىوريو" فقرر أن الخطأ الشخصي ىو الذي يمكن فصمو عن      
الوظيفة ماديا أو معنويا فإذا اتصل الخطأ أو اإلىمال بالوظيفة اتصاال ال يمكن فصمو كان 

نت الوظيفة ال تتطمب القيام بيا أصبل ،كما لو قام الخطأ مرفقيا ، ويعتبر الفصل ماديا إذا كا
أحد رؤساء الباديات بالتشيير بشخص حذف اسمو من جدول الناخبين ،فمثل ىذا التشيير يعد 
عمبل منفصبل انفصاال ماديا عن متطمبات الوظيفة ،و يكون الفصل معنويا إذا كانت الوظيفة 

 راد الموظف تحقيقو.تتطمب القيام بالعمل ولكن لغرض آخر غير الذي أ
ويعيب ىذا المعيار أنو يستبعد من حاالت الخطأ الشخصي األخطاء الجسيمة التي      

 يرتكبيا الموظف ،لمجرد أن تمك األخطاء قد اتصمت بواجبات الوظيفة.
لو طبيعة من شأنيا إلزام مسؤولية العون الشخصية مثال الشرطي الذي يعترض  اوخطأ كيذ    

سوقو عمى مركز الشرطة ولم يبد الشخص أية مقاومة و انصاع تماما ،ومع أحد األشخاص لي
 (1)ذلك فقد تعرض لمعاممة قاسية ال مبرر ليا ،وقد ارتأى القاضي أنيا منفصمة 

 
،ص ص 2011.الطبعة األولى ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر ، شرح المنازعات اإلداريةحسين فريجة، ( 1)

297،296  . 
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الوظيفة و لقد ورد في أحد األحكام أن الموظف يسأل عم األفعال التي يرتكبيا أثناء العمل  عن
نما تظير شيوات  إذا كانت منفصمة ذىنيا عن الوظيفة بمعنى أنيا ال تظير سوء سير اإلدارة وا 

 (1اإلنسان وضعفو، مما يجب أن يسأل عن الموظف باعتباره خطأ شخصيا.)
 م: الثا:الخطأ الجسيث     

مرتكبا الخطأ الشخصي كمما كان الخطأ المنسوب إليو  فاتجو "جيز"إلى اعتبار الموظ
جسيما،بحيث ال يمكن اعتباره من الخاطر العادية التي يتعرض ليا في أداء عممو اليومي 

،ويجد الخطأ الشخصي مصدره ،عندما يقع الموظف في خطأ جسيم في تفسيره لموقائع التي 
،إلى حد يمكن القول معو بأنو لم يتجاوز فقط حدود سمطاتو بل وصل  تبرر قيامو بالتصرف

                                                  إلى حد التعسف فييا،كأن يأمر رئيس بمدية بيدم مبنى دون سند من نصوص القانون .
 رابعا:معيار الغاية:

يقوم عمى أساس الغاية التي اتجو ينسب ىذا المعيار إلى العميد "دوجي" وىو معيار      
الموظف إلى تحقيقيا ،و لمعرفة ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبو الموظف خطأ شخصيا يسأل 
عنو جية اإلدارة ،فإنو يجب التحقق مما إذا كان الموظف قد قصد بتصرفو تحقيق أحد 

ا ال ترتيب عمى األىداف التي تختص بتحقيقيا جية اإلدارة ،كحفظ األمن و النظام مثبل ،وىن
الموظف و يعتبر الخطأ الذي ارتكبو بقصد الوصول إلى ىذا اليدف منسوبا إلى المرفق 

                                                                          (  2العام.)
 الفرع الثاني:موقف القضاء في التمييز بين الخطأ الشخصي و المرفقي:     
لرغم من المعايير الفقيية التي قيمت لمتمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي عمى ا     

لم توفق في موضع الحد الفاصل بينيما ،فإنيا قد ساىمت في تسيير ميمة القضاء في التعرف 
 عمى كيفية التمييز بين ىذه األخطاء.

 أوال: موقف مجمس الدولة الفرنسي:     
الخطأ الشخصي متوافر في كل مرة يقع خطأ الموظف خارج نطاق اعتبر القضاء الفرنسي      

 الوظيفة.وعمى العكس من ذلك فقد تطمب لكي ترتب األخطاء التي يرتكبيا الموظف 
 
 
 .304إلى 300ص ص ( نفس المرجع، 1)
لخمدونية . الطبعة األولى، دار ا ، دروس في المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ( لحسين بن الشيخ آث ممويا2)

 .140إلى  135،ص ص 2007،الجزائر،
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 داخل نطاق الوظيفة مسؤوليتو الشخصية أن تتسم بطابع من الجسامة .     
ىي األخطاء المرتكبة أثناء ممارسة الوظيفة ـ األخطاء المرتكبة داخل نطاق الوظيفة:  1    

 ،ونجد بعضيا وىي األكثر عددا أخطاء مرفقية و األخرى أخطاء شخصية .
 وتنفصل ىذه األخيرة عن الوظائف الممارسة بسبب خطورتيا و التي تكشف عن السموك    

 الشخصي لئلنسان ،و توجد فرضيات ثبلث تستحق االعتبار و تتمثل في: 
و يكون بذلك أثبت  :أ ـ أن يقوم عون عمومي أثناء خدمتو بمشاغل ذات طابع خاص     

ا بأن ىمالقاذورات في أرض تابعة ألحد المواطنين مو سوء حذره، مثل رئيس البمدية الذي يرمي ب
 تمك األرض داخمة في الزبالة العمومية أو أن يقوم المحافظ بتسميم بطاقة لتخفيض تنقبلت

شخص بواسطة القطار ،بالرغم من كونو الحق لو في ذلك ، بيدف إيقافو تحت طائمة 
 و .المتابعات الجزائية بناء عمى تقرير الذين كمفوا بمراقبت

 :ب ـ وتمثيل الفريضة الثانية في تمك التي يقوم فييا العون بتجاوز حدود سموكو     
مثل:تجاوز :وتكون نتيجة عموما ىي إعطاء طابع شخصي لخطأ كان سوف ينظر إليو كخطأ 

 مرفقي لوال ذلك التجاوز اإلفراط في السرعة أو عيب في السيطرة عمى السيارة .
الثة:وىي تمك التي ال تكون فييا بالنسبة لمعون بصدد المشاغل ج ـ تبقى الفرضية الث    

ويجب آنذاك أن يكون الخطأ المرتكب ذا خطورة ال نقاش فييا حتى يشكل :ذات طابع خاص 
خطأ شخصيا ، مثل الخطأ الصادر عن الطبيب والذي أثناء حريق تسببت فيو القابمة برعونتيا 

 ثال غير واضح أعيديو ( .، ىرب من قاعة الوالدة تاركا مربوطة) م
يتجسد النمط :األخطاء المرتكبة خارج الوظيفة لكن غير خالية من أية عالقة معيا  ـ  2    

الثاني من األخطاء الشخصية ،في تمك المرتكبة خارج حالة ممارسة الوظائف ،لكن غير خالية 
 من أية عبلقة مع الوظائف إذ تنفصل عن الوظيفة ماديا . 

 جود نوعين من األخطاء الشخصية وىي :كرس القضاء و 
ائق في الكثير من القرارات سوالمثال المعطي :أ ـ الخطأ المرتكب بمناسبة أداء الخدمة      

 (1)يقوم بتحويل المسار العادي لمسيارة الممنوحة لو ألداء الميمة معينة مستعمبل إياىا 
 
 
 .411،ص 2010،كمية الحقوق،جامعة بسكرة ،أطروحة دكتوراهالعمومية. المسؤولية اإلدارية لممستشفيات( سميمان حاج عزام،1)
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ألغراض شخصية )زيادة والديو ،أصدقائو...( فإذا تسبب في حادث أثناء ذلك ،اعتبر ذلك 
 الحادث كأنو ناتج عن خطأ شخصي .

ب ـ الخطأ المتركب خارج الخدمة لكن بفضل وسائل وضعيا المرفق تحت تصرف العون:      
وكرس مجمس الدولة ىذا النوع من الخطأ)غير المرتكب بمناسبة القيام    الخطأ أكثر ندورهوىذا 

وتمثل الوقائع فيما يمي :قام حارس سمم باختبار سبلحو الناري بيده  1973بالخدمة(في سنة 
)والذي بحوزة بصفة شرعية( أثناء تواجده  في منزلو رفقة زميل لو ،فتسبب في وفاة ىذا األخير 

عمد ،ولقد حكم بأن خطئو ليس خاليا من أية عبلقة مع المرفق ،فيذا األخير ىو الذي  بغير
 .أعطى لو وسيمة ارتكابو 

 
 ثانيا:موقف القضاء اإلداري الجزائري:     
إن القضاء اإلداري وىو ينظر في القضايا التي تعرض عميو يقوم بتكييف الخطأ ،أىو      

اس  ىذا التكييف يقرر تمسكو بالدعوى أو الحكم بعدم خطأ شخصي أم مرفقي ؟ ألنو عمى أس
االختصاص ،إذ أنو إذا ثبت لديو أن الخطأ شخصي يؤول االختصاص بالفصل في ذلك إلى 
القضاء العادي ،و إذا ما تيقن من الخطأ مرفقي يختص بو ،ومن خبلل عممو ىذا يستيدي 

ر أخرى بحسب طبيعة القضاء بالنصوص القانونية إن وجدت أو يبدع ضوابط ومعايي
 وخصوصية الحاالت التي تعرض عميو وىو ما سنتناولو في ما يمي:

و كمثال نتصوره ـ ارتكاب الخطأ خارج نطاق الوظيفة ودون استعمال وسائل المرفق: 1    
لمخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة ، و الذي ال يمت ليا بأي صمة ، كقيام طبيب المستشفى 

ارج نطاق وظيفتو دون أن يكون مكمفا بميمة عمل ،فينا إذا ما أثبت العمومي بعمل طبي خ
الخطأ الطبي في جانبو يعد الخطأ شخصيا ، و ال تكمن ىنا أي صعوبة في إسناد الخطأ إلى 

 (1الموظف في ىذه الحال .)
 يجمع كل من الفقو و القضاء عمى أن  ـ ارتكاب خطأ جسيم داخل نطاق الوظيفة : 2   

 جسيم في نطاق الوظيفة ينزع الحماية القانونية التي يوفرىا قانون الوظيفة ارتكاب خطأ 
من القانون  31العامة لمموظف ، ويجعمو يتحمل وحده تبعة خطأ و ىذا ما نصت عميو المادة 

 األساسي لموظيفة العامة:"إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في
 
 .412( نفس المرجع ،ص 1)
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 الخدمة يجب عمى المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا أن تحميو من العقوبات
المدنية التي تسمط عميو ما لم ينسب إلى ىذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصبل عن الميام 

 (1الموكمة لو".)
 ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ ماديا أو قانونيا. 

ة الخطأ يتبنون كل من المعيارين الموضوعي و الشخصي إن القضاة في تقديرىم لجسام     
بالنظر لظروف القضية،فإذا ما تبين ليم أن جسامة الخطأ تتجاوز المجرى العادي لؤلمور ، ولم 
يكن الخطأ من الجسامة ،بحيث ليس بوسع الموظف اقترافو أثناء مزاولتو العادية لوظيفتو كيفوا 

 خطؤه ىذا عمى أنو خطأ شخصي .

 
:إن تعمد الموظف ارتكاب الخطأ في نطاق  ـ ارتكاب خطأ عمدي في نطاق الوظيفة ج    

الوظيفة كافي ألن يوصف خطأه ىذا بوصف الخطأ الشخصي ، وينزع عنو الحماية القانونية 
التي توفرىا لو الوظيفة ،وىو معيار يصنفو القضاء استنادا إلى النصوص القانونية ونجد المادة 

 تضمنت ىذا المعيار كذلك ، إضافة إلى المعيار الذي سبقو .المذكور أعبله  31

 
مما الشك فيو أن األخطاء التي تقع تحت طائمة قانون : جزائيا د ـ ارتكاب خطأ معاقب عميو   

العقوبات ىي أخطاء شخصية يتحمل تبعتيا الموظف ، إن تمت إدانتو جزئيا ىذا كأصل عام 
ليس ىناك تبلزم بين الخطأ المرفقي واإلدانة الجزئية ،ولكن ثبت عمل اجتيادات  القضاء أنو 

القانون الجنائي  و،فإن الخطأ غير العمدي الذي يرتكب في نطاق الوظيفة ، والذي يقرر ل
العقوبة الموافق لو قد يتقمص  وصفين ،فيو خطأ شخصي إذا نظرنا إليو من زاوية اإلدانة 

 (2ن زاوية التعويض المدني.)الجزائية ، وىو خطأ مرفقي ،إذا ما نظرنا إيو م
 
 
 
المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العامة ،الجريدة  2006جويمية  15المؤرخ في  06/03من األمر رقم  31 (1)

 .2006،46الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 
 .412( سميمان حاج عزام ، مرجع سابق،ص 2)
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 المطمب الثالث
 الخطأاألثر المترتب عمى وجود 

 
لجبر األضرار الناجمة عن أعمال اإلدارة العامة فيناك ثبلثة حمول،األول :أن يتحمل        

 الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر األضرار ،تأسيسا عمى الخطأ الشخصي.
الثاني : أن تتحمل اإلدارة العامة المسؤولية عن الضرر تأسيسا عمى فكرة الخطأ المرفقي       

 أو المصمحي.
الثالث : أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام و اإلدارة العامة )المرفق العام ( تبعا لدرجة 

 الخطأ الشخصي أو المرفقي و عميو سيتم تقسيم ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع وىي كالتالي : 
 الفرع األول : األثر المترتب في حالة الخطأ الشخصي..

 الة الخطأ المرفقي.الفرع الثاني : األثر المترتب في ح
 الفرع الثالث : الثر المترتب في حالة الخطأ المرفقي الشخصي .

 
 : الفرع األول : األثر المترتب في حالة الخطا الشخصي       

يحق لممتضرر من الخطأ الشخصي لمموظف أن يرفع دعواه ضد ىذا األخير و مطالبتو        
 (1بالتعويض عن الضرر الذي أصابو.)

قضية أرممة ضد والي والية جيجل ومن  24/04/2000في قرار سابق لمجمس الدولة في  ـ     
معو، نجده أخرج بمدية سيدي معروف من الخصام لكون سمك الحرس البمدي تابع لموالي من 

 الناحية التنظيمية.
حقيقة ما ذىب إليو ورثة الضحية، فإن قتل مورثيم ناتج عن فعل صادر عن الحارس      
ي الذي استعمل سبلحو الناري المسمم لو بموجب الخدمة ، غير أن ذلك ال يكفي العتبار البمد

الخطأ مرفقيا، فالمدعون يذىبون إلى القول بمسؤولية اإلدارة لكن دون تدقيقيم في ما إذا كنا 
 بصدد خطأ مرفقي أم ال ، حقيقة لقد سيمت الوظيفة لمحارس البمدي ارتكاب جريمة القتل ضد 

لكن ىل كانت الوظيفة سببا الرتكابيا؟ىذا ما سوف نجيب عنو: آثار المدعون مسألة الضحية 
  القتل العمدي مع سبق اإلصرار و الترصد ، ومعنى ذلك أن الحارس 

 
 .315حسين فريجة ،مرجع سابق ،ص (1)
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البمدي تصرف أو سمك سموكا ليس بوصفو عونا إداريا لكن بصفتو إنسانا ،و تبعا لذلك فنحن 
ا بصدد خطأ مرفقي بل بصدد خطأ شخصي ، فنحن أمام عدة سموكات منيا ما يعتبر لسن

عنصرا في جريمة القتل كالعمد ، ومنيا ما ىو ظرف مشدد كالترصد وسبق اإلصرار و إذا 
رجعنا إلى أنماط الخطأ الشخصي جريمة قتل مع سبق اإلصرار و الترصد لكون الحارس 

أثناء ممارستو لوظيفتو بالسوق األسبوعي لمغنم أين يسكن البمدي ارتكب جريمة القتل العمدي 
الضحية و ىذا بعد المناوشة التي جرت بين الضحية و أفراد الحرس البمدي ألن الحارس البمدي 
لم يكن يمارس انشغاالت ذات طابع خاص ،إذ كان مع بقية حراس البمدية في مشاجرة مع 

ير غير قابل لمنقاش ، فاستعمال السبلح الناري الضحية،لكن واقعة القتل العمدي ذات طابع خط
 دون مبرر ضد الضحية إنما يفصح عن سموك شخصي  أتى بو الحارس وليس عن 

الخطأ مرفقي ،فنحن بصدد قتل عمدي وليس بصدد قتل غير عمدي ،مما ينفي بتاتا وجود 
تى ولو ارتكبت خطأ منسوب إلى المصمحة فالجريمة المعدية ال يكمن أن تسأل عنيا اإلدارة ،ح

 بواسطة السبلح الممنوح لمحارس البمدي بسبب وظيفتو ، فالمصمحة منحت لو سبلحو 
الناري لمدفاع عن نفسو ولحفظ النظام العام وليس الرتكاب جرائم عمديو وفي ذلك جاء في 1

  ما يمي : 04التعميمة رقم 
مياميم ال سيما إذا "إن حمل السبلح ضروري من طرف عناصر الحرس البمدي بمناسبة أداء 

 تعمق األمر بالحفاظ عمى النظام العام" .
ومادام الحارس البمدي قد أدين من طرف محكمة الجنايات بجناية القتل العمدي مع معاقبتو     

بخمسة عشر سنة سجنا فإن المسؤولية تكون عمى أساس الخطأ الشخصي الذي ال تتحممو 
 الخطأ المرفقي والذي من النادر أن يكون خطأ جزائيا إلدارة المستخدمة ،فاإلدارة ال تضمن إال

عمديا فالعمد معناه أن العون اإلداري إنما سمك سموكا بصفتو إنسانا فبل يمكن إقامة المسؤولية 
إال عمى أساس خطئو الشخصي ، ويكون وحده المسؤول عن دفع التعويض ،وال ييم أن يكون 

أو بسببيا من خبلل استعمالو وظيفتو  ثناء تأديةالفعل اإلجرامي )القتل العمدي ( ارتكب أ
 ( .1لسبلحو الناري )

 
 

 

 
 .181،180مرجع سابق ،ص ص  المسؤولية عمى أساس الخطأ.لحسين الشيخ آث ممويا ، (1)
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 :  : األثر المترتب في حالة الخطأ المرفقي نيالفرع الثا      
حكمة اإلدارية كأصل عام لممطالبة يمجأ المتضرر من أعمال اإلدارة مباشرة إلى الم      

 (1بالتعويض عن األضرار التي أصابتو من جراء ىذه األعمال .)
قضية حميدوش ،و تتمثل   08/04/1966مثال :قرار الغرفة اإلدارية لممجمس األعمى في       

في كون اإلدارة وظفت شخصا في شروط غير نظامية ، و لم تنتبو لذلك إال بعد ثماني سنوات 
صحيح خطئيا و لقد صرح المجمس األعمى بان ىذا التدبير يشكل خطأ ممزما  لمسؤولية لت

 (2اإلدارة.)
كما تنعقد مسؤولية اإلدارة في حالة اإلىمال كما ىو الشأن في المستشفيات كأن ييمل       

 الممرضون أو من في حكميم حراسة المرضى.
)ممف رقم 13/01/1991عميا بتاريخوعمى ذلك قضت الغرفة اإلدارية لممحكمة ال       

الجامعي بسطيف ضد فريق  "ك" أو من معيم بتأييد  يشفائت(في قضية المركز اإلس75670
عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء سطيف  القاضي عن  21/01/1989القرار الصادر في 

  المستشفى بالتعويض بسبب انتحار مريض بالمستشفى وتتمثل وقائع القضية فيما يمي :
ـ أدخل المدعو ك .م إلى مستشفى سطيف )مصمحة األمراض العقمية ( بتاريخ      

 بعد أن اعتدى عمى زوجتو وابنتو بمدينة العممة ، وقد قدمت لو األدوية 08/12/1983
الميدئة و انتحر في اليوم الموالي ، فرفع ذوي حقوقو دعوى تعويض أين استجابت ليم الغرفة 

 ة العميا القرار أعبله بأن أقرت بمسؤولية المستشفى عمى أساساإلدارية وأيدت المحكم
 من القانون المدني غير أن ىذا التبرير ليس في محمو ألن المسؤولية اإلدارية ىنا  124المادة 

إنما تقوم عمى الخطأ المرفقي المتمثل في التسيير السيئ لممرفق العام المجسد في إىمال أعوان 
 و جاءت أسباب قرار المحكمة العميا كما يمي : المستشفى حراسة المريض 

"حيث أن المستشفى تدفع من جية الموضوع بعدم مسؤوليتيا عن وفاة مورث المدعين)ك      
 مدني . 124م ( و ال مجال لتطبيق المادة 

فيذا الدفع غير قانوني إذ أنو كيف يمكن استبعاد مسؤولية المستشفى عن انتحار الضحية      
 د قبل الضحية في ىذه المؤسسة الصحية قصد المعالجة،ووضع في حجرة خاصةما دام ق

 
 .316( حسين فريجة ، مرجع سابق ، ص 1)
 .215( أحمد محيو ،المنازعات اإلدارية ، مرجع سابق ،ص 2)
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بالمصابين عقميا،وأن ما أثبتو تحقيق الشرطة ىو إىمال الممرض)ز( الذي لم يقم بتفقد ىذا 

تحاره،ولم يعمم بذلك إال بعد أن ذىب ليقدم لو فطور الصباح فوجده متدليا في المريض ليمة ان
 سقف الغرفة.

حيث أن مسؤولية المستشفى المدنية ثابتة وال مجال لقبول الدفع المقدم من الطاعنة      
)المستشفى(،من كون المريض ىو المتسبب في ذلك مادام فاقدا لقواه العقمية ،والمطموب من 

 ستشفى تفقده باستمرار نظرا لحالتو الصحية المتميزة.عمال الم
حيث أن المسؤولية المترتبة عمى المستشفى ىي تعويض ذوي حقوق الضحية طبقا لممادة     
من القانون المدني كما جاء في القرار المستأنف مادام يوجد تياون وتقصير من طرف  124

 د تطبيق ىذه الحالة في غير محمو.عمال المستشفى انجر عنو وفاة الضحية،لذا فاستبعا
حيث أن القرار المطعون فيو أصاب فيما توصل إليو وطبق القانون تطبيقا سميما مما     

 (1يوجب معو المصادقة عميو".)
 

  الفرع الثالث:األثر المترتب في حالة الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي :     
ة ضد اإلدارة المستخدمة في حالة األخطاء باستطاعة المتضرر أن يرفع دعوى المسؤولي     

 التالية :
 ـ إذا كان ىناك خطا مرفقي و الذي ينسب لئلدارة .
( 2ـ الخطأ الشخصي المرتكب بمناسبة أداء الخدمة.)  

 ـ الخطأ المرتكب خارج الخدمة لكن ال يمكن فصمو عن أداء الخدمة.
قد يكون الخطأ الشخصي وحده  وقد يحدث أن يقترن الخطأ المرفقي بالخطأ الشخصي ،و    

 وعمى ذلك سوف نتناول الحالتين أدناه.
 أوال : حالة الجمع بين األخطاء:      
 إن الضرر الواقع عمى الشخص قد يجد مصدره أو سببو        

 في خطأين خطا اإلدارة وخطأ الموظف الشخصي ، ويوجد بالتالي جمع في األخطاء.وىذا ما
 
 .256. مرجع سابق ن ص ازعات اإلداريةالمن( أحمد محيو ، 1)
 .164،163مرجع سابق ،ص ص المسؤولية عمى أساس الخطأ. لحسين الشيخ آث ممويا ،  (2)
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  ANGUET  يؤدي إلى الجمع في المسؤوليات وىذا ما يوضحو المثال الذي يقدمو لنا حكم
غمق ،فمكي دخل إلى مكتب لمبريد لقبض حوالة وعند خروجو الحظ الباب المخصص لذلك م

يخرج من المكتب يمجأ إلى باب مخصص لمموظفين ، وعند ذلك أمسك بو بقسوة من طرف 
المستخدمين الذين ألقوا بو خارجا مسببين لو كسورا وبناء عمى دعوى المضرور ارتأى القاضي 

 بأن الحادث نتج عن خطأين متميزين:
لوقت المحدد ، فالمرفق يسير ـ خطأ مصمحي أو مرفقي ناتج عن غمق مكتب البريد قبل ا     

 بشكل سيء وىذا ىو مصدر الضرر.
ـ خطأ شخصي ألعوان البريد الذين  عامموا المضرور بقسوة عوض دعوتو إلى الخروج      

 من المكتب بيدوء .
(1وعميو فإن إدارة البريد مدانة من جية ، و األعوان من جية أخرى.)  

 :ثانيا : حالة الجمع بين المسؤوليات      
إن حالة جمع المسؤوليات تتحقق عمبل إذا كان ىناك خطأ واحد مسبب لمضرر ، والذي      

تتوافر فيو مميزات الخطأ الشخصي ، لكن ىذا األخير ما كان ليرتكبو الموظف لوال وظيفتو 
و الوسائل فأساء استعماليا ،حيث سنعمد إلى  تالتي تكون قد ىيأت لو الظروف و اإلمكانيا

  بسرد االجتياد القضائي الشيير لمجمس الدولة الفرنسي أال وىو قرارتوضيح ذلك 

LEMONNIER  حيث نستخمص وقائعو أنو خبلل العروض  26/07/1918بتاريخ،
لرصاصة طائشة  فحينما  بجروح إثر تعرضيا  LEMONNIERاالحتفالية أصيبت السيدة 

مجمس الدولة ،قدر ىذا  تقدمت بدعوى التعويض أمام القاضي اإلداري ، ورفع األمر إلى
األخير بأن الوقائع في قضية الحال،التي تشكل الخطأ المنتج لمضرر وىو حسب تقدير مجمس 
الدولة الخطأ الوحيد والذي ىو خطأ شخصي ينسب لرئيس ىذه البمدية ، الذي لم يتخذ 

تي االحتياطات األمنية الضرورية لسبلمة الجميور من حوادث ىذه العروض االحتفالية ،ال
تستعمل فييا األسمحة النارية،ولكن المسؤولية عن ىذا الخطأ الوحيد متعددة ،فباإلضافة إلى 

حيث أنو  المرفق العام )البمدية( المسؤولية الشخصية لرئيس البمدية ،ال يجوز استبعاد مسؤولية
              لو لم يكن يشغل وظيفة رئيس بمدية لما سمح بإقامة ىذه                              

 
 
 
 .256ص  ،. مرجع سابق المنازعات اإلدارية( أحمد محيو ، 1)
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في ىذه القضية إن  LEONBLUMالتظاىرة االحتفالية ،فحسب  تعبير محافظ الحكومة
أ ربما  االحتفالية  قد ينفصل عن الوظيفة ،لكن الوظيفة ال تنفصل عن الخطأ ،مما يسمح الخط

                           بالرغم من غياب الخطأ المرفقي بإقامة المسؤولية العامة.                                                                        
  :نتائج الجمع :ثانيا     
يؤدي إلى نتائج معقدة بقواعد متعـمقة بقواعد اإلجراءات ن االعتراف بجمع المسؤوليات إ    

ودعاوي الرجوع التي  روبقواعد الموضوع.ومن المناسب التعرف عمى التوالي لدعوى المضرو 
 يمكن أن تتبعيا اإلدارة.

ا ىناك تعدد في فمن ىذا التطبيق القضائي لمجمس الدولة الفرنسي نستنج أنو مثمم     
األخطاء وىناك تعدد في المسؤوليات بحيث أن مجمس الدولة قد اقتنـع بان الخـطأ الواحـد يمكن 
أن تترتب عنو مسؤولية شخصين ،أحدىما الموظف العام و األخر المرفق العام ،وبالتالي نكون 

لقضاء اإلداري أمام حالة تعدد في المسؤوليات ، ولممتضرر الخيار في أن يقيم دعواه أمام ا
 (                                              1ضد المرفق العام مسبب الضرر .)

من أجل مباشرة الخصومة بقصد الحصول عمى تعويض،فإن المضرور دعوى المضرور:-1   
 :ةيخضع لمقواعد التالي

مجـالس التي تنظر في ـ في المقام األول :بإمكانو طمب التعويض الكامل من اإلدارة أمام ال    
المواد اإلدارية ،أو طمب التعويض من الموظف أمام القاضي العادي ،وبإمكانو أيضا استعمال 

 (2السبيمين معا .)
ـ وفي المقام الثاني: ال يمكن لممضرور جمع التعويضات والحصول عمى تعويض     

 مضاعف عما ىو مستحق.
رة كامل التعويض بإمكانيا أن ترجع عمى الـعون بعد أن تدفع اإلدا ـ دعاوى الرجوع : 2     

دعوى  لمطالبتو باسترداد المبمغ الذي دفعـتو لقاء حصتو في المسؤولية والعكس يمكـن أيضا رفع
 فإن اإلدارة عمى اإلدارة من طرف العون السترداد ما دفعو ، وأخيرا

 
 
                                                      .                        256( أحمد محيو ، نفس المرجع ، ص 1)
 .8(  سميمان حاج عزام ، مرجع سابق ،ص 2)
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 ( 1تستطيع إدخال الغير في الخصومة.)      
إذا حكم عمى العون بالتعويض من طرف القاضي العادي  أ ـ دعوى العون ضد اإلدارة :    

صي مقترن بخطأ مرفقي ،و لم تتدخل اإلدارة عمى أساس ارتكابو الخطأ المرفقي ،أو خطأ شخ
أثناء تمك الدعوى ، فانو من حق العون )رفع دعوى الرجوع عمة اإلدارة لممطالبة بالتعويض 
الكامل لمضحية إذا كنا بصدد خطأ مرفقي ، أو بالنسبة التي يتحمميا إذا اقترن خطؤه الشخصي 

بقوليا :"إذا  85/59ن المرسوم رقم م 2الفقرة20بخطأ مرفقي .وىذا ما يستنبط من المادة 
تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكاب خطأ في الخدمة وجب عمى المؤسسة 
أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا أن تحميو من العقوبات المدنية التي تسمط عميو ما لم 

 يامو."ينسب إلى ىذا العامل نفسو خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسة م
وكذا يجب عمى اإلدارة أن تتولى دفع التعويضات المنصبة عمى العون عندما يرتكب خطأ      

 مرفقيا .
إذا ارتكب العون خطأ شخصيا عوضا عنو ، ويتصور ذلك  ب ـ دعوى اإلدارة ضد العون:     

ارة في الحالة التي يكون فييا الخطأ الشخصي غير قابل لمفصل عن الخدمة فينا تدفع اإلد
التعويض وكذا الحال عندما تكون المسؤولية ناتجة عن خطأين األول مرفقي و اآلخر شخصي 

(.2) 
من قانون البمدية "إن البمدية مسؤولة عن األخطاء  144و نصت عمى حق الرجوع المادة      

التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي البمدي و منتخبو البمدية و مستخدموىا أثناء ممارسة 
 ميم أو بمناسبتيا .ميا

 (3يمكن لمبمدية أن ترفع دعوى ضد ىؤالء في حالة ارتكابيم لخطأ شخصي . )     
 
 
  
 .259( أحمد محيو ، مرجع سابق ،ص 1)
 .192،190مرجع سابق ،ص ص  المسؤولية عمى أساس الخطأ.( لحسين الشيخ آث ممويا ، 2)
 .2011يونيو  22الموافق  1432رجب  20في  المؤرخ 11/10من قانون البمدية رقم  144( المادة 3)
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من قانون الوالية بقوليا :"الوالية مسؤولة مدنيا عن  140و كذا األمر بالنسبة لممادة      
 األخطاء التي يرتكبيا أعضاء المجمس الشعبي الوالئي و المنتخبون.

صة ضد ىؤالء في و تتولى الوالية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجية القضائية المخت     
 (2حالة خطأ شخصي من جانبيم .")

و غالبا ماال تستعمل اإلدارة حق الرجوع عمى العون لما في ذلك من خطورة و بالفعل     
فيناك خطر من رؤية استعماليا ينحرف عن غايتو ،بحيث أن دعوى الجوع ستستيدف األعوان 

 و ليس الرؤساء المسؤولين. نالمرؤوسي
 
ال يتعمق األمر ىنا بخطأ ارتكبو العون أو اإلدارة ، بل إلدارة ضد الغير : ج ـ دعوى ا     

بحالة خاصة تنبثق من واجب اإلدارة في حماية أعوانيا من أي اعتداء يقع عمييم من طرف 
من طرف الييئة  ةالغير ، فتاعون ولكونو يؤدي خدمة عمومية البد أن تتوفر لو الحماية البلزم

إذا تعرض لضرر سببو الغير ،ال بد لئلدارة أن تعوضو عنو ،وليا الحق  المستخدمة لو ،وعميو
في رفع دعوى ضد الغير المتسبب في الضرر ،وعمى ذلك تحل اإلدارة محل العون في حقوقو 

 (3تجاه الغير.)
منو بأن يتعين  01الفقرة 139وىذا ما ورد مثبل في قانون الوالية ، الذي أوجب في المادة     

ة حماية أعضاء المجمس الشعبي الوالئي و موظفييا من كل التيديدات أو اإلىانة،أو عمى الوالي
من نفس  02االفتراءات أو التيجمات ميما كانت طبيعتيا خبلل ممارستيم و أضافت الفقرة 

 (4المادة عمى أنو :" يكون لموالية حق رفع دعوى الرجوع ضد محدثي األضرار".)
 
 
 
 
 
 .2012فبراير  21الوافق  1433ربيع األول   28المؤرخ في  12/07ن الوالية رقم من قانو  140( المادة 1)
 .192مرجع سابق ،ص المسؤولية عمى أساس الخطأ.( لحسين الشيخ آث ممويا ، 2)
 من قانون الوالية.  139( المادة 3)
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 انًبحث انثاًَ

 انًسؤونٍت اإلداسٌت عهى أساس انًخاطش
 

 

ة عمى أساس الخطأ ىي في القانون اإلداري ، إال أنو و منذ سنة إذا كانت المسؤولي     
وجد نوع آخر من المسؤولية ،و الذي ال يستند إلى الخطأ ، بل إلى أسس أخرى ،وىكذا  1895

نشأت المسؤولية بدون خطأ ) المخاطر ( ، فالمسؤولية تقوم حتى ولو في غياب الخطأ ، وىي 
 لحاصل .مسؤولية بقوة القانون بسبب الضرر ا

 لئلدارة .  ءمتيا كما تعد المسؤولية عمى أساس المخاطر أكثر مبلءمة لمضحايا من مبل      
وسوف نستعرض في ىذا المبحث : مفيوم نظرية المخاطر في مطمب األول ثم تقدم أىم       

طة تطبيقات ىذه النظرية في الثاني وىي المسؤولية اإلدارية بسسب األشغال العامة ، أو األنش
 الخطرة ، أو المخاطر المينية.

 
 

 المطمب األول
 مفيوم نظرية المخاطر

 

ثم أسس ىذه  و خصائصيا نظرية المخاطرة و تطور نشألوفي ىذا المطمب سنتعرض        
  النظرية وذلك في ثبلث فروع .

   :نظرية المخاطر و تطور الفرع األول:نشأة      
لمخاطر تعتبر امتداد واستمرار وتطور لنظرية الخطأ أي حيث يعتبر الفقياء بأن نظرية ا      

جاءت بعدما أخذت نظرية الخطأ تضعف  حتى كادت تختفي في بعض الحاالت فقدت تطورت 
يقبل إثبات  فكرة الخطأ المستوجب لممسؤولية والعقاب إلى فكرة الخطأ المفترض ،فرضنا ال

ظرية إذن فيي نظرية نظيرت ىذه الالعكس ثم الخطأ المجيول في بعض األحوال ،ثم نشأت و 
 (1.)فقيية صرفة في نشأتيا وتطورىا في القانون الخاص 

  
ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة المركزية،بن عكنون المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري.( مسعود شييوب،1)

 .4،ص2000الجزائر،ط
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  :أوال :تقرير نظرية المخاطر     
ن مبدأ مسؤولية الدولة عن أعماليا ووظائفيا المختمفة خاصة في أوروبا لم يظير إال إ     

 حديثا ،ولقد ظير بشكل واضح في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .
حيث أصدر مجمس  1873" في عام وفبعد تقرير المسؤولية اإلدارية بموجب حكم "ببل نك    

الذي أصابو  رلصالح العامل المتضرر ،يقضي بتعويضو عن األضراالدولة الفرنسي حكما 
 عمى أساس المسؤولية دون خطأ عمى أساس المخاطر المينية.

وبعد ذلك توالى صدور القرارات والقوانين عمى أساس المسؤولية دون الخطأ عمى أساس      
ارية عمى أساس الذي يقيم المسؤولية اإلد 1898المخاطر المينية ،فجاء قانون صدر في 

المذان يقضيان بقيام المسؤولية  1921وتشريع عام  1919مخاطر المينة ،ثم جاء قانون في 
عمى  اإلدارية إذا،حوادث الحرب وحوادث المصانع الحربية ،ثم جاء القانون الذي أقام المسؤولية

 .1924أساس مخاطر الطيران في سنة 
عمى أساس المخاطر الصناعية والتجارية  فقد نص عمى مسؤولية 1945أما قانون سنة     

 صدر القانون الذي يرتب المسؤولية عمى حوادث العمل. 1946والزراعية ،ثم في سنة 
 

تقرير مسؤولية الدولة عن األضرار  1946ولقد جاء في ديباجة دستور فرنسا لسنة      
 (.1الناجمة عن الكوارث القومية المختمفة عمى أساس نظرية المخاطر )

   ويعتبر الفقيو"سالي" أول من نادى بالمسؤولية اإلدارية عمى أساس الخاطر .    
 ت)إذا كان 2003مارس  11بتاريخ 006390جاء في قرار مجمس الدولة الفرنسي رقم     

المرفقي ،فانو يمكن  القاعدة العامة أن مسؤولية اإلدارة تقوم عمى المسؤولية عمى أساس الخطأ
ودة أن تقوم تمك المسؤولية  عمى أساس المخاطر أي دون إثبات خطأ أيضا وفي حاالت محد

،حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم يثبت العبلقة السببية بين نشاط اإلدارة والضرر  ةاإلدار 
 ( 2الذي أصابو.)

 ثانيا:تطور نظرية المخاطر:     
 ل أدوات ووسائل بانتقال المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي ومن استعما     

 
ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة المركزية بن عكنون  نظرية المسؤولية اإلدارية)دراسة تأصيمية تحميمية و مقارنة(. ( عمار عوابدي،1) 

 188،ص1994،الجزائر،ط 
 .206( محمد الصغير بعمي،مرجع سابق،ص2)
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قامة بسيطة إلى استعمال أدوات ووسائل متطورة ،كصناعة األسمحة  ومد خطوط كيرباء وا 
ن ىاتو األنشطة وغيرىا قد ضاعفت من تعرض العمال والمشاركين وغيرىم وكذلك  السدود وا 
 العقارات واألموال إلى مخاطر عديدة تستوجب بالضرورة إقامة المسؤولية عمى أساس المخاطر.

سبق  1895 يبأن مجمس الدولة الفرنسي بإصداره قرار ف يقول األستاذ "جون ريفرو"     
المشروع في قرار تعويض الضرر الحاصل بسبب حادث لعامل يدوي بمصنع تابع لمدولة 
،وكان قرار التعويض مبني عمى أساس خطر العمل في حين أن قانون العمل لم يصدر إال في 

 .1989سنة 
ثم وسع مجمس الدولة الفرنسي في نطاق نظرية المخاطر ،لتشمل األضرار الناتجة عن      
 شياء الخطرة كما ىو الحال في المشاريع العمومية .األ

 إصدار  1926ثم إصدار قرار خاص باستعمال األسمحة من طرف الشرطة وفي سنة     
 قرار يقضي  بموجبة التعويض عن األضرار الناتجة عن النشاطات والتقنيات الخطيرة.

 س المبلحق الجوية ثم صدر القانون الخاص بقيام المسؤولية عمى أسا 1924وفي سنة      
الخاص بقيام المسؤولية اإلدارية عمى أساس مخاطر النشاطات  1945القانون الصادر في سنة 

 . ةالصناعية والتجارية والزراعي
صدر قانون العمل الجديد الذي يرتب المسؤولية اإلدارية عمى  1946أكتوبر  30وفي      

 (1)أساس مخاطر العمل.
كانت أىم وأبرز خطرة في اتجاه إقامة المسؤولية اإلدارية عمى أساس أما في الجزائر ف     

مدنيا عن إتبلف  ةمسؤول"إن البمديات  يةمن القانون البمد 171المخاطر تمثمت في نص المادة 
واألضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكب بالقوة المسمحة وبالعنف  عمى أراضييا وعمى 

 (2)التجميرات ". التجمعات و األشخاص واألموال بواسطة
 
 
 
 
مذكرة تخرج لنيل الماستر،كمية نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية اإلدارية في القضاء الجزائري.( مباركي شريقي،1)

 .3،2ص ص  2011/2012الحقوق،جامعة بسكرة،
 .11/10من قانون البمدية رقم:  171( المادة 2)
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   .طرالفرع الثاني :خصائص نظرية المخا     
تتميز بو نظرية المخاطر لكونيا  اوفي ىذا الفرع سنتطرق لذكر الخصائص التالية :نظرا لم    

رط فييا صدور قرار إداري،وتعد تكميمية تيش نظرية قضائية في عموميا ،وىي كذلك نظرية ال
.ء عمى أساسيا يكون دائما التعويضاستثنائية وليست مطمقة في مداىا،إضافة أن الجزا  

 :أوال:نظرية المخاطر نظرية قضائية في عموميا     
إلى القضاء ،يعود الفضل إلى وجودىا و إبرازىا  إن نظرية المخاطر في القانون اإلداري     

الذي توسع فييا كثيرا فبين قواعدىا وأسسيا،وحدد  وخاصة القضاء اإلداري الفرنسي اإلداري
حيث أن المشرع قد قرر ىذه  ضعيفومجاالت تطبيقيا ،أما دور المشروع فيو  اشروطي

 النظرية في نطاق محدود جدا بغير تحديد شامل لجوانبيا و طبيعتيا.
   يا قرار إداري:يرط فتيش ثانيا:نظرية المخاطر ال     
وجود قرار إداري  عمى أساس نظرية المخاطر اإلدارية يشترط في تطبيق المسؤولية ال    

في  نظريتي االنحراف بالسمطة اإلدارية والتعسف ،وىي بذلك تختمف وتتميز عن كل من
 أساسا عمى  الحقوق اإلدارية ،المتان يشترطان فييما قرار إداري كما أنيا تقوم استعمال

المسؤولية الناجمة عن األعمال واألفعال اإلدارية المادية ،التي يصبح الخطأ المرفقي أو  
 المصمحي فييا معدوما أو مجيوال .

 المخاطر نظرية تكميمية استثنائية: ريةثالثا:نظ     
تبنى عمى أساس الخطأ،غير أنو بالنظر إلى عدة في األصل  ن المسؤولية اإلدارية إ     

عوامل وظروف فإن القضاء أقر المسؤولية اإلدارية بدون ثم أقرىا عمى أساس المخاطر ،وعميو 
أو استثنائي بالنسبة إلى  فإن المسؤولية عمى أساس المخاطر تحتل رتبة أو مركز تكميمي

 األساس المنطقي لممسؤولية .
  رابعا:نظرية المخاطر ليست مطمقة في مداىا:     
أي أن القضاء اإلداري ال يمجأ إلييا دائما كمما انتفى الخطأ أو استحال إثباتو ،ألن      

  (1)طأ القضاء محكوم ومقيد في إطار النظر والفصل في مسؤولية السمطة اإلدارية دون خ
 
 
 .202مرجع سابق ، ص  نظرية القرارات اإلدارية .( عمار عوابدي ،1)
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بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولة و االعتبارات قواعد ىذه النظرية حماية 
 وتأمينا لحقوق األفراد ومصالحيم .

وتوسع مستمر مع مرور في مواجية أعمال ونشاطات السمة اإلدارية المستمر في تزايد      
الوقت بمخاطرىا الكثيرة والعمل عمى تحقيق الصالح العام ،ومن ثم فإن مسؤولية اإلدارة عمى 

 أساس المخاطر مقيدة وليست مطمقة .
    خامسا:الجزاء عمى أساسيا يكون دائما التعويض:     
النظرية ال عبلقة إلى الحكم بالتعويض ،حيث أن ىذه  إن التطبيق نظرية المخاطر يؤدي     

ليا إطبلقا بقضاء اإللغاء،فيي بذلك تختمف عن نظرية االنحراف بالسمطة وتمتقي مع نظرية 
 (1التعسف في استعمال الحقوق اإلدارية ،إذ يحكم فييا دائما بالتعويض ال باإللغاء .)

 الفرع الثالث:أسس نظرية المخاطر:     
ية ودستورية واجتماعية وىي عبارة عن مجموعة تستند نظرية المخاطر إلى خمفيات قانون    

من األسس التالية مبدأ المساواة أمام األعباء العامة ومبدأ التضامن االجتماعي ومبدأ الغنم 
 بالغرم ومبدأ العدالة االجتماعية .

 :المساواة أمام األعباء العامة : ثالثا     
 تتشكل المساواة أمام األعباء العامة من وجيين .     
 ـ المساواة في الحقوق والمنافع.   1     
 ـ المساواة في األعباء التكاليف. 2     
إن مبدأ المساواة أمام األعباء العامة يعتبر كذلك أساسا قانونيا لممسؤولية اإلدارية عمى      

ة أساس المخاطر ،والذي يعني توزيع األعباء بالتساوي بين أفراد المجتمع تحقيقا لممصمحة العام
. 

ـ يقول األستاذ صبلح يوسف عبد العميم:"في الواقع يبدوا أن مبدأ المساواة أمام األعباء     
العامة والتكاليف العامة ىو األساس الجامع المانع الذي يشمل  جمع أوجو نشاط اإلدارة التي 

 تسبب أضرار لبعض األفراد سواء انطوى عمى أخطار معينة أم لم ينطوي عمى أي 
 
 
 .202لمرجع ،ص نفس ا (1)
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خطر،ألنو ليس من العدالة في أشيء أن يتحمل فرد بذاتو العبء العام وحده دون سائر أفراد 
 (1المجتمع.)

 :التضامن االجتماعي  ثانيا:مبدأ     
إن مبدأ التضامن االجتماعي مبدأ تفرضو الضوابط العامة التي تراعي العامة ،ىذه      

ى أنيا أو تقوم عمى إىدار المصمحة الخاصة ،ومنو فإن المصمحة التي ال يمكن أن تفيم عم
التزام الدولة في إحقاقو،ذلك أن التعويض لممتضرر يصب في المصمحة العامة إذا الدولة ال 

والراحة والطمأنينة ألفراد المجتمع وعميو تعوض المتضرر عمى  ةتسعى إال لضمان الرفاىي
نما من باب المسؤولية أساس المسؤولية اإلدارية ليس من باب الشفقة  والرحمة كما يدعى وا 

 القانونية .
  الغنم بالغرم: ثالثا:مبدأ     
قوم باألعمال والمشاريع تسعى لتحقيق منفعة عامة ،وعميو جاء اإلدارة العامة وىي تإن      

 مبدأ الغنم بالغرم ليوضح فكرة كون اإلدارة إذا ما التزمت بتعويض
المشاريع فيي في حقيقة األمر قد غنمت بتحقيق ىاتو المشاريع المتضرر من ىاتو األعمال و  

 ( 2أكثر مما خسرت من جية التعويض )
ويقول األستاذ "محمد فتح اهلل النشار" فيما جاء في ىذا المبدأ في الشريعة اإلسبلمية "من      

 اجة يستفيد من نشاط معين عميو أن يتحمل ما يحدثو ىذا النشاط لغيره من أضرار بغير ح
كان ىناك خطأ من جانب صاحب النشاط أم ال،ويعني ذلك أنو ليس لرب  لمبحث عما إذا

العمل من مالو كل ما غمو أو ثمره إنما ال يخمص لو منو إال ما تبقى لو بعد جبر ما ألحقو 
بغيره من ضرر بسبب عممو تأسيسا عمى أن من ينال مغانم من شيء يكون عميو في نظير 

 (3رمو إذا الغرم بالغنم .)ذلك أن يتحمل مغا
 
 
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،طبعة أثر القضاء اإلداري عمى النشاط اإلداري لمدولة.( صبلح يوسف عبد العميم ،1)

 .390،ص 2007

 .196(عمار عوابدي ، مرجع سابق،ص 2) 
دار الجامعة الجديدة لمنشر لمدني.حق التعويض المدني بين الفقو اإلسبلمي و القانون ا( محمد فتاح اهلل النشار،3)

 .520،ص  2002،مصر،
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  رابعا:مبدأ العدالة المجردة:     
مبدأ العدالة المجردة ىو مبدأ منطقي ألن األخبلق اإلنسانية ترفض أن يمحق بالغير من      

سيما إذا كانت ىاتو األضرار صادرة من أعمال ونشاطات  األفراد أضرار دون تعويض وال
عمى تحقيق وظيفة العدالة في المجتمع ،والعدالة تعني المترجمة والمجسد في فكر  المسؤول

جراءاتيا وأساليبيا التي  الصالح العام المشترك الذي يبرر وجود السمطة العامة ويحرك أعماليا وا 
 قد تكون مصدر أضرار وأخطار خاصة واستثنائية  لبعض األفراد في المجتمع .

ونية والمنطقية واألخبلقية تسند وتدعم قيام نظرية المخاطر كما تحتم فيذه األسس القان      
 (1وتبرر وجودىا.)

 
 المطمب الثاني:

 أىم تطبيقات نظرية المخاطر 
بمأن المسؤولية اإلدارية عن المخاطر ليا ميادين متعدد ومجاالت واسعة                    

 وفعال في الحياة العامة واالجتماعية . ومرتبطة بعدة قطاعات ىامة ،كما أن ليا دور حساس 
سنتطرق ألىم صور نظرية المخاطر وسوف نقوم بتقسيم ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع في الفرع 
األول المسؤولية عمى أساس المخاطر األشغال العمومية والفرع الثاني نخصصو لممخاطر 

 ية عن المخاطر المينية.  لممسؤول  الناتجة عن األنشطة الخطر والفرع الثالث سنتطرق فيو
 

 :الفرع األول:المسؤولية عن مخاطر األشغال العمومية      
إن منازعات األشغال العمومية ىي الميدان األول الممنوح لمقاضي اإلداري ،ويمحق      

 (2بالمنازعات اإلدارية كل ما يسمى ىذا الميدان.)
 
 
 .197(عمار عوابدي ،مرجع سابق ،ص 1)
ديوان المطبوعات الجامعية،بن عن المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري دراسة مقارنة.المسؤولية اإلداريةيو،( أحمد مح2)

 .174،ص2003عكنون،الجزائر،
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 أوال : تعريف األشغال العمومية :

يقصد باألشغال العمومية حسب المفيوم التقميدي كل عمل يتم لمصمحة شخص عام ويقع        
قار وييدف إلى تحقيق مصمحة عامة ويشمل لفظ "األشغال العامة " النشاطات عمى ع

والمنشآت وىي كل إعداد المادي بناء أو صيانة أو ترميم إذا كان يستيدف تحقيق منفعة عامة 
 (1ويتم لحساب شخص من األشخاص القانون العام أو التسيير مرفق عام.)

 توفر مايمي: لكي يعتبر العمل شغبل عموميا البد من     
ـ يجب أن ينصب العمل المادي عمى عقار ممموك لئلدارة العامة أو مخصص لمرفق عام  1

وذلك ألنيا ال تنصب األشغال العامة عمى منقول ميما كانت أىميتو وميما كان داخل األموال 
 العمومية ،كما أنو ال يشترط في العقار أن يكون عقارا بالطبيعة بل يجوز أن يكون

 بالتخصيص أو بااللتصاق كأعمدة الكيرباء أو إقامة سخان في مبنى عام.عقارا 
ـ األشغال العامة ال يقصد بيا عممية بناء فقط بل تشمل الصيانة والترميم ويمكن أن يكون  2

 أيضا بشق الترع أو إنشاء المجاري المائية والمسابقات والصفقات والمزايدات .
دي لمعقار ىو تحقيق مصمحة عامة وقد يكون وسع ـ أن يكون اليدف من اإلعداد الما 3

المشرع فييا وأصبحت تشمل العقارات الداخمية في الدومين الخاص بعدما كانت إال الدومين 
 العام.

ـ األشغال لكي تعتبر عامة البد أن تتم وتنجز لحساب أشخاص القانون العام )الدولة  4
ناك عدة أنواع لمضرر الناجم عن األشغال ،الوالية،البمدية،المؤسسات والييئات العامة(. ى

 العمومية منيا:
 ـ الضرر الحاصل عن إنجاز األشغال العمومية . 1
ـ الضرر الناتج عن عدم تنفيذ شغل عمومي ما ،كعدم وجود إشارات متعمقة بالشغل العمومي  2

 أو المبنى.
 ـ الضرر الناجم عن سوء أو عدم صيانة مبنى عمومي . 3
جم عن سير مبنى عمومي مثال دخان أو تدفق مياه مموثة أو روائح كريية يعود ـ الضرر النا 4

 .مصدرىا إلى شغل عمومي

 ألن مسألة تحديد  و األضرار الواردة في ىذه القائمة ىي عمى سبيل المثال ال الحصر
 

 .333،مرجع سابق،ص المسؤولية اإلداريةعمار عوابدي،  (1)
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  اإلداري حسب ظروف مومية تعود لمسمطة التقديرية لمقاضياألضرار الناجمة عن األشغال الع
 و مبلبسات و طبيعة الضرر و عبلقتو بالشغل العمومي .

   ثانيا:قواعد المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية:   
 

إن القضاء اإلداري قد ىجر معيار طبيعة الضرر ـ األضرار الواقعة عمى المشاركين: 1    
 ار الضحية وميز إذا كانت الضحية من المرتفقين أومن المشركين:واستند إلى معي

وعماليم  نإن المشارك ىو الشخص الذي ينفذ بطريقة أو بأخرى في األشغال العامة كالمقاولو 
أو الوكيل ومساعديو،إن تعويض األضرار التي تصيب ىؤالء مؤسسة عمى الخطأ وليس عمى 

الخطأ لتعويض األضرار التي يتحمميا ىؤالء وليس البناء ولقد طبق المشرع الجزائري مبدأ 
 (1المخاطر.)

ىو الشخص الذي يستعمل فعبل المبنى  قالمرتفـ األضرار الواقعة عمى المرتفقين:  2  
 العمومي ،أي منتفع و بالنسبة لؤلضرار الواقعة عمى المرتفقين من األشغال 

ر إشكاال من حيث تأسيس المسؤولية العامة كمرفق  الطرق الجامعية أو المستشفيات فإنو يثي
ىل تكون عمى أساس الخطأ أو المخاطر؟ والسبب في ىذا الخمط ىو صعوبة تكييف المرتفق 
 والتمييز بينو وبين الغير،فالمرتفق يستفيد من األشغال العامة أو يستعمل اإلنشاء العمومي كما

خاصة،فيو مرتفق عند ما  في حالة مرتفق الكيرباء الذي يستفيد أو يكون مشترك ذو وضعية
يقع الحادث حين تمديد الغاز أو الكيرباء بشكل خاص ويكون من الغير إذا نتج الحادث عن 

 التيديدات الرئيسة.
إذن عدم التقين أحيانا بتعريف المرتفق تجعل تأسيس المسؤولية يختمف فنظرية انعدام      

مى الصيانة والسير المنشآت العامة ليتمكن الصيانة العادية والتي يقصد بيا أن اإلدارة بالسير ع
المرتفق من استعماليا بدون خطر والتي تتيح لممرتفق الحصول عمى التعويض تارة بالخطأ 

 وتارة أخرى بالمخاطر. 
الغير ىو ليس بالمرتفق وال بالمشارك فيو غريب عن ـ األضرار الواقعة عمى الغير: 3    

 األشغال والمنشآت العمومية .
 
 .53،ص 1994لعشب محفوظ ، المسؤولية في القانون اإلداري .الطبعة الثالثة ،ديران المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،(1)
 .186. مرجع سابق ، ص المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتيا في القانون اإلداري أحمد محيو ،  
   



 الفصل الثاني                                                                          مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية 
 

65 

 

 ار العبلقة السببية ويحصل الغير عمى التعويض دون حاجة إلى تقديم إثبات ،سوى إظي   
 بين الضرر الحاصل و األشغال و المباني العمومية ،ولقد أعمن مجمس األعمى عن ىذه

 في قضية "حطاب" ضد الدولة بقولو: 1965ديسمبر 03المسؤولية في قرار لو بتاريخ 
"حيث أنو بسبب األخطار التي يمثميا وجود تمك المنشآت فإن اإلدارة مسؤولة ولو في غياب 

أ ،عن األضرار الحاصمة والتي ال يمكن إعفاؤىا منيا ال يتم إال بإثبات القوة القاىرة أو الخط
 خطأ الضحية". 

وتبعا لذلك فإن مسؤولية اإلدارة قائمة بدون خطأ وأن اإلعفاء منيا ال يتم إال بإثبات القوة      
 (.1القاىرة أو خطأ الضحية)

 
 المخاطر بعض األنشطة الخطرة:  اإلدارية عن الفرع الثاني:المسؤولية     

 ىناك عدة صور نتطرق ليا كاآلتي :
 أوال :المسؤولية اإلدارية بسبب خطورة بعض المرافق العامة:      
 Regnault Derzierتم وضع قواعد ىذا النظام في القضاء اإلداري الفرنسي في قضية     

،ذىب  وجود بقرب من مدينةتتمخص وقائعيا في حدوث انفجار ميول في مخزن لؤلسمحة الم
ضحيتو عدد كبير من المواطنين وخمف أضرار مادية جسيمة ،وثبت أن سبب االنفجار يعود 
إلى تكديس كمية من المتفجرات وضعتيا اإلدارة العسكرية دون أخذ االحتياطات الضرورية 

عمى أساس  لتفادي كل خطأ عمى الجيران فقرر مجمس الدولة الفرنسي أن مسؤولية اإلدارة تقوم
المخاطر و أن الضحايا ألحق بيم ضرر غير عادي ، وىذا ما يسمى بنظرية المخاطر 

 االستثنائية لمجوار .
جويمية  23وقد عدىا القضاء الجزائري تطبيقات تشريعية  و قضائية ليذه النظرية ففي     

خاصة  كانت سفينة نجم اإلسكندرية راسية بميناء عنابة وىي تحمل ذخيرة حربية 1946
 انفجار عمى مثنيا خمف أضرار مادية و بشرية ،فتدخل بالجيش الوطني الشعبي ،فوقع

يقاضي بتعويض الضحايا ،ومنو كان المشرع 1968ماي  28المشرع بموجب أمر صادر في  
 (2أسبق من القضاء في الجزائر .)

   
 .12،11مرجع سابق ،ص ص  .اإلدارية بدون خطأ ةدروس في المسؤولي( لحسين بن الشيخ آث ممويا ،1)
 .55لعشب محفوظ ، مرجع سابق ، ص  (2)
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ـ ثم أخذت المحكمة العميا الغرفة اإلدارية في قضية ) بن حسان أحمد ( ضد وزير      
والتي تمثمت وقائعيا في أن حريقا  09/07/1977الداخمية بيذه النظرية في قرارىا الصادر في 

ية لمشرطة ،و انفجر عمى إثره خزان ممموء بالبنزين مس اندلع في مرأب تابع لممحافظة المركز 
منزل السيد )بن حسان ( المجاور لو فأودى بحياة زوجتو والجنين الذي كان في بطنيا و ابنتو 
،ومما جاء في قرار المحكمة العميا حيث أن ىذا الخزان يشكل خطرا غير عادي عمى 

ىذا الضرر تفوق بسبب فعل خطورتيا  األشخاص و عمى األمبلك ، فان األضرار المتسبب في
 الحدود التي يتحمميا عاديا الجيران  .

 :ثانيا : المسؤولية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء      
ناري وتكون الضحية غير معنية و تتعمق بالنشاط المادي لمالح الشرطة مع استعمال      

ولية الشرطة في ىذا الصدد عمى بالعممية التي قامت بيا مصالح الشرطة ،حيث نؤسس مسؤ 
 أساس المخاطر.

 ثالثا : المسؤولية اإلدارية بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية :     
 و تتمثل في نشاط مراكز التربية المراقبة و نشاط مستشفيات األمراض العقمية .   

أنشئت ىذه المراكز المسؤولية اإلدارية بسبب نشاط مراكز إعادة التربية المراقبة :   ـ 1     
خصيصا لتربية الجانحين األحداث بيدف إدراجيم في الحياة العادية بدل قضاء العقوبة في 
السجون العادية ،إال أنو قد يحدث البعض منيم يفر من ىذه المراكز و يرتكبون أثناء ذلك جرائم 

ب الجرائم غير أخرى يكون ضحيتيا الغير أو جيران ىذه المراكز ،بشرط أن يكون تاريخ ارتكا
 بعيد عن تاريخ قرار الحدث من مركزه وىذا التبلشي العبلقة السببية بين الفرار و الضرر .

إن األضرار التي يتعرض  ـ المسؤولية اإلدارية بسبب نشاط مستشفى أمراض العقمية : 2    
رر ليا المواطنون بسبب تصرف بعض المرضى تقيم مسؤولية المستشفى ، وعمى ىذا األساس ق

مجمس الدولة الفرنسي أن المؤسسات العمومية المختصة لمعالجة األمراض العقمية تكون 
مسؤولة عمى أساس المخاطر و ىذا لكون الخروج المؤقت المرخص بو و غير المرخص بو من 

 (1طرف المستشفى لبعض المرضى ، يشكل مخاطر غير عادية .)
 
 
 .53( رشيد خموفي ، مرجع سابق ،ص 1)
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 الفرع الثالث :المسؤولية عن المخاطر المينية:    
مسؤولية اإلدارة عن األضرار التي تصيب أعماليا ليست دائما مسؤولية خطئية إن      

فالمسؤولية عن أضرار الميمة ىي مسؤولية دون خطأ أساسيا المخاطر المينية و توسعت 
ط أعوان الدائمين لتشمل المسؤولية غير الخطئية المنحصرة في األضرار الناتجة عن نشا

 األضرار الناتجة عن نشاط األعوان المؤقتين.
 عن المخاطر المينية الناتجة عن األعوان الدائمين اإلدارية أوال: المسؤولية      
إن ىذه المسؤولية ذات مصدر تشريعي وعمى ذلك سوف نتعرض لمنصوص التشريعية التي     

 أقرت تمك المسؤولية.
تناول المشرع الجزائري تمك المسألة في نصوص تشريعية التشريعية : ـ النصوص  1    

متفرقة منيا قانوني البمدية و الوالية و القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات 
 ( 1العمومية ،قانون التأمينات.)

صة بموظفي حماية خا 11/10من قانون البمدية رقم  144نصت المادة أ ـ قانون البمدية :    
 البمدية ومنتخبييا و ىذا بقوليا "يتعين عمى البمدية أن تحمي موظفييا و منتخبييا من 

جميع أنواع التيديدات و الشتائم و القذف و التعدي التي يمكن أن يتعرض ليا بمناسبة 
 ممارستيم لوظائفيم".

يس المجمس الشعبي كما تتحمل البمدية المسؤولية عمى أساس المخاطر التي يتعرض ليا رئ    
البمدي ونوابو و المنتخبين البمديين و الموظفين أثناء أداء مياميم أو بمناسبتيا و ىذا طبقا 

بقوليا " تغطي البمدية مبالغ التعويضات الناجمة عن أحداث ضارة تطرأ لرئيس  143لممادة 
ء مياميم أو المجمس الشعبي البمدي و لنوابو المنتخبين البمديين و الموظفين أثناء أدا

 (2بمناسبتيا")
منو عمى :"تتحمل الوالية مبالغ  138فقد نصت المادة  12/07رقم ب ـ قانون الوالية:    

عن األضرار التي تطرأ لرئيس المجمس الشعبي الوالئي ونواب الرئيس و التعويضات الناجمة 
تيم أو بمناسبة مزاولة رؤساء المجان ونواب المندوبيات الوالئية الناجمة مباشرة عن ممارسة عيد

 مياميم" . ىذه المادة أقرت صراحة عمى تحمل الوالية لدفع مبمغ التعويض عن جميع 
 
 .68مرجع سابق ،ص .بدون خطأ  ةدروس المسؤولية اإلداريلحسين بن الشيخ آث ممويا ،( 1)
 .11/10من قانون البمدية رقم  144،143(المادة 2)
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 وذلك أثناء مباشرتيم لمياميم . األضرار التي قد تحصل ألعوانيا
من نفس القانون فتشير إلى الحماية الواجب توفيرىا من طرف الوالية  139أما المادة      

ألعضائيا وموظفييا حيث جاء فييا "يتعين عمى الوالية حماية األشخاص المذكورين في المادة 
ء أو التيجمات ميما تكن أعبله و الدفاع عنيم من التيديدات أو اإلىانات أو االفترا138

 طبيعتيا التي قد يتعرضون ليا أثناء أداء مياميم أو بمناسبتيا ."
كما أن الوالية ىي صاحبة التمثيل أمام المحاكم لمحصول عمى التعويض البلزم لموظفييا    

 (1من الغير .)
يجب عمى تنص عمى ما يمي:"  90/09من قانون الوالية رقم  01الفقرة 117ولدينا المادة    

الوالية حماية أعضاء المجمس الشعبي الوالئي أو موظفييا ضد كل التيديدات أو اإلىانة  أو 
 (2االفتراءات أو التيجمات ،ميما كانت طبيعتيا خبلل ممارستيم لمياميم." )

صدر ىذا ج ـ القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية :    
يطبق ىذا القانون عمى  23/03/1985 خبتاري 85/59رسوم الرئاسي رقم القانون بموجب الم

موظفي و عمال اإلدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كالمستشفيات و 
المؤسسات التعميمية العمومية و مصالح المجمس الشعبي الوطني و المجمس األعمى لممحاسبة 

. 
 78/12من القانون  08نو عمى ما يمي "عمبل بأحكام المادة م 19وقد نص في المادة      

غشت المذكور أعبله " يجب عمى المؤسسة أو اإلدارة العمومية أن تحمي  05المؤرخ في 
العمال مما قد يتعرضون لو من خبلل قياميم بمياميم من تيديد أو إىانة أو شتم أو قذف أو 

ييا أن تعوض ليم إن اقتضى األمر الضرر أي اعتداء عمييم كيفما كان نوعو ،كما يجب عم
 الذي يمحقيم من جراء ذلك.

تقوم المؤسسة أو اإلدارة العمومية في ىذه األحوال مقام الضحية في الحصول عمى      
 الحقوق من مرتكبي التيديد أو االعتداء ،و تسترد المبمغ التي تدفع لمعامل و يمكنيا زيادة 

 
 
 .12/07قانون الوالية رقم  من 140و  139و 138(المواد1)

 1990أبريل سنة  07الصادر في  90/09من قانون الوالية رقم  117المادة  (2)  
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عمى ذلك لمغرض نفسو ، أن ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية   
 (1المطالبة بالحق المدني .")

ني يكون الموظف معرضا لعدة مخاطر خبلل مساره الميقانون التأمينات االجتماعية :د ـ   
 باعتباره إنسانا فيو معرض لئلصابة لمختمف األمراض أو الحوادث ، سواء كانت 

حوادث الطريق أو بسبب استعمال بعض اآلالت وكذا تمك الناتجة عن المباني العمومية ،وتبعا 
قصد الحماية  1983يوليو 02المؤرخ في  83/11لذلك جاء قانون التأمينات االجتماعية رقم 

 من تمك المخاطر المتمثمة في المرض ،الوالدة ، العجز ، الوفاة.
المذكور   83/13و لتأمين من مخاطرحوادث العمل و األمراض المينية صدر القانون رقم     

منو عمى ما يمي :"تسري أحكام ىذا القانون في مجال حوادث العمل  03أعبله ونص في المادة 
 التي يتعرض ليا العامل أي كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليو ."و األمراض المينية 

و ىكذا فإن الموظف أو العامل سوف يقوم بميامو عمى أحسن وجو إذا كان مؤمنا ضد     
 (1المخاطر االجتماعية.)

 ثانيا :المسؤولية عن المخاطر المينية الناتجة عن األعوان المؤقتين :      
عنصر إلى المخاطر المينية الخاصة باألعوان المجبورين عمى سوف نتطرق في ىذا ال    

 تقديم المساعدة .
قد تسخر السمطة  :عن المخاطر المينية الخاصة باألعوان المسخرين ةلمسؤوليـ ا 1   

العمومية األشخاص ألىداف عمومية قد ينص المشرع في بعض الحاالت صراحة عبل وجوب 
 تعويض المسخرين مثبل:

المؤرخ  84/15خير الموظفين لتسيير االنتخابات نص المرسوم رقمفي مجال تس-
 عمى وجوب التعويض أضرار التسخير.28/01/1984في
في مجال مكافحة الحريق ينص قانون الغابات عمى مبدأ التعويض،حيث نصت المادة -

 منو:"ال يجوز ألي شخص قادر أن يرفض تقديم مساىمتو إذا سخر من طرف السمطات 20
 
 .74مرجع سابق ،ص .المسؤولية اإلدارية بدون خطألحسين بن الشيخ آث ممويا، (1)  

 .40( مباركي الشريقي ،مرجع سابق ،ص 2)
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المختصة لمكافحة حرائق الغابات، تضمن الدولة جبر األضرار التي تمحق باألشخاص 
 ليذا الغرض". نالمسخري

ي تسخير األشخاص دون وقد يكتفي المشرع في حاالت أخرى بالنص عمى حق السمطة ف
 النص عمى ضرورة تعويض األضرار التي تمحق بالمسخرين، ومن أمثمة قانون البمدية،حيث 

عمى رئيس البمدية في تسخير األشخاص و األمبلك في إطار المخطط  72نص في مادتو 
 (1البمدي  لئلسعاف. )

إن ى تقديم المساعدة:ـ المسؤولية عن المخاطر المينية الخاصة باألعوان المخيرين عم 2  
أول ما بدأت تطبيقات المسؤولية عن المخاطر المينية بدأت باألعوان الدائمين ثم توسعت 
لتشمل األعوان المؤقتين بدءا بالمسخرين ثم في مرحمة لبلحقة وفي قرار مجمس الدولة الفرنسي 

ين في قضية فقد وسع االجتياد المسؤولية دون الخطأ لممعاوينين المتطوع 22/11/1946في 
بين "روز " و"نايك" قد قببل طوعا طمب رئيس البمدية إطبلق النار االصطناعية بمناسبة 

وقد جرحا أثناء االحتفال عمى إثر انفجار آلية دون أن  26/07/1936االحتفال المحمي ليوم 
ينسب إلييما أي عدد احتياط و إن الضرر الذي أصابيما في الوقت الذي كان يقومان فيو 

فيذ خدمة عامة لفائدة المجموعة المحمية وفقا لمميمة التي أسندت إلييما من قبل رئيس بتن
 البمدية تحممتو البمدية .

 تقوم عمى شرطين :الخاصة بالمعاون :أ ـ الشروط      
 الشرط األول : يتعمق بمركز المعاون قد يكون مكمفا أو مطموبا أو متطوعا.

نتفعا بالمرفق الذي يقدم المعاونة لو حتى ولو كانت ىذه الشرط الثاني : أن يكون المعاون م
المعاونة من نفس العمل الذي يقوم بو العاممون في المرفق ،إال إذا كانت المساىمة التي يقدميا 
المعاون تتجاوز المعاونة التي يمكن أن يقوم بيا المنتفع عادة نظرا لمزايا التي يقدميا لو المرفق 

(.2) 
 
 
 .       150يوب ،مرجع سابق ،ص ( مسعود شي1) 
 .319،ص 2004.الكتاب الثالث ، دار النيضة العربية ،مصر ،قانون القضاء اإلداري (محمد محمد عبد المطيف ، 2) 
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 ةـمــاتـــخ
 

من خبلل مما سبق نجد أن موضوع مسؤولية اإلدارة عن أعماليا غير التعاقدية موضوع         
اطة بأىم جوانبو حيث تناولنا فيو مسؤولية اإلدارة عن أعماليا القانونية واسع ،ولكننا حاولنا اإلح
 وعن أعماليا المادية .

 
لذي ييمنا ىو األعمال القانونية االنفرادية )القرارات الؤلعمال القانونية فإن  فبالنسبة     

 االمشروعية وكذ وىو ما تطرقنا لو في الفصل األول تناولنا فيو القرارات اإلدارية غير (اإلدارية
 بعض القرارات المشروعية .

 
إضافة إلى ذلك القرارات المعدومة إال أن اإلدارة ال تقوم بأعمال قانونية فحسب بل تقوم        

وىي طائفة األعمال التي تقوم بيا السمطة اإلدارية دون أن تقصد من ورائيا ،بأعمال مادية 
تطرقنا لو في الفصل الثاني حيث  ية ، وىذا ماترتيب أثر قانوني كاليدم ،واألشغال العموم

كانت مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية تقوم عمى أساس الخطأ في بداية األمر الذي يتخذ 
أو عدم القيام باألعمال  رصور متعددة كاإلىمال والتخمف عنى القيام باألعمال أو سوء التسيي

 مى أساس المخاطر .تطور الوضع فأصبحت اإلدارة تسأل عثم ...إلخ 
 كل ىذه الصور ترتب مسؤولية اإلدارة لجبر األضرار الناجمة عن أعماليا.

 
 ومن ىنا يمكننا الخروج بالنتائج اآلتية :       
ـ تسأل اإلدارة عن قراراتيا اإلدارية غير المشروعة المعيبة و ذلك بإلغائيا من طرف القضاء  1

ن ، كما تسأل اإلدارة عن بعض قراراتيا المشروعة المختص و التعويض عنيا في بعض األحيا
كقرار نزع الممكية من أجل المنفعة العامة إذا كانت اإلجراءات المتبعة غير سميمة و مخالفة 

 لمقوانين المعمول بيا .
ـ أن تتحمل اإلدارة مسؤوليتيا عمى األخطاء المرفقية المرتكبة أثناء تأدية الوظيفة أو  2

 عمى فكرة الخطأ المرفقي المصمحي .بمناسبتيا تأسيسا 
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ـ أم يتحمل الموظف المسؤولية عمى خطئو الشخصي الذي ارتكب إما منفصبل عن الوظيفة  3
 أو عن عمد أو سوء النية أو بمغ درجة كبيرة من الجسامة .

ـ أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام واإلدارة العامة تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو  4
 ي .المرفق

يمكن لئلدارة رفع دعوى الرجوع عمى الموظف إذا تحممت عبء التعويض وثبت بعد ذلك  -5
 مسؤولية الموظف الشخصية .

تسأل اإلدارة كذلك عن األنشطة الخطرة وعن تنفيذ بعض األشغال العمومية وعن المخاطر -6
المسؤولية يكون المينية كل ىذه المجاالت ترتب مسؤولية اإلدارة واألثر المترتب عمى ىذه 

 التعويض دائما .
فالتعويض ىنا ال يدفع كجزاء لمتصرف الضار المرتكب ولكن لمساعدة المتضرر عمى استئناف 

 .لحقتو ومواجية الظروف ياألضرار الت

 
 وختاما أتقدم بجممة من االقتراحات اآلتي ذكرىا والتي نرى ضرورة اعتمادىا.       

موظفييا أن تنتقي موظفين ذو كفاءة وخبرة ألن األضرار التي نرجو من اإلدارة أثناء تعيين  *
 تصيب اآلخرين يكون وراءىا شخص ىو الموظف يعمل باسم ولحساب اإلدارة .

يجب عمى الموظفين تسيير المرافق بصورة جيدة ألن سوء تسيير المرافق العامة أو التخمف  *
 ضرر لآلخرين .عن أداء األعمال أو اإلىمال يترتب عنيا أخطاء ترتب ال

نرجو من اإلدارة العامة أن ال تتعسف في اتخاذ قراراتيا ضد اآلخرين وذلك باستعمال السمطة  *
 الممنوحة ليا .

التشريعي في القانون اإلداري لتحديد قواعد المسؤولية وعبلقة اإلدارة  صكما نقترح مؤل النق *
 .در باألفرابموظفييا ومسؤوليتيا عن أعماليا الضارة التي تمحق أضرا

كما نرجو من القاضي اإلداري أن يمعب الدور األساسي في خمق القواعد القانونية اإلدارية  *
 ويبتدع الحمول المناسبة لممنازعات المتعددة التي تنشأ بين اإلدارة واألفراد .

الفقو القانوني الجزائري .اء وأخيرا نرجو أن يساىم ىذا العمل في إثر       
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 ع:قائمة المراج
 

 أوال: الـكـــتـــب     

الطبعة األولى،دار مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية دراسة مقارنة.أحمد فارس النواسية،ـ 1
 .0220الحامد لمنشر والتوزيع،                            ،

المسؤولية اإلداريةعن المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري دراسة ـ أحمد محيو، 0
 .0222ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،الجزائر،.مقارنة

.ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ،الجزائر المنازعات اإلدارية .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  2
،1991. 

انون القانون المدني نصا و تطبيقا طبقا ألحدث التعديبلت القـ أحمد لعور ،نبيل صقر ،  1
 .0220،دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع ،عين مميمة الجزائر ،20/20

مطبوعات مخبر اإلجتياد القضائي وأثره عمى األعمال اإلدارية و منازعاتيا.الزين عزري.  ـ 0
 .2010كة التشريع ،الجزائر،ر ح

عة الثالثة ، ديوان . الطبالنظرية العامة ألممك اإلدارة و األشغال العموميةـ أنيس قاسم ،   6
 .1992المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

حسين فريجة، شرح المنازعات اإلدارية .الطبعة األولى ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع،  ـ 0
 .  0211الجزائر ،

دراسة مقارنة،دار الفكر العربي ، القاىرة،  الوجيز في القانون اإلداري.سميمان الطماوي ، ـ   8
1900. 

التعويض اإلداري في ضوء الفقو والقضاء وأحكام المحكمة شريف أحمد الطباخ ، ـ 9
 . 0226.الطبعة األولى،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، اإلدارية

دار الفكر أثر القضاء اإلداري عمى النشاط اإلداري لمدولة.ـ صبلح يوسف عبد العميم ، 12
 ،0220الجامعي ،اإلسكندرية،طبعة 

دار المسؤولية اإلدارية في مجال العقود والقرارات اإلدارية.لعزيز عبد المنعم خميفة،عبد اـ  11
 . 0220الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،

الدار القضاء اإلداري و مجمس شورى الدولة المبناني..عبد الغني بسيوني عبد اهلل.ـ  10
 .1999الجامعية،بيروت،
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 الطبعة األولى،جسور.قضائية ريعيةالقرار اإلداري دراسة تش عمار بوضياف،ـ  12

 .0220لمنشروالتوزيع،الجزائر،
.الجزء األول،دار الثقافة لمنشر و موسوعة القضاء اإلداريـ عمي خطار الشطناوي ،11

 .0229التوزيع،األردن ،

.الطبعة نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداري،ـ عمار عوابدي  10
 .0229الجزائر الخامسة 

.الجزء الثاني النظرية العامة لممنازعة اإلدارية في النظام القضائي ،ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16
 .        0222،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

 .1991ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،نظرية المسؤولية اإلدارية.،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10

 .0212دار الجامعة الجديدة،آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية.فريد عمواش ،ـ  19

شر والتوزيع فيد عبد الكر أبو العثم ،القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق .دارالثقافة لمنـ  19
،0220. 

ل،دار الخمدونية الطبعة األو .ولية بدون خطأفي المسؤ  دروسلحسين الشيخ آث ممويا ،   ـ  20
 .2007،الجزائر ،

. الطبعة  ؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ، دروس في المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
   2007األولى، دار الخمدونية ،الجزائر،

الطبعة دروس في المنازعات اإلدارية ووسائل المشروعية.،. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ00
 .0226دار ىومة،عين مميمة،الثانية،

.الجزء األول ،دار ىومة المنتقى في قضاء مجمس الدولة ،. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ02
 ،0222لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،

الدولة. الجزء الثاني ،دارة ىومة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المنتقى في قضاء مجمس ــــــــــــــــــ 01
 .0220النشر والتوزيع، الجزائر، 

لمطبوعات الطبعة الثالثة،ديوان ا.المسؤولية في القانون اإلداريلعشب محفوظ، ـ 00
 .1991الجامعية،الجزائر،

دار العموم لمنشر و الوجيز في المنازعات اإلدارية.محمد الصغير بعمي، ـ  06
 .0220عنابة،التوزيع،
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دار .بين الفقو اإلسبلمي و القانةن المدني حق التعويض المدنيـ محمد فتاح اهلل النشار، 00
 .0220الجديدة لمنشر ،مصر، الجامعة

. الكتاب الثالث ،دار النيضة العربية ،  قانون القضاء اإلداريعبد المطيف ، ـ محمد محمد 09
 .0221مصر ،

القضاء اإلداري شروط قبول دعوى اإللغاء و األثار المترتبة عمى محمد وليد العبادي ، ـ 29
 .404،ص  2008الطبعة األول ،الوراق لمنشر والتوزيع ،األردن،الفصل فييا.

ديوان المطبوعات ؤولية عن المخاطر وتطبيقاتيا في القانون اإلداري.المسـ مسعود شييوب، 22
 ،ص0222الجامعية،الساحة المركزية،بن عكنون الجزائر،ط

  

 ثانيا : الرسائل الجامعية:       
أطروحة دكتوراه،كمية المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية.سميمان حاج عزام، ـ  1

 .0212الحقوق،جامعة بسكرة ،
،مذكرة االنحراف بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداري في النشاط اإلداريسعد، صميمع  ـ 0

 .0220/0221مقدمة لنيل الدكتورة،كمية الحقوق ،جامعة بسكرة،

مذكرة نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية اإلدارية في القضاء الجزائري.ـ مباركي شريقي، 3
 . 2011/2012بسكرة،امعة الماستر،كمية الحقوق،ج شيادة  تخرج لنيل

 
 القــوانــين:ثـــالــثا:       

المعدل والمتمم  09/11/1996المؤرخ في  1996ـ التعديل الدستوري الجزائري لسنة  1
 .0229سنةل  62الجريدة الرسمية عدد  10/11/2008المؤرخ في  29/19بالقانون رقم 

فبراير  01وافق مال 1122ول ربيع األ  09المؤرخ في  10/20ـ  قانون الوالية رقم  0
 .0210سنة  10جريدة الرسمية عدد .0210

جريدة .0211يونيو  00الموافق  1120رجب  02المؤرخ في  11/12ـ قانون البمدية رقم  2
 .0211سنة 20الرسمية عدد

المتضمن القانون األساسي العام  0226جويمية  10المؤرخ في  26/22ـ  األمر رقم  1
 .0226016الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد لموظيفة العامة ،
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المتعمق بنزع الممكية ألجل المنفعة العمومية الصادر بتاريخ  91/11ـ القانون  0
 .1991سنة  01الجريدة الرسمية العدد  00/21/1991
أبريل  20الموافق  1112رمضان 12المؤرخ في  29/29ـ قانون  البمدية رقم : 6

 .1992لسنة  10الرسمية عدد  الجريدة1992سنة
أبريل بتاريخ  20الموافق  1112رمضان  10المؤرخ في 92/29ـ قانون الوالية رقم : 9

 .. 1992سنة  10) الجريدة الرسمية عدد  1992

الخاص بنزع الممكية ألجل المنفعة العمومية الجريدة الرسمية الصادرة في  06/19ـ قانون  9
00/20/1906. 
 

 نترنات:رابعا:مواقع اإل 

. almountada abarabi.com. Merim  ـ  1
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 مـمـخـص
 

 

ن أعماليا القانونية إن مسؤولية اإلدارة عن أعماليا غير التعاقدية تتمثل في مسؤوليتيا ع     
االنفرادية التي نقصد بيا القرارات اإلدارية وتناولنا فييا عدم مشروعية القرارات اإلدارية أيا كان 
نوع ودرجة جسامة عدم المشروعية من شأنيا التأثير عمى مسؤولية اإلدارة إذ أن مسؤولية 

واء من الناحية الشكمية أو من اإلدارة تقوم إذا ما أصاب القرار اإلداري أحد عيوب المشروعية س
 الناحية الموضوعية . 

كما تطرقنا إلى القرارات المعدومة والقرارات المشروعة وأخذنا كمثال قرار نزع الممكية      
بالنسبة لمقرارات المشروعة ،كما يترتب عمى ىذه القرارات ىي األخرى مسؤولية اإلدارة ىذا من 

 جية .
سة مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية ىي طائفة األعمال التي من جية أخرى قمنا بدرا     

تقوم بيا السمطة اإلدارية دون أن تقصد من ورائيا   ترتيب أي أثر قانوني ،وكانت مسؤولية 
اإلدارة تقوم عمى ألسمس الخطأ الذي يتخذ صور متعددة ، ثم تطور الوضع و استحدث القضاء 

ظرية المخاطر التي تشمل مجاالت متعددة منيا مسؤولية اإلداري الفرنسي أساسا آخر ىو ن
اإلدارة عن أضرار األشغال العامة وعن األنشطة الخطرة و المخاطر المينية ، ويترتب عن ىذه 

 األضرار مسؤولية اإلدارة لجبر األضرار الناجمة عن أعماليا.
 


