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مقدمة

مقدمــــــــــــــــة
تعتبر المسؤولية اإلدارية نوع من أنواع المسؤولية القانونية التي تنعقد من طرف اإلدارة أو
الهيئات العامة أو اإلدارية ،كما تعتبر مقدم وضمانة من مقدمات وضمانات تطبيق فكرة الدولة
القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة بصورة حقيقية وسليمة إذ أن تطبيق مسؤولية الدولة اإلدارة
العامة هو مظهر من مظاهر قاعدة خضوع الدولة واإلدارة العامة لرقابة القضاء على أعمالها
تطبيقا وضمانا لتطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية بصورة حقيقية وسليمة.
فالمسؤولية اإلدارية هي تلك الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات أو المرافق
أو الهيئات العامة أو اإلدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو األضرار التي تسببت للغير
بفعل األعمال المادية الضارة سواء كانت هذه األعمال اإلدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة
و ذلك بأساس الخطأ المرفقي أو بأساس نظرية المخاطر أو في نطاق النظام القانوني لمسؤولية
الدولة و اإلدارة العامة ،إذن فالمسؤولية اإلدارية بصفة عامة هي التزام شخص بتعويض ضرر
ألحقه للغير ،هذا الضرر نشأ عن عمل الغير كالموظفين مثال أو بفعل األشياء التي استخدمها
كاألشغال العمومية وبالتالي المسؤولية اإلدارية هي مسؤولية تقصيرية إال أنها تقوم باألساس
بتعويض الضرر الذي ألحق بالغير عن قصد أو غير قصد.
فلذلك لم تكن التطورات الخاصة للمسؤولية اإلدارية أقل أهمية من تلك التي تتعلق بمسؤوليتها
الجنائية واذا كانت التطورات الخاصة بهذه المسؤولية الجنائية من صدع المشرع ،فإن التطورات
الخاصة بالمسؤولية اإلدارية لم تكن راجعة فقط للمشرع بل ساهم في إحداثها القضاء خالفا
لمجلس الدولة الفرنسي.
فعرفت المسؤولية اإلدارية تطو ار مستم ار ومتزايد بحيث تميزت المرحلة األولى بعدم مسؤولية
اإلدارة عن أعمالها ثم تدخل القضاء وأقل مسؤوليته ،فظهرت مسؤولية الدولة واإلدارة العامة عن
أعمالها في القرن  91وبداية القرن  ،02ومازالت تتطور تدريجيا وهذا راجع ألسباب وعوامل
متواترة.
أ

مقدمة

ولذلك وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية:

 على أي أساس تقوم المسؤولية اإلدارية؟ وما هي شروط قيامها؟ من هي الجهة القضائية المختصة في الفصل في الدعاوي المترتبة؟ويعتبر موضوع المسؤولية اإلدارية من المواضيع البالغة األهمية وتظهر أهمية في أنه
لكي يتم تطبيق المسؤولية اإلدارية على أكمل وجه البد من تحمل األضرار واألخطاء التي يرتكبها
الموظفون وتحديد من المسؤول عن األخطاء المرتكبة بالضبط.
وفي هذا الصدد تظهر صعوبة لكي يتم تكييف الخطأ وهي الصعوبة التي دفعتني وحفزتني
لمعرفة خفايا الموضوع وما يعتريه من غموض وابهام ،ووجهة نظر القضاء اإلداري في موضوع
المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ ،فالجانب العلمي والواقع يثبت أن اإلدارة تتصف اتجاه
األفراد الذين تلحق بهم ضرر بعدم مباالتها أو تعسفها في استعمال السلطة ،والسيما فيما يتعلق
بحقوق وحريات األفراد في مواجهة أعمال اإلدارة والدولة غير المشروعة والضارة ،فهذه هي
األسباب واالعتبارات الذاتية التي دفعتني الختيار الموضوع.
أما عن االعتبارات النظرية فهي كيفية تطبيق دعوى التعويض التي تعتبر الجانب
الموضوعي للمسؤولية اإلدارية وفكرة تطبيق الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة بصورة
حقيقية وسليمة من أجل تحقيق أهداف عامة المجتمع.
وبعد عرض األهمية نبين نوع األسلوب أو المنهج المعتمد في دراسة هذا الموضوع ،وفي
حقيقة األمر تطلب من الموضوع المزج بين المنهجيين التاليين:
المنهج التحليلي :من خالل مفهوم الخطأ كأصل عام والخطأ الذي يعقد ويؤسس على المسؤولية،
ومن خالل عرض مختلف معايير التفرقة والجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي.
أما المنهج الثاني فهو المنهج االستداللي من خالل إعطاء الق اررات واألحكام القضائية
المقررة في مجال المسؤولية على أساس الخطأ في القضاء اإلداري الجزائري.
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الفصل األول :النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ.
إن أدق مش ك ككوم تثور وتدوت ديد تلدخد الش ك ككن
مشك ك ك ككوم اا ك ك ك ك ي الث يوي ال

الم ك ككاود دن هتخق تدنم ا دات

خ تت تلمد الم ك ك ك ككاود دثخد م دخ ومذيوخ ن

ا الين ر الث يوي

لمم ككاولخ ا داتخ الث ر دمم م دأ التوا ن والتوا ق خن المحككمل الذ م وم تثتمككخ من لتمخ
تالار وتي ك ك ككه ألو مال مت مال ك ك ك ك ة الذمد ا داتخ مواداتق ت ك ك ككخخت الم ات ق الذ م و خن لتمخ
اللف ن دمم المحكمل الن حك وا ه تلثخق المم ي ة الال م للم خ لثوق ولتخ ة اا تاد
مواجال أدم د إداتخ إ ا و ن
المل ور المنتح

يه ق الم ككاولخ الشككنحككخ زي خم ر م ككاولخ ا داتق أم ر

ااموت ا داتخ ن ل لك م و النهأ حف د م ؟

لم ك ككاولخ ا داتخ تثور
تي ك ك ككه إ يوي إلم ا داتق و

ك ك ه أم ك كتات ي جم دن اانه ء المحك ككملخ الن ح ك ك والت
الواإت متتو من هته أدوايال و لت ل يهتؤ الت ك ك ك ك ا ة م

المثحود لنهأ المت ث ؟ وم المثحود لنهأ الشنح ؟ ووخه تثور الذالإ خيالم ؟
ولإلج

دمم

ا الفحد الم لث الت لخ :

ه الت ا ة يتي ود

 المبحث األول :مفالور الم اولخ دمم أ ي النهأ. المبحث الثاني :اادم د المولدق لم اولخ ال مه الذ م . -المبحث الثالث :الذالإ خن النهأ المت ث والنهأ الشنح .
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الفصل األول:

المبحث األول :مفهوم المسؤولية على أساس الخطأ.
إن م كاولخ ال كهالة الذمومخ تثور دمم وتق النهأ ال خمون تلمخد ا داتق الم اولخ
موال امال خد ت تذوخض لممتم ك ككتت دون د وة اتتو ال لمنهأن خت أن تهوت الفوت الث يوي وتيو
الته خث ة الثمك ك خ أدى إلم يش ككوء أ ك ك ي ونت من الم ككاولخ

و أ ك ك ي المن هتن ح ك ك تة

ا داتق ت ك ك ك ك ك ككأد وتتلمد التذوخض ت ر ددر د وة تثحك ك ك ك ك ككخت أو اتتو ال لمنهأ و و م أدى
اليال خ إلم تمخخ الم ك ك ك ككاولخ ا داتخ دمم الم ك ك ك ككاولخ المديخ 1ن وت ذ ل لك ك ك ك ككوه يتي ود
المهمككه ااود مفالور النهككأ وج ك د ك ر وأيواد ك
النهأ ال

المهمككه الد ك ي أم ك المهمككه الد ك لككث مفالور

خذثد وخا ي دمم الم اولخ ا داتخ .

المطلب األول :المفهوم العام للخطأ.
لر تذته أ م خ التشك ك ك ك ك ك كتخذ ة النهأن ولون مجالوداة ومل و ة الفث تنتمه
النهأ حككف د م الو ا دت الفثخ الفتي ك مازو " أي دخه خشككوه م ككمك ا ي ك ن

تذتخه
خأتخ

تجد د إد مت حت أل هت نتوه ن تجخ مم دم لمنتوه الت أل هة الم اود".
ودت الفثخ اليخود" :إنالد لت ار ك ك ق"ن ولثد أن ال ا التذتخه المش ككتد ة التوي ك ك
والمغت .
إ أن

ا التذتخه ايتثد من هته الفثال ء والشك ك كتاؤ واليثد ال

د ه دمخ من لخث أي

لر خذته النهأ ات د ايحكته إلم تذدد وتث كخر أيوا النهأن ولال ا تأى ذض الفثال ء إمك
ديحكت التمخخ وا دتاك لخث خحك ت تذتخه النهأ أي "ا نالد لت ار ك ق مت توا ت التمخخ
وا دتاك لدى المند ال ا ا لت ار"ن ولون التذتخه الغ له والش ت لمنهأ أي "الفذد الم ت الغخت
المشتو ".

2

 - 1عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة ،1الجزائر ،3113 ،ص.111
 - 2عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة ،1الجزائر،1994 ،
ص.114
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الفصل األول:

لنهأ

النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

و ا نالد لت ار ك ك ق أ ا يلتاه دن ال ككموك الواجهن

أ ككه تذتخف ت

ل ك ك ك ككموك المن له لواجه خفتم ك ك ك ك الث يون خذت ت ك ك ك ككموو ميلت أو ن ه ن و وم خهمق دمخ
التذد و خوف مجتد وإو ال ك ك ك ككموك الميلته أو الن ها لثخ ر الم ك ك ك ككاولخ د خي غ أن خوون
من أتم

ا ال ك ككموك ممخ ا ومدتو لفذم ن

دن ذم الشنح .

دتاك أو التمخخ أمت

ر لثخ ر م ك ككاولخ ا ي ك ك ك ن

1

ه التذتخف ة خت خن أن لمنهأ ديحتخن أو تويخن م :

ومن نالد ود

الفرع األول :الركن الموضوعي للخطأ.
إن ا نالد

لت ام ة والواج ة الث يويخ خش ككتمد دوته دمم ديحك كتخن ألد م ديح ككت

التذكد إ ا تذمكد شك ك ك ك ك ك ككن

اام ك ك ك ك ك ك كتات غخته دن هتخق ا نالد

لت ام ةن والتذد إد خوون

متذمدا خوون م خ ككمم لجتخم المديخ ن وإد خوون التذد دن هتخق ا م د خوون م خذته
ش الجتر المدي ن أم الواج ة وا لت ام ة الت خذد ا نالد ال نهأ إد توون مذخي وملددق
يح ككو

هتخث م شك كتق وا ككه الث يون

ن حك ك تذخن وتوجه أموت مذخي تذخخي دإخث ومن

خثر ال ا التومخه أدت ت منه ن و لت ل م او دن اامتات الت تلثثة وأح ة الغخت

ه

ا النهأ ومد د لك م تفتمك ك لوا ت المتوت دمم إ د ال ككخ تق من واجه الت ار خمخن الهتخقن
وواجه إم ءق ال خ تق لخال...الخ
وأم أن خذخيال الث يون هتخث
لخككث أن وككد لق لشك ك ك ك ك ك ككن
والم ك ك ك ي ن و

خت م ش ك ك ك ك كتق و لك دن هتخق تذخخن لثوق ااشك ك ك ك ككن

ن

م ك خث ك م ك الت ار الو ك ك من الي ك ي ك لت اتم ك ودككدر ا دتككداء دمخ ك

ا اليه ق

د من ا لتج ء إلم مذ خخت د ت توون دإخث ووام ك ككل لمتمخخ

خن الواج ك ك ة وا لت امك ك ة المثك ك مك ك للثوق الغخت ولثوق الشك ك ك ك ك ك ككن

الممك ك دمك ك للثوق ا نتخن

والمم ك ك ك ك ك ك ك دق لالك والت تنولك يش ك ك ك ك ك ك ك هك أو دمال إكد ختذك تض مت واج ت المث م للثوق الغختن
والمذخ ت المذمود دمخ

ه الل ل

و المذخ ت الم د ومذخ ت خمت

لدإ والد ة والوموؤ

 - 1د .محمد حسين منصور :مصادر االلتزام ،الفعل الضار ،الفعل النافع ،القانون ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،الطبعة ،1لينان،
 ،3111ص.51
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الفصل األول:

والذكدالك وخثخكد اتنك م ك ك ك ك ك ك كمكك التجد ال
ااشن

ختذخن وختلدد و ث ل مدى واج ة والت ام ة ولثوق

المتح دم والمتش و .

الفرع الثاني :العنصر النفسي-المعنوي للخطأ.
خوف لثخ ر النهأ التون الموم ك ك ك ككود

ثه د

ُخوجك ك إلم من ختوا ت خالر التمخخ وا دتاك إ
ا

ككتدي خ الت خهمه خال من المومه

إلم دمد إدات من ج ي وم و الشك ككأن

د من تو ت الذيح ك ك ك ككت اليف ك ك ك ك ك ال

ذض اللك ك ة ا

ك ك ك ك ك ك ككتديك ك خك ك وك ك للك ك ة

لت ار تمخخ أو إدتاك وخمون اإتم ك اه مي دون ل ج
ا لت ام ة لم ك ك ات ه والت ار المت و ددخر التمخخ

مم ن أ ذ د ت ذ و لك خوون لمنهأ ديحتان يف

ومومود .

1

الفرع الثالث :إثبات الخطأ.
ختذخن دمم ات ت ددوى التذوخض إد ك ة نهككأ ا داتق المككددم دمخالك ذككهء إد ك ة النهككأ
من جك يكه الجالك ا داتخك

و الك

خوفد ل لق المه ل

ج ت المك ك ك ك ك ك ككتت دن هتخق التذوخض

و ه الث ددق تتم ش ك ك ككم مت م دة الذدال وا يحك ك ك ك هن وخه يم ر جال إداتخ م د ت التذوخض
ولر خد ة تثح ككخت أو نه ن م لك متم اإتيت الثمك ك ء ا دات أن ا داتق المددم دمخال
الم ك ككتت دن هتخق أدوايال أو و ك ك ك مال تذخن دمخ اللور لتذوخض لممتم ك ككتت أو

المت ك ك ك

لممتم ك ك ك ككتتخنن

داتق لخن تمتيت دن تيفخ لور إمك ك ك ك ك

لم ءلتال إ يوي وال امال د ت التذوخض لمممتوت.
إم

إلم لك خمون

ال ا ش ك ك ك ككود نهأ من ج ي ال موجه

2

م دق الم اولخ إيش ء إ ات ن لال .

3

 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.116-115
 - 2عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،ص.113 ،111
 - 3قرينة الخطأ :هو افتراض خطأ اإلدارة المبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بالتعويض عن األضرار الناجمة عن نشاط معين وفقا لقواعد
المسؤولية اإلدارية ،ويترتب عليها نقل عبء االثبات إلى عاتق اإلدارة التي يفترض في نشاطها الخطأ.
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

المطلب الثاني :أنواع الخطأ.
إن مجتد اتتو ه نهأ أخ و ن يود خوف
أتو يال ن و ي ك ددق تث ك ككخم ة لمنهأ ميال م
ال ك ك ك ك ك ك ككم

يذث د الم ككاولخ التثحككختخ إ ا توا تة ك ت
ك ككيتي ول

الفت ااود :النهأ ا خج

و

الفت الدك ي النهكأ الذمكد النهكأ الغخت دمكد و

والنهأ الجي

أم الفت ال ات ت النهأ الشنح والنهأ المت ث .

والنهأ

الفت الدك لكث النهكأ المدي

الفرع األول :الخطأ اإليجابي والخطأ السلبي.
 الخطأأأأ اإليجأأأابي :و ا نالد ك ك لت امك ك ة والواج ك ك ة الثك ك يويخك ك دن هتخق ا تتوك ك هوا تخك ن ا ذك د خميذالك أو خيالم ديالك الثك يون وخيت دن إتخك يالك واتتوك الك الم ك ك ك ك ك ك ككاولخ ك
الجيك خ ك أو المككديخ ك أو الم ك ك ك ك ك ك ككاولخ ك ا داتخ ك وو ك لككك اا ذ ك د الن ك ه ك والمي ك خ ك لثوادككد
اانالق والشته واام ي الت ي تم ر التذوخض.
 -الخطأ السأأأأألبي :الو

ختلثق إ لخث خدد ا متي

أو التتك دمم ددر تلت والتخ ه

من هته المومه خلور الث يون أو ا تف ق د ت المتت ال

لحد.

1

الفرع الثاني :الخطأ العمدي والخطأ الغير غمدي.
 الخطأ العمدي :و و تحك ككته الذون الذموم الوتولخد المك ك ك ككتتن وديد م تنالت

ختم نالد إخ م مالمت إلم ا خ اء

ه اليخ من ال ك ك ك ككالد التذته دمخال ولون ديدم توون

م كتتتق يود م خحك ت من الحكذه وشكفال ن ولموحكود دمم لك خ تذمد الث م مذخ ت
الفتض الم ك ككتالده وال

ختم إلم أن الذون والمونه) د تحك ككته خفتض أو خثحك ككد

تلثخق مح ك ككمل المت ق والتيفخ ال ك ككمخر لمالمت أو إ ر تح ك ككت لغتض ونتن
ش ككنح ككخ ولذدر وجود أمدم
الفتي

مدال :إ ر ألد اادوان

الثمك ك ء الج ا ت لتوم ككخت لك

ككي ك كتثخال من الثمك ك ء

تذ د ماللث ة ج ا خ مد ألد ااشن

مث ود وى تذمده إخ ا ن ال ا ا إالق خت الم تت خذد نهأ شنحخ .
 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.118-117
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

 الخطأ الجسأأأأيم الغير عمدي :و مه مك ك ككت متتوه من هته الذون وم ك ك ككتولم منمحك ك ككمل المت ق ولخي لال

دث شك ك ككنح ك ك ك

الو إ ن تدوي أو شك ك ككذوت دمخق أدى إلم

نالوت ا خ اءن ونهأ وال ا ل ه خذ من شك ك ككأيال إل ار م ك ك ككاولخ الذون الشك ك ككنحك ك ككخ أم ر
مدال أن خهمه ألد الجيود إدن ل لمم ككتش ككفم إ أن اله خه الذ ككوت

الث مك ك الذ د

خت ض لك خموة الجيد ن ال ا النهأ الج خر خم ر م اولخ اله خه.

1

الفرع الثالث :الخطأ المدني والخطأ الجنائي.
خذثد الم ك ك ك ك ك ككاولخ المديخ

 -الخطأ المدني :ال

و ا نالد أ الت ار إ يوي ولو لر خون

مم توفم إوايخن الذثو ة.
 -النهأ الجي

خوون تون من أتو ن الم ك ك ككاولخ الجي خ الو لك ا نالد واجه

 :ال

أو الت ار إ يوي تفتم أو تثتته إوادد إ يون الذثو ة ي

.

ن

2

الفرع الرابع :الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي.
 -الخطأ المرفقي :و النهأ ال

خي ك ك ك ككه إلم المت ق أ أن خوون

ك ك ك ك ك ه الم ك ك ك ككتت و

المت ق ل اة.
 الخطأ الشأأخصأأي :الو النهأ الدمم خممخ

ده شك ك ك ك ككنح ك ك ك ك ك

ودواهف وتالوتات .

خوشككه دن الذون الذموم ودن يخت لخث خ خن أن
خت ونخف

مذيم النهأ ال

خ خن لي الذون يث ح ك ك ك ك ك

3

المطلب الثالث :تعريف الخطأ الذي يؤسس على المسؤولية اإلدارية.
إ ا و ن النهأ
ن حك ك

الم ك ك ككاولخ الث يويخ حك ك ككف د م وم ك ك ككاولخ ال ك ك ككمه ا داتخ حك ك ككف

و اا ك ك ي الث يوي الميهث ااح ككخد ال

خف ككت م ككاولخ ا داتق الذ م دن أدم لال

 - 1أ /أقوجيل نبيلة :أثر الخطأ الشخصي لألعوان العموميين على مسؤولية اإلدارة ،مجلة المنتدى القانوني ،تصدرها كلية الحقوق لجامعة
بسكرة ،العدد ،3ماي  ،3116ص .358 ،357
 - 2عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.119
 - 3لشعب محفوظ :المسؤولية في القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1994 ،ص.47
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الث يويخ والم دخ الت خثور ال وخادخال لال دا م دم لال ومونفخال
يه ق أ ي الم اولخ .

اللثخثخ والم مر ال

زن الت ك ك ك اد المهتوؤ م
دن أدم د مونفخال ؟ و ا م

يه ق انتحك ك ك ك ك ك ك حك ك ك ك ك ك ك تالر

1

يودخ وه خذ النهأ ال

خذثد م ك ك ككاولخ ال ك ك ككمه ا داتخ

يتي ول من نالد الم لث الد ي .

ولثد دته الفثخ الفتي ك ك  Chapus Reneالم ك ككاولخ ا داتخ الم يخ دمم النهأ
الواإت م ك ك ك ككاولخ دن ذد الغخت شك ك ك ك ك خال م ك ك ك ككاولخ المت و دن دمد الت ت المثتتق
المدي ولمم ك ك ك ككاولخ ا داتخ دمم أ ك ك ك ك ك ي النهأ أتو ن دالد تثور دمخال و
تهتإي إلخ
ال

المهمه ااود من

الث يون

تون النهأ ال

ا الفحك ك ككد وتون د ي و و المك ك ككتتن والتون الد لث الذالإ

خ.

الفرع األول :الضرر.
إن مجتد وإو نهأ من ج يه ا داتق

ختتته دمخ م اولختال م لر خثر دن

لدوث متت لمغختن لمتت و الموجه لم اولخ ا داتق
لدث ا لتث ء خن الم اولخ ا داتخ والم اولخ المديخ .
وخذته المككتت أي
محمل لمممتوت".
ووم ج ء
ا

و" :اا ى ال

لخن أن المتت ال

ا المتت
مي الغخت

2

خحككخه م د المم ككتوت أو يف ك أ

و الم ك ك ي

3

اللدخث الي و الشكتخه خثود حكمم ع دمخ و مر " :متت و متات

الر"ن ولثد و ن من شدق ا تم ر الفث ا

الم

لمتت والذمد دمم ج ته لملخت أن جذم

ولده وأح ك ك ككد د ر مي ه الم ك ك ككم ن من خت م ك ك ككتوتق ان خثتتن وإو النهأ ممن أوإذ خوف
لتلمد الشن

لمم ن أن خاد

ذم

ات إلم إلل ق اا ى غخته.

4

 - 1عمار عوايدي :المرجع السابق ،ص.131
 - 2عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،ص.134 ،113
 - 3جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1995 ،ص.533
 - 4د .محمد حسين منصور :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.339
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

ولممتت ددق أيوا أو ممخ اة ميال :
أوال :الضرر الشخصي.
وخدتي المك ككتت الشك ككنح ك ك أو اله ت الشك ككنح ك ك مك ككمن إ ددق الحك ككف والمحك ككمل
التث م وخث ر المتت الشنح إلم:
أ -الضرر الذي يلحق األموال:
ا اله ت

خحككتؤ

اامالك الذث تخ ثه وخلدد

ا اله ت ل ككه الذالإ الث يويخ

الموجودق خن الم د والمتمتتن ول لك ز ا و ن المتت خمي جو ت الم د الذث ت ال خلق
التذوخض إ لمم لكن أم إ ا و ن خمي لق ا يتف
ا اللق ال

حك ك ك له
ميتفت وم لك
مد .

له ت الش ك ككنحك ك ك لمم ك ككتت خذود إلم

خمون أن خوون الم ك ك ككتأجت أو ح ك ك ك له الم دن إ ا و ن

ا اانخت

يفي الوإة م لك ود إنالد لق م ل د ة دخيخ أو شكنحكخ و متت

1

ب -الضرر الذي يلحق باألفراد:
تدخت مشككوم اله ت الشككنح ك لممككتت ال

خمي المككلخ يف ككال لون خهتؤ خم

خ ك ككمم " لمك ككتت الميذوي" دمم المك ككتت الج ك ككد مشك ككوم تلدخد

ا اله ت لي ك ك ل و

لثوق الملخ .
واله ت الشك ككنح ك ك لممك ككتت خميت ود تذوخض ل و لثوق المك ككلخ لون خ ك ككمت لالر
الث مك ك ك ك ك ا دات تثدخر همه تذوخض
والمذيو ال

خملثالر

ك ك ك ككر الم ك ك ك ككلخ وم ادتته لالر لم ك ك ك ككتت الم د

ه و ق أو دج الملخ .

 - 1عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد األول ،دار النهضة العربية ،مصر ،بدون سنة ،ص.856
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

ثانيا :الضرر المؤكد.
خذته الثمك ك ك ء ا دات الم ك ككتت الماود أي المك ك كتت الل ل والم ك ككتت المث د وا ك ككتديم
المتت الملتمد.
خمون لمث م تثدخته.

أ -الضرر الحالي :و و ال

ه -الضأرر المقبل :و و المكتت الممون وإود ومد د لك إمكخ "دبوز" وإمخ "بن قرين"
لخث همه من الث م ك ك الف حك ككد
التالمخ

ك ك ك ك ه و ق أو د ر

الذمخك أن المك ك ك ك ك ك ككتت الك

المي د ة التذوخض دن المك ككتت ال

للق أولخ ء

ما ك ك ك ك ك ك ك ك ة تت وخ ن ولثد إتتة الغت ا داتخ

لملوم
ا

للق ك لمددخن ماود لتم موان لر خون ل لخ ن وم إتتة أن

المك ك ك ك ككتت إ د لمتذوخض لخث ك ك ك ك ككخميت أولخ الر من م ك ك ك ك ك ددق تثدمال المك ك ك ك ككل خ لالر
الم تث د.
ة -الضأأأأأرر المحتمل :لثد ت ض الث مك ك ك ك الج ا ت تذوخض الم ك ك ككتت الملتمد
" إخن" لخككث همككه إدت ك المككدد تذوخض مك ك ك ك ك ك ككتت يك جر دن امتيك
وأج ه الث م أن

ا المتت ل ه ت التم ل

خ تلق التذوخض.

إم ك ك ككخ

خت إك يوي لإلداتق
1

ثالثا :الضرر المباشر.
مذيم أن خوون المك ك ك ككتت ي تج م ش ك ك ك كتق دن الذمد ا دات الم ك ك ك ك ت و ي خمون تذوخض
المتت

ل ل الم ي محمل مشتود و لك خنتج من مج د المت الث د لمتذوخض:

 الل ة المن لف لمث يون. الل ة الم ت ذدق إ يوي .وت ر

ه الل ة خمون لمث مك ك ك ك ك ك ك ا دات تثدخت وت ض التذوخض إ ا ت خن ل أي

مشتو و ا ل ه المذهخ ة الث يويخ وا جتم دخ المثدم أم م .

2

 - 1رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،3111 ،ص .111،111،118،117
 - 2نجاعي لمياء :المسؤولية اإلدارية على أعمال المعلمين ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،بسكرة ،3111/3111 ،ص.19
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الفرع الثاني :إثبات الضرر.
إن دهء إد ة المك ك ككتت خثت دمم د تق من خددخ إ أي
وين ات لمدوت ا خج
أن خوتف
ا تدا

ال

م خاوده

اي

خمذ الث م ك ك ك ك ك ا دات

مج د الم ك ك ككاولخ ا داتخ

زي إد خنفه من

ا الذهء دمم المدد

ا اانخت شك ككته أن خوون م خثدم المتمك ككتت الم دور خشك ككود ك ككيد دلخد

خوف م إدم المدد خثور دمم مجتد ا تتام ة.

1

الفرع الثالث :العالقة السببية.
لتم ت ك ك ك ك ك ك ككأد ا داتق وتم ر د ت التذوخض وجه إلم ج يه توا ت تون النهأ والمك ك ك ك ك ك ككتت
وجوه توا ت الذالإ ال ك خ خن يش ك ه ا داتق والمككتت الملثقن ودمم المدد إد ة أن يش ك ه
ا داتق أو ألد و ك ك مال إد ت ك ك ه
وجود دالإ

لدوث الم ككتت وت ككتهخت ا داتق من موإت الد

ك ك ك خ ن تد ة لمث م ك ك ك أن المك ك ككتت الواإت ت ك ك ك ة خ نتوه أنتى أو يت دن

محككدت ونتن وأن تد ة أن المككتت محككدته مونه ت ت داتق أنتى ولر خثر
لال ن ز ا د ة لك
ا دات تومن
و

أن تيف

خمون تلمخمال الم ككاولخ ا داتخ

المونه الت ت

يتث ء تون ال ك ك هن إ ن مالم الثمك ك ء

الت ه خن منتمه الوإ ت وحو لميتخج ث ود الددوى أو ت مال .

2

مج د الم ك ك ككاولخ ا داتخ دمم أ ك ك ك ك ي النهأ خم ك ك ككخق مج د الذالإ ال ك ك ك ك خ مث تي

لم كاولخ ا داتخ دون نهأ لخث أن ل ة إخ ر ات ه الذالإ ال ك خ
دمم أ ي النهأ تذداد

الم كاولخ ا داتخ

أت ذ و :

أوال :حالة القوة القاهرة :وتذته أيال ل دث ن تج لخي من ذد ا ي ك ك ن خ ككتلخد د ذ ن وإد
خمون توإذ أو تجي .
ثأأانيأأا :حأأالأأة الحأأادث الفجأأائي :إن أ ر م ك خمخ اللك دث الفج ك
و ية

دن الثوق الن ك تق و أيك إ ا

ه اانختق تثت فذد اله خذ زن ااولم خت ه خال ا ي ن.

 - 1سليمان حاج عزام :المسؤولية اإلدارية للمستشفيات ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،بسكرة ،3111/3111 ،ص .163،161
 - 2عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.135 ،134
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

و هال دمم الث يون المدي يجده خثتت إدف ء ل تي الشك ك ك ء من الم ك ككاولخ إ ا أد ة
أن المك ككتت الي شك ككا ت ك ك ه خ الل دث الفج
الفج

ن وأن المتفق دمخ ثال وإم ك ك ء و أن الل دث
خذف ميال

ختتته دمخ إدف ء المت ق الذ ر من الم كاولخ دمم أ ي النهأ خيم

ل ل الم اولخ دون نهأ.
ثالثا :حالة تسأأأأبب الضأأأأحية في حدوث الضأأأأرر :إ ا م ت ك ك ك ه المك ك ككلخ
المتذتض ل زن المت ق الذ ر
ا الم ك ك ك ك ك ككتتن و ي

خوون م كاو دن

ا المكتت إ إ ا ك ر يحكخه

خذف من الم ك ك ك ك ك ككاولخ إ ج خ

الم ككلخ النهأ المت ث ن موا ا ت ك ك ه الم ككلخ

يشك ك ككوء المك ك ككتت

الل ل الت

يش ككوء الم ككتت

إيش ء

خ ك ك ك ك ك ككتغتق خال نهأ

خش ككتته خ ي ك ك مذخي د

خوف مجتد ددر ا لتخ ه دف ء المت ق الذ ر.
رابعا :حالة تسبب الغير في حدوث الضرر :ي
وختذخن

ه الل ل دمم المدد أن خد ت لك ودمم المتمك ك ككتت أن خهمه الغخت لتذوخضن

أم إ ا ت ك ه
وإد

تثور دالإ

خ خن المتت والفذد الم ت

يشككوء المككتت ود من ذد الغخت و ذد المت ق الذ ر زن

ا المت ق إد خ ككأد

خ ككأد ل ككه م إ ا و ن نهأ الغخت خ ككتغتق نهأه أو أ إد خذف من الم ككاولخ تم م

وإد ختلممال ج خ .
إن

ه

المتتن الذالإ ال

1

أتو ن الم ك ك ككاولخ ا داتخ دمم أ ك ك ك ك ي النهأ و ح ك ك ككف د م

 :النهأن

خ.

المبحث الثاني :األعمال المولدة لمسؤولية السلطة العامة.
لثد د ت جدد و خت

توخخه النهأ لي ك الم ككاولخ ا داتخ

د و شككته لثخ مال ؟ أر

و تون من أتو يال ؟ لخث أن ي ك من خيوته و ي ك من خذت ته شكته لثخ مال إلم ج يه المتت
والذالإ ال ك خ ودمم
والنهأ الشنح

ا اا ك ي ككوه يتهتق إلم ود من النهأ المت ث
المهمه الد ي .

 - 1سليمان حاج عزام :المرجع السابق ،ص.311-319-318
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المهمه ااود

النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

المطلب األول :المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ المرفقي.
ا المهمه يتي ود ينتخ النهأ المت ث وأ ك ك ك ي الم ك ككاولخ من نالد التذتخه ال
و وت نح حال ومن ت أو أيوادال .
الفرع األول :مفهوم الخطأ المرفقي.
إن أ ك ت ق الث يون وأدمك ء المل ور متفثون لود التثتخت أي من الحذه تذتخه النهأ
المحمل

الو متت ه لل ل ن ود ات ت تتجت إلم جتد تج و اة ا داتاة.

ولون مت

1

ه الحذو إدر الفث ذض المل و ة ميال :

 -النهأ المت ث

و الفذد أو اليش ه ال

حدت دن الذون الذموم ل د أداء ونخفت أو

ال و ه مت ات لمغخت تتلمد يتخجت الث يويخ ا داتق الت خت ذال .
أو لد إود ال ذض النهأ المت ث

و نهأ ونخف أو مالي اتتو ال لمنهأ.

2

ولثد دت اا ككت الفيير " أي إ ا و ن الفذد المك ت خت شككنحك موا ا و ن خت مخ ككت
دمم ااإد مذتمك ك ك ك لمنهأ ولخي دن إي ك ك ك ك ن ولون مك ك ك كذف ومخول وددر ل ته زن الذمد خ ثم
إداتخك و خمون إلك لتك دمم المل ور الذ دخ " .وم دت اا ك ك ك ك ك ك ككت هوريو أي " :النهأ ال
خمون حم دن واج ة الونخف لخث خذت ت من المن هت الت ختذتض لال المونفون".
ووك لككك تذتخه دوج
دتض إدات ".

ك لنهككأ المت ث

و النهككأ ال ك

ختتو ك المونه ثحك ك ك ك ك ك ككد تلثخق

3

إن أود من ا ك ك ك ك ك ككتذمد محك ك ك ك ك ككهمت النهأ المت ث مفومك ك ك ك ك ككو اللووم أم ر مجمي الدول
الفتي ك

مهمذ تالر الت و يوا خثدمويال مي ك إم ك خ الم ككاولخ ن ودمخ زن النهأ المت ث

و" :نهأ موم ك ك ك ككود خي ك ك ك ككه إلم المت ق م شك ك ك ك كتق دمم ادت ت أن

ا المت ق إد إ ر تتو ه

 - 1أحمد محيو :المنازعات اإلدارية ،ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1994،ص.315،314
 - 2عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.114
 - 3عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.151
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الفصل األول:

النهأ غض الينت دن متتو ن

ك ك ك كواء أمون إ ك ك ك ككي د النهأ إلم مونه مذخن ل اة أو تذ ت

لك زي خفتتض أن المت ق ات

إ ر يشك ك ك ك ه خن له الث يونن ومن در الو ولده

ال

و النهأ ال

إ ر تتو ه النهأ".
ه الل دد الثم ك ك خ نهأ مت ث ديدم

وو لك الش ك كتخذ دت ة النهأ المت ث وتوخه

و ن ن لد ن الولخد إ دا د ك ك ك ك ك ككوتخ من إ دق الدول وومه أمت وأنهأن وإد وخه
خذته الخور لنهأ المت ث .

ا النهأ م

1

الفرع الثاني :الخصائص العامة للخطأ المرفقي.
خي ككه النهأ المت ث إلم اليش ك ه ا دات أو يش ك ه الم ات ق الذ م و ختلثق
إ

وا ككه أدمك ك ء أو مونفخن ت ذخن لإلداتق أو الم ات ق الذ م ن ومن ي

ن حختخن لمنهأ المت ث

ا اليش ك ه

لن الفث أن ي ك

م:

أوال :إما خطأ مجهول يسمى بخطأ المرفق.
النهأ المجالود و النهأ المومك ك ك ككود ال
مذخنن وخنالت

حوتتخن:

 -1تتمدد الحككوتق ااولم
م لدث

خحك ك ك ككذه أو خ ك ك ك ككتلخد ي ك ك ك ك إلم مونه

نهأ مت ث اتتوه من هته شككن

والد لوي مجالودن و ا

"إمخ أوو ختا" لخن إتت خال مجمي الدول أن ا داتق م اول دن الل دد

الت أدة إلم إتككد جيككد أدت ميك وتاة د ك ك ك ك ك ك ككوتخك من المفتوض أن خ ك ك ك ك ك ك ككتذمككد ناللالك
نتاهخش لم خ ن وهتؤ ذد الل دد دون جدوى ال ااد لود مذت الشن
الي ت دمم الم ككلخ ن وإد ا ككتل لة ا ج
نتاهخش لثخثخ ت ك ك ة

دمم

ال

أهمق

ا ال ك كااد و لت ل تذخن من ا ككتذمد

و ق المك ككلخ ن وم خ ك ككتنمح ك ك من

ه الثمك ككخ أن النهأ

 - 1د .سمير دنون :الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونيين المدني واإلداري ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس،
لبنان ،3119 ،ص .189-181
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الفصل األول:

المت ث متتوه من هته شك ك ك ك ك ككن
إلم نمد

أ

خت المت ق الذ ر.

 -2النه ككأ المت ث الك ك

خيت دن مجمودك ك أنهك ك ء اتتو ككة من هته مونفخن مجالولخنن

ولثد د ت مجمي الدول دمم
واج ت" وتتمن

مجالود

خ ذد م ك ك ك ك ك ككاولخ ا داتق ان النهأ ختجت

ه الل ل

إم ك ك ككخ "ال ك ك ككخدق

إم ك ك ككخ "أيجم" ووتت

وإ ذال من نالد أن ال ككخدق واج ت دنمة إلم م ككتش ككفم دموم

ح ك ك ك ك ك ؤ خور ولر ختر لحك ك ك ك ككال إ

ونت

يفي الخورن وت ر الذالج ا داد متمك ك ك ك ككال

وتو خة إدت يثمال إلم م ك ك ك ك ككتشك ك ك ك ككفم ونتن وتخن من نالد التلثخق ال
ا دات أن ك ه الو ق خذود إلم ددق أنه ء

إر

ككخت الم ككتش ككفم تتمدد

و خ ن خ ه اله خه المنت

ا يذ شن التإ

و لت ل ادت ت مجمي الدول أن

ه اانه ء مت ثخ تي ككه إلم الم ككتشككفم

ت خخته ولخي أشن

الثم ك ك ك ك ك ء
ددر متاإ

ال ك ك ك ك ك ككخ من نالد يثد المك ك ك ك ك ككلخ ن
ك ه ككوء

مذخي .

ثانيا :إما خطأ موظف معين سمي بالخطأ المرفقين.
و ا اليو

خهتؤ أ إشككو د ان متتو مذتوه مم خ ككالد تلدخده وتلدخد ا داتق الت

خيتم إلخال و لت ل تلممال الم اولخ .

1

الفرع الثالث :مظاهر الخطأ المرفقي.
خمون أن خذته النهأ المح ككمل
أو تلدخد من تهن و

تذتخه ككم

دن هتخق تمخ ه دن النهأ الش ككنحك ك ن

و لت ل :

أوال :التنظيم السيء للمرفق العام.
مدال أن خي
م لدث

الثك يون ال مكد دمم أن ال مكدخك ة مم مك تينخر مت ق مو ل اللتخق و ا

إمخ " ن مشخش" مد مدخ النتوهن وتتمن

1191/50/22

وإ ذال

أي شه لتخق ت تخخ

مح ككيت التج تق ت ت لم ككخد ن مش ككخش وخذود اللتخق إلم تم مفتإذ ة من

 - 1رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.31،19
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الفصل األول:

لملوم الذمخ خم

هته أهف د خلتفمون لمولد الي و الش ك ك ك ك ك ك كتخهن ولثد إتتة الغت ا داتخ

ختذمق مت ق مو ك ل ك الل ات ق "لخككث أي ك خيجر دن الممه أن النتوه الت تمككة خال ك مو ك ل ك
اللتخق ت خن يث

الو ك ك ك د" لخث خت خن لخي أي لر خوجد أ نهأ

الذ ر لمو ل اللتخقن إن إتات ن مشك ك ك ككخش ال

تينخر و ك ككخت مت ق

خشك ك ك ككخت إلم ددر وجود نهأ

مت ق د ر خ ت ن دمم أن وء تينخم و خته خذت ت نهأ مت ثخ .

تينخر و ك ك ك ككخت

1

ثانيا :التسيير السيء للمرفق.
ك ا الت ك ك ك ك ك ك ككخخت اليك ت دن دكدر وف ءق أو ددر تمون اادوان الذمومخخنن المجمي اادمم
 1199/50/2مد د :ا داتق تونه شك ك ك ك ككنح ك ك ك ك ك
ياللن لكن وتثور تح ك ككلخت ا جتاءن زن

شك ك ك ك ككتوه خت ين مخ وتمت مدق هوخم لو

ا التأنخت خش ك ككود نه مح ك ككملخ مم م لم ك ككاولخ

ا داتق.
ثالثا :عدم تسيير المرفق أو الجمود اإلداري.
ومد د لك تمث ألد وت ه المك ك ك ك ك ك ك ه لإلخدا م مغ من الم د خش ك ك ك ك ك ككود أوتاق محك ك ك ك ك ك ككت خ
ح ك ك دتتال الشك ككته الثم ك ك خ ن وخي ك ككم أن خ دد

ه ااوتاق لخن إحك ككدات أوتاق محك ككت خ يثدخ

جدخدقن ذد اللور

تاج دن حك ك له الم دن إ ر

ولحك ك ك ككد دمم لثوإ

ك ك ك ك ه إ م د و ته الم ك ك ك ك ه المذت ت دوي لمدول ن مجمي الج ا ت والغت

ا داتخ )  11أ تخد .1192

ا اانخت لمه ل لم ك ككاولخ و اتق الذدد

2

الفرع الرابع :درجة جسامة الخطأ المرفقي.
خمخ الثمك ك ك ء ل ك ككه دتج ج ك ك ك م النهأ لوم ك ككت يو من المتدتج خن النهأ ال ك ككخه والنهأ
الج ككخرن و ا التمخخ ختت ه ه خذ اايشككه تمك الت تثور

 - 1رشيد خلوفي :المرجع نفسه ،ص.31
 - 2لشعب محفوظ :المسؤولية في القانون اإلداري ،المرجع السابق ،ص.48
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الم ككاولخ دمم أ ك ي النهأ ال ككخهن خيم تمك المذثدق والحككذ أو اة النهوتق

تتته إ

الم اولخ دمم أ ي النهأ الج خر.
و

الذ دق ليتخج الميهثخ لنهأ مولد لمك ك ك ك ككتت و ا إتات م ك ك ك ك ككاولخ ا داتق الت خجه
الواإت.

دمخال إحالل

1

أوال :الالمشروعية والمسؤولية.
تنمك ككت الث اتتاة ا داتخ إلم تإ
إلغ ء الث اتتاة ا داتخ

خت المشك ككتود

تذوخض المككلخ دن المككتت ال
م

إم ك ك خ تتر دن هتخق ددوى تج و ال ك ككمه ن وخوون
و يتخج

للق ال

خيم تتج ك ككد ددوى الم ك ككاولخ

ه التإ

ك ه الذمد الممككت كواء إ يويخ أو م دخ ن و ا

ككيل ود خ ي من نالد النهأ المت ث دن هتخق ال لث

دخوه الثتات ا دات المذتو

و :
-1عيب عدم االختصاص:
إ ا و ن تون ا نتح

و مجمو الحاللخ ة المميول لممونه موجه الث يون

أو الم دة الذ م ن و و ختن ددق حك ك ك ك ككوت وأشك ك ك ك ككو د الي ك ا نتح ك ك ك ك ك
والمومود .

المو ي ن ال م ي

2

لين ر الذ رن و لت ل

ول لك تتت ه إوادد ا نتحك ك ك

ختذمق لين ر الذ رن د و الذخه الولخد من دخوه ا لغ ء ال
م أودت ملوم الثمك ء ا دات خثولال  " :ا الذخه
أوج ا لغ ء ال

ختذمق لين ر الذ ر".

زن دخه ددر ا نتحك ك ك
ختحد لين ر الذ رن و ا

خ اد لتم الخور و الوج الولخد من

3

ز ا م ن له تجد ا داتق محك ك ك ك ك ك ككدت الثتات ا دات إوادد ا نتح ك ك ك ك ك ك ك
ا دات مذخ خذخه ا نتحك ك ك

ن وم ك ككتولخ

و ن الثتات

اة الوإة إلغ ء الثتات لذدر مش ك ككتودخت ن

 - 1أحمد محيو :المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .316
 - 2عمار عوايدي :نظرية المسؤولة اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.163
 - 3عبد الغني بسيوني :القضاء اإلداري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.577
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لي ك لم ككاولخ ا داتق

خثتت

الذخه زن الثم ك ء ا دات

ذض الل ة ثه وم

خلور دا م

ل ل ددر ا نتح ك ك ك ك ك ك ك

لم ككاولخ ن لخن

المومك ك ك ك ك ك ككود لخث توون

المن لف ج خم .
-2عيب الشكل:
دت ت أن الثتات ا دات دمال إ يويخ إداتخ خجه أن ختج ككد
د أن خ ك ككتو

منالت ن تج أ

مجمود ا جتاءاة والشك ك ككومخ ة المتهم إ يوي ن ز ا م ن له تجد ا داتق

محدت الثتات تون الشود و ن الثتات ا دات مذخ خذخه الشود و لت ل وج من أوج ددر
المشككتودخ اامت ال

خاد إلم إلغ ء الثتات ا دات ن أم

زن الثم ء ا دات

خجذد دخه الشود دا م نهأ مت ثخ ختته م اولخ ا داتق الو شته

لثخ ر الم ك ككاولخ ا داتخ
اا ك ك ك ك ك ك

و ال

يه ق أن خوون الشك ككود أ ك ك ك ككخ وجو تخ ن والشك ككود الجو ت أو

خ وت وخي

الث يون ح ك ك كتال دمم متاد ت ن أم إ ا و ن الشك ك ككود د يوخ

لخث تممك ا داتق ددر إحك ك ككدات الثتات ا دات
الش ككود

لي ك لمتذوخض أ الم ككاولخ ن

الشك ك ككود المهموه ال م ك ك ككاولخ

توون ا داتق م ككاول إ إ ا و ن أ ك ك ككخ

خت إل لت دمم المجمي التأدخ

لمن لف

دخه

د يوخ مد د لك ح ككد المونه من

ي جو تخ .

-3عيب مخالفة القانون:
إ ا مك وك ن ملكد الثتات ا دات

ك ا منك لفك لمثك يون مذي ه الذ ر الوا ك ك ك ك ك ك ككت و ن مذخ

وموويك لوجك من أوجك دكدر المشك ك ك ك ك ك ككتودخك الموجه لغ ء الثتات ا دات والمتته

ذض

الل ة لم ك ككاولخ ال ك ككمه ا داتخ أو مووي لنهأ مت ث والثم ك ك ء الفتي ك ك مخ

خن ددق

ل ة دمم اليلو الت ل :
أ .إ ا و ك يككة من ك لف ك الث ك يون تتجت إلم الثتات ا دات إككد ن ك له إ ك دككدق "لجخ ك الش ك ك ك ك ك ك ك ء
المثمك ك

تثمك ك

" زن مجمي الدول الفتي ك ك

19
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الفصل األول:

تتته مك ككتت الد اا تاد ان المن لف
أ

ه الحك ككوتق الج ك ككخم إ ا أنمة ا داتق م دأ

ت تم م متوتق ا تثتات اللخ ق ا جتم دخ .

ه .دخه من لف الث يون الي ت دن امتي
إتت المجمي م اولخ ا داتق

ا داتق الم ك ك ك ك ككتمت دن ته خق الث يون أو الال ل ن
ه الحوتق.

ج .منك لفك الثك يون م ك ش ك ك ك ك ك ك كتق من لف ن تق لخث تأت ا داتق دمال خجتم الث يون أو تمتيت
ه

دن دمد خوج الث يون دمخال ن ختته مجمي الدول الفتي ك ك ك ك م ك ك ك ككاولخ ا داتق
المن لف .
د .من لف الث يون

حوتق ا دتداء دمم لتخ من اللتخ ة الذ م و لث ض التذ ف دمم

ألد اا تاد أو تثخخد مم ت

لق ميل الث يونن تثور م اولخ ا داتق

ه المن لف .

-4عيب االنحراف في استعمال السلطة:
إن ا يلتاه

ا ك ك ك ككتذم د ال ك ك ك ككمه ا داتخ إد خوون نتوج دن م دأ تنحك ك ك ككخ

اا داه وإد خوون نتوج دن ا جتاءاةن
خثخر وخ كتوجه الم كاولخ

ا وإد جذد الثمك ك ك ك ك ك ء ا دات

كتمتات إ ا م يجر دي متت الد اا تادن

ا الذخه نه
يلتاه حوتت

ال شكذ الت خ كذم خال تجد ا داتق إلم تلثخق أ داه وأ تاض شكنحخ ن أم ا يلتاه
ح ككوتت ال ككخه الت تتمدد

من لف تجد ا داتق الثتات لث ددق تنح ككخ

اا داه لخث

خ ككمم تجد ا داتق إلم تلثخق مح ككمل د م لإلداتق لر خذه الث يون ككمه تلثخثال ن اامت
ال

إد ختته متت الد اا تاد خ توجه وخذثد م اولخ ا داتق.

-5عيب السبب:
و و ل ل واإذخ أو إ يويخ ذخدق دن تجد ا داتق م ككتثم دن إتادت تتر تول

أي

ات م ن ومونه ا داتق إ ا تدند تن إ اتت إدات دون أن
خ تهخت أن ختدند أو أن ختن إت ا
خوون ي ك

ه أ دون وجود واإذ م دخ أو دون وجود ل ل إ يويخ  -و ن الثتات ا دات

مذخ أو مشككو ذخه ال ك ه وختلود الثتات ديد لك إلم دمد خت مشككتو أ نهأ إ ا م
ك ك ك ه م ك ك كتات لمغخت أإ ر وتته م ك ك ككاولخ ا داتقن لثم ك ك ك ء ا دات
31
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الفصل األول:

الثتات إد خلور لتذوخض إ ا م ت ك ه دن لك مكتت وو ن ددر المشكتودخ ج خم " :ددر
المشتودخ وم

و محدت لإللغ ءن زي أخم محدت لمم اولخ ".

1

ثانيا :الخطأ الجسيم والخطأ البسيط:
إن تلدخد وتق النهأ الج ك ك ك ك ك ك ككخر وفوتق لال يه إال ال ات لر خغه دن أ و ت الفثال ء مي
ال داخ ن ل لك يجد بوتييه خذته النهأ الج ك ك ك ك ك ككخر
الذي خ شكاون الغخت حوتق

تث ك ك ك ك ك ككخم الدالد ل نه ء أي " :ددر د
ء

تحدت من أإد الي ي لتح وأشد ر

شاويالر الن ح ن

و ا النهأ ختذ تض مت ل ن اليخ ".
ولون وتق تلدخد النهأ الج ك ككخر
ا النهأ.

الذح ك ككت اللدخث اتت ه تذدد اادوات الم ك ك ككيدق إلم

2

ودته اا كت شك

النهأ الج خر ثول  " :و النهأ ااودت نهوتق من النهأ ال خه"

خت أي خذتته أي توجد دم أنه ء نهوتتال وامك ك ك ك ك ك ككل وأنتى خت اة نهوتق لون م خن
ك ه وتمككك توجككد ودخت من اانه ك ء توون دتجتال ك إ ك م ك لمتثككدخت المتتدد أو المنتمه وتتجت
اانخت مالم تثدخت مدى ج ك ك ك ك ك م النهأ إلم الث م ك ك ك ك ك ن و

لك خثود اا ك ك ك ك ككت ألمد ملخو:

" لثمك ء خمخ ل ككه دتج الج ك م لومككت يو من التدتج خن النهأ ال ككخه والنهأ الج كخرن
و ا التمخخ ختت ه ه خذ اايشككه تمك الت تثور
إداتخ دمم نهأ

دمد د د

ككالد ااداء تتته م ككاولخ

ككخه خيم تمك المذثدق والح ككذ أو اة النهوتق

تتته م ككاولخ إ دمم

أ ي النهأ الج خر.
و حكف د م ختت ه أ ك كخ اشكتاه نهأ ج خر إ م الم اولخ دن الفذد الح دت دن
ذض اليش ه ة ا داتخ دمم ااإد حذو ة مم ت

تمك اليش ه ة.

 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.158
 - 2د.محمد إبراهيم دسوقي :تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ،مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر التوزيع ،اإلسكندرية ،ص .379
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الفصل األول:

ومن خن الته خث ة الثمك خ لمنهأ الج ككخر إتات الغت ا داتخ لممجمي اادمم ت تخخ
إمككخ تخق ن ك لر حككد المتو ا

 21أوتو ت 1199
إتات إلم نهأ ج كخر
لممددو " ن

ه ا مد

لر د د التلخر".

ددر تينخه الجتؤ وا لج ر دن إجتاء دممخ جتالخ

1

وو لك خذته النهأ الج ككخر أي  :و النهأ ال
خوون متذمدا وا ك ككتنال
وتوخخف أي نهأ ج ككخر أو يف
المومو خال لتإ

ككتشككف

لمج ا ت الت أش ك تة

خثت دتج

خت خ ككختق و خش ككتته أن

ا النهأ مم خدند

لدود ال ك ك ككمه التثدختخ لملوم المومك ك ككو

ا الوحككه دي

و لمن الم ك د الت خنمككت إم ك ء ملوم

ملوم اليثض.

2

أم النهأ ال ككخه الي ك ح ككذو

ومك ككت تذتخه لمنهأ ال ككخه

الم تشفم خثور الث م ا دات تثدخته ل ه دي حت منتمف تتمدد

مج د م ك ككاولخ

:

 اان ذخن ا دت ت ماللن ة الث مك ك ك ك ك الج ا  :إد خوون الم ك ك ك ككتت المتته دن دمدالم ك ككتشك ككفم ي تج دن نهأخن م نهأ إدات ونهأ ج ا ن خ ك ككتهخت الث م ك ك ا دات
ه الل ل أن خثدت الماللن ة الموجودق

الثتات الج ا ن ول ال ك ك ك ككمه

إد دق

توخخه الوإ ت.
 متاد ق و د المت ق.ولثد ا ككته

الثم ك ء ا دات تحككيخه يم ج أ ك ككخ من النهأ ال ككخه وتث ككخمال إلم

إ مخن م :
 -1اانه ء الي جم دن تينخر و ك ك ك ك ك ككخت م ات ق الم ك ك ك ك ك ككتشك ك ك ك ك ككفم وتتمدد
اانه ء ا داتخ ن التأنخت
اله ن ايذدار التإ

ه اانه ء

ا ك ككتث د المتمك ككمن ك ككوء ا ك ككتذم د أو نمد

:

الذت د

اله خ .

 - 1لحسين بن شيخ آن ملويا :دروس في المسؤولية اإلدارية ،الكتاب األول ،المسؤولية على أساس الخطأ ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع،
الجزائر ،3117 ،ص.98 ،81، 79
 - 2مصطفى مجدي هرجة :المسؤولية التقصيرية في القانون المدني (الخطأ ،الضرر ،وعالقة السببية ودعوى التعويض ودرأ المسؤولية
عنها) ،دار هومة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،دون سنة ،ص.34
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

تثدخر الذالج :و

 -2اانه ء المتتو

تن

أ م خ الل ة المتذمث

للثن.

1

المطلب الثاني :المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ الشخصي.
ديدم ختتوه ألد المواهيخن الذمومخخن نهأ ش ككنح ككخ خم ككت لغختن زي خمون ماللثت
أم ر الث مك ك المنت

لمواد الذ دخ ودمم المم ككتوت أن خهمه من الملوم التذوخض أو أ

دثو ك أنتى ه ثك لثوادكد الثك يون المكدي أو الثك يون الجيك

ن وت كدو أ مخك التوخخه لمنهكأن اي

إ ا لر خون شككنحككخ خحك ت نهأ مت ث خم ر م ككاولخ ا داتق أم ر المل ور المنتح ك
ا داتخ ودمخ

يتي ود

ااموت

ا المهمه النهأ الشنح من نالد:

الفرع األول :مفهوم الخطأ الشخصي.
النهأ الشكنحك ل ه
خوشك ك ككه دن الذون ودن يخت
ونخف .

ختخت أي  :و ال

خنالت خ ا ي ن يث ح وتالوتات ن الو

اا ى و و خ خن أن يش ك ك ك ه الذون خمخم

ده شك ك ككنح ك ك ك

2

وو لك خذت دم ت ومك ك ككخ ه أي النهأ الح ك ك ك دت دن الذون الذموم وال
يخت

إلداث أ ى لمغخت م تغال حفت الونخفخ وتأدخ مال م و دالإ ل
وخثود اا ك ككت "ج " أي النهأ الشك ككنح ك ك

دوج
النهأ.

خت

ل

النهأ الشنح

خذ ت دن

لونخف .

3

و أ ك ك ي النهأ الج ك ككخرن وو لك اا ك ككت

و ال لث دن الالده المت ت من هته المونه ولخ ة ج م

4

 - 1رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.73 ،73
 - 2أ /أقوجيل نبيلة :أثر الخطأ الشخصي لألعوان العموميين على مسؤولية اإلدارة ،المرجع السابق ،ص .357
 - 3عمار بوضياف :المرجع في المنازعة اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.133
 - 4رشيد خلوفي :المرجع السابق ،ص.11
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الفرع الثاني :تصنيفات الخطأ الشخصي.
دمم الت ر من حك ككذو ا ل ه جمخت اانه ء الش ك ككنحك ككخ وتح ك ككيخفال والت خمون أن
تنالت إ أي

مو ن التذته دمم دالث

والنهأ الج خر الغخت دمد والجتر الجي

ة و ختق لمنهأ الش ك ك ك ك ككنحك ك ك ك ك ك و
لمذون الذموم .

ك لنهككأ الذمككد والنهككأ الج ك ك ك ك ك ك ككخر الغخت دمككد تهتإي ك إلخالم ك
الم لث ااود

أيوا النهأ يت ا

أم الجتر الجي

تثحد

النهأ الذمد

المهمككه الد ك ي من

تشال د أمدم .
المن لف المتتو أدي ء مم ت

الون ه ون تج

ه اانختقن

ات ولون
زن المونه ي حك ك ت وأ مواهن د د م ككاودن دن ود دمد ن ها وختته أمك كتلا

إكد خلدث أن ختتوه المونه أدي ء تأدخت لونخفت نهأ خشك ك ك ك ك ك ككود د دق الث يون الذ ر مدال ت خي
ال مككدخ ك المومه ككزجتاء جمت اامواد خم ر المواهن ككأن خككد ت ل ك م م مذخن من الم ك د أو خثور
تالدخده لموة وا ك ك ك ك ك ككه

ك ك ك ك ك ككالؤن و ي ختتوه جتم خذ إه دمخ الث يون الذ ر وخلتمد لت ل

جمخت الذواإه م خال التذوخض.

1

المبحث الثالث :العالقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
لثد وجد ث الث يون ا دات حذو و ختق
الش ك ك ككنحك ك ك ك و و م ت ذ ح ك ك ككذو
الحككذو تمث

وم ك ك ككت مذخ ت وام ك ك ككت ج مت ح ك ك ككد خيالم ن ومدد

ه

دثمال دمم الثم ك ء ا دات ختذخن دمخ من نالد م خذتض دمخ من مي د ة

ومك ك ك ككت مذ خخت ج خ لمتمخخ
لمثم ك ء ا دات

ومت تذتخه لمنهأ المت ث وو لك النهأ

خن النهأ المت ث والنهأ الشك ك ك ككنح ك ك ك ك ن و ا و الدوت اله خذ

دت ته ما ك ك إم ك خ تأ ككخ ك خ ك ر

إت ك ء إوادد الث يون ا دات أن ا

ذخن ا دت ت تهوتاة المجتمت و ك ك ت ا دت تاة اانتىن وإ د دتض اجتال داة الفث وو لك

 - 1أ /أقوجيل نبيلة :المرجع السابق ،ص .359-358
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

لي ك ك ك لمثمك ك ك ء تجدت إلم تلدخد م و نهأ ش ك ككنحك ك ك خذي أن يوون أم ر نهأ مت ث و ي
ت ت الذالإ خيالم م نتج دن وحف نهأ شنح خحه لتم دمم أي نهأ مت ث .

1

المطلب األول :معايير الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
تثور الم ك ك ككاولخ ا داتخ دمم تمخخ وام ك ك ككت ز ا و ن ي ك نهأ مت ث
تشك ك ك كتخذ ن أم إ ا و ن نهأ ش ك ك ككنحك ك ك ك

إ إ ا وجد ي
الث م المنت
ومت

لينت لممواد الذ دخ ومدي ن جي

داتق ا داتخ ن

لذون الذموم خجخه دمم لك أم ر

).

ا زن الوإ ت لخ ك ككة دا م ال ه ال ك ك ك ه والميهثخ الي ك ل ة خمون أن تجتمت

خال اانه ء والم اولخ ةن ومن المي ه تلمخد يت

لك.

الفرع األول :حاالت الجمع.
إن المك ككتت الواإت دمم شك ككن
الذون الشككنحك ن وخوجد لت جمت
نهأ الذون ح ككف ش ككنح ككخ وال
و ا و الجمت

إد خجد محك ككدته أو ك ك

نهأخن نهأ ا داتق ونهأ

اانه ء وإد يجد ك ه المككتت

نهأ والد ثه و

خاد مت لك إلم تتتخه م ككاولخ الذون وم ككاولخ ا داتق

الم اولخ ة.

أوال :الجمع أو تعايش خطأين معا.
ه الل ل خوجد اتت ه لنهأ مت ث ونهأ ش ك ككنحك ك ك ومح ك ككدت لمم ك ككتت ومد د لك
لور  :Angaet RGJAدنككد المككدد إلم موتككه ال تخككد لث ض لوال ك وديككد نتوج ك
ال ه المنحك ك ك
أم ك ك ككك

مغمق مو خنتج من الموته خمجأ إلم ه منحك ك ك

ث ك ك ككوق من هته الم ك ك ككتندمخن ال خن ألثوا

ددوى الممتوت اتتأى الث م

لممونفخنن وديد اك

ن تج م ك ك ك خن ل و ك ك ككوتان و ي ء دمم

أن الل دث يت دن نهأخن م :

 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .133
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

 نهأ مت ث ي ت دن مق موته ال تخد إ د الوإة الملدد لمت ق ك ككخت ش ك ككود ك ك ك ءنو ا و محدت المتت.
 نهأ شنح ادوان ال تخد ال خن د مموا الممتوت ث وق دوض ددوت إلم النتوج منالموته الدوء.
الي جمذة الم اولخ إ أن ا داتق مداي من جال واادوان من جال أنتى.
ثانيا :خطأ وحيد وجمع المسؤوليات.
ا

ه الل ل خوون الم ك ك ككتت مح ك ك ككدته نهأ والد و و نهأ الذون الذموم ن ولوون

النهأ شك ك ك ك ككنحك ك ك ك ككخ ن خجه أن خم ر م ك ك ك ك ككاولخ الذون ثه ولون اامت لخي و لك دا م و ا أدت
التهوت الو خت والال ر لمثمك ك ك ك ك ء ثد دأ

ا اانخت تثدخت أن النهأ الش ك ك ك ككنحك ك ك ك ك المتتوه أدي ء

الندم و مي ك تال خم ر م ككاولخ المحككمل أو المت ق و

تهوت لق إتت أي لتم ولو و ن

النهأ ن تج الندم زن النهأ الشنح خمون ل ه االواد إل ار ا داتق.
 /1الخطأ المرتكب أثناء القيام بالخدمة:
تأ كي الثمك ء
1112/59/29

شكأن لك دمم الوإ ت الت

ملة لمجمي الدول

تن إ اتته ت تخخ

إمك ك ك ك ك ك ككخ  (AGJA) Epouschemonnierنالد ألد اادخ د الملمخ ينمة

م ك ك ك ك ث لح ك ك ككخد اللم ر مت الذمر أن ت خي ال مدخ إد تر تي خال إلم اانه ت الت تيجر دن لك
ك ك ك ه ددر وف خ التخ ه ة اامنن وإد أح ك ككخه وج ن جتوؤ ول و اللح ك ككود دمم تذوخض
م شتق ددوتخن اديخن:
 ددوى أم ر الث م ك ك ك الذ د مك ك ككد ت خي ال مدخ لنه الشك ك ككنح ك ك ك وإد لور دمخ د تتذوخم ة.
 وددوى أم ر الث م ك ك ك ك ك ك ا دات مك ك ك ك ك ككد ال مدخ ن و ي هتلة مشك ك ك ك ك ككوم مذت وخه تدندم اولخ ال مدخ م أي لر خون ن تخ أ نهأ من هت ال د من هته ت خ ال شنحخ
ثهن ولون الث مك ك وتلة تأدخت الماللن ة الال م لك ك ك ك ك ك ك ك ك "لخون مور" لر ختوإه ديد
36

ه

النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الحك ككذو وادت ت أن المت ق و ال
دن المت ق ال

إدر المي ك ك لوإو النهأ و ا النهأ

خجه دمخ تلمد ج ء من الم ك ك ك ك ككاولخ ن و لت ل

خيفحك ككد

زن م ك ك ك ك ككاولخ ال مدخ

تجمذ مت الم اولخ الشنحخ لت خي ال مدخ .
 /2الخطأ المرتكب خارج الخدمة:
من الميهث أن خثت النهأ الشك ك ك ك ككنح ك ك ك ك ك المتتوه ن تج الندم دمم د تق الذون ولده
وخجكه أن ختتتكه دمخ م ك ك ك ك ك ك ككاولخت ثهن ومت لك موادت لد مدخت وخثحك ك ك ك ك ك ككد مك ك ك ك ك ك ككم ن تذوخض
ه إلم ت ي لد من له وإد وجد الثمك ء محدت اللد

الممكتوتخن زن الث مك

المتوت الت و ية من ا نتح ك ك ك ك
الثم ك

و نح ككو

ا دات وي اك إ د أن خذالد الث يون ال إلم ا نتح ك ك ك ك

اللوادث المتتو من إ د ال خن خ ككتلممون ال ككخ تاة ن تج الندم ن و

ك خد تذوخض اام كتات الي تج ديال ثد ادت ت الث م ك
إلخ

نتوه الثمك ك ك ككخ مي ة الحك ك ك ككم

أن "الل دث ملد ي ا

لمت ق مجتد وون النهأ

مالم و ية م خم زن م اولخ ا داتق تشتتك مت م اولخ الذون.
و ا م إتته المجمي اادمم

المخدان ا

ككتش ككف

خمون الينت

اتت ه وحك ك ك ككم

 22ج يف 1199

إم ككخ

للق لش ك ك ه ذد

مذك لجتك من هته اله خكه  penterي ت دن نهأ مت ث ت ر إتات الث م ك ك ك ك ك ك ك الج ا
له ت الشنح .

لمت ق

1

ال ك ككخدق "ح ك ك خف " مك ككد م ك ككتشك ككفم اانم ك كتخ الت ادت تة أن المك ككتت ال
وحف

لوادث

ال

2

الفرع الثاني :نتائج الجمع.
إن ا دتتاه جمت الم ك ك ككاولخ ة خاد إلم يت

مذثدق متذمث ثوادد ا جتاءاة و ثوادد

المومو ن ومن المي ه التذته دمم التوال لددوى الممتوت وددوى التجو و :

 - 1أحمد محيو :المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.358-357
 - 2رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.73
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

أوال :دعوى المضأأرور :من أجد م ش كتق النحككوم ولو خلحككد الممككتوت دمم تذوخض زي
خنمت لمثوادد الت لخ :
 -1لك النخك ت

الماللثك ة الت

كزموك يك م ك ش ك ك ك ك ك ك كتتالك و زمو ي همه التذوخض الو مد من

ا داتق أم ك ر المج ك لي الت تينت

المواد ا داتخ ك ن أو همككه التذوخض من الذون أم ك ر

الث ح الذ د ن أو ا تذم د ال خمخن مذ .
 -2و خمون المم ك ك ك ككتوت جمت التذوخمك ك ك ك ك ة واللح ك ك ك ككود دمم تذوخض ممك ك ك ك ك ده دم و
م ك ك ك ك ككتلقن ول لك زن الث مك ك ك ك ك ك خت ه د ت مجمد التذوخض من هته الش ك ك ك ك ككن
ك للمود ملككد الممك ك ك ك ك ك ككتوت

جمخت اللثوق الت تنالت لث ك ن و

الذ ر

ل ك ل ك اللور دمم

الذون من إ د المل ور الذ دخ ن زن المم ك ك ك ك ككتوت المذوض لن خ ك ك ك ك ككتهخت إ ض أخ م ل
والت تتجت إلم ا داتق.
ثأأانيأأا :دعوى الرجوع :ذ ككد أن ت ككد ت ا داتق وك ك م ككد التذوخضن ككزموك ك يالك ك أن تتجت دمم الذون
ك ككتتداد الم م ال

لمو ل ت

د ذت لث ء لمك ككت

ددوى دمم ا داتق من هته الذون
وم اود

النحوم .

الم ك ككاولخ ودمم الذوي خمون أخم ك ك ت ت

ك ككتتداد م د ذ ن وأنخ ات زن ا داتق ت ك ككتهخت إدن د الغخت

1

 -1دعوى اإلدارة ضأأأأأأأد العون:

ددوى أودت ا ك ك ك ك ككتذم

ان الم ك ك ك ك ككلخ تفض

الل ة ت ت ددوى التذوخض م ك ك ك ك ك ككد ا داتق وإد ت ض الث مك ك ك ك ك ك ك ا دات
الدد و إلم

أ مه

ا اليو من

خ  1101ومككت مجمي الدول الفتي ك الشككتوه الت لخ لث ود

ا اليو

من الددوى:
 ا دتتاه إ يوي لإلداتق لق تإت لق الث مك ك ا داتوخلق لإلداتق

ه الددوى.

تثدخت وتلدخد اللحك ك

الن حك ك م ككاولخ ا داتق والمونهن

ل ل جمت الم ك ك ك ككاولخ ة أن تهمه ت ك ك ك ككدخد الم م ا جم ل الت د ذت

من إ د.
 - 1أحمد محيو :المرجع السابق ،ص .359
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

 ولوون الثتات الثم ك ك ك كالشك ك ك ك ء المثمك ك ك ك

ح ك ك ك ك دت مك ك ك ككد ا داتق دن ددوى التذوخض
خ

ختمتت أدت لجخ

مواجال المونهن ل لك خمون لممونه المه ل أدي ء الددوى

لمتاجذ تثدخت إخم التذوخض.
 -2دعوى العون ضأأأأأأأأأأد اإلدارة :تث ككد ك ه الككددوى ديككدم ك خلور دمم المونه من هته
تذوخض الملخ خيم تذود م اولخ المونه إم إلم نهأخن شنح

الث مك الذ د

ومت ث و م ككمة الم ككلخ ت ت ددوى م ككد المونه موام نهأ اتتوه من هته مونه
ل ه ت مت ث .
ومت الل لتخن خت ت المونه الددوى خهمه خال التذوخض ل ككه ي ك ك م ككاولخت أو
تذوخمك و مد

ل ل م إ ا أد ة أن النهأ ال

لدوث المتت و نهأ

و ن ال ك ه

مت ث .
 -3دعوى اإلدارة ضأأأأأأأأأد الغير :و

ددوى جك ق ديككدمك تككد ت ا داتق ذض التذوخم ك ك ك ك ك ك ك ة
الغخت وا داتق ي تلد ملد لثوق الممك ك ككتوت

ادوايال ال خن وإت دمخالر مك ك ككتت خ ك ك ك

لملح ك ككود دمم ا ك ككتتداد الم ل المثدم من الغخت ال
ا مت الماتخ

دد م ك ككاو  .و ا م ي

 1190/12/10المتذمق دد و التذوخض المدي ل ش ككن

خوون لمممك ك ك ك ك ككتوت دوي دمومخ ختجت إلم إوادد مه ث
وا دف ء من الم اولخ .

دمخ
ن وديدم

مج د ا ك ك ك ك ك ككي ده المك ك ك ك ك ككتت

1

المطلب الثاني :معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:
إ د التهتق إلم المذ خخت الفثالخ والثم ك ك خ خجدت ي ا ش ك ك تق إلم يشك ككأق وتق التفتإ خن
النهأخنن وو ن لك ذد إإتات م دأ م ككاولخ ا داتق الذ م
مونفخال ودم لال
د ر 1193

تي ك دن اانه ء الح ك دتق من

لدود انتحك ك حك ك تالر الملددق وو ن أود ا ككتذم د لال ه التفتإ الش ككالختق
لور خمة الح ك ك ك ك دت

 35جوخمخ  1193ال

 - 1رشيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص.33
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من انتح ك ك ك ك

المل ور

النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

الذ دخ دد و الم ك ك ك ككاولخ الموجال مك ك ك ككد المونفخن الذمومخخن إ ا و ية الم ك ك ك ككاولخ م يخ دمم
دمد إدات ولم و ن ا نتحك ك

لال ه الددوى خيذثد لمثمك ك ء ا دات

زي ختتته دمم لك أن

الددوى خجه أن توج مد ا داتق الذ م و لك ا توجه التفتإ خن النهأخن.

1

الفرع األول :المعايير الفقهية.
ومن خن أ ر الينتخ ة واا و ت الث يويخ الفثالخ الينتخ ة الت لخ :
أوال :معيار النزوة الشخصية.
ي ككه

ا المذخ ت لمفثخ الفريير ول ككه

ا ا تج ه توون أم ر نهأ ش ككنحك ك إ ا ح ككدت

التحكته دن الذون الذموم ن وي ت دن ي وق شكنحكخ و كوء يخ لدخ أو دا ت شنح أو خته
أوجه ايتث ر و خت من الم ك ك ك ك ك د الدانمخ ن زن توا تة ألد

ه الل ة تلمد المونه و مد

الم اولخ و دالإ لممت ق .
ولثكد ايتثكد

ا المذخ ت دمم أي تو د

م ك ك ك ك ك ك ك د دانمخ ت يم دمم اليخ و و م جذم

ختحك ك ككه لغموض ومت لك إد ه ث الث م ك ك ك ا دات إ ا ا ك ك ككته

من نالد م خن خدخ من

وإ ت توخخه يخ الف دد أو الذون الذموم .
ثانيا :معيار الهدف.
تح ككدته الفثخ دوج والثح ككد مي أيي يوون أم ر نهأ ش ككنحك ك إ ا و ن الذون الذموم
خ كذم من نالد تحكت إلم تلثخق أ داه شكنحكخ أو ن حك ن ز ا د ة لك تلمد الم اولخ
و مم أم إ ا تحكته من أجد تلثخق المحمل الذ م وي أم ر نهأ مت ث

لثم ء ل ه

المذخ ت و الجدخت تف ككخت مثحككد الذون من نالد التحككتهن خفتت تلثخث مذمث
لخحك ك ك ككد

ا

المومككو

اليال خ لتلدخد أ ذ د التحك ك ك ككته وتحك ك ك ككيخفال دم إ ا و ية د م ن و لت ل يوون أم ر

 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.133
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

نهأ مت ث وختلمد المت ق الم كاولخ أو ن حك ن توون أم ر م كاولخ المونه الشنحخ و و
من ختلمد التذوخض.
ولثكد ايتثد

ا المذخ ت لووي ي دمم الغ خ من التحك ك ك ك ك ك ككته و لك يوون أم ر م ك ك ك ك ك ك ككأل

دانمخ تتذمق لذون الذموم اامت ال

ذض الغموض دمم

خمف

ا المذخ ت.

ثالثا :معيار االنفصال عن الوظيفة.
ي ككه

ا المذخ ت لمفثخ هوريو وخومن ممككموي

التحك ك ك ك ككته الح ك ك ك ك ك دت دن الذون الذموم
التلثخق الثم ك ك

مككتوتق د ات ك التذمق شككأن دالإ

لونخف أو المال ر الم ك ك ك ك ككيدق ل ن ز ا د ة من نالد

أن التحك ككته تمك ككت مثتمك ككخ ة الونخف ولت دالإ مال ر المونه وي أم ر

نهأ مت ث ن أم إ ا د ة تلمد الذون الم ك ك ك ك ككاولخ ال خجو ال ج

داتق الذمومخ ود ذال دمم

تلمد م اولخ نهأ ذخد دن الونخف ومال ر المونه.
خ كدو أن ك ا المذخك ت وك ن دإخثك وتو دمم جوايكه مومك ك ك ك ك ك ككودخك
الته لول

ل خ الفث وه ث الثم ء

ود من تي

التمخخ وين ات لكدإت

والدود المتأدتق ين مال الثم

وميال

الج ا ت.
رابعا :معيار الخطأ الجسيم.
وإد ي دى

الفثخ جاز يوون أم ر نهأ ش ك ك ك ك ككنحك ك ك ك ك ك ومم وي أم ر نهأ ج ك ك ك ك ككخر اتتو

المونهن وأن ختتوه جتخم خذ إه دمخال الث يونن ولثد ايتثد
النهأ الج ككخر مح ككهمت

ا المذخ ت و لك لوون محك ك ككهمت

خ من ا هالق والش ككمولخ والذمومخ م

لولده وأداق حد خن النهأ الشنح والمت ث .

1

الفرع الثاني :المعايير القضائية.
ا تذمد وا تيد الث م ا دات الفتي

دمم المذ خخت الت لخ :

 - 1عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.137-135
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

أوال :إذا كان الخطأ منبت الصلة بالمرفق العام:
ل ل م إ ا و ن النهأ المتتوه والمي ككوه إلم المونه
إهالإ و ن إد اتتو

لخ ت الن ح ك وم لو نتج ختي ه

م ككتتن الي خذت ت النهأ

دالإ ل ذمم الونخف

ككخ تت الن ح ك أح ك ه ألد الم تق

ينت مجمي الدول الدول الفتي ك ك نهأ ش ككنح ككخ المونه الذ ر

خ أد دي ولده أحال واء أو ن دمدخ أو خت دمدخ .
ثانيا :إذا كان الخطأ عمديا مستهدفا غير خدمة المصلحة العامة.
إ ا اتتوه مونه نهأ أدي ء مم ت ك ك ك ك ك ككت لمونخف أ إ ا و ن النهأ خت مي ة الحك ك ك ك ك ككم
لمت ق الذ ر زي خذد نهأ شك ك ككنحك ك ككخ إ ا إحك ك ككد المونه المنها من و ات أ تاض ومث حك ك ككد
خت أ تاض و مث حك ك ك ك ككد المحك ك ك ك ككمل الذ م ن وم إ ا اتتو دمدا يخ ا يتث ر من نحك ك ك ك ككم أو
مج مم ومل ق لحككدخق أو إتخه ل أ ختحككته دمم لد تذ خت الفيير وزي ك ن مككذف وأ وا
وددر ت ح ك ك ك ك ك ك كتهن ووم لو تذمد ألد وت خي ال مدخ ) أن خميت ذض اان ت الن ح ك ك ك ك ك ك ك

لمجمي

ال مد دن ح ك ككلخف مذخي ن خيم خ ود ال ح ك ككلف أنتى أو وأن ختفق ألد مونف التمغتاه مت
ألد المث ولخن امكتات مث د ونت ثحككد المي إشك
إلم

خت المشككتود دمم لج التمغتاه المت ككد

ا المث ود اانخت.

ثالثا :إذا كان الخطأ قد بلغ درجة خاصة من الجسامة.
إن النهأ خت الذمد ال

ختر اتتو

نالد الثخ ر لواج ة الونخفخ أو مي ك ك ك ك ك تال ن

خمون ادت ته نهأ ش ككنح ككخ لتم ولد ا ككتالده المح ككمل الذ م إ ا و ن النهأ ج ككخم وتنالت
ج مت

 53حوت

:

 -1أن خنها المونه نهأ ج ككخم وم لو تالوت ألد التا ك ء واتالر متاو ك
م تت.
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الفصل األول:

 -2أن خنها المونه نهأ إ يويخ ج ك ك ك ك ككخم و لك وم

ختج و

المونه ال

ك ك ك ك ككمه ت

وانتح ك ك ك ح ك ك ك ت حك ك ككوتق شك ك ككذ وم لو أمت ألد المونفخن الدر ل ه خممو ألد اا تاد
دون وج لق.
 -3أن خوون الفذد الح ك دت من ألد المونفخن مووي جتخم جي خ تنمككت لث يون الذثو ة
كواء أو ية الجتخم مثحككوتق دمم المونفخن وجتخم إ ش ك ء اا كتات وجتخم النخ ي أو
واامواد وج ات ر الثت ككد

وك ك ي ككة الج ات ر الجيك ك خك ك من ج ات ر ا دت ككداء دمم ااش ك ك ك ك ك ك كنك ك
والمته.
وم أل ج م النهأ

ه تثدختخ متتوو لمثم ء.

1

المطلأأأب الثأأأالأأأث :موقف المشأأأأأأأأأرع الجزائري من فكرة التفرقأأأة بين الخطأأأأ المرفقي والخطأأأأ
الشخصي.
لثد ت يم المش ك ككت الج ا ت
أح ك ك ك ك ك ككدت ن الو ا ي

ه التفتإ الش ك ككالختق

الذدخد من التشك ك كتخذ ة الوهيخ الت

الم دق  31من اامت  53-59الماتخ

 10خولخو  2559المتذمق

لث يون اا ك ك ك ك الذ ر لمونخف الذمومخ " :إ ا تذتض لمت ذ إمك ك خ من هته الغخت
نهككأ

النككدمك خجككه دمم الما ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك أو ا داتق الذمومخك الت خيتم إلخالك أن تلمخك من

الذثو ة المديخ الت ت ككمه دمخ م لر خي ككه إلم
دن المال ر المووم ل ".

المت ث ن ولثد أود

ا المونه نهأ ش ككنح ككخ خذت ت ميفح ككال

2

ا ويجد أن المش ك ك ك ككت الج ا ت خأن حك ك ك ك كتال
خي

كك ه

لتفتإ خن النهأ الش ك ك ك ككنحك ك ك ك ك والنهأ

الذدخد من التش ك ك ك ك كتخذ ة الج ا تخ الح ك ك ك ك ك دتق مي م و

دمم ك ك ه التت ثك ك ماو ككدا ل ككك

المك ك دق  100من الثك ك يون ال م ككد

ال مدخ م ك ك ككاول مديخ دن اانه ء الت ختتو ال ت خي المجمي الش ك ك ككذ
وم تندمو أدي ء مم ت

مال مالر أو مي

الث يون ال مد

الج ا ت مثتت" :أن
ال مد وميتن و ال مدخ

تال .

 - 1عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.141-141
 - 2األمر  13-16المؤرخ في  15يوليو  3116المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،ص.15
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النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل األول:

وتم ر ال مدخ ت ت ددوى التجو أم ر الج ال الثمك ك ك ك خ المنتحك ك ك ك م ك ك ككد ا ء
اتتو الر نهأ شنحخ ".
ه اليحك ك ك ككو

1

وامك ك ك ككل وجمخ الد ل دمم ادتي ق المشك ك ك ككت الج ا ت لفوتق التفتإ خن

النهأ الش ككنحك ك لممونه الذ ر المتته والمولد لم ككاولخ الش ككنح ككخ
والنهأ المت ث ال

لل

ختته وخذثد م اولخ ال مه ا داتخ الج ا تخ

المش ك ك ك ككت الج ا ت لر ختذتض

ا اليه ق لمذخ ت التفتإ والتمخخ

مت الم لخ الن حك ك
الن خي الذ م ن ت ر أن
الو اوتفم لتثتخت والي

دمم أن النهأ ا دات المت ث خوون ديد تأدخ مال ر الونخف الذ م ن ولر خ خن شك ككأن ود مشك ككت
منتمه الينر الثك يويخك الذك لمخك المثك تيك ن وتتك م ك ك ك ك ك ك ككألك تلكدخكد المذخك ت الجك مت المك يت إلم
جالود ود من الفث والثم ء ا دات

الث يون ا دات المث تن.

 - 1القانون  18/91المؤرخ في  3يوليو  3111المتعلق بالبلدية ،ص.31
 - 2عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.131-139
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الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

الفصل الثاني :الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية
اإلدارية على أساس الخطأ:
تعتبر دعوى التعويض من الدعاوي األكثر قيمة وقوة قانونية وقضائية عملية فهي وسيلة
قضائية كثيرة االستعمال والتطبيق لذلك نجد هيئات القضاء اإلداري الجزائري تباشر أمامها
باعتبارها محور للمنازعات اإلدارية ولكونها تمثل السبيل القانوني لحل المنازعة اإلدارية ولصيانة
وحماية حقوق وحريات األفراد في مواجهة أعمال السلطة العامة.
ولدراسة هذا الفصل بالتفصيل سوف نتطرق له من خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول :نظام التعويض على المسؤولية اإلدارية.
المبحث الثاني :الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس
الخطأ.
المبحث الثالث :بعض صور المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ.
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الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

المبحث األول :نظام التعويض على المسؤولية اإلدارية
تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوي القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات
كبيرة ،وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر األضرار المترتبة عن األعمال اإلدارية والمادية
والقانونية ،1ولذلك ففي إطار المسؤولية المدنية قد يكون التعويض المحكوم به في حالة ثبوت
تلك المسؤولية إما نقديا أو عينيا على حسب األحوال إال أن األمر مختلف في المسؤولية اإلدارية
والتي يكون التعويض فيها نقديا دائما بحيث ال يتصور التعويض العيني.

2

ولذلك يتطلب منا األمر التطرق لدعوى التعويض بالتفصيل من خالل اآلتي:
المطلب األول :تعريف دعوى التعويض وخصائصها.
سوف نتطرق لتعريف دعوى التعويض في الفرع األول أما الفرع الثاني خصائصها.
الفرع األول :تعريف دعوى التعويض.
لتحديد تعريف دعوى التعويض بصورة واضحة وكاملة يتطلب األمر تعريفها من عدة
نواحي كاآلتي:
أوال :تعريف التعويض لغة:
التعويض هو العوض بمعنى البدل أو الخلف ،فقد جاء في لسان العرب أن العوض هو
البدل واعتاض أخذ العوض أي طلب العوض.

3

ثانيا :التعريف الشرعي.
يقصد بالتعويض جبر الضرر بالنسبة للمضرور ويالحظ أن فقهاء الشريعة اإلسالمية
يستعملون لفظ الضمان أو التضمين بدل العوض.

 1محمد الصغير بعلي :لوجيز في المنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،5003 ،ص.891
 2عبد العزيز عبد المنعم خليفة :المسؤولية اإلدارية (في مجال العقود والقرارات اإلدارية) ،دراسة تحليلية في ضوء أحكام مجلس الدولة،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،5002 ،ص.553
 3محمد أنس قاسم جعفر :الوسيط في القانون العام ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،8990 ،ص.581
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الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

ثالثا :التعريف القانوني.
تعرف بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة
أمام الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات واإلجراءات المقررة قانونا ،المطالبة بالتعويض
الكامل والعادل الالزم إلصالح األضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط اإلداري الضار.
وتمتاز دعوى التعويض بأنها من دعاوي القضاء الكامل وأنها من قضاء الحقوق ،1ذلك ألن
سلطات ووظائف القاضي المختصة بدعاوي القضاء الكامل متعددة وكاملة بالقياس إلى سلطات
القاضي المختص بدعاوي التفسير ودعوى فحص المشروعية للق اررات اإلدارية لذلك اعتبرت من
دعاوي القضاء الكامل إلى جانب دعاوي العقود اإلدارية.

2

وكذلك تعرف دعوى التعويض بأنها :الدعوى التي يرفعها أحد األشخاص إلى القضاء
للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف اإلدارة.

3

الفرع الثاني :خصائص دعوى التعويض.
تقسم دعوى التعويض إلى مجموعة من الخصائص وهي:
أوال :دعوى التعويض دعوى قضائية.
اكتسبت دعوى التعويض اإلدارية الطبيعية القضائية منذ أمد طويل وقديم ،ويترتب عن
الطبيعة والخاصية القضائية لدعوى التعويض اإلدارية أنها تتميز وتختلف عن كل من فكرة القرار
السابق وفكرة التظلم اإلداري باعتبارها طعون وتظلمات إدارية ،ويترتب عن الطبيعة القضائية
لدعوى التعويض أنها تتحرك وترفع وتقبل ويفصل فيها في نطاق الشكليات واإلجراءات القضائية
المقررة قانونا وأمام جهات قضائية مختصة.

 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.533
 2عمار عوبدي :قضاء التفسير في القانون اإلداري ،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ص.92
 3شريف أحمد الطباخ :التعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة اإلدارية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة
األولى ،5003 ،ص.03
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ثانيا :دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية.
تعتبر دعوى التعويض من الدعاوي الذاتية على أساس أنها أوال تتحرك وتنعقد على أساس
حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها وتستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية تتمثل في
تحقيق مزايا وفوائد أو مكاسب مادية أو معنوية شخصية وذاتية للتعويض عن األضرار المادية
والمعنوية التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية والشخصية لرافعها ،وتعتبر دعوى التعويض
كذلك ثانيا ألنها تهاجم السلطات والجهات اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري غير المشروع والضار،
وال تنصب كلية النشاط اإلداري الضار.

1

بحيث أنه في دعوى التعويض يشترط أن يستند الطاعن إلى اعتداء اإلدارة على حق
شخصي وله بذلك أنها تبدو في شكل نزاع بين طرفين هما الفرد واإلدارة فإذا اعتدت اإلدارة على
أمر قانوني معين يرتب حقا للفرد جاز له االدعاء على اإلدارة بسبب هذا االعتداء هو ما عبر
عنه الفقهاء بأن قضاء التعويض هو قضاء حقوقي أو شخصي.

2

ثالثا :دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل.
تتسم دعوى التعويض بأنها من دعاوي القضاء الكامل ،ألن سلطات القاضي فيها واسعة
و كاملة بالقياس إلى سلطات القاضي في دعوى قضاء الشرعية ،حيث تتعدد سلطات القاضي
في دعوى التعويض من سلطة البحث و الكشف من مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى
التعويض ،و سلطة البحث عما إذا كان قد أصاب هذا الحق بفعل النشاط اإلداري ثم سلطة تقدير
نسبة الضرر و سلطة تقدير مقدار التعويض الكامل والعادل الالزم إلصالح الضرر ،فسلطة
الحكم بالتعويض ،فسلطات القاضي في دعوى التعويض متعددة و واسعة ،و لذلك كانت هذه
الدعوى من دعاوي القضاء الكامل ،وفقا لمنطق و أساس التقسيم التقليدي للدعاوي اإلدارية و
الذي يعتمد في عملية تضييق الدعاوي اإلدارية على أساس مدى حجم سلطات القاضي المختص
في الدعوى.
 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.531-532
 2فهد عبد الكريم أبو النعم :القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،5088 ،ص.339
51

الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

رابعا :دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق.
دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق ،وفقا للتقسيم التلفيقي والمختلط للدعوى اإلدارية
ألنها تنعقد على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة وألنها تستهدف دائما وبصورة مباشرة وغير
مباشرة حماية الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عنها قضائيا.
ويترتب على هذه الخاصية عدة نتائج يجب أخذها بعين االعتبار والجدية عند التعرض
لدعوى التعويض بالتنظيم والتطبيق وأهم هذه النتائج حتمية التشدد والدقة في وضع وتطبيق
الشكليات واإلجراءات القضائية المتعلقة بدعوى التعويض لتوفير الضمانات الالزمة لفاعلية وجدية
دعوى التعويض في حماية الحقوق الشخصية المكتسبة من اعتداءات األعمال اإلدارية غير
المشروعة والضارة.
كما ينجم عنها حتمية ومنطقية إعطاء قاضي دعوى التعويض سلطات كاملة ليقدر ويتمكن
من حماية الحقوق الشخصية المكتسبة واصالح األضرار التي تصيبها بفعل النشاط اإلداري
الضار من عملية تطبيقها .كما ينجم عنها أن مدد تقادم هذه الدعوى ساوي ونطبق مع مدد تقادم
الحقوق التي ترتبط وتتصل بدعوى التعويض أي تقادم دعوى التعويض عدد تقادم الحق الذي
تحميه هذه الدعوى.
إذن هذه هي أهم خصائص دعوى التعويض والتي يجب احترامها وااللتزام بها في حالة
التعرض لمعالجة دعوى التعويض بواسطة عملية التنظيم أو بواسطة عملية تطبيقها قضائيا
وبواسطة عمليات البحث العلمي.

1

المطلب الثاني :مكانة دعوى التعويض
تعد دعوى التعويض من أكثر الدعاوي اإلدارية قيمة و تطبيقا لحماية الحقوق الفردية في
مواجهة أعمال السلطات اإلدارية الضارة فهي أكثر الدعاوي اإلدارية ممارسة و تطبيقا نظ ار لكونها
دعوى شخصية ،و من دعاوي قضاء الحقوق و تحتل مكانة بارزة بين الدعاوي األخرى وفقا
 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.530-539
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للتقسيمات المختلفة للدعاوي اإلدارة ،فهكذا تعتبر دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية من دعاوي
القضاء الكامل وفقا لمنطق و أساس التنظيم التقليدي للدعاوي اإلدارية على أساس مدى حجم
سلطات القاضي في الدعوى كما تعتبر من الدعاوي الشخصية – الذاتية – تطبيقا لمنطق و
أساس التقسيم الحديث للدعاوي اإلدارية القائمة على أساس طبيعة المركز القانوني التي تتحرك
و تقبل على أساس الدعوى ،و كذا طبيعة الهدف الذي تستهدفه الدعوى .وكذلك تعد دعوى
التعويض من دعاوي قضاء الحقوق تطبيق للتقسيم المركب أو المختلط الذي يستند إلى أسس
التقسيم التقليدي والتقسيم الحديث مما في عملية التقسيم وتطبيق الدعوى.

1

المطلب الثالث :عمليات تطبيق دعوى التعويض
تعتبر دعوى التعويض دعوى قضائية يحركها ويدفعها أصحاب المصلحة القانونية أمام
الجهات القضائية المختصة ويكون ذلك بإتباع إجراءات وشكليات قانونية مقررة للمطالبة
بالتعويض عما أصابهم من ضرر بفعل أعمال إدارية غير مشروعة وضارة وسنقوم بتفصيل ذلك
من خالل اآلتي:
الفرع األول :الشروط الشكلية لدعوى التعويض.
لكي تقبل دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة البد من توفر وتحقق الشروط
واإلجراءات لقبولها وهي:
أوال :شرط وجود القرار السابق لقبول دعوى التعويض.
من الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض ،شرط وجود القرار اإلداري السابق يستصدره
الشخص المضرور من السلطة اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري الضار وفقا لألوضاع والشكليات
واإلجراءات القانونية المقررة ،وذلك قبل تقديم عريضة دعوى التعويض أمام الجهة القضائية
المختصة.

2

 1عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ،الجزء الثاني ،نظرية الدعوى اإلدارية ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،8991 ،ص.328-320
 2مسعود شيهوب :المبادئ العامة في المنازعات اإلدارية ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،5003 ،ص.598
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و يتعلق مفهوم القرار السابق في منازعات القضاء بما في ذلك منازعات التعويض المرفوعة أمام
المحكمة اإلدارية بكونه ال يجوز للمدعي أن يخاصم اإلدارة أمام القضاء ،إال بعد أن يطلب منها
التصريح عن نيتها في الدخول معه في نزاع قضائي و بعبارة أخرى أن تبدي موقفها في النزاع
المستقبلي ،فنحن أمام عمل مادي لإلدارة و ليس أمام تصرف إداري ،فعلى المدعي إجبار اإلدارة
على إصدار قرار صريح أو ضمني بشأن موقفها من النزاع و ذلك بأن يطلب المدعي تعويضا
أو إصالحا للضرر من اإلدارة مباشرة و بعد ذلك ترفع الدعوى القضائية تحت شكل احتجاج ضد
القرار السابق الرافض لذلك التعويض.

1

و لقد استمدت فكرة القرار السابق أصل وجودها التاريخي من نظرية الوزير القاضي ففي
مرحلة اإلدارة العامة القاضية التي سادت في تاريخ فرنسا فيما بين  0971و عام  0791تطبيقا
لمبدأ الفصل بين اإلدارة العامة و القضاء فصال جامدا أو مطلقا نتيجة للتفسير الخاص لمبدأ
الفصل بين السلطات الذي قال به رجال الثورة الفرنسية كرد فعل للمساوئ الخطيرة التي نجمت
عن فساد القضاء العادي في فرنسا و إفساده للنظام اإلداري في مراحل ما قبل الثورة الفرنسية
فأصبحت اإلدارة العامة هي التي تختص بالنظر و الفصل في المنازعات التي تقوم بينها و بين
السلطات اإلدارية بسبب األعمال اإلدارية غير المشروعة والضارة التي تمس وتضر بحقوق و
حريات األفراد ،و ذلك بواسطة عملية الفصل في الشكاوي والتظلمات اإلدارية المختلفة و السيما
بواسطة عملية النظر و الفصل في التظلمات اإلدارية الرئاسية التي تجسد وتبلور مضمون نظرية
الوزير القاضي ،حيث أن التظلم اإلداري الرئاسي أمام الوزير المختص هو الدرجة النهائية لحل
النزاع إداريا في هذه المرحلة ،2ولقد قرر المشرع الجزائري في المادة  031من قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية بأنه "يجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري ،تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية
مصدرة القرار في األجل المنصوص في المادة  017من نفس القانون.

 1حسين بن الشيخ آث ملويا :دروس في المسؤولية اإلدارية ،الكتاب الثالث ،نظام التعويض في المسؤولية اإلدارية ،دار الخلدونية ،الطبعة
األولى ،الجزائر ،5002 ،ص.50
 2عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.322-323
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ويعد سكوت الجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين بمثابة قرار بالرفض،
ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم ،وفي حالة سكوت الجهة اإلدارية يستفيد المتظلم من أجل
شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين المشار إليه في الفقرة
أعاله.
أما في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها ،يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ
تبليغ الرفض.
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة".

1

وتتم عملية استشارة السلطات اإلدارية المختصة باستخراج واستصدار قرار إداري منها
بواسطة تقديم طلب مكتوب عن طريق الشخص صاحب الحق المضرور ،وبفعل النشاط اإلداري
الضار يطلب فيه من هذه السلطات دفع مبلغ معين كافي وعادل لتعويض واصالح األضرار
التي تسببت له بفعل النشاط اإلداري.
ونظ ار لكون فكرة القرار السابق شرط وجوبي لقبول دعوى التعويض في القضاء اإلداري
في القانون المقارن فإن فكرة القرار السابق تعتبر جزء وعنصر من أجزاء وعناصر النظام القانوني
للدعوى القضائية اإلدارية بصفة عامة والنظام القانوني للدعوى بصفة خاصة ،ولذلك البد من
توفر جملة من الشروط والشكليات واإلجراءات القانونية المطلوب توفرها في الطلب وهي:
 . 0يجب أن يقدم الطلب من الشخص المعني أي صاحب الحق الذي أصابه الضرر بفعل النشاط
اإلداري الضار ،واذا قدم من نائب أو وكيل له يجب إثبات صفة هذا النائب أو الوكيل.
 .1يجب أن يكون الطلب مكتوبا ومثبت التاريخ وأن يرسل بالبريد المضمون والموصى عليه يعلم
الوصول ألن ذلك يعتمد عليه في مواد اإلثبات أو تحديد ميعاد صدور القرار اإلداري الضمني،

 1القانون رقم  ،09-01المؤرخ في  81صفر عام  ،8059الموافق لـ  53فبراير سنة  ،5001يتضمن قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية ،ص.895
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ويعتمد عليه في بعض الحاالت في تحديد تاريخ بداية رفع دعوى التعويض أمام الجهة القضائية
المختصة.
 .3يجب أن يكون مضمون ومحتوى الطلب منصبا كلية على طلب التعويض إلصالح األضرار
الناجمة

بفعل

النشاط

اإلداري

الضار

وذلك

بصورة

محددة

وواضحة.

هذا ويقرر القضاء اإلداري في القانون المقارن أنه ال يتطلب من الشخص المضرور أن يحدد
في طلبه مبلغ التعويض.
 .4يجب أن يوجه الطلب للسلطات اإلدارية المختصة.
هذه هي األحكام المتعلقة بضبط شكليات وشروط الطلب المقدم من صاحب الصفة
والمصلحة للسلطات اإلدارية المختصة الستشارتها واستصدار قرار إداري صريح أو ضمني
منها.

1

ثانيا :شرط المدة لقبول دعوى التعويض.
إن ميعاد رفع دعوى التعويض أمام المحكمة اإلدارية هو  4أشهر تبدأ من يوم التبليغ
الشخصي بالقرار أو نشره طبقا للمادة  017من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " :يحدد أجل
الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة ( )4أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من
القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي".

2

ولقد ذهب كل من األستاذين " عمار عوابدي" و "رشيد خلوفي" ببقاء فكرة القرار اإلداري
السابق وعلى ذلك وتبعا لما يقوالن به على الضحية أن يرفع تظلما أمام اإلدارة قبل رفع الدعوى
وينتظر صدور قرار منها صريحا أو ضمنيا ،بعدها يرفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية في ميعاد
 4أشهر بعد صدور قرار الرد الصريح أو الضمني.

 1عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .393-322-323
 2القانون رقم  09 ،01المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.898
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أما األستاذ "مسعود شيهوب" فقد ذهب إلى أنه بعد حذف التظلم كشرط من شروط رفع
الدعوى أمام المحاكم اإلدارية فإن دعوى التعويض ال ترتبط بميعاد تبعا لذلك ،أما دعوى اإلبطال
فإنها ترفع ضد القرار اإلداري المدعى بعدم مشروعيته خالل ميعاد  4أشهر والتي تبدأ من يوم
التبليغ أو النشر.

1

وقد تمتد مده الميعاد المقررة لقبول دعوى التعويض لألسباب التالية:
 .0امتداد الميعاد بسبب بعد المسافات المكانية :وذلك من خالل البعد المكاني عن مكان التقاضي
كأن يكون المتقاضيين مقيمين خارج إقليم الدولة.
 .1امتداد الميعاد بنصوص قانونية وأحكام قضائية وقد يمتد الميعاد بسبب تدخل المشرع وتقرير
مواعيد جديدة إضافية للميعاد األصلي المقرر لرفع وقبول دعوى التعويض اإلدارية.
 . 3امتداد الميعاد بسبب طلب المساعدة القضائية :تؤدي عملية طلب المساعدة القضائية إلى
قطع الميعاد وتجميده وجعله ال يبدأ في السريان إال من تاريخ علم الشخص المعني برد السلطات
المختصة على طلبه شخصا نافية كل جهالة.
 . 4امتداد الميعاد بسبب الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض اإلدارية:
ويشترط العتبار الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض سببا من أسباب
امتداد الميعاد المقرر لقبول دعوى التعويض اإلدارية الشروط التالية:
أ .يجب أن ترفع أمام الجهة القضائية غير المختصة في حدود الشكليات واإلجراءات والمواعيد
المقررة لرفع وقبول هذه الدعوى أمام جهة االختصاص القضائي.
ب .يجب أن تحكم وتصلح الجهة القضائية غير المختصة بعدم اختصاصها بالدعوى.
ج .يجب أن ترفع دعوى التعويض أمام جهة االختصاص القضائي المختصة بها خالل الميعاد
المقرر وهو ميعاد  4أشهر في النظام القضائي الجزائري.

1

حسين بن الشيخ آث ملويا :نظام التعويض في المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.59
00

الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

هذه إذن أسباب امتداد الميعاد المقرر لرفع وقبول دعوى التعويض.

1

ثالثا :شرط المصلحة والصفة في دعوى التعويض.
إن المصلحة تعني في القانون المنفعة والفائدة التي يحققها المدعي من عملية التجائه إلى الجهات
القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق والتعويض عن األضرار التي أصابتها.

2

فالمصلحة هي الغاية والهدف الذي من أجله رفعت الدعوى 3.هذا ويشترط القانون والقضاء
هذا الشرط إلثبات وجود عالقة ورابطة شخصية ومباشرة بين الشخص صاحب الحق والمصلحة
وبين موضوع النزاع والخصومة ،وحتى ال تتحول الدعاوي القضائية ومنها دعوى التعويض إلى
دعاوي حسية ودعاوي شعبية يرفعها من يشاء األمر الذي يؤدي إلى اإلخالل واالضطراب لعملية
حسن سير الوظيفة القضائية والمرفق العام القضائي في الدولة بانتظام واطراء بكفاية وفعالية.
وشرط المصلحة عدة شروط يجب توافرها منها:
 .0يجب أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة :أي تستند في رفعها إلى حق مشروع بمعنى
المطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي.
 .1يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :أي أن يكون صاحب المركز القانوني الذاتي
أو الحق الشخصي المكتسب هو رافع دعوى التعويض أو من يقوم مقامه قانونا مثل
النائب والوكيل وتكون مباشرة عندما يصيب الضرر المركز القانوني الذاتي أو الحق
الشخصي المكتسب مباشرة ويؤثر فيه بالضرر مباشرة.
 .3يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة :ومعنى ذلك أن يكون صاحب الحق أو المركز
القانوني الذاتي قد وقع عليه بالفعل الضرر وأن الضرر مازال قائما وموجودا .أما إذا كان

 1عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.385-302
 2عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.585
 3يوسف دالندة :الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ،وفق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديدة ،دار
هومة ،الجزائر ،5009 ،ص.55
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الضرر محتمال فاألصل العام أنه ال يجوز للقاضي المختص أن يقبل الدعوى إذا كان
الضرر غير قائم ،وانما هو محتمل الوقوع.
 الصفة :ونعني بها يجب أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحقالشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطته نائبه ووكيله القانوني أو القيم أو الوصي عليه ،هذا
بالنسبة لألفراد المدعين أو المدعى عليهم في دعوى التعويض.

1

فالصفة هي صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية سواء بنفسه أو عن طريق
ممثله القانوني أو أن يكون للمدعي رافع الدعوى عالقة مباشرة بموضوعها ،وله حق مباشرتها،
فمن ينازع حول شيء غير مملوك له ولم يثبت أنه موكل بوكالة خاصة لديه الصفة في رفع
الدعوى.

2

فالصفة في السلطات اإلدارية المختصة يجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطة
اإلدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب اإلدارة العامة و الوظيفة
اإلدارية للدولة مثل الوزراء بالنسبة للدعاوي القضائية التي ترفع من أو على الدولة و الوالة بالنسبة
للدعاوي التي ترفع من أو على الواليات و رؤساء البلديات بالنسبة للدعاوي التي ترفع من أو
على البلديات و المديرون العامون للمؤسسات العامة اإلدارية بالنسبة للدعاوي التي ترفع من أو
على المؤسسات العامة اإلدارية ،و إذا كانت فكرة الشخصية المعنوية العامة اإلدارية تصطلح
بدور كبير في تحديد المؤسسات والهيئات واألشخاص اإلدارية التي تملك الصفة القانونية للتقاضي
في المنازعات اإلدارية كمدعي عليه ،فإنه يجب على القاضي المختص أن يفحص و يحقق من
خالل مصادر النظام القانوني للنظام اإلداري في الدولة للتأكد أو تحرير بوجود أو عدم وجود
الصفة القانونية للتقاضي في األشخاص و الهيئات و المؤسسات اإلدارية في دعوى التعويض
لمدعي أو مدعى عليه.

 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.585
 2عتيقة بلجبل :المسؤولية اإلدارية الطبية عن عملية نقل األعضاء الطبية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ،بسكرة،
 ،5085ص.582
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الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

إذن هذه هي الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض والمسؤولية اإلدارية.

1

الفرع الثاني :عريضة دعوى التعويض.
عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشكلية واإلجرائية القانونية والقضائية التي يرفع ويقدم
بواسطتها الشخص المضرور طلبا إلى الجهة القضائية المختصة المتعلقة بطلب فيه الحكم على
السلطات اإلدارية المختصة بالتعويض الكامل والعادل والالزم إلصالح األضرار التي سببتها
األعمال الضارة.

2

ولدراسة عريضة دعوى التعويض سيتم التطرق لها بالتفصيل من خالل اآلتي:
أوال :مرحلة ععداد وتكوين عريضة دعوى التعويض.
لكي تقدم عريضة دعوى التعويض في الميعاد المقرر لها أمام المحاكم اإلدارية ،وذلك
تطبيقا ألحكام المواد  008 ،001 ،01 ،04من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث يتبين
أن عريضة دعوى التعويض يجب أن تتضمن على مجموعة من البيانات التالية:
 .0أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة موقعة ومختومة ،تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي
أو وكيله أو محاميه ،بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف.
 .1ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
 .3أن تتضمن اسم ولقب المدعي وموطنه.
 .4اسم ولقب وموطن المدعى عليه ،فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
 .1اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ،ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوني
أو االتفاقي.
 .8عرضا موج از للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
 .9اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

3

 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.580
 2عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.350
 3أحكام المادة  83من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.01
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ثانيا :مرحلة تقديم عريضة دعوى التعويض.
تقدم وتودع عريضة دعوى التعويض اإلدارية في كتابة الضبط للمحكمة اإلدارية
ويسلم كاتب الضبط إيصاال كما يجب عليه أن يبلغ المدعي عليه أو المدعى عليهم فو ار
بعريضة الدعوى وفقا ألحكام المادة  010 ،04من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ثم
يقوم كاتب الضبط بالمحكمة اإلدارية بتسجيل عريضة الدعوى في سجل خاص تبعا
لترتيب ورودها مع بيان ألقاب وأسماء الحضور ورقم القضية وتاريخ أول جلسة تطبيقا
ألحكام المواد  014-013-08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
ثم يقوم كاتب لضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد عملية تسجيلها إلى رئيس الجهة
القضائية أو رئيس مجلس الدولة خالل  0أيام من تاريخ إيداع العريضة والذي يقوم باتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة للشروع في التحضير واعداد ملف قضية دعوى التعويض.

1

ثالثا :مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض اإلدارية.
بعد إيداع العريضة يفصل رئيس المحكمة اإلدارية في اإلشكاالت المتعلقة باإلعفاء
من الرسم القضائي واإلشكاالت المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات بأمر غير قابل
ألي طعن.

2

وتمر عملية إعداد وتحضير ملف قضية دعوى التعويض بالخطوات التالية:
 .0القيام بمحاولة إجراء الصلح بين المدعي والسلطات اإلدارية وفقا للمادة  791من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية المدعى عليها في أي مرحلة تكون فيها الخصومة أمام قاضي
مختص ،وفي حالة إذا ما حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر تبين فيه ما
تم االتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع ،وغلق الملف ويكون األمر غير قابل ألي طعن وفقا
للمادة  793من نفس القانون ،ولكن في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر حول
عدم االتفاق والصلح يصبح وثيقة من وثائق ومستندات القضية.

 1عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.355 ،350
 2أحكام المادة  153من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.898
 3أحكام المادتين  925-920من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.582
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 .1يقوم القاضي المقرر باإلشراف على توجيه وتبليغ العرائض ،وتبادل المذكرات واألطراف
وردودهم والتي تقدم بها عمليا كتابة الضبط ويجب احترام  11يوما على األقل بين تاريخ
تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد ألول جلسة ما لم ينص القانون على خالف ذلك
يمدد األجل أمام جميع الجهات القضائية إلى  3شهور إذا كان الشخص المكلف بالحضور
في الخارج طبقا للمادة  08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الفقرة .4-3
واذا ما تأكد من ملف عريضة الدعوى أن عملية الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة
وواضحة وممكنة جاز لرئيس المحكمة أن يقرر بأال وجه للتحقيق ،في القضية ويرسل
الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته ،في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام
تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة.

1

 .3وفي حالة عدم وضوح عملية الفصل تتحرك بقية إجراءات التحقيق .2ومن بين وسائله:
الخبرة ،سماع الشهود ،المعاينة مضاهاة الخطوط.

3

ويجوز لمحافظ الدولة حضور جميع مراحل التحقيق ويقوم كاتب الضبط بتحرير
محضر كافة مراحل ونتائج التحقيق.
 .4تقديم تقرير مكتوب ،وبعد تالوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية يجوز للخصوم
تقديم مالحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية.

4

هذه هي أهم المراحل واإلجراءات والشكليات في تحضير ملف دعوى التعويض.
رابعا :مرحلة المرافعة والمحاكمة.
بعد عملية تنظيم وضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى اإلدارية ،ويعد ضبط
ملف قضية الدعوى من طرف رئيس الجلسة واطالع النيابة العامة على ذلك وتشكيل هيئة
المرافعة والمحاكمة تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العالنية أصال وبحضور الخصوم
أطراف الدعوى أو ممثليهم القانونيين وذلك في نطاق مقتضيات جو الهدوء والنظام
واالنضباط والهيبة واألدب المطلوب وجوده من طرف كافة األطراف والحاضرين في
الجلسة.
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 1أحكام المادة  102من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.893
 2عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.550
 3بالرجوع إلى أحكام المواد من  131إلى  133من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد وسائل التحقيق.
 4أحكام المادة  110من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.505
 5عمار عوابدي :المرجع نفسه ،ص.555
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تبدأ المرافعة والمحاكمة بتالوة تقرير القاضي المقرر والذي يتضمن عرضا عن الوقائع
والقانون واألوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع
ويختتم بطلبات محددة.

1

ويمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم االستماع إلى أعوان اإلدارة المعنية أو دعوتهم
لتقديم توضيحات ،كما يمكن أيضا خالل الجلسة وبصفة استثنائية أن يطلب توضيحات
من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.

2

وبعد إتمام هذه اإلجراءات يقدم محافظ الدولة طلباته ،3والمحكمة غير ملزمة بالرد
على األوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.

4

ويصدر الحكم في الدعوى ويكون مشتمال وفقا لمقتضيات المادة  198من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية على البيانات التالية:
 الجهة القضائية التي أصدرته. أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية. تاريخ النطق به. اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند االقتضاء. اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم. أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم. -اإلشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.

 1أحكام المادة  191من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.500
 2أحكام المادة  110من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.505
 3أحكام المادة  113من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.505
 4أحكام المادة  113من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.505
 5أحكام المادة  523من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.33
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5

الفصل الثاني:

الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ

ويبلغ القرار طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المادة  074عن طريق
المحضر القضائي كقاعدة عامة وكاستثناء عن طريق أمانة الضبط وفقا للمادة  071من
نفس القانون.

1

الفرع الثالث :سقوط وتقادم دعوى التعويض.
يوجد في النظام القانوني لدعوى التعويض فكرة سقوط دعوى التعويض بمدد سقوط
الحقوق التي تحميها هذه الدعوى ،باإلضافة إلى فكرة تقادم دعوى التعويض اإلدارية هذه
بمدد تقادم الحقوق التي تدور معها وتستهدف حمايتها وهذا ما ستحاول دراسته من خالل
التالي:
أوال :سقوط دعوى التعويض.
إن مبررات وأسس وجود وتطبيق فكرة السقوط الرباعي لدعوى التعويض هو مجموعة من
االعتبارات والمبررات المتعلقة بعمليات تنظيم وتسيير األموال العامة في الدولة مثل مبدأ استقرار
الحقوق والمعامالت المتولدة عن األعمال اإلدارية ،وكذا ضمان حسن سير الوظيفة اإلدارية
والوظيفة القضائية بانتظام واطراء ذلك لتقرير مدد محددة لسقوط دعوى التعويض ،تمتاز بالعصر
النسبي بالقياس إلى مدد تقادم الحقوق ودعوى التعويض المقررة في القانون العادي.
وتطبق فكرة سقوط دعوى التعويض وفقا لتطبيقاتها في النظام القضائي الفرنسي وكمثال
توضيحي هو ما هي الديون في حق الدولة واإلدارة العامة التي تسقط بمدد ومواعيد السقوط
المقررة.
ولذلك فهي تطبق على كل دين مالي لألفراد في حق الدولة والمديريات والبلديات والمؤسسات
العامة التي تخضع لنظام المحاسبة العامة مهما كانت طبيعة ومصدر هذا الدين المالي فقد يكون
مصدره القانون ،وقد يكون العقد ،وقد يكون مصدر هذا الدين المسؤولية اإلدارية.

 1محمد الصغير يعلي :الوجيز في اإلجراءات المدنية واإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،5080 ،ص.892، 893
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ولذلك فالميعاد المقرر لسقوط الحق الذي تحميه دعوى التعويض والذي في نفس الوقت
الميعاد المقرر لسقوط دعوى التعويض التي وجدت لتحمي هذا الحق هو ميعاد  4سنوات ،ولذلك
يعرف بالسقوط الرباعي تبدأ هذه المدة في السريان أول يوم من أيام السنة الجديدة التالية للسنة
التي وقع فيها الفعل المادي الضار والذي أنشأ حق التعويض للشخص المتضرر في مواجهة
الدولة أو المديرية أو البلدية أو المؤسسة العمومية التي تخضع لنظام المحاسبة العامة هذا من
حيث المبدأ واألصل.
أما إذا كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض من طرف الشخص الدائن للدولة أو
المديرية أو البلدية أو المؤسسة العمومية التي تخضع في نظامها للمحاسبة العامة هو العقد فإن
بداية سريان الميعاد لسقوط التعويض هنا يبدأ من تاريخ بداية تنفيذ العقد مصدر الحق في
المطالبة بالتعويض.
أما إذا كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض مقرر للشخص الدين إزاء الدولة واإلدارة
العامة هو القرار اإلداري ،فإن نقطة بداية سريان ميعاد  4سنوات المقررة هي تاريخ بداية هذا
القرار في السريان.
وكذلك إذا كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض للمدين المقرر للشخص هو القانون،
فإن بداية سريان ميعاد السقوط الرباعي هنا تبدأ من تاريخ بداية هذا القانون في السريان.
هذا و يقطع ميعاد  4سنوات لسقوط الحق و دعوى التعويض اإلدارية التي تحميها بسبب
التظلم اإلداري السابق أمام السلطات اإلدارية المختصة و بسبب تقديم طلب المساعدة القضائية،
وكذا بسبب الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض ،حي يبدأ ميعاد 4
سنوات هذا في السريان من جديد و كامال بعد العلم الشخصي للشخص برد السلطات اإلدارية
الصريح أو الضمني على تظلمه السابق ،و علمه بهذا الرد علما شخصيا و نافيا لكل جهالة و
من تاريخ علمه الشخصي بحكم الجهة القضائية غير المختصة بعدم اختصاصها في حالة الخطأ
في تحديد جهة االختصاص القضائي كسبب من أسباب قطع ميعاد  4سنوات لسقوط الحق و
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الدعوى التي تحميه .ويقرر القضاء اإلداري بأن فكرة السقوط الرباعي ليست من النظام العام
وبالتالي ال يجوز للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه إذا لم يثرها أحد الخصوم.

1

ثانيا :تقادم دعوى التعويض.
يشترط لرفع وقبول دعوى الحقوق ودعوى القضاء الكامل بصورة عامة ودعوى التعويض
والمسؤولية بصورة خاصة شرط أال يكون هذا الحق الشخصي والمكتسب الذي تحميه الدعوى قد
انقضى وانقضاء بمدد التقادم المقررة في القانون أي أن يكون الحق الذي تستهدف دعوى التعويض
موجودا وقائما وحاال ،ألن سقوط وانعدام وجود الحق بسبب تقادم هذا الحق الذي تدور حوله
وتحميه هذا وتتقادم دعوى التعويض أو المسؤولية اإلدارية بمدد تقادم الحقوق التي تدور معها
هذه الدعوى وتستهدف حمايتها.
وتوجد اعتبارات وأسس قانونية وقضائية فنية وعملية ومنطقية جعلت قواعد القانون المادي
المتعلقة بتقادم الحقوق والدعاوي أكثر صالحية وحجة في تطبيقها على تقادم الحقوق ودعوى
التعويض في المسؤولية اإلدارية.
فالمواعيد المقررة في القانون العادي لتقادم الحقوق والدعاوي ،تطبق على فكرة تقادم الحق
أو الدين ودعوى التعويض اإلدارية التي تدور معها تستهدف حمايته ،وهذا كأصل عام ما لم
توجد نصوص قانونية خاصة واستثنائية تقرر مواعيد خاصة لسقوط وتقادم الحقوق والديون في
مواجهة الدولة واإلدارة العامة وسقوط وتقادم دعوى التعويض والمسؤولية اإلدارية التي تحميها.
وتصنف مدد تقادم الحقوق والدعاوي اإلدارية إلى  3فئات:
 .0مدد التقادم القصير األمد :هي المدد التي تجعل الحقوق والدعاوي تتقادم بمدد تتراوح عادة
ما بين  8أشهر أو سنة وخمس سنوات.

 1عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.389 ،383
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 .1مدد ومواعيد التقادم المتوسط األمد للحقوق والدعاوي فإنها تتراوح ما بين خمس ()11
سنوات و 01سنوات.
 .3بالنسبة لمدد ومواعيد التقادم الطويل األمد للحقوق والديون فإنها تتراوح ما بين  01سنوات
و 01سنة أو  31سنة.
وتحتسب مدد التقادم باأليام ال بالساعات وتحتسب كاملة بحيث يحسب اليوم األول واليوم
األخير كامال .هذا ويترتب على تقادم الحقوق تقادم الدعاوي القضائية التي تتصل بها وتحميها
ومن ثم ال يمكن قبول دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية إذا تقادم الحق الشخصي المكتسب
الذي نؤسس عليه دعوى التعويض اإلدارية هذه وتستهدف حمايته.

1

فهكذا لتطبيق شرط الميعاد لرفع وقبول دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية البد من
احترام الميعاد المقرر وهو  4أشهر في القانون الجزائري ،والبد من وجود الحق الذي تحميه هذه
الدعوى وتؤسس عليه وال يكون قد سقط أو تقادم بمدد السقوط والتقادم المقررة ألن دعوى التعويض
تسقط وتتقادم بمدد سقوط وتقادم الحقوق التي تؤسس عليها وتستهدف حمايتها.
المبحث الثاني :الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس
الخطأ.
يمثل مجلس الدولة قمة الجهاز القضائي اإلداري ،والمحاكم اإلدارية قاعدته وسنقوم بتفصيل
كل من المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة من خالل اآلتي:
المطلب األول :المحكمة اإلدارية.
تعتبر المحاكم اإلدارية هيئة من الدرجة األولى وهي جهات قضائية للقانون العام في المادة
اإلدارية والتي تحدد عددها واختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم.

2

 1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.580، 501
 2لحسين بن شيخ آث ملويا :المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر ،5000 ،ص.80
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كما تعتبر المحاكم اإلدارية جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية ،تختص بالفصل
في أول درجة ،بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا ،التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية
أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية طرفا فيها.

1

أما عن عدد المحاكم اإلدارية طرفا فهي  30محكمة إدارية وتعطي جميع المنازعات تطبيقا
للمرسوم التنفيذي رقم  318-70المحدد لكيفيات تطبيق القانون .11-70

2

الفرع األول :تشكيلة أعضاء المحكمة اإلدارية.
تتكون المحكمة اإلدارية من التشكيلة التالية:
أوال :رئيس المحكمة.
ال يتمتع رئيس المحكمة بمركز قانوني مغاير لرئيس المحكمة العادية سواء من حيث التعيين
أو االختصاص ،فهو يعين بموجب مرسوم رئاسي.

3

ثانيا :محافظ الدولة ومساعديه.
تنص المادة  11من القانون  11-70على أنه " :يتولى محافظ الدولة مهمة النيابة
لمساعدة محافظي الدولة مساعدين" ولم يحدد النص طريقة تحديد المحافظ وال صالحياته ،وانما
اكتفى بتحديد ممارسة مهام النيابة العامة.

4

ولكن المادة  079من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت على دور محافظ الدولة
وكيف يقوم بتقديم التقرير المكتوب في أجل شهر من تاريخ استالمه للملف ،وبمجرد انقضاء
األجل يجب عليه إعادة الملف إلى القاضي المقرر.

 1المادة  100من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 2مانع سلمى :محاضرات في المنازعات اإلدارية ،ألقيت على طلبة السنة الثالثة ،قانون إداري ،بسكرة ،5085/5088 ،ص.55
 3طاهري حسين :التنظيم القضائي الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ،5001 ،ص.83
 4عزري الزين :األعمال اإلدارية ومنازعاتها ،مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع ،بسكرة ،5080 ،ص.35
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وعلى محافظ الدولة أن يعرض تقريره المكتوب ،وأن يقدم مالحظاته الشفوية حول كل قضية
خالل الجلسة ،وهذا ما تضمنته المواد  077-070من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

1

ثالثا :المستشارون.
وهم قضاة ضمن التشكيالت القضائية للمحكمة يعينون بنفس الكيفية التي يعين بها القضاة،
وهم يبدون آرائهم وق ارراتهم في مختلف النزاعات المعروضة عليهم.

2

رابعا :كتابة الضبط.
يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب الضبط وهم تحت السلطة المشتركة لرئيس
المحكمة ومحافظ الدولة وتعود إليها مهمة توزيع كتاب الضبط على مستوى الغرف واألقسام،
ويسهر كتاب الضبط على حسن سير مصلحة كتابة الضبط ويمسكون السجالت الخاصة
بالمحكمة ويحضرون الجلسات ويخضعون للقانون األساسي لموظفي كتاب ضبط الجهات
القضائية.

3

الفرع الثاني :تسيير المعالم اإلدارية.
تتولى و ازرة العدل التسيير اإلداري والمالي للمحاكم اإلدارية وهذا ما نصت عليه المادة 19
من القانون رقم  4.11-70وهذا ما يدل على أن المحاكم اإلدارية ال تتمتع على غرار المحاكم
العادية بأية استقاللية ،فتسيرها إداريا وماليا من قبل و ازرة العدل ،وهذا ما يحد من نشاط وحركة
المحكمة من جهة ومن جهة أخرى ال وجود ألية عالقة إدارية بين المحكمة ومجلس الدولة هذا
ما يخلق نوعا من االنفصام بين هيئات القضاء اإلداري واذا كان التسيير التنظيمي لرئيس المحكمة
فإن بالمحكمة كتابة الضبط تضبط حضور الجلسات وتضبطها.

 1قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ص.500
 2عزري الزين :األعمال اإلدارية ومنازعاتها ،المرجع السابق ،ص.35
 3طاهري حسين :القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية ،التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الخلدونية ،الجزائر،
 ،5002ص.805
 4القانون رقم  05-91مؤرخ في  0صفر  8089الموافق لـ  50مايو سنة  ،8991المتعلق بالمحاكم اإلدارية.
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الفرع الثالث :اختصاص المحاكم اإلدارية.
تتمتع المحاكم اإلدارية بنوعين من االختصاص القضائي وهي كاآلتي:
أوال :االختصاص النوعي.
تنص المادة األولى من القانون  11-70المتعلق بالمحاكم اإلدارية على أنه " :تنشأ محاكم
إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية ".وعليه حدد المشرع اختصاصها الوحيد
وهو االختصاص القضائي فهي صاحبة الوالية العامة في المنازعات اإلدارية.

1

ولكن نجد أن المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد أكمل المعيار العضوي لتحديد
االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية وجعلها مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف
في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
الطبيعة اإلدارية طرفا فيها.

2

هذا وتختص المحاكم اإلدارية في:
 .0دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية للق اررات
الصادرة عن:
 الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية. البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية. المؤسسات العمومية المحلية ذات الطبيعة اإلدارية. .1دعاوي القضاء الكامل.
 .3القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

 1عزري الزين :المرجع السابق ،ص.30 ،35
 2المادة  100من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 3أحكام المادة  105من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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ولكن هناك استثناء خالفا للمادتين  011و 010على أنه :يكون من اختصاص المحاكم
العادية المنازعات التالية:
 .0مخالفات الطرق.
 .1المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض األضرار
الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو المؤسسات العمومية
ذات الصيغة اإلدارية.
ثانيا :االختصاص اإلقليمي.
نصت المادة  013من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن االختصاص اإلقليمي
للمحاكم اإلدارية يتحدد طبقا للمادتين  39و 30من نفس القانون ،وتنص المادة  39على أن" :
االختصاص اإلقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع اختصاصها في دائرة موطن المدعى عليه
واذا لم يكن الموطن معروفا فيكون االختصاص في آخر موطن له ،وفي حالة اختيار الموطن
يؤول االختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ،أما في حالة المدعى عليهم
يؤول االختصاص للجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

1

كما أن المحكمة اإلدارية تكون مختصة إقليميا في النظر في الطلبات األصلية ،في الطلبات
اإلضافية العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحكمة اإلدارية.

2

كما تختص بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية اإلدارية.
هذه هي القاعدة العامة لالختصاص اإلقليمي ،وهناك استثناء على هذه القاعدة أي أن الدعاوي
ترفع وجوبا أمام المحاكم اإلدارية في المواد التالية:
 .0في مادة الضرائب أو الرسوم ،أمام المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها مكان قرض
الضريبة أو الرسم.

 1أحكام المادة  105من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 2أحكام المادة  103من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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 .1في مادة األشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ
األشغال.
 .3في مادة العقود اإلدارية ،مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها
مكان إبرام العقد أو تنفيذه.
 .4في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من األشخاص العاملين
في المؤسسات العمومية اإلدارية ،أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان
التعيين.
 .1في مادة الخدمات الطبية ،أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم
الخدمات.
 .8في مادة التوريدات أو األشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع
في دائرة اختصاصها مكان إبرام االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به.
 .9في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي
يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.
 .0في مادة إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية ،أمام المحكمة
اإلدارية التي صدر عنها الحكم موضوع اإلشكال.

1

وتعتبر قواعد االختصاص النوعي واإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام العام .يجوز إثارته
بعدم االختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو تلقائيا من طرف
القاضي.

2

 1أحكام المادة  100من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 2أحكام المادة  102من نفس القانون.
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المطلب الثاني :مجلس الدولة.
يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي اإلداري مقابل المحكمة العليا
في النظام القضائي العادي ،ويتمتع باالستقاللية حيث يمارس اختصاصاته ويعد نظامه الداخلي
ضمانا لهذه االستقاللية واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.

1

الفرع األول :أعضاء المجلس.
يتشكل المجلس من أصناف مختلفة من األعضاء وهم:
أوال :رئيس المجلس وصالحياته.
يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي ،ولم يحدد القانون شروط خاصة لهذا التعيين ،حيث
تنص المادة  90من الدستور على أنه لم يشترط في رئيس المجلس أن يكون قاضيا خالفا للرئيس
األول للمحكمة العليا.
ويساعد الرئيس نائب الرئيس وهو قاضي أيضا.
ولرئيس مجلس الدولة صالحيات من بينها أنه يوزع المهام على رؤساء الغرف واألقسام
والمستشارة بعد استشارة مكتب المجلس ،كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس ،كما
يمكنه رئاسة أية غرفة من غرف المجلس على اعتبار أنه قاض.

2

ثانيا :محافظ الدولة ومساعدوه.
هؤالء قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي ،ويمارس هؤالء مهمة النيابة العامة سواء في
مجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة االستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات ،ويتولى
محافظ الدولة أو أحد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيا باللغة العربية ويشرحون مالحظتهم شفويا.

 1يوسف صفية :محاضرات في التنظيم القضائي ،وألقيت على طلبة السنة الثانية  LMDقانون إداري ،بسكرة ،5080/5009 ،ص.85
 2عزري الزين :األعمال اإلدارية ومنازعاتها ،المرجع السابق ،ص.33
 3طاهري حسين :القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.851
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ثالثا :مستشارو الدولة.
وهم مستشارون في مهمة عادية ،وهم يعينون بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة  09من
الدستور ويقومون بهمة التقرير واالستشارة في التشكيالت القضائية واالستشارية.
وكذا مستشارو دولة في مهمة غير عادية وهؤالء ال يتمتعون بصفة القضاة على غرار باقي
أعضاء المجلس فهم يعينون من بين ذوي الخبرة واالختصاص في المجال القانوني والعلوم اإلدارية
واالقتصادية والتجارية من أساتذة جامعيين واطارات وذلك لفترة مؤقتة هي  3سنوات قابلة للتجديد.
وتنحصر مهمة هؤالء في التدخل في االختصاص االستشاري لمجلس الدولة.

1

الفرع الثاني :تسيير المجلس.
يتألف مجلس الدولة من أربع ( )14هيئات رئيسة.
أوال :مكتب المجلس :ويتألف بدوره من رئيس المجلس رئيسا ،محافظ الدولة نائبا للرئيس ،نائب
رئيس مجلس الدولة ،رؤساء الغرف ،عميد المستشارين.
وطبقا للمادة  11من القانون العضوي  10-70يختص المكتب ب:
 إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة. إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. اتخاذ اإلجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للكلية. -إعداد البرنامج السنوي للمجلس.

2

 1عزري الزين :األعمال اإلدارية ومنازعاتها ،المرجع السابق ،ص.33
 2طاهري حسين :المرجع السابق.852 ،
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ثانيا :التشكيالت القضائية واالستشارية.
 .0التشكيالت القضائية :يمارس المجلس صالحيته القضائية في شكل الغرف واألقسام
حيث تفصل كل غرفة أو قسم في أي قضية بحضور  3أعضاء على األقل ولرئيس
المجلس ترأس أي غرفة وتتكون كل غرفة من :رئيس غرفة ،رؤساء األقسام ،مستشاري
الدولة وكاتب الضبط.
وكذلك في شكل غرف مجتمعة ويكون ذلك في حالة الضرورة حيث يعقد المجلس جلساته
مشكال من كل الغرف مجتمعة السيما إذا تعلق األمر بالتراجع عن اجتهاد قضائي وتشكل الغرف
مجتمعة من :رئيس المجلس ،نائبه ،رؤساء الغرف ،عمداء رؤساء األقسام.
ويحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة المجلس كغرف مجتمعة ويقدم مذكراته ،وال يصح
إال بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة.

1

 .1التشكيالت االستشارية :ويمارس المجلس اختصاصاته االستشارية في شكل جمعية عامة
أو لجنة دائمة طبقا للمادة  31من القانون العضوي .10-70
ثالثا :األمانة والعامة للمجلس.
يتولى األمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة  00من
القانون العضوي  10-70ويساعده في ذلك الهياكل اإلدارية التابعة (قسم اإلدارة والوسائل ،قسم
الوثائق).

2

رابعا :كتابة الضبط.
ويتوالها كاتب ضبط رئيسي يعين من طرف وزير العدل باقتراح من رئيس مجلس الدولة،
وتتشكل من كتابة ضبط مركزية ،وكتابة ضبط الغرف وكتابات ضبط األقسام.

 1عزري الزين :المرجع السابق ،ص.32 ،33
 2يوسف صفية :محاضرات في التنظيم القضائي ،المرجع السابق ،ص.85
 3عزري الزين :المرجع السابق ،ص.31
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الفرع الثالث :اختصاصات مجلس الدولة.
يتمتع مجلس الدولة بنوعين من االختصاصات هي:
أوال :االختصاص القضائي.
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد وهو كالتالي:
 .0مجلس الدولة قاضي اختصاص :يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا
أي كمحكمة أول آخر درجة في المنازعات التي تثور بشأن بعض األعمال والق اررات
والتصرفات ذات األهمية والتي تصدر عن السلطات والهيئات والتنظيمات المركزية
والوطنية وفي هذا المجال تنص المادة  17من القانون العضوي رقم  10-70على ما
يلي " :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
أ .الطعون باإللغاء المرفوعة ضد الق اررات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية
المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
ب .الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية الق اررات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس
الدولة.

1

وفي مقابل ذلك ينص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن مجلس الدولة يختص
القررات اإلدارية
كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوي اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في ا
الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية.
كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

 1المادة  9من القانون العضوي  08-91المؤرخ في  0صفر .8089
 2أحكام المادة  908من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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 .1مجلس الدولة قاضي استئناف :تنص المادة  01من القانون العضوي  " 10-70يفصل
مجلس الدولة في استئناف الق اررات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم اإلدارية في جميع
الحاالت مالم ينص القانون على خالف ذلك".

1

وتنص المادة  711بأنه يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف األحكام واألوامر
الصادرة عن المحاكم اإلدارية ،كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب
نصوص خاصة.

2

 .3مجلس الدولة قاضي نقض :تنص المادة  00من القانون العضوي  ":10-70يفصل
مجلس الدولة في الطعون بالنقض في ق اررات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا،
وكذا الطعون بالنقض في ق اررات مجلس المحاسبة".

3

وفي مقابل ذلك تنص المادة  713من قانون االجراءات المدنية واإلدارية على أن ":مجلس
الدولة يختص بالنظر في الطعون بالنقض في الق اررات الصادرة في آخر درجة عن الجهات
القضائية اإلدارية .ويختص كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".

4

ثانيا :االختصاصات االستشارية.
يستمد مجلس الدولة وظيفته االستشارية من الدستور خاصة في المادة  007منه وكذا
المادة  14من القانون  10-70والتي جاء فيها " :يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين
حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي".

5

وقد صدر المرسوم التنفيذي  180-70المؤرخ في 17أوت  0770الذي يحدد أشكال
اإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري وهي:

 1عزري الزين :المرجع السابق ،ص.39
 2أحكام المادة  905من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 3عزري الزين :المرجع السابق ،ص.39
 4أحكام المادة  905من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 5طاهري حسين :القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.859
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 بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة ،يرسل المشروع وكل الوثائقالمتعلقة به إلى مجلس الدولة ،يقوم رئيس المجلس حسب الحالة:
 إما بتعيين مقرر لذلك من بين مستشاري الدولة في الحالة العادية الذي يقوم بدراسة ومناقشةمشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات بحضور الوزير المعني او ممثله
كما ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يعين أحد مساعديه لمتابعة اإلجراءات
وتقديم المالحظات المكتوبة .وعند انتهاء األشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس المجلس
استدعاء الجمعية العامة للقضاة المحليين إلجراء المناقشة واعداد التقرير النهائي حول المشروع
وتقديمه لألمانة العامة للحكومة.

1

 أو إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة (وهو عادة رئيس غرفة) ليعين بدوره مقر ار من بينمستشاري الدولة في الحالة المستعجلة وفق التشكيلة المعروضة سابقا للجنة والتي تعد تقري ار
نهائيا ،ويرسل إلى رئيس مجلس الدولة ومهما يكن فإن رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين
يبقى غير ملزم للحكومة.
المبحث الثالث :بعض صور المسؤولية على أساس الخطأ
يعود وجد نظام المسؤولية اإلدارية ،وتطبق قواعد هذا النظام حسب هذا االختالف والتنوع
وماعدا بعض المرافق العامة التي تخضع لنظام واحد فتخضع أغلبيتها إلى قواعد المسؤولية
اإلدارية على أساس الخطأ بسبب قيامها بنشاطات مختلفة ومن بين هذه المرافق ذكر أساسا
مصالح الشرطة في المطلي األول ثم المستشفى في المطلب الثاني و

المطلب األول :مسؤولية مصالح الشرطة.
لقد اعتبر القضاء اإلداري في بداية األمر نشاط مصالح الشرطة من ضمن أنواع نشاطات
السلطة العمومية التي ال تكون اإلدارة مسؤولة عنها ،واستقر هذا الموقف إلى بداية القرن 11
حيث راجع مجلس الدولة الفرنسي موقفه إثر قضية مبدئية وهي قضية" توماسو اغريكو" حيث
 1عزري الزين :المرجع السابق ،ص.20-39
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قبل مسؤولية مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم ،ثم حصر مجلس الدولة الفرنسي شرط
الخطأ الجسيم في العمليات المادية التنفيذية لرجال الشرطة بينما يخضع النشاط اإلداري لمصالح
الشرطة إلى الخطأ الجسيم  ،و في مرحلة أخرى ميز القضاء اإلداري الفرنسي مجال النشاط
المادي التنفيذي بين النشاط التنفيذي بدون استعمال السالح والنشاط التنفيذي الذي يستعمل أثناء
السالح .
الفرع األول :نظام المسؤولية لمصالح الشرطة بسب نشاطها التنظيمي.
ويتمثل في الق اررات التي تتخذها لممارية نشاطها أو الق اررات التي تصدرها لصالح المواطنين
وتسمى هذه المجموعة من النصوص التنظيمية" الضبط اإلداري ".
ويترتب مسؤولية مصالح الشرطة بسبب نشاطها التنظيمي على أساس الخطأ البسيط،
ويعود شرط الخطأ البسيط إلى طبيعة النشاط التنظيمي الذي ال يتطلب لتأدية سرعة أو خطورة
معنية تبرر حماية أكبر.
الفرع الثاني :نظام مسؤولية مصالح الشرطة من حيث نشاطها المادي التنفيذي.
ويقصد به كل العمليات التي تقوم بها هذه المصالح لتنفيذ أوامر أو نصوص قانونية للحفاظ
على النظام العام مثال متابعة المجرمين أو منع مرور السيارات في طريق معين ألسباب أمنية.
ويتنوع النشاط المادي التنفيذي لمصالح الشرطة بتنوع الحاالت للحفاظ على النظام العام ولقد
صنفها القضاء اإلداري إلى:
 يتكون الصنف األول من جميع األعمال المادية التي ال يستعمل فيها السالح. يتكون الصنف الثاني من العمليات المادية والتنفيذية والتي يستعمل فيها السالح الناري.ويشترط في الصنف األول من األعمال المادية ارتكاب خطأ جسيم لتحقيق مسؤوليتها.
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أما الصنف الثاني فيشترط فب األعمال المادية التنفيذية مع استعمال السالح الخطأ البسيط
إذا كانت الضحية هي المقصودة بالعملية المادية.

1

وتميزت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بموقف خاص في قضية وزير الداخلية ضد " أسماني
نبيل" حيث أن مصالح الشرطة أوقفت في عشية  0791-00-7السيد "أسماني نبيل" الذي كان
يحمل محلف وعلبة من الحبوب الممنوعة وسلم إلى مصالح األمن الحضري بالجزائر الستنطاقه.
وفي نفس العشية نقل إلى المستشفى الجامعي لعالج جروح أصابته في عينه اليسرى
بسبب سقوطه على األرض داخل محافظة الشرطة ،ولقد أقرت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بعد
دعوى تعويض رفعتها الضحية أن مصالح الشرطة التي يمثلها وزير الداخلية في القضية مسؤولية
على أساس الخطأ المرفقي الناجم عن تهاون رجال الشرطة (أي سوء تسيير مرفق عام) بدل
القاعدة المعمول بها في حالة النشاط المادي لمصالح الشرطة بدون استعمال السالح وهي اشتراط
الخطأ الجسيم.
الفرع الثالث :نظام مسؤولية مصالح الشرطة عند رفضها تنفيذ الق اررات القضائية.
وهذا النوع يرجع أساسا إلى إرادة اإلدارة.

2

المطلب الثاني :نظام مسؤولية المستشفى.
يعتبر مرفق المستشفى من المؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية ،وتعرف هذه
المؤسسات العمومية تطو ار ملحوظا ومستمر يتماشى وتطور العلوم الطبية ،وسوف نتطرق هنا
لمسؤولية المستشفى عن العمل الطبي بمعنى العمل التقني الصادر عن الطبيب أو من في حكمه
أما األخطاء األخرى فهي ذات الطابع المرفقي وتتعلق بتنظيم سير المستشفى.
ولقد أشارت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا في قرارها بتاريخ  17أكتوبر  0799في
قضية فريق بن سالم ضد المركز االستشفائي للجزائر إلى الخطأ الجسيم بسبب اإلهمال في عدم
 1رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.33-33
 2رشيد خلوفي :المرجع السابق ،ص.31-32
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تنظيف الجرح واألحجام عن إجراء عملية جراحية للمدعو " بن سالم عبد الرحيم" وتتمثل وقائعها
فيما يلي:
 تم قبول الشاب " عبد الرحيم بن سالم" في مستشفى مصطفى الجامعي في 0791/19/17لكسر في المعصم األيسر والحوض ،وقدمت له العالجات الخفيفة دون اتخاذ أية تدابير خصوصية
في مواجهته وهذا دون تنظيف الكسر في المعصم ودون إجراء عملية جراحية وبعد أربع أيام
ظهرت "غنغرينة" على مستوى الكسر وانتقلت إلى المرفق ،جاعلة من بتر اليد أم ار ال مفر منه.
 ولقد اعتبرت الغرفة اإلدارية الخطأ المرتكب جسيما ونسبته إلى المستشفى مع اإلشارة بأناإلهمال المتمثل في عدم تنظيف الجرح واجراء عملية جراحية يرجع إلى إهمال الطبيب ،فنحن
أمام عمل طبي وجاءت أسباب القرار كما يلي:
"وأن اإلهمال تبعا لظروف القضية ،بشكل خطأ جسيم من طبيعته إقامة مسؤولية المصلحة
االستشفائية في مواجهة الضحية".

1

وأمام صعوبة وضع تعريف للخطأ البسيط في مجال مسؤولية المستشفى يقوم القاضي
اإلداري بتقديره حسب عناصر مختلفة تتمثل أساسا في:
 األخذ بعين االعتبار مالحظات القاضي الجزائي :قد يكون الضرر المرتب عن عمل المستشفىناتجا عن خطأين :خطأ إداري وخطأ جزائي ،فيستطيع القاضي اإلداري في هذه أن يقدر
المالحظات الموجودة في القرار الجزائي ،وله السلطة في إعادة تكييف الوقائع .هذا ما قررته
الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قضية "صايغي" ضد المستشفى المدني لألخضرية بحيث
اعتبرت أن الضرر الذي ألحق بالشاب "صايغي" بعد معالجته من طرف الطبيب "بانتاف" ناتج
عن خطأ مرفقي رغم قرار القاضي الجزائي الذي وصفه بالطابع الشخصي.
 -مراعاة وسائل المرفق.

2

 1لحسين بن شيخ آث ملويا :دروس في المسؤولية اإلدارية ،الكتاب األول ،المرجع السابق ،ص.99 ،91
 2رشيد خلوفي :المرجع السابق ،ص.25 ،25
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المطلب الثالث :مسؤولية البلدية.
تتدرج بعض قواعد مسؤولية البلدية في اإلطار العام للمسؤولية اإلدارية ،وهذا ما سنوضحه من
خالل اآلتي:
الفرع األول :مسؤولية البلدية عن أعمال رئيسها.
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا لقانون البلدية  01/00بصفة مزدوجة يجمع بمقتضاها
بين عدة اختصاصات تبعا للصفة التي يحملها ،فهو يمارس اختصاصاته تارة بوصفه ممثال
للبلدية وتارة أخرى بوصفه ممثال للدولة.

1

وتشير المواد من  99إلى  04من القانون رقم  01/00إلى صالحيات رئيس المجلس
الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية.
كما تشير المواد من  01إلى  71من نفس القانون إلى صالحيات رئيس البلدية باعتباره
ممثل الدولة.

2

لذلك فإن تحديد طبيعة العمل الذي يقوم به رئيس البلدية له أهمية كبيرة بحيث يخضع كل
من عمل رئيس البلدية كممثل للبلدية وعمله كممثل للدولة إلى إجراءات مختلفة.
الفرع الثاني :مسؤولية البلدية تجاه أعضائها المنتخبة وموظفيها.
باإلضافة إلى مسؤولية الدولة تجاه المواطنين ،فإن البلدية تكون كذلك مسؤولة تجاه
أعضائها المنتخبة وموظفيها ،وهذا ما نصت عليه المادة  044من قانون البلدية  01/00عل
أن" البلدية مسؤولة مدنيا عن األخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية
ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.

 1أ .حاحة عبد العالي :محاضرات اإلدارة المحلية ،ألقيت على طلبة السنة الثالثة إداري ،5085/5088 ،ص.80
 2القانون رقم  80/88المؤرخ في  5يوليو  5088المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية رقم .52
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وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة
ارتكابهم خطأ شخصي".
الفرع الثالث .مسؤولية البلدية حسب المصالح التابعة لها.
ال يتعلق موضوع هذه الفقرة بمسؤولية البلدية عن نشاط المصالح ذات الطابع االقتصادي
الذي اعترف لها به القانون البلدي ألن نزاعات هذه المصالح تخضع إلى نظام قانوني آخر،
وتوجد ضمن البلديات بعض المصالح ذات الطابع اإلداري االجتماعي والتي تكون البلدية مسؤولة
بسبب نشاطها وهي مثال الضبط اإلداري ،المؤسسات التقليمية االبتدائية.

1

أوال :الضبط اإلداري.
تنص المادتين  74،73من قانون البلدية  01/00على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعتمد قصد ممارسة صالحياته في مجال الشرطة اإلدارية على سلك الشرطة البلدية ،وله حق
تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني المختص إقليميا ،كما يسهر على المحافظة على النظام
العام واألمن ،حيث يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي على السهر على
حسن النظام واألمن العمومي ،والصحة العامة والسكينة العامة ،واتخاذ كل اإلجراءات التي من
شأنها ضمان تدعيم الجانب الوقائي وضمان سالمة األشخاص والممتلكات.
وكذا ضمان ضبطية الطرقات المتواجدة بإقليم البلدية والسهر على حماية التراث التاريخي
والثقافي للبلدية ،وكذا احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن ونظافة المحيط.

2

ثانيا :المؤسسات التعليمية االبتدائية.
نصت المادة  011من قانون البلدية على أن ":تتخذ البلدية طبقا للتشريع المعمول به كافة
اإلجراءات قصد:
 إنجاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها. 1رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ،ص.18 ،29
 2حاحة عبد العالي :المرجع السابق ،ص.85
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 إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التالميذ والتأكد منذلك".
ولقد نصت المادة  13من نفس القانون على أن ":البلدية تمارس صالحياتها في كل المجاالت
المخولة لها بموجب القانون ".
والقيد الوحيد الذي وضعه المشرع الجزائري أمام مباشرة البلدية الختصاصاتها هو االعتبار
المالي وهذا ما أكدته المادة  14من نفس القانون " يجب على البلدية أن تتأكد من توافر الموارد
المالية والضرورية للتكفل باألعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان".
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الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تعتبر المسؤولية اإلدارية واإلدارة العامة أحد أهم مواضيع المنازعات اإلدارية حيث أصبحت

مسؤولية اإلدارة العامة عن أعمالها وأعمال موظفيها قائمة م مقررة في أغلب النظم المقارنة.

ولقد تضمنت هذه المذكرة دراسة مفصلة حول المسؤولية على أساس الخطأ هذا األخير
الذي يعد األساس األول واألساسي لمسؤولية اإلدارة فكان من المنطقي أن نستهل بحثنا هذا حول
معرفة طبيعة الخطأ الذي يؤسس مسؤولية القائم به وذلك لوجود غموض حول حدود الخطأ

المرفقي والخطأ الشخصي.

فبداية الموضوع كانت من تعريف الخطأ وأنواعه والخطأ الذي يؤسس على المسؤولية
اإلدارية .ثم انتقلت إلى كل من الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بإعطاء تعريف لهما ومظاهر
وتطبيقات كل من الخطأين .ثم تطرقت إلى معايير الجمع التفرقة بين الخطأين من خالل المعايير
التي قيلت لتحديد المعيار الفاصل بين الخطأين فهناك عدة آراء فقهية وحلول قضائية مختلفة في
إطار انعدام نص قانوني يوضح ذلك.
أما الجزء الثاني من الدراسة فتضمن الوسيلة القضائية لتطبيق وتجسيد النظام القانوني
ل نظرية المسؤولية اإلدارية لكي تطبق تطبيقا حقيقيا لحماية حقوق وحريات األفراد في مواجهة
أعمال السلطة العامة وهذا من خالل رفع المتضرر دعوى التعويض وتحديد الجهة القضائية
المختصة للفصل في النزاع المطروح هل هو القضاء اإلداري أم العادي.
وأخي ار بعض التطبيقات أو الصور للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ.
وبعد هذه الدراسة والبحث المفصل نصل إلى استخالص عدة نتائج وحلول لإلشكالية
المطروحة وذلك من خالل النقاط التالية:
نستنتج أن مسؤولية اإلدارة تكون على أساس الخطأ الذي يقوم أو يكون:
 .1عندما يكون الخطأ مرفقي وهو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق نتيجة سوء التسيير أو
تباطؤ تقديم الخدمة أو عدم القيام بها وبذلك تنتج أضرار على األفراد.
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 .2الخطأ الشخصي وهو الخطأ الذي يرتب على الموظف المسؤولية الشخصية ويعتبر األخذ
بالمسؤولية اإلدارية خطوة إيجابية لفتح المجال لالجتهاد السيما في أغلب التشريعات التي
تعترف بالمسؤولية اإلدارية على األخطاء المرفقية.
 .3نجد أن الفقه والقضاء لم يتفق على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما ال
توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بينهما.
 .4المسؤولية اإلدارية الشخصية ضلت محل خالف شديد بين جهات القضاء العادي
واإلداري وخاصة حول تأثير الخطأ الشخصي لألعوان العموميين على مسؤولية اإلدارة،
لذلك فالنظام القانوني للمسؤولية اإلدارية قائم على مبدأ التوازن والتوافق بين المصلحة
العامة وما تقتضيه من حتمية تناسب وتالؤم أحكامها ومالبسات العمل اإلداري وبين
حتمية الحفاظ على المصلحة الخاصة وكذلك حماية حقوق وحريات األفراد في مواجهة
أعمال إدارية.
 .5دعوى التعويض من اختصاص القضاء اإلداري ألن القضاء اإلداري وجد ليطبق قانون
على عالقات متميزة ال تصلح لها قواعد القانون الخاص.
 .6دعوى التعويض هي الدعوى التي يتمتع فيها القضاء اإلداري بسلطات كبيرة وتهدف
للمطالبة بالتعويض وجبر األضرار المترتبة عن األعمال المادية والقانونية.
وأخي ار كل هذه النقاط عبارة عن اجتهادات توصلت إليها من خالل البحث والتحليل لهذا
الموضوع.
ونأمل أن يتب ناها القضاء في قضايا المسؤولية اإلدارية كما نتمنى أن ينص المشرع على
توحيد النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية في كل من الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي.
على الرغم من وجود فراغ فقهي في منظومة الكتب القانونية لهذين الخطأين.
ونحن كطلبة نعتبر أن هذه البحوث تعتبر خطوة إيجابية سيستفيد منها باحثين آخرين في
المستقبل.
27

قائمة المراجع:
أوال :الكتب.
 -1أحمد محيو :المنازعات اإلدارية ،ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،ص.1991
 -2جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،مصر.1991 ،
 -3رشيد خلوفي :قانون المسؤولية اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2001 ،
 -1سمير دنون :الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني واإلداري ،دراسة
مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان.2009 ،
 -1شريف أحمد الطباخ :التعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة
اإلدارية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى.2009 ،
 -6طاهري حسين :القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية ،التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري،
دراسة مقارنة ،دار الخلدونية ،الجزائر.2002 ،
 -2طاهري حسين :التنظيم القضائي الجزائري ،دار هومة ،الجزائر.2002 ،
 -2عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد األول ،دار
النهضة العربية ،مصر ،دون سنة.
 -9عبد العزيز عبد المنعم خليفة :المسؤولية اإلدارية (في مجال العقود والق اررات اإلدارية،
دراسة تحليلية (في مجال العقود والق اررات اإلدارية ،دراسة تحليلية في ضوء أحكام
مجلس الدولة) ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2002 ،
 -10بد الغني بسيوني :القضاء اإلداري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.1992 ،
 -11عزري الزين :األعمال اإلدارية ومنازعاتها ،مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي وأثره
على حركة التشريع ،بسكرة.2010 ،
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 -12عمار بوضياف :المرجع في المنازعات اإلدارية ،جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
الجزائر.2013 ،
 -13عمار عوايدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،دراسة تحليلية تأصيلية ومقارنة ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى ،الجزائر.1991 ،
 -11عمار عوايدي :النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي ،الجزائري ،الجزء
الثاني ،نظرية الدعوى اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،طبعة .1992
 -11عمار عوايدي :قضاء التفسير في القانون اإلداري ،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،
دون سنة.
 -16فهد عبد الكريم أبو النعم :القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان.2011 ،
 -12لحسين بن شيخ آث ملويا :دروس في المسؤولية اإلدارية ،الكتاب األول ،المسؤولية
على أساس الخطأ ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر.2002 ،
 -12لحسين بن شيخ آث ملويا :دروس في المسؤولية اإلدارية ،الكتاب الثالث نظام التعويض
في المسؤولية اإلدارية ،دار الخلدونية ،الجزائر.2002 ،
 -19لحسين بن شيخ آث ملويا :المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء األول ،دار هومة،
الجزائر.2001 ،
 -20لشعب محفوظ :المسؤولية في القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.1991
 -21محمد الصغير بعلي :الوجيز في المنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،
.2001
 -22محمد انس قاسم جعفر :الوسيط في القانون العام ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،مصر.1990 ،
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 -23محمد إبراهيم دسوقي :تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،دون سنة.
 -21محمد حسين منصور :مصادر االلتزام ،الفعل الضار ،الفعل النافع ،القانون ،الدار
الجامعية للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،لبنان.2000 ،
 -21مسعود شيهوب :المبادئ العامة في المنازعات اإلدارية ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.2001 ،
 -26مصطفى مجدي هرجة :المسؤولية القصرية في القانون المدني (الخطأ والضرر ،العالقة
السببية ودعوى التعويض ود أر المسؤولية عنها) ،دار هومة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،دون
سنة.
 -22يوسف دالندة :الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ،وفق قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،دار هومة ،الجزائر.2009 ،
ثانيا :المذكرات.
 -1بلجبل عتيقة :المسؤولية اإلدارية الطبية عن عملية نقل األعضاء الطبية ،أطروحة مقدمة
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ،بسكرة.2013 ،
 -2سليمان حاج غرام :المسؤولية اإلدارية للمستشفيات ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،
بسكرة.2011-2010 ،
 -3نجاعي لمياء :المسؤولية اإلدارية ألعمال المعلمين ،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،بسكرة،
.2011-2010
ثالثا :المجالت والمطبوعات.
 -1مجلة المنتدى :تصدرها كلية الحقوق لجامعة بسكرة ،العدد الثالث ،ماي.206 ،
 -2حاحة عبد العالي :محاضرات اإلدارة المحلية ،ألقيت على طلة السنة الثالثة قانون
إداري .2012-2011
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 -3مانع سلمى :محاضرات في المنازعات اإلدارية ،ألقيت على طلبة السنة الثالثة قانون
إداري ،بسكرة.2012-2011 ،
 -1يوسفي صفية :محاضرات في التنظيم اإلداري ،ألقيت على طلبة السنة الثانية LMD
قانون إداري ،بسكرة.2010-2009 ،
رابعا :القوانين:
 -1قانون رقم  09-02المؤرخ في  12صفر عام  1129الموافق لـ  21فبراير سنة ،2002
يتضمن قانون إجراءات المدنية واإلدارية.
 -2القانون رقم  01-92المؤرخ في  01صفر  1119الموافق لـ  30مايو  ،1992المتعلق
بمجلس الدولة.
 -3القانون رقم  02-92المؤرخ في  01صفر عام  1119الموافق لـ  30مايو سنة 1992
المتعلق بالمحاكم اإلدارية.
 -1القانون رقم  10/11المؤرخ في  03يوليو  2011المتعلق بالجريدة الرسمية رقم .32
 -7األمر  03-06المؤرخ في  11يوليو  2006المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة
العمومية.
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الملخص

الملخــــــــــص:
إن المسؤولية اإلدارية هي مسؤولية قانونية ،فلذلك تعد مظهر من مظاهر تطبيق فكرة الدولة
القانونية ومبدأ الشرعية فالمسؤولية اإلدارية تعتبر حالة قانونية تلتزم فيها الدولة والمؤسسات أو
المرافق أو الهيئات العمومية نهائيا بدفع التعويض عن األضرار التي تسببت للغير بفعل األعمال
المادية واإلدارية الضارة سواء كانت هذه األعمال مشروعة أو غير مشروعة ،وعلى ذلك فال
مسؤولية بدون خطأ وال تعويض بدون ضرر.
وتقوم المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ على أركان ثالثة هي :الخطأ الذي يعتبر األساس
الذي تقوم عليه المسؤولية اإلدارية والضرر والذي له أهمية ودور في استحقاق التعويض والعالقة
السببية ،حيث يملك المتضرر الحق في رفع دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن األضرار
التي لحقت به.
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