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 مقدمــــــــــــــــة

تعتبر المسؤولية اإلدارية نوع من أنواع المسؤولية القانونية التي تنعقد من طرف اإلدارة أو        
ة تطبيق فكرة الدولت ضماناكما تعتبر مقدم وضمانة من مقدمات و الهيئات العامة أو اإلدارية، 

إلدارة ا ليمة إذ أن تطبيق مسؤولية الدولةسلشرعية في الدولة بصورة حقيقية و مبدأ االقانونية و 
ابة القضاء على أعمالها العامة هو مظهر من مظاهر قاعدة خضوع الدولة واإلدارة العامة لرق

 يمة.سليقية و لتطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية بصورة حق ضماناتطبيقا و 

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 

الضارة مشروعة أو غير مشروعة بفعل األعمال المادية الضارة سواء كانت هذه األعمال اإلدارية 
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 

دمها فعل األشياء التي استخألحقه للغير، هذا الضرر نشأ عن عمل الغير كالموظفين مثال أو ب
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       
ذا كانت التطورات الخاصة بهذه المسؤولية الجنائية من صدع المشرع، فإن التطورات ا لجنائية وا 

الخاصة بالمسؤولية اإلدارية لم تكن راجعة فقط للمشرع بل ساهم في إحداثها القضاء خالفا 
 لمجلس الدولة الفرنسي.

دم مسؤولية لمرحلة األولى بعتميزت ا ومتزايد بحيثفعرفت المسؤولية اإلدارية تطورا مستمرا        
عن  ةواإلدارة العام، فظهرت مسؤولية الدولة وأقل مسؤوليتهاإلدارة عن أعمالها ثم تدخل القضاء 

وعوامل تدريجيا وهذا راجع ألسباب  ومازالت تتطور، 02 وبداية القرن 91أعمالها في القرن 
 . متواترة



 مقدمة 

 ب
 

 ولذلك وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية:       

 شروط قيامها؟ وما هيعلى أي أساس تقوم المسؤولية اإلدارية؟  -

 من هي الجهة القضائية المختصة في الفصل في الدعاوي المترتبة؟ -

ي أنه ف وتظهر أهميةالمسؤولية اإلدارية من المواضيع البالغة األهمية  ويعتبر موضوع       
يرتكبها  واألخطاء التييتم تطبيق المسؤولية اإلدارية على أكمل وجه البد من تحمل األضرار  لكي

 المسؤول عن األخطاء المرتكبة بالضبط. وتحديد منالموظفون 

حفزتني و الصدد تظهر صعوبة لكي يتم تكييف الخطأ وهي الصعوبة التي دفعتني  وفي هذا       
بهاممن غموض  وما يعتريهخفايا الموضوع  لمعرفة ع القضاء اإلداري في موضو  ووجهة نظر، وا 

اه أن اإلدارة تتصف اتج والواقع يثبتالمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، فالجانب العلمي 
يتعلق  ما فيماوالسياألفراد الذين تلحق بهم ضرر بعدم مباالتها أو تعسفها في استعمال السلطة، 

 فهذه هي ،والضارةالمشروعة  والدولة غيرأعمال اإلدارة في مواجهة  وحريات األفرادبحقوق 
 التي دفعتني الختيار الموضوع. واالعتبارات الذاتيةاألسباب 

أما عن االعتبارات النظرية فهي كيفية تطبيق دعوى التعويض التي تعتبر الجانب       
ة بصورة في الدول يةومبدأ الشرعالدولة القانونية  وفكرة تطبيقالموضوعي للمسؤولية اإلدارية 

 أجل تحقيق أهداف عامة المجتمع. وسليمة منحقيقية 

في و األهمية نبين نوع األسلوب أو المنهج المعتمد في دراسة هذا الموضوع،  وبعد عرض      
 األمر تطلب من الموضوع المزج بين المنهجيين التاليين: حقيقة

ؤولية، المس ويؤسس علىيعقد  لذيوالخطأ االمنهج التحليلي: من خالل مفهوم الخطأ كأصل عام 
 .والمرفقيالخطأ الشخصي  والجمع بينعرض مختلف معايير التفرقة  ومن خالل

 ةواألحكام القضائيأما المنهج الثاني فهو المنهج االستداللي من خالل إعطاء القرارات        
 المقررة في مجال المسؤولية على أساس الخطأ في القضاء اإلداري الجزائري.
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 النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ. الفصل األول:

إن أدق مشككككككوم  تثور وتدوت ديد تلدخد الشككككككن  الم ككككككاود دن هتخق تدنم  ا دات           
الم ككككككككاود دثخد م دخ  ومذيوخ ن   ا الين ر الث يوي  مشككككككككوم  اا كككككككك ي الث يوي  ال   خ تت تلمد 

لمم ككاولخ  ا داتخ  الث  ر دمم م دأ التوا ن والتوا ق  خن المحككمل  الذ م  وم  تثتمككخ  من لتمخ  
داتق ت كككككككخخت المتا ق الذ م  و خن لتمخ   تالار وتي  كككككككه ألو مال  مت مال  ككككككك ة الذمد ا داتخ  وام

  تلثخق المم ي ة الال م  للم خ  لثوق ولتخ ة اا تاد اللف ن دمم المحكمل  الن حك   وا ه
   مواجال  أدم د إداتخ  إ ا و ن    يه ق الم ككاولخ  الشككنحككخ   زي  خم ر م ككاولخ  ا داتق أم ر 

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

اانه ء المحككككملخ  الن حكككك  والت    لم ككككاولخ  ا داتخ  تثور   كككك ه أمككككتات ي جم  دن        
تي كككككككه إ يوي  إلم ا داتق و      الواإت متتو   من هته أدوايال  و  لت ل  يهتؤ الت ككككككك ا ة م  

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

 الت لخ : ولإلج    دمم   ه الت  ا ة  يتي ود      ا الفحد الم  لث       

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

تثور دمم  وتق النهأ  ال خمون تلمخد ا داتق الم اولخ  إن م كاولخ  ال كهالة الذمومخ         
ل امال  خد ت تذوخض لممتمككككككتت دون د وة اتتو  ال  لمنهأن  خت أن تهوت الفوت الث يوي  وتيو   وام
الته خث ة الثمكككك  خ  أدى إلم يشككككوء أ كككك ي ونت من الم ككككاولخ   و أ كككك ي المن هتن  حكككك تة 

أو اتتو  ال  لمنهأ و و م  أدى     تثحككككككككككككخت   ا داتق ت ككككككككككككأد وتتلمد التذوخض ت ر ددر د وة
ن وت ذ  ل لك  ككككككككككوه يتي ود    1اليال خ  إلم تمخخ  الم كككككككككاولخ  ا داتخ  دمم الم كككككككككاولخ  المديخ 

المهمككه ااود مفالور النهككأ  وجكك  دكك ر وأيوادكك     المهمككه الدكك ي  أمكك  المهمككه الدكك لككث مفالور 
 النهأ ال   خذثد وخا ي دمم الم اولخ  ا داتخ .

 .المفهوم العام للخطأ المطلب األول:

لر تذته أ م خ  التشكككككككككككككتخذ ة النهأن ولون مجالوداة ومل و ة الفث  تنتمه    تذتخه        
خ  " أي  دخه خشكككوه م كككمك ا ي ككك ن   خأت مازوالنهأ  حكككف  د م   الو ا دت   الفثخ  الفتي ككك  

  هة الم اود".تجد د إد مت حت أل هت  نتوه ن تجخ  مم دم  لمنتوه الت  أل

ودت   الفثخ   اليخود: "إنالد   لت ار  ككك  ق"ن ولثد أن   ال ا التذتخه المشكككتد ة التوي ككك         
 والمغت  .

إ  أن   ا التذتخه ايتثد من هته الفثال ء والشكككككتاؤ واليثد ال   د ه دمخ  من لخث أي         
    ن ولال ا تأى  ذض الفثال ء إمككلر خذته النهأ  ات   د ايحكته إلم تذدد وتث كخر أيوا  النهأ

مخخ  أي  "ا نالد   لت ار  ك  ق مت توا ت التديحكت التمخخ  وا دتاك  لخث خحك ت تذتخه النهأ 
ت ار"ن ولون التذتخه الغ له والش  ت لمنهأ أي  "الفذد الم ت الغخت لوا دتاك لدى المند  ال ا ا 

   2المشتو ".

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

 .114ص
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ا نالد   لت ار  كككك  ق أ  ا يلتاه دن ال ككككموك الواجهن    لنهأ    أ  ككككه تذتخف ت   و       
  ل كككككككككموك المن له لواجه خفتمككككككككك  الث يون خذت ت  كككككككككموو  ميلت   أو ن ه  ن و وم  خهمق دمخ  
التذد  و  خوف  مجتد وإو  ال ككككككككموك الميلته أو الن ها لثخ ر الم ككككككككاولخ   د خي غ  أن خوون 

  دتاك أو التمخخ  أمت   ر لثخ ر م ككككككاولخ  ا ي كككككك ن من أتم   ا ال ككككككموك ممخ ا ومدتو  لفذم ن  
 1دن  ذم  الشنح .

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

 .الركن الموضوعي للخطأ الفرع األول:

والواج  ة الث يويخ  خشكككتمد  دوته دمم ديحكككتخن ألد م  ديحكككت إن ا نالد    لت ام ة        
التذكد  إ ا تذمكد شكككككككككككككككن  اامكككككككككككككككتات  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 

ت ام ة الت  خذد ا نالد  ال  نهأ إد توون مذخي  وملددق ش   الجتر المدي ن أم  الواج  ة وا ل 
 هتخث  م  شكككتق  وا كككه  الث يون    يحكككو  ن حككك  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 

لمتوت دمم إ  د ال كككخ تق من واجه الت ار خمخن الهتخقن   ا النهأ ومد د  لك م  تفتمككك  لوا ت ا
 وواجه إم ءق ال خ تق لخال...الخ

وأم  أن خذخيال  الث يون  هتخث   خت م  شككككككككككتق و لك دن هتخق تذخخن لثوق ااشككككككككككن  ن        
لخككث أن وككد لق لشكككككككككككككككن  مكك  خثكك  مكك  الت ار الوكك  كك  من اليكك ي  كك لتتامكك  ودككدر ا دتككداء دمخكك  

    ا اليه ق   د من ا لتج ء إلم مذ خخت د  ت  توون دإخث  ووامكككككل  لمتمخخ  والم ككككك ي   ن و 
 خن الواج ككك ة وا لت امككك ة المثككك  مككك  للثوق الغخت ولثوق الشكككككككككككككككن  الممككك دمككك  للثوق ا نتخن 
والممككككككككككككككك دق لالك  والت  تنولك  يشككككككككككككككك هك  أو دمال إكد ختذك تض مت واج  ت  المث  م  للثوق الغختن 

       ه الل ل   و المذخ ت الم د  ومذخ ت خمت     لدإ  والد  ة والوموؤ والمذخ ت المذمود دمخ
                                                           

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

 .51، ص3111
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خكد اتنك   م كككككككككككككككمكك التجد ال   ختذخن وختلدد و ث  ل  مدى واج  ة والت ام ة ولثوق ثذكدالك  وخوال
 ااشن   المتح دم  والمتش  و .

 المعنوي للخطأ.-العنصر النفسي الفرع الثاني:

  خوف  لثخ ر النهأ التون المومكككككككككود   ثه  د   د من تو ت الذيحكككككككككت اليف ككككككككك  ال          
ُخوجكككك  إلم من ختوا ت  خالر التمخخ  وا دتاك إ      ذض اللكككك  ة ا  كككككككككككككككتديكككك  خكككك  وكككك للكككك  ة 
ا  ككتدي  خ  الت  خهمه  خال  من المومه    لت ار تمخخ  أو إدتاك وخمون اإتمكك اه مي  دون ل ج  

ت  من ج ي   وم   و الشكككككأن    ا لت ام ة   لمكككككتا ه والت ار المت و  ددخر التمخخ  إلم دمد إدا
 1و  لك خوون لمنهأ ديحتان يف   ومومود . أ ذ د ت  ذ  مم ن 

 .إثبات الخطأ الفرع الثالث:

لنهككأ إد كك ة ا  ذككهءختذخن دمم تا ت ددوى التذوخض إد كك ة نهككأ ا داتق المككددم دمخالكك         
من جك يكه الجالك  ا داتخك   و الك   خوفد ل  لق المه ل    ج ت المكككككككككككككككتت دن هتخق التذوخض 
و  ه الث ددق تتم شككككككككم مت م  دة الذدال  وا يحكككككككك هن  وخه يم ر جال  إداتخ  م   د ت التذوخض 

     الولر خد ة تثحكككخت   أو نه   ن  م لك  متم اإتيت الثمككك ء ا دات   أن ا داتق المددم دمخ
المت ككككك       المكككككتت دن هتخق أدوايال  أو و ككككك  مال  تذخن دمخ  اللور   لتذوخض لممتمكككككتت أو 

دن تيفخ  لور إمككككككككك     ال ا  شكككككككككود نهأ من ج ي ال  موجه لممتمكككككككككتتخنن    داتق لخن تمتيت 
 2مممتوت.للم  ءلتال  إ يوي  وال امال   د ت التذوخض 

 3  إيش ء إتا ن لال .إم    إلم  لك خمون    م دق الم اولخ       
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 .أنواع الخطأ المطلب الثاني:

إن مجتد اتتو ه نهأ أخ  و ن يود  خوف   يذث د الم ككاولخ  التثحككختخ  إ ا توا تة  كك  ت        
أتو يال ن و ي ك ددق تث كككككخم ة لمنهأ ميال  م   كككككيتي ول     الفت  ااود: النهأ ا خج    والنهأ 

الذمكد  النهكأ الغخت دمكد  و   الفت  الدك لكث النهكأ المدي  ال كككككككككككككككم   و   الفت  الدك ي  النهكأ 
 والنهأ الجي    أم  الفت  التا ت النهأ الشنح  والنهأ المت ث .

 الخطأ اإليجابي والخطأ السلبي. الفرع األول:

 و ا نالد  كككك  لت امكككك ة والواج كككك ة الثكككك يويخكككك  دن هتخق ا تتوكككك ه الخطأأأأ اإليجأأأابي:  -
أو خيالم ديالكك  الثكك يون وخيت  دن إتخكك يالكك  واتتوكك  الكك  الم كككككككككككككككاولخكك   وا تخكك ن ا ذكك د خميذالكك 

الجيكك  خكك  أو المككديخكك  أو الم كككككككككككككككاولخكك  ا داتخكك  ووكك لككك اا ذكك د النكك ه كك  والميكك  خكك  لثوادككد 
 اانالق والشته واام ي  الت  ي تم ر التذوخض.

تخ ه وال   الو   ختلثق إ  لخث خدد ا متي   أو التتك دمم ددر تلت  الخطأ السأأأأألبي: -
 1المتت ال   لحد.من هته المومه خلور الث يون أو ا تف ق  د ت 

 الخطأ العمدي والخطأ الغير غمدي. الفرع الثاني:

و و تحكككككته الذون الذموم  ال   ختم  نالد إخ م   مالمت  إلم ا خ اء  الخطأ العمدي: -
وتولخد المكككككككككتتن وديد م  تنالت   ه اليخ   من ال كككككككككالد التذته دمخال  ولون ديدم  توون 

وشكفال ن ولموحكود دمم  لك خ تذمد الث م  مذخ ت م كتتتق يود  م  خحك ت من الحكذه 
نه(  د تحككككته خفتض أو خثحككككد الم ككككتالده وال   ختم  إلم أن الذون والمو  تضفال

والتيفخ  ال ككككككمخر لمالمت  أو إ ر  تحككككككت   لغتض ونتن    ه خذ   المت قتلثخق محككككككمل  
لثمككك ء ثخال  من اتشكككنحكككخ  ولذدر وجود أمدم     الثمككك ء الج ا ت  لتومكككخت  لك   كككي ككك

 مد ألد ااشن   دون   ه  مدال: إ ر ألد اادوان    تذ د ماللث ة ج ا خ  الفتي  
  وى تذمده إخ ا  ن  ال ا ا إالق  خت الم تت خذد نهأ شنحخ .مث ود 
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 و  مه   مككككككت متتوه من هته الذون وم ككككككتولم من  الخطأ الجسأأأأيم الغير عمدي: -
محكككككككمل  المت ق ولخي لال    دث شكككككككنحككككككك   الو إ ن تدوي  أو شكككككككذوت دمخق أدى إلم 

الشكككككككنحكككككككخ  أم ر م كككككككاولخ  الذون من شكككككككأيال  إل ار  ه خذ نالوت ا خ اءن ونهأ وال ا ل  
الث مككك  الذ د   مدال أن خهمه ألد الجيود إدن ل  لمم كككتشكككفم إ  أن اله خه الذ كككوت  

 1خت ض  لك  خموة الجيد ن  ال ا النهأ الج خر خم ر م اولخ  اله خه.

 الخطأ المدني والخطأ الجنائي. الفرع الثالث:

ال   خذثد الم كككككككككككككاولخ  المديخ   و ا نالد  أ  الت ار إ يوي  ولو لر خون  الخطأ المدني: -
 مم  توفم  إوايخن الذثو  ة.

ال   خوون تون من أتو ن الم كككككككاولخ  الجي  خ   الو  لك ا نالد  واجه النهأ الجي   :  -
 2أو الت ار إ يوي  تفتم  أو تثتته إوادد إ يون الذثو  ة  ي  ن  . 

 الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. الفرع الرابع:

 و النهأ ال   خي ككككككككككه إلم المت ق أ  أن خوون   كككككككككك ه المككككككككككتت  و  الخطأ المرفقي: -
   ل اة. المت ق

 الو النهأ ال   خوشكككه دن الذون الذموم  ودن يخت  لخث خ خن أن  الخطأ الشأأخصأأي: -
حككككككككككك  يث  دمم  خممخ   ده شكككككككككككنحككككككككككك   خت ونخف   مذيم النهأ ال   خ خن لي  الذون 

        3ودواهف  وتالوتات . 

 تعريف الخطأ الذي يؤسس على المسؤولية اإلدارية. المطلب الثالث: 

إ ا و ن النهأ    الم ككككككاولخ  الث يويخ   حككككككف  د م  وم ككككككاولخ  ال ككككككمه  ا داتخ   حككككككف        
الذ م  دن أدم لال   ا داتقن حككك   و اا ككك ي الث يوي  الميهث  ااحكككخد ال   خف كككت م كككاولخ  
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دم لال  ومونفخال     يه ق انتحككككككككككككك حككككككككككككك تالر الث يويخ  والم دخ  الت  خثور  ال  وخادخال  لال  دا م  
1اللثخثخ  والم مر  ال     يه ق أ  ي الم اولخ .

 زن الت ككككككك اد المهتوؤ م    يودخ  وه خذ  النهأ ال   خذثد م كككككككاولخ  ال كككككككمه  ا داتخ        
 دن أدم د مونفخال ؟ و  ا م   يتي ول  من نالد الم لث الد ي .

الم ككككاولخ  ا داتخ  الم يخ  دمم النهأ        Chapus Reneولثد دته الفثخ  الفتي كككك        
الواإت م ككككككككككاولخ  دن  ذد الغخت شكككككككككك خال   م ككككككككككاولخ  المت و  دن دمد الت  ت المثتتق    الث يون 
المدي  ولمم كككككككككاولخ  ا داتخ  دمم أ ككككككككك ي النهأ أتو ن دالد  تثور دمخال  و   تون النهأ ال   

لفحكككككككد وتون د ي  و و المكككككككتتن والتون الد لث الذالإ  تهتإي  إلخ     المهمه ااود من   ا ا
 ال   خ .

 الضرر. الفرع األول:

 م  لر خثر دن   ا المتتإن مجتد وإو  نهأ من ج يه ا داتق   ختتته دمخ  م اولختال        
لدوث متت لمغختن   لمتت  و الموجه لم اولخ  ا داتق    لخن أن المتت ال   مي الغخت 

 2 خن الم اولخ  ا داتخ  والم اولخ  المديخ .لدث ا لتث ء 

وخذته المكككتت  أي   و: "اا ى ال   خحكككخه م د الممكككتوت أو يف ككك  أ   و الم ككك ي        
  3 محمل  لمممتوت".

ووم  ج ء    اللدخث الي و  الشكتخه خثود حكمم ع دمخ  و مر: "  متت و  متات          
ا تم ر الفث  ا  الم    لمتت والذمد دمم ج ته لملخت  أن جذم  ا  الر"ن ولثد و ن من شدق 

ولده وأحككككككككد د ر مي ه المككككككككم ن من  خت مككككككككتوتق ان خثتتن  وإو  النهأ ممن أوإذ   خوف  
 4لتلمد الشن    لمم ن أن خاد   ذم    ات  إلم إلل ق اا ى  غخته.
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 ولممتت ددق أيوا  أو ممخ اة ميال :      

 ي.الضرر الشخص أوال:

وخدتي المككككتت الشككككنحكككك  أو اله  ت الشككككنحكككك  مككككمن إ ددق الحككككف  والمحككككمل            
 التث م  وخث ر المتت الشنح  إلم:

 الضرر الذي يلحق األموال: -أ

خحككتؤ   ا اله  ت    اامالك الذث تخ   ثه وخلدد   ا اله  ت ل ككه الذالإ  الث يويخ        
و ن المتت خمي  جو ت الم د الذث ت   ال خلق الموجودق  خن الم د والمتمتتن ول لك  ز ا 

التذوخض إ  لمم لكن أم  إ ا و ن خمي  لق ا يتف     له  ت الشكككككنحككككك  لممكككككتت خذود إلم 
حكككككك له   ا اللق ال   خمون أن خوون الم ككككككتأجت أو حكككككك له الم دن إ ا و ن   ا اانخت 

و متت أو شكنحكخ    ميتفت وم لك    يفي الوإة  م لك  ود إنالد  لق م ل  د  ة دخيخ 
 1م د .

 الضرر الذي يلحق باألفراد: -ب

خم     تدخت مشككوم  اله  ت الشككنحكك  لممككتت ال   خمي المككلخ  يف ككال  لون خهتؤ        
خ ككككمم "  لمككككتت الميذوي" دمم المككككتت الج ككككد  مشككككوم  تلدخد   ا اله  ت   لي كككك   ل و  

 لثوق الملخ .

ل و  لثوق المككككلخ  لون خ ككككمت لالر  واله  ت الشككككنحكككك  لممككككتت خميت ود تذوخض       
الث مكككككككككك  ا دات   تثدخر همه تذوخض    ككككككككككر المككككككككككلخ  وم  ادتته لالر   لمككككككككككتت الم د  

 والمذيو  ال   خملثالر    ه و  ق أو دج  الملخ .
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 الضرر المؤكد. ثانيا:

تت الل ل  والمكككككتت المث د وا كككككتديم خذته الثمككككك ء ا دات  المكككككتت الماود  أي  المككككك        
 المتت الملتمد.

 و و ال   خمون لمث م  تثدخته. الضرر الحالي: -أ
 ين""بن قر وإمخ   "دبوز"و و المكتت الممون وإود  ومد د  لك إمكخ   الضأرر المقبل: -ه

لخث همه من الث مكككك  الف حككككد    المي  د ة التذوخض دن المككككتت ال   للق  أولخ ء 
  إتتة الغت   ا داتخ    لملومالتالمخ    كككككككك ه و  ق أو د ر    ما كككككككك كككككككك ة تت وخ ن ولثد 

ن لر خون ل لخ ن وم  إتتة أن   ا  الذمخك  أن المكككككككككككككككتت الك   للق  ك لمددخن ماود لتم وام
المككككككككككتت إ  د لمتذوخض  لخث  ككككككككككخميت أولخ  الر من م كككككككككك ددق تثدمال  المكككككككككككل خ  لالر    

 الم تث د.
لثد ت ض الث مكككككككك  الج ا ت  تذوخض المككككككككتت الملتمد    إمككككككككخ   الضأأأأأرر المحتمل: -ة
  إخن" لخككث همككه إدت كك  المككدد  تذوخض مكككككككككككككككتت يك جر دن امتيكك    خت إكك يوي  لإلداتق "

  1وأج ه الث م  أن   ا المتت ل  ه  ت التم ل    خ تلق التذوخض. 

 الضرر المباشر. ثالثا:

 مذيم أن خوون المككككككككتت ي تج  م  شككككككككتق دن الذمد ا دات  المكككككككك ت و ي  خمون تذوخض        
 الم  ي  محمل  مشتود  و  لك خنتج من مج د المت الث  د لمتذوخض:المتت    ل ل  

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

وت ر   ه الل  ة خمون لمث مكككككككككككككك  ا دات  تثدخت وت ض التذوخض إ ا ت خن ل  أي   خت        
 2 مشتو  و  ا ل ه المذهخ ة الث يويخ  وا جتم دخ  المثدم  أم م .
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 إثبات الضرر. الفرع الثاني:

إن دهء إد  ة المككككككتت خثت دمم د تق من خددخ  إ  أي     مج د الم ككككككاولخ  ا داتخ         
وينتا لمدوت ا خج    ال   خمذ   الث مكككككككككك  ا دات   زي  إد خنفه من   ا الذهء دمم المدد  
 أن خوتف   م  خاوده   ا اانخت  شككككته أن خوون م  خثدم  المتمككككتت الم دور خشككككود  ككككيد دلخد 

  1  خوف  م  إدم  المدد  خثور دمم مجتد ا تتام ة. ا تدا   اي  

 العالقة السببية. الفرع الثالث:

لتم ت ككككككككككككككأد ا داتق وتم ر  د ت التذوخض وجه إلم ج يه توا ت تون النهأ والمككككككككككككككتت        
والمككتت الملثقن ودمم المدد  إد  ة أن يشكك ه وجوه توا ت الذالإ  ال كك  خ   خن يشكك ه ا داتق 

ألد و ككك  مال  إد ت ككك ه    لدوث المكككتت وت كككتهخت ا داتق من موإت الد    أن تيف  ا داتق أو 
وجود دالإ   ككككككك  خ ن  تد ة لمث مككككككك  أن المكككككككتت الواإت ت ككككككك  ة  خ  نتوه أنتى أو يت  دن 
محككدت ونتن وأن تد ة أن المككتت محككدته مونه ت  ت  داتق أنتى ولر خثر    المونه الت  ت 

تلمخمال  الم ككككاولخ  ا داتخ   يتث ء تون ال كككك هن إ ن مالم  الثمكككك ء  لال ن  ز ا د ة  لك   خمون
 2ا دات  تومن    الت ه  خن منتمه الوإ  ت وحو  لميتخج   ث ود الددوى أو ت مال . 

و   مج د الم كككككككاولخ  ا داتخ  دمم أ ككككككك ي النهأ خمكككككككخق مج د الذالإ  ال ككككككك  خ  مث تي       
أن ل  ة إخ ر تا ه  الذالإ  ال ك  خ     الم كاولخ  ا داتخ    لم كاولخ  ا داتخ  دون نهأ لخث 

 دمم أ  ي النهأ تذداد   أت ذ  و  :

إد ي ككك ن خ كككتلخد د ذ ن و وتذته  أيال  ل دث ن تج  لخي من  ذد ا  حالة القوة القاهرة: أوال:
   خمون توإذ  أو تجي  .

   دن الثوق النكك  تق  و أيكك  إ ا إن أ ر مكك  خمخ  اللكك دث الفجكك  : حأأالأأة الحأأادث الفجأأائي:ثأأانيأأا
 و ية   ه اانختق تثت  فذد اله خذ   زن ااولم خت  ه  خال  ا ي  ن.
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و   هال  دمم الث يون المدي  يجده خثتت إدف ء ل تي الشكككككك ء من الم ككككككاولخ  إ ا أد ة        
ل دث لأن المكككككتت الي شكككككا ت ككككك ه  خ  الل دث الفج   ن وأن المتفق دمخ   ثال  وإمككككك ء  و أن ا

الفج    ختتته دمخ  إدف ء المت ق الذ ر من الم كاولخ  دمم أ  ي النهأ  خيم    خذف  ميال     
 ل ل  الم اولخ  دون نهأ.

إ ا م  ت كككككك ه المككككككلخ     يشككككككوء المككككككتت  حالة تسأأأأبب الضأأأأحية في حدوث الضأأأأرر: ثالثا:
 ء  ك  ر  يحكخه    إيشالمتذتض ل   زن المت ق الذ ر   خوون م كاو  دن   ا المكتت إ  إ ا 

  ا المكككككككككككككتتن و ي    خذف  من الم كككككككككككككاولخ  إ  ج  خ     الل ل  الت    خ كككككككككككككتغتق  خال  نهأ 
المكككلخ  النهأ المت ث ن وام ا ت ككك ه المكككلخ     يشكككوء المكككتت   خشكككتته  خ  ي ككك   مذخي   د 

 خوف  مجتد ددر ا لتخ ه  دف ء المت ق الذ ر.

  ي    تثور دالإ     خ   خن المتت والفذد الم ت الضرر:: حالة تسبب الغير في حدوث رابعا
 نوختذخن      ه الل ل  دمم المدد  أن خد ت   لك ودمم المتمكككككككتت أن خهمه الغخت   لتذوخض

أم  إ ا ت ككك ه    يشكككوء المكككتت ود من  ذد الغخت و ذد المت ق الذ ر  زن   ا المت ق إد خ كككأد 
ت خ ككتغتق نهأه أو  أ  إد خذف  من الم ككاولخ  تم م  وإد   خ ككأد  ل ككه م  إ ا و ن نهأ الغخ

 1وإد ختلممال  ج  خ .

إ ن   ه    أتو ن الم كككككككاولخ  ا داتخ  دمم أ ككككككك ي النهأ و حكككككككف  د م    : النهأن        
 المتتن الذالإ  ال   خ .

 األعمال المولدة لمسؤولية السلطة العامة. المبحث الثاني:

توخخه النهأ   لي كك   الم ككاولخ  ا داتخ   د  و شككته لثخ مال ؟ أر لثد د ت جدد و خت           
 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 كك  خ  ودمم   ا اا كك ي  ككوه يتهتق إلم ود من النهأ المت ث     المهمه ااود 

  .والنهأ الشنح     المهمه الد ي
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 المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ المرفقي. المطلب األول:

     ا المهمه يتي ود ينتخ  النهأ المت ث  وأ ككككك ي الم كككككاولخ  من نالد التذتخه  ال         
 و وت نح  حال  ومن  ت   أو أيوادال .

 مفهوم الخطأ المرفقي. الفرع األول:

متفثون لود التثتخت  أي  من الحذه تذتخه النهأ إن أ ك ت ق الث يون وأدمك ء المل ور        
 1المحمل   الو متت ه   لل ل ن ودتا ت  تتجت إلم جتد تج و اة ا داتاة.

 ولون مت   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  -
 و  ه متتا لمغخت تتلمد يتخجت  الث يويخ  ا داتق الت  خت ذال .    ال  

 2د إود ال ذض النهأ المت ث   و نهأ ونخف  أو مالي  اتتو  ال  لمنهأ. ل أو

" أي  إ ا و ن الفذد المكك ت  خت شككنحكك  وام ا و ن  خت مخ ككت  الفييرولثد دت   اا ككت          
ذف  ومخول  وددر ل ته  زن الذمد خ ثم دمم ااإد مذتمككككككك  لمنهأ ولخي دن إي ككككككك ن ولون مككككككك

  أي : "النهأ ال     هوريوإداتخك  و  خمون إلك لتك  دمم المل ور الذ دخ ". وم  دت   اا كككككككككككككككت   
 خمون  حم  دن واج  ة الونخف   لخث خذت ت من المن هت الت  ختذتض لال  المونفون".

ووكك لككك تذتخه دوج   كك لنهككأ المت ث   و النهككأ الكك   ختتو كك  المونه  ثحكككككككككككككككد تلثخق        
 3دتض إدات ".

إن أود من ا كككككككككككككتذمد محكككككككككككككهمت النهأ المت ث  مفومكككككككككككككو اللووم  أم ر مجمي الدول         
أ المت ث  الم ككاولخ ن ودمخ   زن النهالفتي كك     مهمذ تالر الت  و يوا خثدمويال   مي  كك   إمكك خ  

نهأ مومكككككككككود  خي كككككككككه إلم المت ق م  شكككككككككتق دمم ادت  ت أن   ا المت ق إد إ ر   تتو ه و: " 
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النهأ  غض الينت دن متتو  ن   ككككككككواء أمون إ ككككككككي د النهأ إلم مونه مذخن   ل اة أو تذ ت 
 لك  زي  خفتتض أن المت ق  ات   و النهأ ال   إ ر  يشككككككك ه خن له الث يونن ومن در  الو ولده 

  ه النهأ".ال   إ ر   تتو

وو لك الشككككتخذ  دت ة النهأ المت ث  وتوخه   ه الل دد  الثمكككك  خ  نهأ مت ث  ديدم          
    ا النهأ  مو ن ن لد  ن الولخد إ  دا د ككككككككككككككوتخ  من إ دق الدول  وومه  أمت وأنهأن وإد وخه 

 1خذته الخور   لنهأ المت ث .

 الخصائص العامة للخطأ المرفقي. الفرع الثاني:

خي كككه النهأ المت ث  إلم اليشككك ه ا دات  أو يشككك ه المتا ق الذ م  و  ختلثق   ا اليشككك ه       
إ   وا كككه  أدمككك ء أو مونفخن ت  ذخن لإلداتق أو المتا ق الذ م ن ومن  ي   لن الفث  أن  ي ك 

 ن حختخن لمنهأ المت ث   م :

 مجهول يسمى بخطأ المرفق. أ: إما خطأوال

مجالود  و النهأ المومككككككككود  ال   خحككككككككذه أو خ ككككككككتلخد ي كككككككك   إلم مونه النهأ ال       
 مذخنن وخنالت    حوتتخن:

تتمدد الحككوتق ااولم    نهأ مت ث  اتتوه من هته شككن  والد لوي  مجالودن و  ا  -1
م  لدث    "إمخ  أوو ختا" لخن إتت  خال  مجمي الدول  أن ا داتق م اول  دن الل دد  
الت  أدة إلم إتككد جيككد  أدت ميكك وتاة د كككككككككككككككوتخكك  من المفتوض أن خ كككككككككككككككتذمككد ناللالكك  

جدوى ال ااد لود مذت   الشن  ال   أهمق م خ ن وهتؤ  ذد الل دد   دون لنتاهخش 
الي ت دمم المككككلخ ن وإد ا ككككتل لة ا ج    دمم   ا ال ككككااد و  لت ل  تذخن من ا ككككتذمد 
نتاهخش لثخثخ  ت ككككك  ة    و  ق المكككككلخ ن وم  خ كككككتنمحككككك  من   ه الثمكككككخ  أن النهأ 

                                                           
د. سمير دنون: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونيين المدني واإلداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  - 1
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المت ث  متتوه من هته شككككككككككككن  مجالود   خ ذد م ككككككككككككاولخ  ا داتق ان النهأ ختجت 
 أ     إلم نمد     خت المت ق الذ ر.

النهكككأ المت ث  الككك   خيت  دن مجمودككك  أنهككك ء اتتو كككة من هته مونفخن مجالولخنن  -2
   إمكككككككخ  "أيجم" ووتت      إمكككككككخ  "ال كككككككخدق ولثد د ت مجمي الدول  دمم   ه الل ل  

 واج ت" وتتمن  وإ  ذال  من نالد أن ال ككككخدق  واج ت دنمة إلم م ككككتشككككفم دموم     
خور ولر ختر  لحككككككككككال  إ     ونت    يفي الخورن وت ر الذالج ا داد متمككككككككككال   حكككككككككك  ؤ

وتو خة إدت يثمال  إلم م كككككككككككتشكككككككككككفم ونتن وتخن من نالد التلثخق ال   إ ر    الثمككككككككككك ء 
ا دات  أن  ككك ه الو  ق خذود إلم ددق أنه ء     كككخت الم كككتشكككفم تتمدد    ددر متاإ   

التإ    ال ككككككككككككخ   من نالد يثد المككككككككككككلخ ن و  خ ن  خ ه اله خه المنت     ا يذ شن 
و  لت ل  ادت ت مجمي الدول  أن   ه اانه ء مت ثخ  تي كككه إلم الم كككتشكككفم   ككك ه  كككوء 

 ت خخته ولخي أشن   مذخي .

 موظف معين سمي بالخطأ المرفقين. أإما خط ثانيا:

و  ا اليو    خهتؤ أ  إشككو د ان متتو   مذتوه مم  خ كككالد تلدخده وتلدخد ا داتق الت        
 1خيتم  إلخال  و  لت ل  تلممال  الم اولخ . 

 مظاهر الخطأ المرفقي. الثالث:لفرع ا

أن خذته النهأ المحكككمل   تذتخه  كككم   دن هتخق تمخ ه دن النهأ الشكككنحكككك ن خمون       
 أو  تلدخد من  تهن و   و لت ل :

 التنظيم السيء للمرفق العام. أوال:

مدال أن خي  الثك يون ال مكد  دمم أن ال مكدخك ة مم مك   تينخر مت ق مو  ل  اللتخق و  ا        
  " ن مشخش" مد  مدخ  النتوهن وتتمن  وإ  ذال     أي  شه لتخق  ت تخخ م  لدث    إمخ

   محكككيت التج تق ت  ت لم كككخد  ن مشكككخش وخذود اللتخق إلم تم  مفتإذ ة من  22/50/1191
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 خم   الغت   ا داتخ    لملوم  الذمخ هته أهف د خلتفمون   لمولد الي و  الشكككككككككككككككتخهن ولثد إتتة 
 ق "لخككث أيكك  خيجر دن الممه أن النتوه الت  تمككة  خالكك  موكك  لكك  ختذمق  مت ق موكك  لكك  اللتا

اللتخق ت خن يث     الو كككككك  د" لخث خت خن لخي   أي  لر خوجد أ  نهأ    تينخر و ككككككخت مت ق 
الذ ر لمو  ل  اللتخقن إن إتات  ن مشككككككككخش ال   خشككككككككخت إلم ددر وجود نهأ    تينخر و ككككككككخت 

   1خذت ت نهأ مت ثخ . مت ق د ر خ ت ن دمم أن  وء تينخم  و خته

 التسيير السيء للمرفق. ثانيا:

دوان الذمومخخنن المجمي اادمم  ت  دن دكدر وف ءق أو ددر تمون اا ك ا الت كككككككككككككككخخت اليك       
مد د: ا داتق تونه شكككككككككككنحككككككككككك     شكككككككككككتوه  خت ين مخ  وتمت مدق هوخم  لو   2/50/1199

خشكككككود نه   محكككككملخ  مم م  لم كككككاولخ  ياللن  لكن وتثور  تحكككككلخت ا جتاءن  زن   ا التأنخت 
 ا داتق.

 عدم تسيير المرفق أو الجمود اإلداري. ثالثا:

من الم د خشككككككككككككككود أوتاق محككككككككككككككت خ   ومد د  لك تمث  ألد وت ه المكككككككككككككك ه لإلخدا  م مغ        
  ه ااوتاق لخن إحككككدات أوتاق محككككت خ  يثدخ   خ ددخي ككككم أن حكككك دتتال  الشككككته  الثمكككك  خ ن و 

جدخدقن   ذد اللور     تاج دن حكككك له الم دن إ ر   ا اانخت   لمه ل   لم ككككاولخ  و اتق الذدد 
ولحككككككككد دمم لثوإ   كككككككك ه إ م د و ته المكككككككك ه المذت ت دوي  لمدول ن مجمي الج ا ت والغت   

 1192.2أ تخد  11ا داتخ ( 

 مة الخطأ المرفقي.درجة جسا الفرع الرابع:

خمخ  الثمكككككك ء ل ككككككه دتج  ج كككككك م  النهأ لومككككككت يو  من المتدتج  خن النهأ ال  ككككككخه والنهأ 
الج ككخرن و  ا التمخخ  ختت ه  ه خذ  اايشككه   تمك الت  تثور    دمد د د ن  ككالد ااداء تتته 
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تته إ   تالنهأ ال  كككخهن  خيم  تمك المذثدق والحكككذ   أو  اة النهوتق   الم كككاولخ  دمم أ ككك ي
 الم اولخ  دمم أ  ي النهأ الج خر.

و   الذ دق   ليتخج  الميهثخ  لنهأ مولد لمككككككككككتت  و ا إتات  م ككككككككككاولخ  ا داتق الت  خجه      
 1دمخال  إحالل     الواإت.

 الالمشروعية والمسؤولية. أوال:

وون ال كككككمه ن وختنمكككككت الثتاتاة ا داتخ  إلم تإ    إمككككك  خ  تتر دن هتخق ددوى تج و        
إلغ ء الثتاتاة ا داتخ   خت المشكككككتود   و يتخج    ه التإ     خيم  تتج كككككد ددوى الم كككككاولخ     
تذوخض المكككلخ  دن المكككتت ال   للق  ال    ككك ه الذمد الممكككت  كككواء إ يويخ  أو م دخ ن و  ا 

ذتو   الم م   كككيل ود  خ ي  من نالد النهأ المت ث  دن هتخق ال لث    دخوه الثتات ا دات 
 و  :

 عيب عدم االختصاص:-1

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 حككككككككككوت وأشككككككككككو د  الي ك ا نتحكككككككككك   المو ي ن ال م ي  

 2والمومود . 

ول لك تتت ه إوادد ا نتحكككككك     لين ر الذ رن و  لت ل   زن دخه ددر ا نتحكككككك          
ختذمق   لين ر الذ رن  د  و الذخه الولخد من دخوه ا لغ ء ال   ختحد   لين ر الذ رن و  ا 
م  أودت  ملوم  الثمك ء ا دات  خثولال : "  ا الذخه   خ اد لتم الخور  و الوج  الولخد من 

 3ال   ختذمق   لين ر الذ ر". أوج  ا لغ ء

إوادد ا نتحككككككككككككككك   و ن الثتات  ز ا م  ن له تجد ا داتق محكككككككككككككككدت الثتات ا دات         
ا دات  مذخ   خذخه ا نتحككككك  ن وم كككككتولخ      اة الوإة إلغ ء الثتات لذدر مشكككككتودخت ن 
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خ ن لخن   لم ككاول أم    لي كك   لم ككاولخ  ا داتق    الذخه  زن الثمكك ء ا دات    خلور دا م 
خثتت       ذض الل  ة  ثه وم     ل ل  ددر ا نتحكككككككككككككك   المومككككككككككككككود  لخث توون 

 المن لف  ج خم .

 عيب الشكل:-2

  دت  ت أن الثتات ا دات  دمال إ يويخ  إداتخ   خجه أن ختج ككد    منالت ن تج  أ         
  د أن خ ككككككتو   مجمود  ا جتاءاة والشككككككومخ 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 

مت ال   خاد  إلم إلغ ء الثتات ا دات ن أم    لي كك   لمتذوخض أ  الم ككاولخ ن المشككتودخ  اا
 زن الثم ء ا دات    خجذد دخه الشود دا م  نهأ مت ثخ  ختته م اولخ  ا داتق  الو شته 

الم ككككاولخ  ا داتخ     يه ق أن خوون الشككككود أ كككك  ككككخ  وجو تخ ن والشكككككود الجو ت  أو لثخ ر 
وت وخي  الث يون حككككككتال  دمم متاد ت ن أم  إ ا و ن الشككككككود د يوخ  اا كككككك  كككككك   و ال   خ 

لخث تممك ا داتق ددر إحككككككدات الثتات ا دات     الشككككككود المهموه  ال م ككككككاولخ     دخه 
الشككككود   توون ا داتق م ككككاول  إ  إ ا و ن أ كككك  ككككخ    د يوخ  مد د  لك  حككككد المونه من 

 لف   ي  جو تخ . خت إل لت  دمم المجمي التأدخ     لمن 

 عيب مخالفة القانون:-3

إ ا مك  وك ن ملكد الثتات ا دات   ك ا منك لفك  لمثك يون  مذي ه الذ ر الوا كككككككككككككككت و ن مذخ          
وموويك  لوجك  من أوجك  دكدر المشكككككككككككككككتودخك  الموجه  لغ ء الثتات ا دات  والمتته     ذض 

والثمككككك ء الفتي ككككك  مخ   خن ددق الل  ة لم كككككاولخ  ال كككككمه  ا داتخ  أو مووي  لنهأ مت ث  
 ل  ة دمم اليلو الت ل :

إ ا وكك يكككة منكك لفككك  الثكك يون تتجت إلم الثتات ا دات  إككد نكك له إكك دككدق "لجخكك  الشككككككككككككككك ء  .أ
  مالمثمككك    "  زن مجمي الدول  الفتي ككك   تثمككك       ه الل ل   م كككاولخ  ا داتق إ ا 
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ج ككككخم  إ ا أنمة ا داتق  م دأ تتته مككككتت الد اا تاد ان المن لف       ه الحككككوتق ال
 أ     ت تم م  متوتق ا تثتات اللخ ق ا جتم دخ .

دخه من لف  الث يون الي ت  دن امتي   ا داتق الم ككككككككككككتمت دن ته خق الث يون أو الال ل ن  .ه
 إتت المجمي م اولخ  ا داتق      ه الحوتق.

جتم  الث يون أو تمتيت خمنك لفك  الثك يون م ك شكككككككككككككككتق من لف  ن  تق لخث تأت  ا داتق دمال  .ج
دن دمد خوج   الث يون دمخال ن  ختته مجمي الدول  الفتي ككككككككك  م كككككككككاولخ  ا داتق      ه 

 المن لف .
من لف  الث يون    حوتق ا دتداء دمم لتخ  من اللتخ ة الذ م  و لث ض التذ ف  دمم  .د

 ن لف .    ه المألد اا تاد أو تثخخد مم ت   لق ميل  الث يونن  تثور م اولخ  ا داتق  
 عيب االنحراف في استعمال السلطة:-4

إن ا يلتاه    ا ككككككككتذم د ال كككككككككمه  ا داتخ  إد خوون نتوج  دن م دأ تنحكككككككككخ          
اا داه وإد خوون نتوج  دن ا جتاءاةن   ا وإد جذد الثمككككككككككك ء ا دات    ا الذخه نه  

تت  الد اا تادن    يلتاه  حو خثخر  وخ كتوجه الم كاولخ     كتمتات إ ا م  يجر دي  متت 
ال شكذ  الت  خ كذم  خال  تجد ا داتق إلم تلثخق أ داه وأ تاض شكنحخ ن أم  ا يلتاه    
حكككوتت  ال  كككخه  الت  تتمدد    من لف  تجد ا داتق الثتات لث ددق تنحكككخ  اا داه لخث 

مت تلثخثال ن اا خ كككمم تجد ا داتق إلم تلثخق محكككمل  د م  لإلداتق لر خذه  الث يون  كككمه 
 ال   إد ختته متت الد اا تاد خ توجه وخذثد م اولخ  ا داتق.

 عيب السبب:-5

و و ل ل  واإذخ  أو إ يويخ   ذخدق دن تجد ا داتق م ككتثم  دن إتادت  تتر  تول   أي          
ن إدات  دون أت إ ا تدند   تن   إتاومونه ا داتق  ن ا مخ تهخت أن ختدند أو أن ختن  إتات 

و ن الثتات ا دات   -خوون  ي ك   ه أ  دون وجود واإذ  م دخ  أو دون وجود ل ل  إ يويخ 
  ت مشككتو  أ  نهأ إ ا ممذخ   أو مشككو    ذخه ال كك ه وختلود الثتات ديد  لك إلم دمد  خ

 ككككككك ه مكككككككتات لمغخت أإ ر وتته م كككككككاولخ  ا داتقن   لثمككككككك ء ا دات   خ دق دن اللور  زلغ ء 
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  لتذوخض إ ا م  ت ك ه دن  لك مكتت وو ن ددر المشكتودخ  ج خم : "ددر الثتات إد خلور 
   1المشتودخ  وم   و محدت لإللغ ءن  زي  أخم  محدت لمم اولخ ".

 الخطأ الجسيم والخطأ البسيط: ثانيا:

إن تلدخد  وتق النهأ الج ككككككككككككككخر وفوتق لال  يه إال  ال ات  لر خغه دن أ و ت الفثال ء مي           
خذته النهأ الج كككككككككككككخر    تث كككككككككككككخم  الدالد  ل نه ء  أي : "ددر   د  بوتييهال داخ ن ل لك يجد 

 ن وأشد ر    ء    شاويالر الن ح الذي خ   شكاون الغخت  حوتق   تحدت من أإد الي ي لتح 
 ختذ تض مت ل ن اليخ ".و  ا النهأ 

ولون  وتق تلدخد النهأ الج ككككككخر    الذحككككككت اللدخث اتت ه  تذدد اادوات الم ككككككيدق إلم         
   2  ا النهأ. 

ودته اا كت   شك    النهأ الج خر  ثول : " و النهأ ااودت نهوتق من النهأ ال  خه"         
وأنتى  خت  اة نهوتق لون م   خن توجد دم  أنه ء نهوتتال  وامكككككككككككككككل   خت أي  خذتته  أي  

 كك ه وتمككك توجككد ودخت من اانهكك ء توون دتجتالكك  إكك  مكك  لمتثككدخت المتتدد أو المنتمه وتتجت    
اانخت مالم  تثدخت مدى ج كككككككككك م  النهأ إلم الث مكككككككككك ن و    لك خثود اا ككككككككككت   ألمد ملخو: 

خرن  ككخه والنهأ الج كك"  لثمكك ء خمخ  ل ككه دتج  الج كك م  لومككت يو  من التدتج  خن النهأ ال 
و  ا التمخخ  ختت ه  ه خذ  اايشكككه   تمك الت  تثور    دمد د د   كككالد ااداء تتته م كككاولخ  
إداتخ  دمم نهأ   ككككخه  خيم  تمك المذثدق والحككككذ   أو  اة النهوتق   تتته م ككككاولخ  إ  دمم 

 أ  ي النهأ الج خر.

إ م  الم اولخ  دن الفذد الح دت دن و حكف  د م  ختت ه أ ك  كخ  اشكتاه نهأ ج خر          
  ذض اليش ه ة ا داتخ  دمم ااإد  حذو  ة مم ت   تمك اليش ه ة.
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ومن  خن الته خث ة الثمكك  خ  لمنهأ الج ككخر إتات الغت   ا داتخ  لممجمي اادمم  ت تخخ         
   إمكككخ   تخق  ن  ككك لر حكككد المتو  ا  كككتشكككف    لمج ا ت الت  أشككك تة     1199أوتو ت  21

إتات   إلم نهأ ج كخر    ه ا  م د    ددر تينخه الجتؤ وا لج ر دن إجتاء دممخ  جتالخ  
 1 لر د د التلخر". لممددو " ن  

الج كككخر  أي :  و النهأ ال   خثت  دتج   خت خ كككختق و  خشكككتته أن وو لك خذته النهأ         
ال ككككككمه  التثدختخ  لملوم  المومككككككو  خوون متذمدا وا ككككككتنال    ا النهأ مم  خدند    لدود 
لوم  م ن الم كك  د الت  خنمككت إمكك ءوتوخخف   أي  نهأ ج ككخر أو يف    ا الوحككه دي   و لم

 2 خال  لتإ    ملوم  اليثض. المومو 

أم  النهأ ال  ككككخه  الي ك حككككذو      ومككككت تذتخه لمنهأ ال  ككككخه    مج د م ككككاولخ          
  تثدخته ل ه دي حت منتمف  تتمدد   :الم تشفم خثور الث م  ا دات  

اان   ذخن ا دت  ت ماللن ة الث مكككككككككك  الج ا  : إد خوون المككككككككككتت المتته دن دمد  -
الم ككككتشككككفم ي تج  دن نهأخن  م  نهأ إدات  ونهأ ج ا  ن  خ ككككتهخت الث مكككك  ا دات  
     ه الل ل  أن خثدت الماللن ة الموجودق    الثتات الج ا  ن ول  ال كككككككككمه     إد دق 

 توخخه الوإ  ت.
 متاد ق و   د المت ق. -

ال  إلم مولثد ا كككته   الثمككك ء ا دات  تحكككيخه يم  ج أ ككك  كككخ  من النهأ ال  كككخه وتث كككخ
 إ مخن  م :

اانه ء الي جم  دن تينخر و ككككككككككككخت متا ق الم ككككككككككككتشككككككككككككفم وتتمدد   ه اانه ء   :  -1
اانه ء ا داتخ ن التأنخت    ا كككككتث  د المتمكككككمن  كككككوء ا كككككتذم د أو نمد    الذت د 

 اله  ن ايذدار التإ    اله خ .

                                                           
في المسؤولية اإلدارية، الكتاب األول، المسؤولية على أساس الخطأ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  لحسين بن شيخ آن ملويا: دروس - 1
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مصطفى مجدي هرجة: المسؤولية التقصيرية في القانون المدني )الخطأ، الضرر، وعالقة السببية ودعوى التعويض ودرأ المسؤولية  - 2
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 1لثن.  ل اانه ء المتتو      تثدخر الذالج: و   تن  أ م خ  الل  ة المتذمث  -2

 المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ الشخصي. لمطلب الثاني:ا

ديدم  ختتوه ألد المواهيخن الذمومخخن نهأ شكككنحكككخ  خمكككت   لغختن  زي  خمون ماللثت         
أم ر الث مكككك  المنت    لمواد الذ دخ  ودمم الممككككتوت أن خهمه من الملوم  التذوخض أو أ  

لثك يون المكدي  أو الثك يون الجيك   ن وت كدو أ مخك  التوخخه لمنهكأن اي  دثو ك  أنتى ه ثك  لثوادكد ا
إ ا لر خون شككنحككخ  خحكك ت نهأ مت ث  خم ر م ككاولخ  ا داتق أم ر المل ور المنتحكك     ااموت 

 ا داتخ  ودمخ   يتي ود      ا المهمه النهأ الشنح  من نالد:

 مفهوم الخطأ الشخصي. الفرع األول:

الشكنحك  ل ه   ختخت أي :  و ال   خنالت  خ  ا ي  ن  يث  ح  وتالوتات ن  الو النهأ        
خوشككككككه دن الذون ودن يخت     اا ى و و خ خن أن يشكككككك ه الذون خمخم   ده شككككككنحكككككك   خت 

 2ونخف .

وو لك خذت   دم ت  ومكككككككخ ه  أي  النهأ الحككككككك دت دن الذون الذموم  وال   خذ ت دن        
 3م تغال حفت  الونخفخ  وتأدخ  مال م  و  دالإ  ل    لونخف . يخت     إلداث أ ى لمغخت

 أي  النهأ الشككككنحكككك   و أ كككك ي النهأ الج ككككخرن وو لك اا ككككت    "ج  "وخثود اا ككككت          
دوج   ل    النهأ الشنح   و ال لث دن الالده المت ت من هته المونه ولخ ة ج  م  

 4النهأ.
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 تصنيفات الخطأ الشخصي. الفرع الثاني:

دمم الت ر من حكككككذو   ا ل ه   جمخت اانه ء الشكككككنحكككككخ  وتحكككككيخفال  والت  خمون أن        
تنالت إ  أي     مو ن التذته دمم دالث    ة و ختق لمنهأ الشككككككككككككنحكككككككككككك  و   النهأ الذمد  

 والنهأ الج خر الغخت دمد  والجتر الجي    لمذون الذموم .

والنهككأ الج كككككككككككككككخر الغخت دمككد  تهتإيكك  إلخالمكك     المهمككه الدكك ي  من   كك لنهككأ الذمككد        
 الم لث ااود    أيوا  النهأ يت ا  تشال د  أمدم .

أم  الجتر الجي    تثحد    المن لف  المتتو   أدي ء مم ت   الون  ه ون تج   ه اانختقن        
وختته أمككككتاتلا ولون هن د د  م ككككاودن دن ود دمد ن ها  زن المونه  ي  حكككك ت وأ  موا

إكد خلدث أن ختتوه المونه أدي ء تأدخت  لونخفت  نهأ خشكككككككككككككككود د دق الث يون الذ ر  مدال ت خي 
ال مكككدخككك  المومه  كككزجتاء جمت اامواد خم ر المواهن  كككأن خكككد ت لككك  م م  مذخن من المككك د أو خثور 

 لت ل  ر وخلتمد   تالدخده   لموة  وا ككككككككككككه   ككككككككككككالؤن و ي  ختتوه جتم  خذ إه دمخ  الث يون الذ 
 1جمخت الذواإه  م   خال  التذوخض.

 العالقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المبحث الثالث:

لثد وجد  ث  الث يون ا دات  حذو   و ختق    ومت تذتخه لمنهأ المت ث  وو لك النهأ        
الشكككككككنحككككككك  و و م  ت ذ  حكككككككذو      ومكككككككت مذخ ت وامكككككككت ج مت   حكككككككد  خيالم ن ومدد   ه 
الحكككذو   تمث   دثمال  دمم الثمككك ء ا دات   ختذخن دمخ  من نالد م  خذتض دمخ  من مي  د ة 

 خن النهأ المت ث  والنهأ الشككككككككنحكككككككك ن و  ا  و الدوت اله خذ   ومككككككككت مذ خخت ج  خ  لمتمخخ 
لمثمكك ء ا دات    دت  ته ما كك كك  إمكك  خ  تأ ككخ كك  خ كك  ر    إت كك ء إوادد الث يون ا دات  أن ا 
 ذخن ا دت  ت تهوتاة المجتمت و كككك  ت ا دت  تاة اانتىن وإ د دتض اجتال داة الفث  وو لك 
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م   و نهأ شككككككنحكككككك  خذي  أن يوون أم ر نهأ مت ث  و ي    لي كككككك   لمثمكككككك ء تجدت إلم تلدخد 
 1 .مت ثنهأ ت ت  الذالإ   خيالم   م  نتج دن وحف  نهأ شنح  خحه لتم  دمم أي  

 معايير الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المطلب األول:

 ن    داتق ا داتخا داتخ  دمم تمخخ  وامكككككككت  ز ا و ن  ي ك نهأ مت ث  تثور الم كككككككاولخ        
نهأ شكككككككنحكككككككك    لذون الذموم  خجخه دمم  لك أم ر  إ ا وجد ي  تشكككككككتخذ ن أم  إ ا و ن إ 

 الث م  المنت    لينت لممواد الذ دخ  ومدي ن جي   (.

ومت   ا  زن الوإ  ت لخ كككككة دا م   ال ه ال  ككككك ه  والميهثخ   الي ك ل  ة خمون أن تجتمت       
 والم اولخ ةن ومن المي  ه تلمخد يت     لك. خال  اانه ء 

 حاالت الجمع. الفرع األول:

إن المككككتت الواإت دمم شككككن  إد خجد محككككدته أو  كككك       نهأخن نهأ ا داتق ونهأ        
الذون الشككنحكك ن وخوجد   لت  جمت    اانه ء وإد يجد  كك ه المككتت    نهأ والد  ثه  و 

مت  لك إلم تتتخه م ككككاولخ  الذون وم ككككاولخ  ا داتق نهأ الذون  حككككف  شككككنحككككخ  وال   خاد  
 و  ا  و الجمت    الم اولخ ة.

 الجمع أو تعايش خطأين معا. أوال:

     ه الل ل  خوجد اتت  ه لنهأ مت ث  ونهأ شكككككنحككككك  ومحكككككدت لممكككككتت ومد د  لك        
أن : دنكككد المكككدد  إلم موتكككه ال تخكككد لث ض لوالككك  وديكككد نتوجككك   لن Angaet RGJAلور 

ال  ه المنحكككككك  مغمق  مو  خنتج من الموته خمجأ إلم   ه منحكككككك  لممونفخنن وديد  اك 
أم ككككككك     ث ككككككوق من هته الم ككككككتندمخن ال خن ألثوا    ن تج  م كككككك  خن ل  و ككككككوتان و ي ء دمم 

 ددوى الممتوت اتتأى الث م   أن الل دث يت  دن نهأخن  م :
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الملدد   لمت ق  كككككخت  شكككككود  ككككك ءن  نهأ مت ث  ي ت  دن  مق موته ال تخد إ د الوإة -
 و  ا  و محدت المتت.

نهأ شنح  ادوان ال تخد ال خن د مموا الممتوت  ث وق دوض ددوت  إلم النتوج من  -
 الموته  الدوء.

  الي  جمذة الم اولخ  إ  أن ا داتق مداي  من جال  واادوان من جال  أنتى.   

 وحيد وجمع المسؤوليات.خطأ  ثانيا:

  ه الل ل  خوون المكككككككتت محكككككككدته نهأ والد و و نهأ الذون الذموم ن ولوون   ا           
نهأ شككككككككككنحككككككككككخ ن  خجه أن خم ر م ككككككككككاولخ  الذون  ثه ولون اامت لخي و لك دا م  و  ا أدت ال

التهوت الو خت والال ر لمثمككككككككك ء  ثد  دأ   ا اانخت  تثدخت أن النهأ الشكككككككككنحككككككككك  المتتوه أدي ء 
م كككاولخ  المحكككمل  أو المت ق و   تهوت  لق إتت  أي  لتم ولو و ن الندم  و مي  ككك تال  خم ر 

 النهأ ن تج الندم   زن النهأ الشنح  خمون ل ه االواد إل ار ا داتق.

 / الخطأ المرتكب أثناء القيام بالخدمة:1

تأ كي الثمك ء    شكأن  لك دمم الوإ  ت الت   ملة لمجمي الدول    تن   إتاته  ت تخخ        
نالد ألد اادخ د الملمخ  ينمة  Epouschemonnier (AGJA)   إمككككككككككككككخ   29/59/1112

م كككككككك  ث  لحككككككككخد اللم ر مت الذمر أن ت خي ال مدخ  إد تر تي خال  إلم اانه ت الت  تيجر دن  لك 
وإد أحككككككخه  وج ن  جتوؤ ول و  اللحككككككود دمم تذوخض ه ة اامنن   كككككك ه ددر وف خ  التخ 
  م  شتق ددوتخن اديخن:

ددوى أم ر الث مكككككك  الذ د  مككككككد ت خي ال مدخ  لنه   الشككككككنحكككككك  وإد لور دمخ   د ت  -
 تذوخم ة.

وددوى أم ر الث مكككككككككككك  ا دات  مككككككككككككد ال مدخ ن و ي  هتلة مشككككككككككككوم  مذت   وخه تدند  -
ن ن  تخ  أ  نهأ من هت ال   د من هته ت خ ال  شنحخ  ال مدخ   م  أي  لر خو م اولخ 

 ثهن ولون الث مككك  وتلة تأدخت الماللن ة الال م  لككككككككككككككككك "لخون  مور" لر ختوإه ديد   ه 
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الحككككذو   وادت ت  أن المت ق  و ال   إدر المي  كككك   لوإو  النهأ و  ا النهأ   خيفحككككد 
  ل   زن م كككككككككككاولخ  ال مدخ دن المت ق ال   خجه دمخ  تلمد ج ء من الم كككككككككككاولخ ن و  لت

 تجمذ  مت الم اولخ  الشنحخ  لت خي ال مدخ .

 / الخطأ المرتكب خارج الخدمة:2

من الميهث  أن خثت النهأ الشكككككككككككنحككككككككككك  المتتوه ن تج الندم  دمم د تق الذون ولده        
دت لد مدخت وخثحكككككككككككككككد مكككككككككككككككم ن تذوخض  وخجكه أن ختتتكه دمخ  م كككككككككككككككاولخت   ثهن ومت  لك وام

 زن الث مك    ه إلم ت ي  لد من له وإد وجد الثمك ء محدت اللد    لوادث  الممكتوتخن
المتوت الت  و ية من ا نتحككككككككك   ا دات  وي اك إ د أن خذالد الث يون  ال  إلم ا نتحككككككككك   
الثمككك    و نحكككو  اللوادث المتتو   من إ د ال خن خ كككتلممون ال كككخ تاة ن تج الندم ن و   

يال   ثد ادت ت الث مكك   أن "الل دث ملد ي ا    خمون الينت  كك خد تذوخض اامككتات الي تج  د
إلخ     نتوه الثمككككككككخ  مي ة الحككككككككم    لمت ق  مجتد وون النهأ    اتت  ه وحككككككككم    لمت ق 

   1مالم  و ية م خم   زن م اولخ  ا داتق تشتتك مت م اولخ  الذون.

   إمكككخ   1199ج يف   22و  ا م  إتته المجمي اادمم    المخدان ا  كككتشكككف              
ال ككككخدق "حكككك خف " مككككد م ككككتشككككفم اانمككككتخ  الت  ادت تة أن المككككتت ال   للق   لشكككك ه  ذد 

ي ت  دن نهأ مت ث  ت ر إتات الث مككككككككككككككك  الج ا   ال     penterمذك لجتك  من هته اله خكه 
 2وحف    له  ت الشنح .

 نتائج الجمع. الفرع الثاني:

خاد  إلم يت    مذثدق متذمث   ثوادد ا جتاءاة و ثوادد  إن ا دتتاه  جمت الم كككككككاولخ ة       
 ت وددوى التجو  و  :التذته دمم التوال  لددوى الممتو  المومو ن ومن المي  ه
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من أجد م  شكككتق النحكككوم  ولو  خلحكككد الممكككتوت دمم تذوخض  زي   دعوى المضأأرور: أوال:
 خنمت لمثوادد الت لخ : 

 مد من الولك  النخك ت    الماللثك ة الت   كزموك يك  م ك شكككككككككككككككتتالك  و زمو ي  همه التذوخض  -1
الت  تينت    المواد ا داتخكك ن أو همككه التذوخض من الذون أمكك ر ا داتق أمكك ر المجكك لي 

 الث ح  الذ د ن أو ا تذم د ال  خمخن مذ .
و و  خمون الممككككككككككتوت جمت التذوخمكككككككككك ة واللحككككككككككود دمم تذوخض ممكككككككككك ده دم    -2

م ككككككككككككتلقن ول لك  زن الث مكككككككككككك  خت ه د ت مجمد التذوخض من هته الشككككككككككككن  الذ ر 
 مم كك للمود ملككد الممكككككككككككككككتوت    جمخت اللثوق الت  تنالت  لثكك ن و   لكك لكك  اللور د

الذون من إ د المل ور الذ دخ ن  زن الممكككككككككككتوت المذوض لن خ كككككككككككتهخت إ ض أخ  م  ل  
 والت  تتجت إلم ا داتق.

ذكككد أن تكككد ت ا داتق وككك مكككد التذوخضن  كككزموككك يالككك  أن تتجت دمم الذون   دعوى الرجوع: ثأأانيأأا:
ت ت       الم كككككاولخ  ودمم الذوي خمون أخمككككك مكككككتلمو ل ت     كككككتتداد الم م  ال   د ذت  لث ء ل

ددوى دمم ا داتق من هته الذون   كككككتتداد م  د ذ ن وأنختا  زن ا داتق ت كككككتهخت إدن د الغخت 
   1وم اود    النحوم .

   ددوى أودت ا كككككككككككتذم   ان المكككككككككككلخ  تفض    أ مه  اإلدارة ضأأأأأأأد العون:دعوى  -1
الل  ة ت ت ددوى التذوخض مكككككككككككككد ا داتق وإد ت ض الث مككككككككككككك  ا دات    ا اليو  من 

 ومككت مجمي الدول  الفتي كك  الشكككتوه الت لخ  لث ود   ا اليو   1101الدد و  إلم   خ  
 من الددوى:

   ه الددوى.ا دتتاه إ يوي  لإلداتق  لق تإت  -
لق الث مككك  ا دات     تثدخت وتلدخد اللحككك  الن حككك   م كككاولخ  ا داتق والمونهن  -

وخلق لإلداتق    ل ل  جمت الم كككككككككاولخ ة أن تهمه ت كككككككككدخد الم م  ا جم ل  الت  د ذت  
 من إ د.
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   أدت لجخولوون الثتات الثمككككككككك    حككككككككك دت مكككككككككد ا داتق دن ددوى التذوخض   ختمتت  -
خ     مواجال  المونهن ل لك خمون لممونه المه ل   أدي ء الددوى الشككككككك ء المثمككككككك   

 لمتاجذ  تثدخت إخم  التذوخض.
تث كككد  ككك ه الكككددوى ديكككدمككك  خلور دمم المونه من هته  دعوى العون ضأأأأأأأأأأد اإلدارة: -2

الث مك  الذ د   تذوخض الملخ   خيم  تذود م اولخ  المونه إم  إلم نهأخن شنح  
م  نهأ اتتوه من هته مونه ومت ث  و مككككمة المككككلخ  ت ت ددو  ى مككككد المونه وام

 ل  ه  ت مت ث .

 ومت  الل لتخن خت ت المونه الددوى خهمه  خال  التذوخض ل كككه ي ككك   م ككككاولخت  أو        
تذوخمك  و مد    ل ل  م  إ ا أد ة أن النهأ ال   و ن ال ك ه    لدوث المتت  و نهأ 

 مت ث .

و   ددوى جكك   ق ديككدمكك  تككد ت ا داتق  ذض التذوخمككككككككككككككك ة  دعوى اإلدارة ضأأأأأأأأأد الغير: -3
ادوايال  ال خن وإت دمخالر مكككككككتت خ ككككككك    الغخت وا داتق  ي  تلد ملد لثوق الممكككككككتوت 
لملحكككككود دمم ا كككككتتداد الم  ل  المثدم  من الغخت ال   دد م كككككاو . و  ا م  ي  دمخ  

ل شكككن  ن وديدم   المتذمق  دد و  التذوخض المدي  10/12/1190ا مت الماتخ    
  خوون لمممككككككككككككتوت دوي  دمومخ  ختجت إلم إوادد مه ث     مج د ا ككككككككككككي ده المككككككككككككتت 

 1وا دف ء من الم اولخ .

 معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: المطلب الثاني:

فتإ   خن تإ د التهتق إلم المذ خخت الفثالخ  والثمكككك  خ  خجدت  ي  ا شكككك تق إلم يشككككأق  وتق ال       
النهأخنن وو ن  لك  ذد إإتات م دأ م ككاولخ  ا داتق الذ م      تي كك  دن اانه ء الحكك دتق من 
مونفخال  ودم لال     لدود انتحككك حككك تالر الملددق وو ن أود ا كككتذم د لال ه التفتإ  الشكككالختق    

ال   ي   من انتحككككككككك   المل ور  1193جوخمخ   35   لور  خمة الحككككككككك دت     1193د ر 
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دد و  الم ككككككككاولخ  الموجال  مككككككككد المونفخن الذمومخخن إ ا و ية الم ككككككككاولخ  م يخ  دمم  ذ دخ ال
دمد إدات  ولم  و ن ا نتحككك   لال ه الددوى خيذثد لمثمككك ء ا دات   زي  ختتته دمم  لك أن 

 1الددوى خجه أن توج  مد ا داتق الذ م  و  لك ا توجه التفتإ   خن النهأخن.

 المعايير الفقهية. الفرع األول:

 ومن  خن أ ر الينتخ ة واا و ت الث يويخ  الفثالخ  الينتخ ة الت لخ :       

 معيار النزوة الشخصية. أوال:

ول كككه   ا ا تج ه توون أم ر نهأ شكككنحككك  إ ا حكككدت  الفرييري كككه   ا المذخ ت لمفثخ        
التحكته دن الذون الذموم ن وي ت دن ي وق شكنحكخ  و كوء يخ  لدخ  أو دا ت شنح  أو  خته 

ألد   ه الل  ة تلمد المونه و مد  أوجه ايتث ر و خت   من الم كككككككككك  د الدانمخ ن  زن توا تة
 لممت ق   .الم اولخ  و  دالإ  

  ا المذخ ت دمم أي  تو د    م ككككككككككككككك  د دانمخ  ت يم دمم اليخ  و و م  جذم   ولثكد ايتثكد       
ختحككككككه   لغموض ومت  لك إد ه ث  الث مكككككك  ا دات  إ ا ا ككككككته   من نالد م   خن خدخ  من 

 وإ  ت توخخه يخ  الف دد أو الذون الذموم .

 معيار الهدف. ثانيا:

 ر نهأ شككككنحكككك  إ ا و ن الذون الذموم  تحككككدته الفثخ  دوج  والثحككككد مي  أيي  يوون أم       
أو ن حك ن  ز ا د ة  لك تلمد الم اولخ   خ كذم من نالد تحكت   إلم تلثخق أ داه شكنحكخ 

و مم  أم  إ ا تحكته من أجد تلثخق المحمل  الذ م  وي  أم ر نهأ مت ث    لثم ء ل ه   ا 
  المومككو  ث  مذمث   المذخ ت  و الجدخت  تف ككخت مثحككد الذون من نالد التحككتهن  خفتت تلثخ

لخحككككككككد    اليال خ  لتلدخد أ ذ د التحككككككككته وتحككككككككيخفال  دم  إ ا و ية د م ن و  لت ل  يوون أم ر 
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مت ث  وختلمد المت ق الم كاولخ  أو ن حك ن  توون أم ر م كاولخ  المونه الشنحخ  و و  نهأ
 من ختلمد التذوخض.

التحكككككككككككككككته و  لك يوون أم ر م كككككككككككككككأل  ولثكد ايتثد   ا المذخ ت لووي   ي  دمم الغ خ  من        
 تتذمق   لذون الذموم  اامت ال   خمف   ذض الغموض دمم   ا المذخ ت. دانمخ 

 معيار االنفصال عن الوظيفة. ثالثا:

وخومن ممككموي     مككتوتق دتا كك  التذمق  شككأن دالإ   هوريوي ككه   ا المذخ ت لمفثخ         
التحكككككككككككته الحككككككككككك دت دن الذون الذموم    لونخف  أو المال ر الم كككككككككككيدق ل ن  ز ا د ة من نالد 

الثمكككك    أن التحككككته  تمككككت  مثتمككككخ ة الونخف  ولت دالإ   مال ر المونه وي  أم ر التلثخق 
و  ال ج    داتق الذمومخ  ود ذال  دمم نهأ مت ث ن أم  إ ا د ة تلمد الذون الم كككككككككككاولخ   ال خج
 تلمد م اولخ  نهأ  ذخد دن الونخف  ومال ر المونه.

خ كدو أن  ك ا المذخك ت وك ن دإخثك  وتو  دمم جوايكه مومكككككككككككككككودخك     التمخخ  وينتا لكدإت         
لول    ل خ  الفث  وه ث  الثم ء    ود من  تي   والدود المتأدتق  ين مال  الثم    وميال   الته

 الج ا ت.

 معيار الخطأ الجسيم. رابعا:

يوون أم ر نهأ شككككككككككككنحكككككككككككك  ومم  وي  أم ر نهأ ج ككككككككككككخر اتتو    جازوإد ي دى    الفثخ         
المونهن وأن ختتوه جتخم  خذ إه دمخال  الث يونن ولثد ايتثد   ا المذخ ت و لك لوون محككككككهمت 
النهأ الج ككككخر محككككهمت      خ  من ا هالق والشككككمولخ  والذمومخ   م    خمون ا دتم د دمخ  

   1 ث . لولده وأداق  حد  خن النهأ الشنح  والمت 

 المعايير القضائية. الفرع الثاني:

 ا تذمد وا تيد الث م  ا دات  الفتي   دمم المذ خخت الت لخ :       
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 إذا كان الخطأ منبت الصلة بالمرفق العام: أوال:

   ل ل  م  إ ا و ن النهأ المتتوه والمي ككككوه إلم المونه   دالإ  ل   ذمم  الونخف         
و      لخ ت  الن حكك  وم  لو نتج ختي ه   ككخ تت  الن حكك   أحكك ه ألد الم تق إهالإ  و ن إد اتت

الذ ر  المونهخذت ت النهأ    ينت مجمي الدول  الدول  الفتي كككك  نهأ شككككنحككككخ   مككككتتن  الي  
 خ أد دي  ولده أحال  واء أو ن دمدخ  أو  خت دمدخ .

 إذا كان الخطأ عمديا مستهدفا غير خدمة المصلحة العامة. ثانيا:

إ ا اتتوه مونه نهأ أدي ء مم ت ككككككككككككت  لمونخف  أ  إ ا و ن النهأ  خت مي ة الحككككككككككككم         
إحككككككد المونه المنها من وتا   أ تاض ومث حككككككد   لمت ق الذ ر  زي  خذد نهأ شككككككنحككككككخ  إ ا 

و   دمدا  يخ  ا يتث ر من نحكككككككككككم  أو  خت أ تاض و مث حكككككككككككد المحكككككككككككمل  الذ م ن وم  إ ا اتت
وأ وا    وزي كك ن  مككذف  الفييرمج مم  ومل   ق لحككدخق أو إتخه ل  أ  ختحككته دمم لد تذ خت 

وددر ت حكككككككككككككككتهن ووم  لو تذمد ألد وت خي ال مدخ ( أن خميت  ذض اان  ت الن حككككككككككككككك    لمجمي 
اه مت لد مونف  التمغت ال مد  دن حكككككلخف  مذخي ن  خيم  خ ود  ال  حكككككلف  أنتى أو وأن ختفق أ

ألد المث ولخن امككتات  مث  د ونت  ثحككد المي إشكك   خت المشككتود  دمم لج  التمغتاه المت ككد 
 إلم   ا المث ود اانخت.

 إذا كان الخطأ قد بلغ درجة خاصة من الجسامة. ثالثا:

  كككككككككك تال ن أو  ميإن النهأ  خت الذمد  ال   ختر اتتو    نالد الثخ ر   لواج  ة الونخفخ          
خمون ادت  ته نهأ شكككنحكككخ  لتم ولد ا كككتالده المحكككمل  الذ م  إ ا و ن النهأ ج كككخم  وتنالت 

 حوت   : 53ج  مت     

أن خنها المونه نهأ ج كككخم  وم  لو تالوت ألد التا ككك ء واتالر متاو ككك    ل كككتإ  دون  -1
 م تت.
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ختج و   كككككككككككمه ت  أن خنها المونه نهأ إ يويخ  ج كككككككككككخم  و لك وم     المونه ال    -2
وانتحككككككك حككككككك ت   حكككككككوتق  شكككككككذ  وم  لو أمت ألد المونفخن  الدر ل  ه خممو  ألد اا تاد 

  دون وج  لق.
أن خوون الفذد الحكك دت من ألد المونفخن مووي   جتخم  جي  خ  تنمككت لث يون الذثو  ة  -3

  كككواء أو ية الجتخم  مثحكككوتق دمم المونفخن وجتخم  إ شككك ء اا كككتات وجتخم  النخ ي  أو
وككك يكككة الجتا ر الجيككك  خككك  من جتا ر ا دتكككداء دمم ااشكككككككككككككككنككك   واامواد وجتا ر الثتكككد 

 والمته.

 1وم أل  ج  م  النهأ   ه تثدختخ  متتوو  لمثم ء.    

موقف المشأأأأأأأأأرع الجزائري من فكرة التفرقأأأة بين الخطأأأأ المرفقي والخطأأأأ  المطلأأأب الثأأأالأأأث:
 الشخصي.

لثد ت يم المشككككككت  الج ا ت    ه التفتإ  الشككككككالختق    الذدخد من التشككككككتخذ ة الوهيخ  الت          
المتذمق  2559خولخو  10الماتخ     53-59من اامت  31أحكككككككككككككدت  ن  الو ا ي     الم دق 

  لث يون اا كككك  كككك  الذ ر لمونخف  الذمومخ : "إ ا تذتض لمت  ذ  إمكككك  خ  من هته الغخت   كككك ه 
خجككه دمم الما ككككككككككككككك ككككككككككككككك  أو ا داتق الذمومخكك  الت  خيتم  إلخالكك  أن تلمخكك  من نهككأ    النككدمكك  

الذثو  ة المديخ  الت  ت كككمه دمخ  م  لر خي كككه إلم   ا المونه نهأ شكككنحكككخ  خذت ت ميفحكككال 
 2دن المال ر المووم  ل ". 

هأ الشكككككككككنحككككككككك  والنهأ   ا ويجد أن المشكككككككككت  الج ا ت  خأن  حكككككككككتال    لتفتإ   خن الن       
   الذدخد من التشكككككككككككتخذ ة الج ا تخ  الحككككككككككك دتق مي  م   و    الث يون ال مد   أودالمت ث ن ولثد 

من الثككك يون ال مكككد  الج ا ت  مثتت: "أن  100خي  دمم  ككك ه التت ثككك  ماوكككدا  لكككك    المككك دق 
ن و ال مدخ  وميتال مدخ  م كككككككاول  مديخ  دن اانه ء الت  ختتو ال  ت خي المجمي الشكككككككذ   ال مد  

 وم تندمو   أدي ء مم ت   مال مالر أو  مي   تال .
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الج ال  الثمكككككككك  خ  المنتحكككككككك  مككككككككد  ا ء    ل ل  وتم ر ال مدخ   ت ت ددوى التجو  أم ر        
 1اتتو  الر نهأ شنحخ ."

  ه اليحككككككككو  وامككككككككل  وجمخ  الد ل  دمم ادتي ق المشككككككككت  الج ا ت  لفوتق التفتإ   خن        
الشكككنحككك  لممونه الذ ر المتته والمولد لم كككاولخ  الشكككنحكككخ      مت  الم لخ  الن حككك  النهأ 

والنهأ المت ث  ال   ختته وخذثد م اولخ  ال مه  ا داتخ  الج ا تخ     الن خي  الذ م ن ت ر أن 
المشكككككككككت  الج ا ت  لر ختذتض      ا اليه ق لمذخ ت التفتإ  والتمخخ   الو اوتفم   لتثتخت والي  

م أن النهأ ا دات  المت ث  خوون ديد تأدخ  مال ر الونخف  الذ م ن ولر خ خن شككككأن ود مشككككت  دم
   منتمه الينر الثك يويخكك  الذكك لمخك  المثكك تيك ن وتتك م كككككككككككككككألك  تلكدخكد المذخك ت الجكك مت المك يت إلم 

 2جالود ود من الفث  والثم ء ا دات     الث يون ا دات  المث تن.
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المختصة للفصل في دعوى المسؤولية  والجهة القضائيةالفصل الثاني: الدعوى المالئمة 
 اإلدارية على أساس الخطأ:

هي وسيلة ف وقضائية عملية وقوة قانونيةتعتبر دعوى التعويض من الدعاوي األكثر قيمة       
نجد هيئات القضاء اإلداري الجزائري تباشر أمامها  والتطبيق لذلكقضائية كثيرة االستعمال 

لصيانة و السبيل القانوني لحل المنازعة اإلدارية  ولكونها تمثلباعتبارها محور للمنازعات اإلدارية 
 في مواجهة أعمال السلطة العامة. وحريات األفراد وحماية حقوق

 سوف نتطرق له من خالل المباحث اآلتية: الفصل بالتفصيل اسة هذاولدر       

 نظام التعويض على المسؤولية اإلدارية. المبحث األول:

الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس المبحث الثاني: 
 الخطأ.

 بعض صور المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ. المبحث الثالث:
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 المبحث األول: نظام التعويض على المسؤولية اإلدارية

تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوي القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات        
المادية و المترتبة عن األعمال اإلدارية  وجبر األضرارالمطالبة بالتعويض  وتهدف إلىكبيرة، 

المسؤولية المدنية قد يكون التعويض المحكوم به في حالة ثبوت إطار  ولذلك ففي ،1والقانونية
تلك المسؤولية إما نقديا أو عينيا على حسب األحوال إال أن األمر مختلف في المسؤولية اإلدارية 

 2التعويض فيها نقديا دائما بحيث ال يتصور التعويض العيني. والتي يكون

 منا األمر التطرق لدعوى التعويض بالتفصيل من خالل اآلتي:  ولذلك يتطلب       

     .وخصائصهاالمطلب األول: تعريف دعوى التعويض 

 سوف نتطرق لتعريف دعوى التعويض في الفرع األول أما الفرع الثاني خصائصها.     

   .لفرع األول: تعريف دعوى التعويضا

دة األمر تعريفها من ع وكاملة يتطلبلتحديد تعريف دعوى التعويض بصورة واضحة         
 نواحي كاآلتي:  

 لغة:تعريف التعويض  أوال:    

التعويض هو العوض بمعنى البدل أو الخلف، فقد جاء في لسان العرب أن العوض هو         
 3أخذ العوض أي طلب العوض.واعتاض البدل 

 الشرعي.          التعريفثانيا: 

مية فقهاء الشريعة اإلسال ويالحظ أنيقصد بالتعويض جبر الضرر بالنسبة للمضرور       
 يستعملون لفظ الضمان أو التضمين بدل العوض.
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 .التعريف القانوني ثالثا:

المصلحة و الصفة  ويرفعها أصحابتعرف بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها         
عويض قانونا، المطالبة بالت واإلجراءات المقررة وطبقا للشكلياتالجهات القضائية المختصة  أمام

إلصالح األضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط اإلداري الضار.  والعادل الالزمالكامل 
ذلك ألن  ،1قضاء الحقوق وأنها منالتعويض بأنها من دعاوي القضاء الكامل  وتمتاز دعوى

لطات إلى س وكاملة بالقياسالمختصة بدعاوي القضاء الكامل متعددة  ائف القاضيووظسلطات 
 المشروعية للقرارات اإلدارية لذلك اعتبرت من ودعوى فحصالقاضي المختص بدعاوي التفسير 

   2دعاوي القضاء الكامل إلى جانب دعاوي العقود اإلدارية.

دعوى التعويض بأنها: الدعوى التي يرفعها أحد األشخاص إلى القضاء  وكذلك تعرف      
 3للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف اإلدارة.

     .الفرع الثاني: خصائص دعوى التعويض

 :وهيتقسم دعوى التعويض إلى مجموعة من الخصائص        

                  .دعوى التعويض دعوى قضائية أوال:

 رتب عنويت، وقديماكتسبت دعوى التعويض اإلدارية الطبيعية القضائية منذ أمد طويل        
ن فكرة القرار كل م وتختلف عنلدعوى التعويض اإلدارية أنها تتميز  والخاصية القضائيةالطبيعة 
ة لقضائيالطبيعة ا ويترتب عن، وتظلمات إداريةاإلداري باعتبارها طعون  وفكرة التظلمالسابق 

 جراءات القضائيةواإلفي نطاق الشكليات  وترفع وتقبل ويفصل فيهالدعوى التعويض أنها تتحرك 
 قضائية مختصة.  وأمام جهاتالمقررة قانونا 
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 .دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية ثانيا:

أساس  وتنعقد علىتعتبر دعوى التعويض من الدعاوي الذاتية على أساس أنها أوال تتحرك       
في  تتمثل وذاتيةمصلحة شخصية  وتستهدف تحقيق وذاتي لرافعهامركز قانوني شخصي  حق أو

مادية عن األضرار ال وذاتية للتعويضمكاسب مادية أو معنوية شخصية  وفوائد أوتحقيق مزايا 
لتعويض ا وتعتبر دعوى، والشخصية لرافعها والمراكز القانونيةأصابت الحقوق  والمعنوية التي

، الضارو صاحبة النشاط اإلداري غير المشروع  والجهات اإلداريةكذلك ثانيا ألنها تهاجم السلطات 
 1وال تنصب كلية النشاط اإلداري الضار.

بحيث أنه في دعوى التعويض يشترط أن يستند الطاعن إلى اعتداء اإلدارة على حق       
اإلدارة على  اعتدت واإلدارة فإذافين هما الفرد أنها تبدو في شكل نزاع بين طر  وله بذلكشخصي 

على اإلدارة بسبب هذا االعتداء هو ما عبر  االدعاءأمر قانوني معين يرتب حقا للفرد جاز له 
 2عنه الفقهاء بأن قضاء التعويض هو قضاء حقوقي أو شخصي.

 .دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل ثالثا:

بأنها من دعاوي القضاء الكامل، ألن سلطات القاضي فيها واسعة تتسم دعوى التعويض        
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 

لحق بفعل النشاط اإلداري ثم سلطة تقدير التعويض، و سلطة البحث عما إذا كان قد أصاب هذا ا
والعادل الالزم إلصالح الضرر، فسلطة   نسبة الضرر و سلطة تقدير مقدار التعويض الكامل

الحكم بالتعويض، فسلطات القاضي في دعوى التعويض متعددة و واسعة، و لذلك كانت هذه 
تقليدي للدعاوي اإلدارية و الدعوى من دعاوي القضاء الكامل، وفقا لمنطق و أساس التقسيم ال

الذي يعتمد في عملية تضييق الدعاوي اإلدارية على أساس مدى حجم سلطات القاضي المختص 
 في الدعوى.
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 دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق. رابعا:

اإلدارية  وىوالمختلط للدعدعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق، وفقا للتقسيم التلفيقي       
وغير  اشرةوبصورة مبدائما  وألنها تستهدفقد على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة ألنها تنع
 قضائيا.  والدفاع عنهاحماية الحقوق الشخصية المكتسبة  مباشرة

تعرض ال والجدية عندهذه الخاصية عدة نتائج يجب أخذها بعين االعتبار  ويترتب على      
وتطبيق ضع و  والدقة فيالنتائج حتمية التشدد  والتطبيق وأهم هذهلدعوى التعويض بالتنظيم 

جدية و المتعلقة بدعوى التعويض لتوفير الضمانات الالزمة لفاعلية  واإلجراءات القضائية الشكليات
التعويض في حماية الحقوق الشخصية المكتسبة من اعتداءات األعمال اإلدارية غير  دعوى

 .والضارةالمشروعة 

يتمكن و إعطاء قاضي دعوى التعويض سلطات كاملة ليقدر ومنطقية  كما ينجم عنها حتمية       
صالح األضرارحماية الحقوق الشخصية المكتسبة  من التي تصيبها بفعل النشاط اإلداري  وا 

دد تقادم م ونطبق معالضار من عملية تطبيقها.  كما ينجم عنها أن مدد تقادم هذه الدعوى ساوي 
لتعويض أي تقادم دعوى التعويض عدد تقادم الحق الذي ا وتتصل بدعوىالحقوق التي ترتبط 
 تحميه هذه الدعوى.

الة في ح وااللتزام بهااحترامها  والتي يجبإذن هذه هي أهم خصائص دعوى التعويض       
التعرض لمعالجة دعوى التعويض بواسطة عملية التنظيم أو بواسطة عملية تطبيقها قضائيا 

 1البحث العلمي. وبواسطة عمليات

 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 نظرا لكونها 

مكانة بارزة بين الدعاوي األخرى وفقا دعوى شخصية، و من دعاوي قضاء الحقوق و تحتل 
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فهكذا تعتبر دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية من دعاوي  للتقسيمات المختلفة للدعاوي اإلدارة،
القضاء الكامل وفقا لمنطق و أساس التنظيم التقليدي للدعاوي اإلدارية على أساس مدى حجم 

و  تطبيقا لمنطق –الذاتية  –ية سلطات القاضي في الدعوى كما تعتبر من الدعاوي الشخص
أساس التقسيم الحديث للدعاوي اإلدارية القائمة على أساس طبيعة المركز القانوني التي تتحرك 

عوى د وكذلك تعدو تقبل على أساس الدعوى، و كذا طبيعة الهدف الذي تستهدفه الدعوى. 
أسس  الذي يستند إلىالتعويض من دعاوي قضاء الحقوق تطبيق للتقسيم المركب أو المختلط 

 1.وتطبيق الدعوىمما في عملية التقسيم  والتقسيم الحديثالتقسيم التقليدي 

 المطلب الثالث: عمليات تطبيق دعوى التعويض

ة أمام المصلحة القانوني ويدفعها أصحابتعتبر دعوى التعويض دعوى قضائية يحركها        
بة مقررة للمطال وشكليات قانونيةاءات بإتباع إجر  ويكون ذلكالجهات القضائية المختصة 

ذلك  وضارة وسنقوم بتفصيلبالتعويض عما أصابهم من ضرر بفعل أعمال إدارية غير مشروعة 
 من خالل اآلتي:

 الفرع األول: الشروط الشكلية لدعوى التعويض.

 الشروط وتحققلكي تقبل دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة البد من توفر       
 :وهي واإلجراءات لقبولها

 : شرط وجود القرار السابق لقبول دعوى التعويض.أوال

من الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض، شرط وجود القرار اإلداري السابق يستصدره       
كليات والشالشخص المضرور من السلطة اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري الضار وفقا لألوضاع 

تقديم عريضة دعوى التعويض أمام الجهة القضائية  وذلك قبلالمقررة،  القانونيةواإلجراءات 
 2المختصة.
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و يتعلق مفهوم القرار السابق في منازعات القضاء بما في ذلك منازعات التعويض المرفوعة أمام 
ا هالمحكمة اإلدارية بكونه ال يجوز للمدعي أن يخاصم اإلدارة أمام القضاء، إال بعد أن يطلب من

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 

إصالحا للضرر من اإلدارة مباشرة و بعد ذلك ترفع الدعوى القضائية تحت شكل احتجاج ضد أو 
 1القرار السابق الرافض لذلك التعويض.

و لقد استمدت فكرة القرار السابق أصل وجودها التاريخي من نظرية الوزير القاضي ففي        
تطبيقا  0791و عام  0971فيما بين مرحلة اإلدارة العامة القاضية التي سادت في تاريخ فرنسا 

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 

ية ي في مراحل ما قبل الثورة الفرنسعن فساد القضاء العادي في فرنسا و إفساده للنظام اإلدار 
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 

يما ظلمات اإلدارية المختلفة و السحريات األفراد، و ذلك بواسطة عملية الفصل في الشكاوي والت
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 

من قانون اإلجراءات  031زائري في المادة ولقد قرر المشرع الج ،2النزاع إداريا في هذه المرحلة
"يجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية  المدنية واإلدارية بأنه

 من نفس القانون.  017مصدرة القرار في األجل المنصوص في المادة 
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، ثابة قرار بالرفضالجهة اإلدارية المتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين بم ويعد سكوت      
أجل  سكوت الجهة اإلدارية يستفيد المتظلم من وفي حالةاألجل من تاريخ تبليغ التظلم،  ويبدأ هذا

شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين المشار إليه في الفقرة 
 أعاله.

ا، يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ أما في حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح له      
 تبليغ الرفض.  

  1."ةالعريض ويرفق معيثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة        

منها  إداري واستصدار قراراستشارة السلطات اإلدارية المختصة باستخراج  وتتم عملية      
إلداري ا وبفعل النشاطبواسطة تقديم طلب مكتوب عن طريق الشخص صاحب الحق المضرور، 

صالح األض وعادل لتعويضالضار يطلب فيه من هذه السلطات دفع مبلغ معين كافي   راروا 
 التي تسببت له بفعل النشاط اإلداري.

ري وى التعويض في القضاء اإلدافكرة القرار السابق شرط وجوبي لقبول دع ونظرا لكون       
القانوني  اموعناصر النظأجزاء  وعنصر منفي القانون المقارن فإن فكرة القرار السابق تعتبر جزء 

من  بدولذلك الللدعوى بصفة خاصة،  والنظام القانونيللدعوى القضائية اإلدارية بصفة عامة 
 :هيو مطلوب توفرها في الطلب ال والشكليات واإلجراءات القانونيةتوفر جملة من الشروط 

. يجب أن يقدم الطلب من الشخص المعني أي صاحب الحق الذي أصابه الضرر بفعل النشاط 0
ذا قدماإلداري الضار،   من نائب أو وكيل له يجب إثبات صفة هذا النائب أو الوكيل. وا 

يعلم  ى عليهوصوالمبالبريد المضمون  وأن يرسل ومثبت التاريخ. يجب أن يكون الطلب مكتوبا 1
الوصول ألن ذلك يعتمد عليه في مواد اإلثبات أو تحديد ميعاد صدور القرار اإلداري الضمني، 

                                                           
، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 5001فبراير سنة  53، الموافق لـ 8059صفر عام  81، المؤرخ في 09-01القانون رقم  1
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في بعض الحاالت في تحديد تاريخ بداية رفع دعوى التعويض أمام الجهة القضائية  ويعتمد عليه
 المختصة.

رار صالح األضمنصبا كلية على طلب التعويض إل ومحتوى الطلب. يجب أن يكون مضمون 3
.                                                    وواضحةمحددة  وذلك بصورةالناجمة بفعل النشاط اإلداري الضار 

اإلداري في القانون المقارن أنه ال يتطلب من الشخص المضرور أن يحدد  ويقرر القضاءهذا 
 في طلبه مبلغ التعويض.

 . يجب أن يوجه الطلب للسلطات اإلدارية المختصة.4 

المقدم من صاحب الصفة  وشروط الطلبهذه هي األحكام المتعلقة بضبط شكليات       
 إداري صريح أو ضمني واستصدار قراراإلدارية المختصة الستشارتها  والمصلحة للسلطات

 1منها.

 : شرط المدة لقبول دعوى التعويض.ثانيا

أشهر تبدأ من يوم التبليغ  4عاد رفع دعوى التعويض أمام المحكمة اإلدارية هو إن مي      
: " يحدد أجل واإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية  017الشخصي بالقرار أو نشره طبقا للمادة 
( أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من 4الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة )

 2ي الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي".القرار اإلدار 

كل من األستاذين " عمار عوابدي" و "رشيد خلوفي" ببقاء فكرة القرار اإلداري  ولقد ذهب      
يقوالن به على الضحية أن يرفع تظلما أمام اإلدارة قبل رفع الدعوى  وتبعا لما وعلى ذلكالسابق 

يرفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية في ميعاد  ضمنيا، بعدهامنها صريحا أو قرار  وينتظر صدور
 أشهر بعد صدور قرار الرد الصريح أو الضمني. 4

                                                           
 .393-322-323المرجع السابق، ص  النظرية العامة للمنازعات اإلدارية،عمار عوابدي:  1
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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 

من يوم  والتي تبدأأشهر  4فإنها ترفع ضد القرار اإلداري المدعى بعدم مشروعيته خالل ميعاد 
 1غ أو النشر.التبلي

 مده الميعاد المقررة لقبول دعوى التعويض لألسباب التالية: وقد تمتد       

ي خالل البعد المكاني عن مكان التقاض وذلك من. امتداد الميعاد بسبب بعد المسافات المكانية: 0
 كأن يكون المتقاضيين مقيمين خارج إقليم الدولة.

تقرير و الميعاد بسبب تدخل المشرع  وقد يمتد ام قضائيةوأحك. امتداد الميعاد بنصوص قانونية 1
 التعويض اإلدارية. وقبول دعوىجديدة إضافية للميعاد األصلي المقرر لرفع  مواعيد

. امتداد الميعاد بسبب طلب المساعدة القضائية: تؤدي عملية طلب المساعدة القضائية إلى 3
ات ال من تاريخ علم الشخص المعني برد السلطيبدأ في السريان إ وتجميده وجعله القطع الميعاد 

 المختصة على طلبه شخصا نافية كل جهالة.

. امتداد الميعاد بسبب الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض اإلدارية: 4
الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض سببا من أسباب  ويشترط العتبار

 عاد المقرر لقبول دعوى التعويض اإلدارية الشروط التالية:امتداد المي

عيد واإلجراءات والموا أ. يجب أن ترفع أمام الجهة القضائية غير المختصة في حدود الشكليات 
 الدعوى أمام جهة االختصاص القضائي. وقبول هذهلرفع  المقررة

 القضائية غير المختصة بعدم اختصاصها بالدعوى. وتصلح الجهةب. يجب أن تحكم 

ج. يجب أن ترفع دعوى التعويض أمام جهة االختصاص القضائي المختصة بها خالل الميعاد 
 أشهر في النظام القضائي الجزائري. 4 وهو ميعادالمقرر 
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 1التعويض. وقبول دعوىهذه إذن أسباب امتداد الميعاد المقرر لرفع       

 دعوى التعويض.  والصفة في: شرط المصلحة ثالثا

جهات يحققها المدعي من عملية التجائه إلى ال والفائدة التيإن المصلحة تعني في القانون المنفعة 
 2األضرار التي أصابتها.  والتعويض عنالقضائية المختصة للمطالبة بالحقوق 

والقضاء  ويشترط القانونهذا  3من أجله رفعت الدعوى. والهدف الذيفالمصلحة هي الغاية      
صلحة والمالشخص صاحب الحق  ومباشرة بين ورابطة شخصيةالشرط إلثبات وجود عالقة  هذا

ض إلى التعوي ومنها دعوىتتحول الدعاوي القضائية  وحتى ال، والخصومةالنزاع  وبين موضوع
 يةواالضطراب لعمليرفعها من يشاء األمر الذي يؤدي إلى اإلخالل  ودعاوي شعبيةدعاوي حسية 

طراء بكفايالقضائي في الدولة بانتظام  والمرفق العامحسن سير الوظيفة القضائية   .وفعالية ةوا 

 عدة شروط يجب توافرها منها: وشرط المصلحة

: أي تستند في رفعها إلى حق مشروع بمعنى ومشروعةيجب أن تكون المصلحة قانونية  .0
 المطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي.

: أي أن يكون صاحب المركز القانوني الذاتي ومباشرةأن تكون المصلحة شخصية  يجب .1
أو الحق الشخصي المكتسب هو رافع دعوى التعويض أو من يقوم مقامه قانونا مثل 

عندما يصيب الضرر المركز القانوني الذاتي أو الحق  والوكيل وتكون مباشرةالنائب 
 بالضرر مباشرة. ويؤثر فيهالشخصي المكتسب مباشرة 

أن يكون صاحب الحق أو المركز  ومعنى ذلك: وحالةيجب أن تكون المصلحة قائمة  .3
ذا كان . أما إوموجودامازال قائما  وأن الضررالقانوني الذاتي قد وقع عليه بالفعل الضرر 
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الضرر محتمال فاألصل العام أنه ال يجوز للقاضي المختص أن يقبل الدعوى إذا كان 
نما هوقائم، الضرر غير   محتمل الوقوع. وا 

يجب أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق  ونعني بها الصفة: -
يه، هذا أو القيم أو الوصي عل ووكيله القانونيالشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطته نائبه 

 1بالنسبة لألفراد المدعين أو المدعى عليهم في دعوى التعويض.

ق بنفسه أو عن طري ءفالصفة هي صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية سوا      
 ممثله القانوني أو أن يكون للمدعي رافع الدعوى عالقة مباشرة بموضوعها، وله حق مباشرتها،

أنه موكل بوكالة خاصة لديه الصفة في رفع  ولم يثبتفمن ينازع حول شيء غير مملوك له 
 2الدعوى.

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 

بالنسبة  ةاإلدارية للدولة مثل الوزراء بالنسبة للدعاوي القضائية التي ترفع من أو على الدولة و الوال
للدعاوي التي ترفع من أو على الواليات و رؤساء البلديات بالنسبة للدعاوي التي ترفع من أو 

من أو  ععلى البلديات و المديرون العامون للمؤسسات العامة اإلدارية بالنسبة للدعاوي التي ترف
 إلدارية تصطلحعلى المؤسسات العامة اإلدارية، و إذا كانت فكرة الشخصية المعنوية العامة ا

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 

ود أو عدم وجخالل مصادر النظام القانوني للنظام اإلداري في الدولة للتأكد أو تحرير بوجود 
الصفة القانونية للتقاضي في األشخاص و الهيئات و المؤسسات اإلدارية في دعوى التعويض 

 لمدعي أو مدعى عليه.

                                                           
 .585ع السابق، صعمار عوابدي: نظرية المسؤولية اإلدارية، المرج 1
عتيقة بلجبل: المسؤولية اإلدارية الطبية عن عملية نقل األعضاء الطبية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، بسكرة،  2

 .582، ص5085
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 1.والمسؤولية اإلداريةإذن هذه هي الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض 

 الفرع الثاني: عريضة دعوى التعويض.

ويقدم رفع ي والقضائية التي جرائية القانونيةواإلعريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشكلية 
الشخص المضرور طلبا إلى الجهة القضائية المختصة المتعلقة بطلب فيه الحكم على  بواسطتها

تها األضرار التي سبب والعادل والالزم إلصالحالسلطات اإلدارية المختصة بالتعويض الكامل 
 2األعمال الضارة.

 دعوى التعويض سيتم التطرق لها بالتفصيل من خالل اآلتي: ولدراسة عريضة        

 دعوى التعويض. وتكوين عريضة: مرحلة ععداد أوال

لك وذلكي تقدم عريضة دعوى التعويض في الميعاد المقرر لها أمام المحاكم اإلدارية،        
يتبين  ية حيثواإلدار من قانون اإلجراءات المدنية  008، 001، 01، 04ألحكام المواد  تطبيقا

 أن عريضة دعوى التعويض يجب أن تتضمن على مجموعة من البيانات التالية:

، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي ومختومةأن تكون عريضة الدعوى مكتوبة موقعة  .0
 أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف.

 ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. .1
 .وموطنه ولقب المدعيأن تتضمن اسم  .3
  عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. ولقب وموطن المدعىاسم  .4
قانوني ال وصفة ممثله ومقره االجتماعيالمعنوي،  وطبيعة الشخصاإلشارة إلى تسمية  .1

 أو االتفاقي.
 تؤسس عليها الدعوى. والطلبات والوسائل التيعرضا موجزا للوقائع  .8
 3للدعوى. والوثائق المؤيدةرة عند االقتضاء إلى المستندات اإلشا .9

                                                           
 .580عمار عوابدي: نظرية المسؤولية اإلدارية، المرجع السابق، ص 1
 .350اإلدارية، المرجع السابق، ص النظرية العامة للمنازعاتعمار عوابدي:  2
 .01من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ص 83أحكام المادة  3
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 : مرحلة تقديم عريضة دعوى التعويض.انياث
دعوى التعويض اإلدارية في كتابة الضبط للمحكمة اإلدارية  وتودع عريضةتقدم       

الضبط إيصاال كما يجب عليه أن يبلغ المدعي عليه أو المدعى عليهم فورا  ويسلم كاتب
 واإلدارية ثممن قانون اإلجراءات المدنية  010، 04بعريضة الدعوى وفقا ألحكام المادة 

يقوم كاتب الضبط بالمحكمة اإلدارية بتسجيل عريضة الدعوى في سجل خاص تبعا 
طبيقا جلسة ت وتاريخ أول ورقم القضية حضوروأسماء اللترتيب ورودها مع بيان ألقاب 

 .واإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية  014-013-08ألحكام المواد 
ثم يقوم كاتب لضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد عملية تسجيلها إلى رئيس الجهة       

اذ اتخب والذي يقومأيام من تاريخ إيداع العريضة  0القضائية أو رئيس مجلس الدولة خالل 
 1.قضية دعوى التعويض وا عداد ملفاإلجراءات القانونية الالزمة للشروع في التحضير 

 : مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض اإلدارية.ثالثا
بعد إيداع العريضة يفصل رئيس المحكمة اإلدارية في اإلشكاالت المتعلقة باإلعفاء      

ير قابل غ والمستندات بأمر وجرد المذكراتاع بإيد واإلشكاالت المتعلقةمن الرسم القضائي 
 2ألي طعن.

 قضية دعوى التعويض بالخطوات التالية: وتحضير ملفإعداد  وتمر عملية     
من قانون  791وفقا للمادة  والسلطات اإلداريةالقيام بمحاولة إجراء الصلح بين المدعي  .0

عليها في أي مرحلة تكون فيها الخصومة أمام قاضي  واإلدارية المدعىاإلجراءات المدنية 
إذا ما حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر تبين فيه ما  وفي حالةمختص، 

ن وفقا غير قابل ألي طع ويكون األمر وغلق الملفالنزاع،  ويأمر بتسويةتم االتفاق عليه 
اتفاق يحرر محضر حول حالة عدم الوصول إلى  ولكن فيمن نفس القانون،  793للمادة 

 3.ومستندات القضيةوثيقة من وثائق  والصلح يصبحعدم االتفاق 

                                                           
 .355، 350النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، المرجع السابق، صعمار عوابدي:  1
 .898من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ص 153أحكام المادة  2
 .582ص واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون من 925-920المادتين  أحكام 3
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األطراف و  وتبادل المذكرات، وتبليغ العرائضيقوم القاضي المقرر باإلشراف على توجيه  .1
يوما على األقل بين تاريخ  11 ويجب احترامبها عمليا كتابة الضبط  وردودهم والتي تقدم

 ألول جلسة ما لم ينص القانون على خالف ذلك والتاريخ المحددور تسليم التكليف بالحض
شهور إذا كان الشخص المكلف بالحضور  3يمدد األجل أمام جميع الجهات القضائية إلى 

 .4-3 واإلدارية الفقرةمن قانون اإلجراءات المدنية  08في الخارج طبقا للمادة 
ذا ما تأكد من ملف عريضة الدعوى أن عملية الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة  وا 

يرسل و في القضية  ،لرئيس المحكمة أن يقرر بأال وجه للتحقيق وممكنة جازوواضحة 
إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته، في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام  الملف

 1افظ الدولة.تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات مح
وسائله:  ومن بين. 2عدم وضوح عملية الفصل تتحرك بقية إجراءات التحقيق وفي حالة .3

 3الخبرة، سماع الشهود، المعاينة مضاهاة الخطوط.
الدولة حضور جميع مراحل التحقيق ويقوم كاتب الضبط بتحرير  ويجوز لمحافظ     

 .ونتائج التحقيقمحضر كافة مراحل 
وم القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية يجوز للخص وبعد تالوة، تقديم تقرير مكتوب .4

 4تقديم مالحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية.
 تحضير ملف دعوى التعويض. واإلجراءات والشكليات فيهذه هي أهم المراحل      
 .والمحاكمةا: مرحلة المرافعة رابع

 بطويعد ضالدعوى اإلدارية،  والفصل فيالنظر  وضبط جلسةبعد عملية تنظيم       
 ل هيئةوتشكيالعامة على ذلك  واطالع النيابةملف قضية الدعوى من طرف رئيس الجلسة 

 وبحضور الخصومأصال  والمحاكمة العالنيةجلسات المرافعة  والمحاكمة تبدأالمرافعة 
م والنظاالهدوء نطاق مقتضيات جو  وذلك فيأطراف الدعوى أو ممثليهم القانونيين 

 والحاضرين فيوجوده من طرف كافة األطراف  واالنضباط والهيبة واألدب المطلوب
 5الجلسة.

                                                           
 .893من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ص 102أحكام المادة  1
 .550عمار عوابدي: نظرية المسؤولية اإلدارية، المرجع السابق، ص 2
 ئل التحقيق. من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد وسا 133إلى  131بالرجوع إلى أحكام المواد من  3
 .505من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ص 110أحكام المادة  4
 .555عمار عوابدي: المرجع نفسه، ص 5
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وقائع عرضا عن ال والذي يتضمنتقرير القاضي المقرر  والمحاكمة بتالوةتبدأ المرافعة 
اع ي النز للفصل ف والحلول المقترحةكل مسألة مطروحة  ورأيه حول والقانون واألوجه المثارة

 1محددة. ويختتم بطلبات
لرئيس تشكيلة الحكم االستماع إلى أعوان اإلدارة المعنية أو دعوتهم  ويمكن أيضا     

وضيحات أن يطلب ت وبصفة استثنائيةلتقديم توضيحات، كما يمكن أيضا خالل الجلسة 
 2من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.

ملزمة بالرد  والمحكمة غير ،3هذه اإلجراءات يقدم محافظ الدولة طلباته وبعد إتمام      
 4على األوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.

 من قانون 198قا لمقتضيات المادة وف ويكون مشتمالويصدر الحكم في الدعوى       
 البيانات التالية: واإلدارية علىاإلجراءات المدنية 

 جهة القضائية التي أصدرته.ال -

 الذين تداولوا في القضية. وألقاب وصفات القضاةأسماء  -

 تاريخ النطق به. -

 النيابة العامة عند االقتضاء. ولقب ممثلاسم  -

 الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم. ولقب أميناسم  -

 أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم. وألقاب المحامينأسماء  -

 5إلشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.ا -

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



 لخطأا أساس على اإلدارية المسؤولية دعوى في للفصل المختصة القضائية والجهة المالئمة الدعوى       :الفصل الثاني

38 
 

عن طريق  074المادة  واإلدارية فيطبقا لقانون اإلجراءات المدنية  ويبلغ القرار    
من  071طريق أمانة الضبط وفقا للمادة  وكاستثناء عنالمحضر القضائي كقاعدة عامة 

 1نفس القانون.

 .التعويض وتقادم دعوىالفرع الثالث: سقوط 

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 

الل ستحاول دراسته من خ وهذا ما وتستهدف حمايتهابمدد تقادم الحقوق التي تدور معها 
 التالي:

 دعوى التعويض.: سقوط أوال

السقوط الرباعي لدعوى التعويض هو مجموعة من  وتطبيق فكرة وأسس وجودإن مبررات       
دأ استقرار العامة في الدولة مثل مب وتسيير األموالبعمليات تنظيم  والمبررات المتعلقةاالعتبارات 
ظيفة اإلدارية حسن سير الو  وكذا ضمانعن األعمال اإلدارية،  والمعامالت المتولدةالحقوق 

طراء ذلكبانتظام  والوظيفة القضائية ر لتقرير مدد محددة لسقوط دعوى التعويض، تمتاز بالعص وا 
 المقررة في القانون العادي. ودعوى التعويضالنسبي بالقياس إلى مدد تقادم الحقوق 

مثال كو سقوط دعوى التعويض وفقا لتطبيقاتها في النظام القضائي الفرنسي  وتطبق فكرة     
 ومواعيد السقوطالتي تسقط بمدد  واإلدارة العامةهو ما هي الديون في حق الدولة  توضيحي
 المقررة.  

سسات والمديريات والبلديات والمؤ تطبق على كل دين مالي لألفراد في حق الدولة  ولذلك فهي     
كون الدين المالي فقد ي ومصدر هذاالتي تخضع لنظام المحاسبة العامة مهما كانت طبيعة  العامة

 مصدر هذا الدين المسؤولية اإلدارية. وقد يكونالعقد،  وقد يكونمصدره القانون، 

                                                           
 .892، 893، ص5080نابة، محمد الصغير يعلي: الوجيز في اإلجراءات المدنية واإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، ع 1



 لخطأا أساس على اإلدارية المسؤولية دعوى في للفصل المختصة القضائية والجهة المالئمة الدعوى       :الفصل الثاني

35 
 

الوقت  نفس والذي فيالمقرر لسقوط الحق الذي تحميه دعوى التعويض  ولذلك فالميعاد      
ولذلك  سنوات، 4الميعاد المقرر لسقوط دعوى التعويض التي وجدت لتحمي هذا الحق هو ميعاد 

بالسقوط الرباعي تبدأ هذه المدة في السريان أول يوم من أيام السنة الجديدة التالية للسنة  يعرف
حق التعويض للشخص المتضرر في مواجهة  والذي أنشأالتي وقع فيها الفعل المادي الضار 

ذا من مة هالدولة أو المديرية أو البلدية أو المؤسسة العمومية التي تخضع لنظام المحاسبة العا
 .واألصلحيث المبدأ 

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 

 لتعويض. المطالبة با

دارة واإلأما إذا كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض مقرر للشخص الدين إزاء الدولة       
سنوات المقررة هي تاريخ بداية هذا  4هو القرار اإلداري، فإن نقطة بداية سريان ميعاد  العامة

 القرار في السريان.

دين المقرر للشخص هو القانون، وكذلك إذا كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض للم     
 فإن بداية سريان ميعاد السقوط الرباعي هنا تبدأ من تاريخ بداية هذا القانون في السريان. 

سنوات لسقوط الحق و دعوى التعويض اإلدارية التي تحميها بسبب  4هذا و يقطع ميعاد      
ئية، تقديم طلب المساعدة القضاالتظلم اإلداري السابق أمام السلطات اإلدارية المختصة و بسبب 

 4وكذا بسبب الخطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض، حي يبدأ ميعاد 
سنوات هذا في السريان من جديد و كامال بعد العلم الشخصي للشخص برد السلطات اإلدارية 

هالة و فيا لكل جالصريح أو الضمني على تظلمه السابق، و علمه بهذا الرد علما شخصيا و نا
من تاريخ علمه الشخصي بحكم الجهة القضائية غير المختصة بعدم اختصاصها في حالة الخطأ 

سنوات لسقوط الحق و  4في تحديد جهة االختصاص القضائي كسبب من أسباب قطع ميعاد 
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 اإلداري بأن فكرة السقوط الرباعي ليست من النظام العام ويقرر القضاءالدعوى التي تحميه. 
 1يجوز للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه إذا لم يثرها أحد الخصوم. وبالتالي ال

 : تقادم دعوى التعويض.ثانيا

 ودعوى التعويضالكامل بصورة عامة  ودعوى القضاءالحقوق  وقبول دعوىيشترط لرفع      
وى قد تحميه الدع والمكتسب الذيخاصة شرط أال يكون هذا الحق الشخصي  والمسؤولية بصورة

التقادم المقررة في القانون أي أن يكون الحق الذي تستهدف دعوى التعويض  وانقضاء بمددانقضى 
الحق بسبب تقادم هذا الحق الذي تدور حوله  وانعدام وجود، ألن سقوط وقائما وحاالموجودا 

معها  وق التي تدورالتعويض أو المسؤولية اإلدارية بمدد تقادم الحق وتتقادم دعوى وتحميه هذا
 .وتستهدف حمايتهاهذه الدعوى 

ون المادي قواعد القان جعلتوعملية ومنطقية  وقضائية فنية وأسس قانونية وتوجد اعتبارات      
دعوى و تطبيقها على تقادم الحقوق  وحجة فيصالحية  والدعاوي أكثرالمتعلقة بتقادم الحقوق 

 في المسؤولية اإلدارية. التعويض

الحق  تطبق على فكرة تقادم والدعاوي،لمواعيد المقررة في القانون العادي لتقادم الحقوق فا      
لم  اعام م وهذا كأصل اإلدارية التي تدور معها تستهدف حمايته، ودعوى التعويضأو الدين 

 الديون فيو  وتقادم الحقوقمواعيد خاصة لسقوط  واستثنائية تقررتوجد نصوص قانونية خاصة 
 يها. التي تحم والمسؤولية اإلداريةالتعويض  وسقوط وتقادم دعوى واإلدارة العامةمواجهة الدولة 

 فئات: 3إلى  والدعاوي اإلداريةتقادم الحقوق  وتصنف مدد     

اوح عادة بمدد تتر  والدعاوي تتقادممدد التقادم القصير األمد: هي المدد التي تجعل الحقوق  .0
 .خمس سنواتو أشهر أو سنة  8ما بين 

                                                           
 .389، 383النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، المرجع السابق، صعمار عوابدي:  1
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( 11بين خمس ) تتراوح ما والدعاوي فإنهاالمتوسط األمد للحقوق  ومواعيد التقادممدد  .1
 .سنوات 01سنوات و

سنوات  01تتراوح ما بين  والديون فإنهاالطويل األمد للحقوق  ومواعيد التقادم. بالنسبة لمدد 3
 سنة. 31أو  سنة 01و

اليوم و بحيث يحسب اليوم األول  وتحتسب كاملةالتقادم باأليام ال بالساعات  وتحتسب مدد      
وتحميها ا تتصل به القضائية التيتقادم الحقوق تقادم الدعاوي  ويترتب علىكامال. هذا  األخير
ال يمكن قبول دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية إذا تقادم الحق الشخصي المكتسب  ومن ثم

 1.وتستهدف حمايتهه دعوى التعويض اإلدارية هذه الذي نؤسس علي

 التعويض في المسؤولية اإلدارية البد من وقبول دعوىفهكذا لتطبيق شرط الميعاد لرفع       
وجود الحق الذي تحميه هذه  والبد من أشهر في القانون الجزائري، 4وهو احترام الميعاد المقرر 

ى التعويض ألن دعو  والتقادم المقررةقادم بمدد السقوط قد سقط أو ت وال يكون وتؤسس عليهالدعوى 
 .وتستهدف حمايتهاالتي تؤسس عليها  وتقادم الحقوقسقوط  وتتقادم بمددتسقط 

المبحث الثاني: الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية على أساس 
 الخطأ.

 تفصيلوسنقوم بقاعدته  والمحاكم اإلداريةيمثل مجلس الدولة قمة الجهاز القضائي اإلداري،       
 من خالل اآلتي: ومجلس الدولةكل من المحاكم اإلدارية 

 المطلب األول: المحكمة اإلدارية.

دة ماقضائية للقانون العام في ال وهي جهاتتعتبر المحاكم اإلدارية هيئة من الدرجة األولى        
 2عن طريق التنظيم. واختصاصها اإلقليميعددها  والتي تحدداإلدارية 

                                                           
 .580، 501عمار عوابدي: نظرية المسؤولية اإلدارية، المرجع السابق، ص 1
 . 80، ص5000لحسين بن شيخ آث ملويا: المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء األول، دار هومة، الجزائر،  2
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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 

 1سات العمومية ذات الصيغة اإلدارية طرفا فيها.أو إحدى المؤس

المنازعات تطبيقا  وتعطي جميعمحكمة إدارية  30أما عن عدد المحاكم اإلدارية طرفا فهي       
 11.2-70المحدد لكيفيات تطبيق القانون  318-70للمرسوم التنفيذي رقم 

 الفرع األول: تشكيلة أعضاء المحكمة اإلدارية.

 المحكمة اإلدارية من التشكيلة التالية:تتكون       

 رئيس المحكمة. أوال:

ال يتمتع رئيس المحكمة بمركز قانوني مغاير لرئيس المحكمة العادية سواء من حيث التعيين       
 3أو االختصاص، فهو يعين بموجب مرسوم رئاسي.

 .ومساعديه: محافظ الدولة ثانيا

على أنه: " يتولى محافظ الدولة مهمة النيابة  11-70من القانون  11تنص المادة        
نما  ،وال صالحياتهالنص طريقة تحديد المحافظ  ولم يحددلمساعدة محافظي الدولة مساعدين"  وا 

 4بتحديد ممارسة مهام النيابة العامة. اكتفى

على دور محافظ الدولة  واإلدارية نصتمن قانون اإلجراءات المدنية  079 ولكن المادة      
 رد انقضاءوبمجبتقديم التقرير المكتوب في أجل شهر من تاريخ استالمه للملف،  وكيف يقوم

 األجل يجب عليه إعادة الملف إلى القاضي المقرر.

                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 100المادة  1
 .55، ص5088/5085مانع سلمى: محاضرات في المنازعات اإلدارية، ألقيت على طلبة السنة الثالثة، قانون إداري، بسكرة،  2
 .83، ص5001طاهري حسين: التنظيم القضائي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  3
 .35، ص5080عزري الزين: األعمال اإلدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، بسكرة،  4
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ضية مالحظاته الشفوية حول كل ق وأن يقدمالدولة أن يعرض تقريره المكتوب،  وعلى محافظ      
 1.واإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية  077-070تضمنته المواد  وهذا ماجلسة، خالل ال

 : المستشارون.ثالثا

ضمن التشكيالت القضائية للمحكمة يعينون بنفس الكيفية التي يعين بها القضاة،  وهم قضاة      
 2مختلف النزاعات المعروضة عليهم. وقراراتهم فيآرائهم  وهم يبدون

 .كتابة الضبط: رابعا

ركة لرئيس السلطة المشت وهم تحتيشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب الضبط       
، سامواألقمهمة توزيع كتاب الضبط على مستوى الغرف  وتعود إليها ومحافظ الدولةالمحكمة 

ة الخاص ويمسكون السجالتالضبط على حسن سير مصلحة كتابة الضبط  ويسهر كتاب
األساسي لموظفي كتاب ضبط الجهات  ويخضعون للقانون حضرون الجلساتويبالمحكمة 
 3القضائية.

 الفرع الثاني: تسيير المعالم اإلدارية.

 19دة نصت عليه الما وهذا مااإلدارية  والمالي للمحاكمتتولى وزارة العدل التسيير اإلداري       
يدل على أن المحاكم اإلدارية ال تتمتع على غرار المحاكم  وهذا ما 11.4-70من القانون رقم 

وحركة ط يحد من نشا وهذا ماقبل وزارة العدل،  وماليا منالعادية بأية استقاللية، فتسيرها إداريا 
هذا  ومجلس الدولةأخرى ال وجود ألية عالقة إدارية بين المحكمة  ومن جهةمن جهة  المحكمة

ذا كانين هيئات القضاء اإلداري ما يخلق نوعا من االنفصام ب المحكمة  التسيير التنظيمي لرئيس وا 
 .وتضبطهافإن بالمحكمة كتابة الضبط تضبط حضور الجلسات 

                                                           
 .500قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ص 1
 .35رية ومنازعاتها، المرجع السابق، صعزري الزين: األعمال اإلدا 2
طاهري حسين: القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر،  3

 .805، ص5002
 دارية.، المتعلق بالمحاكم اإل8991مايو سنة  50الموافق لـ  8089صفر  0مؤرخ في  05-91القانون رقم  4
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 الفرع الثالث: اختصاص المحاكم اإلدارية.

 :وهي كاآلتيتتمتع المحاكم اإلدارية بنوعين من االختصاص القضائي      

 : االختصاص النوعي.أوال

المتعلق بالمحاكم اإلدارية على أنه: " تنشأ محاكم  11-70تنص المادة األولى من القانون       
يد المشرع اختصاصها الوح وعليه حددإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية." 

 1القضائي فهي صاحبة الوالية العامة في المنازعات اإلدارية. وهو االختصاص

ديد أكمل المعيار العضوي لتح واإلدارية الجديدمشرع في قانون اإلجراءات المدنية أن ال ولكن نجد 
ناف بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئ وجعلها مختصةاالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية 

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 
 2دارية طرفا فيها.الطبيعة اإل

 اإلدارية في: وتختص المحاكمهذا      

 المشروعية للقرارات ودعاوي فحص والدعاوي التفسيريةدعوى إلغاء القرارات اإلدارية  .0
 الصادرة عن:

 الممركزة للدولة على مستوى الوالية. والمصالح غيرالوالية  -
 األخرى للبلدية. والمصالح اإلداريةالبلدية  -
 العمومية المحلية ذات الطبيعة اإلدارية.المؤسسات  -
 دعاوي القضاء الكامل. .1
 3القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. .3

                                                           
 .30، 35عزري الزين: المرجع السابق، ص 1
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 100المادة  2
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 105أحكام المادة  3
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على أنه: يكون من اختصاص المحاكم  010و 011استثناء خالفا للمادتين  ولكن هناك     
 العادية المنازعات التالية:

 مخالفات الطرق. .0
بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض األضرار المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة  .1

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو المؤسسات العمومية 
 ذات الصيغة اإلدارية.

 : االختصاص اإلقليمي.ثانيا

أن االختصاص اإلقليمي  واإلدارية علىمن قانون اإلجراءات المدنية  013نصت المادة       
على أن: "  39 وتنص المادةنفس القانون،  من 30و 39اكم اإلدارية يتحدد طبقا للمادتين للمح

االختصاص اإلقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع اختصاصها في دائرة موطن المدعى عليه 
ذا لم  اختيار الموطن وفي حالةيكن الموطن معروفا فيكون االختصاص في آخر موطن له،  وا 

للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، أما في حالة المدعى عليهم  يؤول االختصاص
 1يؤول االختصاص للجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

كما أن المحكمة اإلدارية تكون مختصة إقليميا في النظر في الطلبات األصلية، في الطلبات       
 2المقابلة التي تدخل في اختصاص المحكمة اإلدارية.اإلضافية العارضة أو 

كما تختص بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية اإلدارية.                                      
على هذه القاعدة أي أن الدعاوي  وهناك استثناءهذه هي القاعدة العامة لالختصاص اإلقليمي، 

 المحاكم اإلدارية في المواد التالية: ترفع وجوبا أمام

في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها مكان قرض  .0
 الضريبة أو الرسم.

                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 105أحكام المادة  1
 واإلدارية. من قانون اإلجراءات المدنية 103أحكام المادة  2
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في مادة األشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ  .1
 األشغال.

ها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها في مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعت .3
 مكان إبرام العقد أو تنفيذه.

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من األشخاص العاملين  .4
في المؤسسات العمومية اإلدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 التعيين.
طبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم في مادة الخدمات ال .1

 الخدمات.
في مادة التوريدات أو األشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع  .8

 في دائرة اختصاصها مكان إبرام االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به.
عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي في مادة تعويض الضرر الناجم  .9

 يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.
في مادة إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية، أمام المحكمة  .0

 1اإلدارية التي صدر عنها الحكم موضوع اإلشكال.

ه اإلدارية من النظام العام. يجوز إثارت واإلقليمي للمحاكماالختصاص النوعي  وتعتبر قواعد      
بعدم االختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو تلقائيا من طرف 

 2القاضي.

 

 

 
                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 100أحكام المادة  1
 من نفس القانون. 102أحكام المادة  2
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 المطلب الثاني: مجلس الدولة.

يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي اإلداري مقابل المحكمة العليا       
الداخلي  ظامهويعد نحيث يمارس اختصاصاته  ويتمتع باالستقالليةفي النظام القضائي العادي، 

 1الفصل بين السلطات. واحتراما لمبدأضمانا لهذه االستقاللية 

 الفرع األول: أعضاء المجلس.

 :وهميتشكل المجلس من أصناف مختلفة من األعضاء 

 .وصالحياته: رئيس المجلس أوال

 القانون شروط خاصة لهذا التعيين، حيث ولم يحدديعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي،        
من الدستور على أنه لم يشترط في رئيس المجلس أن يكون قاضيا خالفا للرئيس  90تنص المادة 

 األول للمحكمة العليا. 

 أيضا. وهو قاضيويساعد الرئيس نائب الرئيس      

قسام واألاء الغرف الدولة صالحيات من بينها أنه يوزع المهام على رؤس ولرئيس مجلس       
استشارة مكتب المجلس، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس، كما  والمستشارة بعد

 2يمكنه رئاسة أية غرفة من غرف المجلس على اعتبار أنه قاض.

 .ومساعدوه: محافظ الدولة ثانيا

مهمة النيابة العامة سواء في  ويمارس هؤالءهؤالء قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي،       
ولى ويتمجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة االستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات، 

 3شفويا. مويشرحون مالحظتهالدولة أو أحد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيا باللغة العربية  محافظ

 
                                                           

 .85، ص5009/5080قانون إداري، بسكرة،  LMDيوسف صفية: محاضرات في التنظيم القضائي، وألقيت على طلبة السنة الثانية  1
 .33، المرجع السابق، صعزري الزين: األعمال اإلدارية ومنازعاتها 2
 .851طاهري حسين: القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص 3
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 : مستشارو الدولة.ثالثا

من  09بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة  وهم يعينونوهم مستشارون في مهمة عادية،        
 .واالستشاريةالتشكيالت القضائية  واالستشارة فيالتقرير  ويقومون بهمةالدستور 

 يتمتعون بصفة القضاة على غرار باقي وهؤالء الدولة في مهمة غير عادية  وكذا مستشارو      
 علوم اإلداريةوالالمجال القانوني  واالختصاص فينون من بين ذوي الخبرة أعضاء المجلس فهم يعي

طارات وذلك لفترةأساتذة جامعيين  واالقتصادية والتجارية من  سنوات قابلة للتجديد. 3مؤقتة هي  وا 

 1هؤالء في التدخل في االختصاص االستشاري لمجلس الدولة. وتنحصر مهمة     

 الفرع الثاني: تسيير المجلس.

 ( هيئات رئيسة.14يتألف مجلس الدولة من أربع )      

من رئيس المجلس رئيسا، محافظ الدولة نائبا للرئيس، نائب  ويتألف بدوره : مكتب المجلس:أوال
 رئيس مجلس الدولة، رؤساء الغرف، عميد المستشارين.

 يختص المكتب ب: 10-70من القانون العضوي  11 وطبقا للمادة      

 نظام الداخلي لمجلس الدولة.إعداد ال -

 إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. -

 اإلجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للكلية. اتخاذ -

 2إعداد البرنامج السنوي للمجلس. -

 

 

                                                           
 .33عزري الزين: األعمال اإلدارية ومنازعاتها، المرجع السابق، ص 1
 .852طاهري حسين: المرجع السابق،  2
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 .واالستشارية: التشكيالت القضائية ثانيا

األقسام و يمارس المجلس صالحيته القضائية في شكل الغرف  التشكيالت القضائية: .0
ولرئيس أعضاء على األقل  3تفصل كل غرفة أو قسم في أي قضية بحضور  حيث

غرفة من: رئيس غرفة، رؤساء األقسام، مستشاري  وتتكون كلترأس أي غرفة  المجلس
 .وكاتب الضبطالدولة 

في حالة الضرورة حيث يعقد المجلس جلساته  ويكون ذلكوكذلك في شكل غرف مجتمعة        
 الغرف وتشكلمشكال من كل الغرف مجتمعة السيما إذا تعلق األمر بالتراجع عن اجتهاد قضائي 

 مجتمعة من: رئيس المجلس، نائبه، رؤساء الغرف، عمداء رؤساء األقسام.

 صحوال ي، اتهويقدم مذكر الدولة جلسات تشكيلة المجلس كغرف مجتمعة  ويحضر محافظ      
 1إال بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة.

اختصاصاته االستشارية في شكل جمعية عامة  ويمارس المجلس التشكيالت االستشارية: .1
 . 10-70من القانون العضوي  31أو لجنة دائمة طبقا للمادة 

 .والعامة للمجلس: األمانة ثالثا

من  00يتولى األمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة       
قسم  ،والوسائلاإلدارة  )قسمذلك الهياكل اإلدارية التابعة  ويساعده في 10-70القانون العضوي 

 2الوثائق(.

 : كتابة الضبط.رابعا

ضبط رئيسي يعين من طرف وزير العدل باقتراح من رئيس مجلس الدولة،  ويتوالها كاتب      
 3األقسام. وكتابات ضبطالغرف  وكتابة ضبطكتابة ضبط مركزية،  وتتشكل من

                                                           
 .32، 33عزري الزين: المرجع السابق، ص 1
 .85ظيم القضائي، المرجع السابق، صيوسف صفية: محاضرات في التن 2
 .31عزري الزين: المرجع السابق، ص 3
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 الفرع الثالث: اختصاصات مجلس الدولة.

 يتمتع مجلس الدولة بنوعين من االختصاصات هي:      

 : االختصاص القضائي.أوال

 :وهو كالتالييتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد       

نهائيا و مجلس الدولة قاضي اختصاص: يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا  .0
والقرارات كمحكمة أول آخر درجة في المنازعات التي تثور بشأن بعض األعمال  أي

 زيةمات المركوالهيئات والتنظيعن السلطات  والتي تصدراألهمية  والتصرفات ذات
 على ما 10-70القانون العضوي رقم من  17المجال تنص المادة  والوطنية وفي هذا

 يلي: " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية  .أ

 الوطنية. والمنظمات المهنيةالوطنية  والهيئات العموميةالمركزية 
القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس  ومدى شرعيةالطعون الخاصة بالتفسير  .ب

 1الدولة.

أن مجلس الدولة يختص  واإلدارية علىذلك ينص قانون اإلجراءات المدنية  وفي مقابل      
ارات اإلدارية في القر  المشروعيةوالتفسير وتقدير في دعاوي اإللغاء  وأخيرة بالفصلكدرجة أولى 

 الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية.

 2كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

                                                           
 .8089صفر  0المؤرخ في  08-91من القانون العضوي  9المادة  1
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 908أحكام المادة  2
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" يفصل  10-70من القانون العضوي  01مجلس الدولة قاضي استئناف: تنص المادة  .1
جميع  اكم اإلدارية فيمجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المح

 1الحاالت مالم ينص القانون على خالف ذلك".

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

 2نصوص خاصة.

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

 3بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة". وكذا الطعون

أن:" مجلس  واإلدارية علىمن قانون االجراءات المدنية  713ذلك تنص المادة  وفي مقابل     
الدولة يختص بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات 

 4في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة". ويختص كذلكالقضائية اإلدارية. 

 : االختصاصات االستشارية.ثانيا

وكذا منه  007دستور خاصة في المادة يستمد مجلس الدولة وظيفته االستشارية من ال      
فيها: " يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين  والتي جاء 10-70من القانون  14 المادة

 5ضمن نظامه الداخلي". والكيفيات المحددةحسب الشروط التي يحددها هذا القانون 

الذي يحدد أشكال  0770أوت 17المؤرخ في  180-70المرسوم التنفيذي  وقد صدر      
 :وهيالمجال االستشاري  وكيفياتها فياإلجراءات 

                                                           
 .39عزري الزين: المرجع السابق، ص 1
 المدنية واإلدارية.من قانون اإلجراءات  905أحكام المادة  2
 .39عزري الزين: المرجع السابق، ص 3
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 905أحكام المادة  4
 .859طاهري حسين: القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص 5
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 وكل الوثائقبعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة، يرسل المشروع  -
 المتعلقة به إلى مجلس الدولة، يقوم رئيس المجلس حسب الحالة:

مناقشة و مقرر لذلك من بين مستشاري الدولة في الحالة العادية الذي يقوم بدراسة  إما بتعيين -
القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات بحضور الوزير المعني او ممثله  مشروع

ت حد مساعديه لمتابعة اإلجراءاأكما ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يعين 
وعند انتهاء األشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس المجلس  المكتوبة.ظات وتقديم المالح

استدعاء الجمعية العامة للقضاة المحليين إلجراء المناقشة وا عداد التقرير النهائي حول المشروع 
 1وتقديمه لألمانة العامة للحكومة.

ين ليعين بدوره مقررا من ب غرفة(عادة رئيس  )وهوأو إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة  -
مستشاري الدولة في الحالة المستعجلة وفق التشكيلة المعروضة سابقا للجنة والتي تعد تقريرا 

ويرسل إلى رئيس مجلس الدولة ومهما يكن فإن رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين  نهائيا،
 للحكومة.يبقى غير ملزم 

 بعض صور المسؤولية على أساس الخطأ الثالث:المبحث 

وتطبق قواعد هذا النظام حسب هذا االختالف والتنوع  اإلدارية،يعود وجد نظام المسؤولية       
وماعدا بعض المرافق العامة التي تخضع لنظام واحد فتخضع أغلبيتها إلى قواعد المسؤولية 

من بين هذه المرافق ذكر أساسا اإلدارية على أساس الخطأ بسبب قيامها بنشاطات مختلفة و 
 مصالح الشرطة في المطلي األول ثم المستشفى في المطلب الثاني و

  .مسؤولية مصالح الشرطة األول:المطلب 

لقد اعتبر القضاء اإلداري في بداية األمر نشاط مصالح الشرطة من ضمن أنواع نشاطات        
 11السلطة العمومية التي ال تكون اإلدارة مسؤولة عنها، واستقر هذا الموقف إلى بداية القرن 

حيث " توماسو اغريكوحيث راجع مجلس الدولة الفرنسي موقفه إثر قضية مبدئية وهي قضية" 
                                                           

 .20-39عزري الزين: المرجع السابق، ص 1
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مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم ،ثم حصر مجلس الدولة الفرنسي شرط  قبل مسؤولية
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 

 ن النشاط التنفيذي بدون استعمال السالح والنشاط التنفيذي الذي يستعمل أثناءالمادي التنفيذي بي
 السالح .

 .نظام المسؤولية لمصالح الشرطة بسب نشاطها التنظيمي األول:الفرع 

ويتمثل في القرارات التي تتخذها لممارية نشاطها أو القرارات التي تصدرها لصالح المواطنين       
 من النصوص التنظيمية" الضبط اإلداري ".وتسمى هذه المجموعة 

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 

 أكبر.معنية تبرر حماية 

 الشرطة من حيث نشاطها المادي التنفيذي.الفرع الثاني: نظام مسؤولية مصالح 

كل العمليات التي تقوم بها هذه المصالح لتنفيذ أوامر أو نصوص قانونية للحفاظ  ويقصد به      
 على النظام العام مثال متابعة المجرمين أو منع مرور السيارات في طريق معين ألسباب أمنية.

لقد و بتنوع الحاالت للحفاظ على النظام العام  المادي التنفيذي لمصالح الشرطة ويتنوع النشاط
 القضاء اإلداري إلى: صنفها

 يتكون الصنف األول من جميع األعمال المادية التي ال يستعمل فيها السالح. -

 الناري. فيها السالح والتنفيذية والتي يستعمليتكون الصنف الثاني من العمليات المادية  -

 الصنف األول من األعمال المادية ارتكاب خطأ جسيم لتحقيق مسؤوليتها. ويشترط في       
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أما الصنف الثاني فيشترط فب األعمال المادية التنفيذية مع استعمال السالح الخطأ البسيط       
 1إذا كانت الضحية هي المقصودة بالعملية المادية.

اني في قضية وزير الداخلية ضد " أسم اإلدارية للمحكمة العليا بموقف خاص وتميزت الغرفة      
السيد "أسماني نبيل" الذي كان  0791-00-7نبيل" حيث أن مصالح الشرطة أوقفت في عشية 

 مصالح األمن الحضري بالجزائر الستنطاقه. وسلم إلىالحبوب الممنوعة  وعلبة منيحمل محلف 

سرى صابته في عينه اليوفي نفس العشية نقل إلى المستشفى الجامعي لعالج جروح أ       
عد الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ب ولقد أقرتبسبب سقوطه على األرض داخل محافظة الشرطة، 

دعوى تعويض رفعتها الضحية أن مصالح الشرطة التي يمثلها وزير الداخلية في القضية مسؤولية 
دل ( بمرفق عام الشرطة )أي سوء تسيير على أساس الخطأ المرفقي الناجم عن تهاون رجال

 اشتراط وهيالقاعدة المعمول بها في حالة النشاط المادي لمصالح الشرطة بدون استعمال السالح 
 الخطأ الجسيم.

 الفرع الثالث: نظام مسؤولية مصالح الشرطة عند رفضها تنفيذ القرارات القضائية.

 2يرجع أساسا إلى إرادة اإلدارة. وهذا النوع      

 نظام مسؤولية المستشفى.المطلب الثاني: 

 اإلدارية، وتعرف هذهيعتبر مرفق المستشفى من المؤسسات العمومية ذات الصيغة        
هنا  وسوف نتطرقالطبية،  وتطور العلوم ومستمر يتماشىالمؤسسات العمومية تطورا ملحوظا 

في حكمه  نلمسؤولية المستشفى عن العمل الطبي بمعنى العمل التقني الصادر عن الطبيب أو م
 سير المستشفى. وتتعلق بتنظيمأما األخطاء األخرى فهي ذات الطابع المرفقي 

في  0799أكتوبر  17الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا في قرارها بتاريخ  ولقد أشارت      
دم للجزائر إلى الخطأ الجسيم بسبب اإلهمال في ع االستشفائي ضد المركزقضية فريق بن سالم 

                                                           
 .33-33، المرجع السابق، صشيد خلوفي: قانون المسؤولية اإلداريةر 1
 .31-32رشيد خلوفي: المرجع السابق، ص 2
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 قائعهاوتتمثل و إجراء عملية جراحية للمدعو " بن سالم عبد الرحيم"  واألحجام عنف الجرح تنظي
 فيما يلي:

 17/19/0791تم قبول الشاب " عبد الرحيم بن سالم" في مستشفى مصطفى الجامعي في  -
ة العالجات الخفيفة دون اتخاذ أية تدابير خصوصي وقدمت له، والحوضلكسر في المعصم األيسر 

يام أ وبعد أربععملية جراحية  ودون إجراءتنظيف الكسر في المعصم  وهذا دونمواجهته في 
 المرفق، جاعلة من بتر اليد أمرا ال مفر منه. وانتقلت إلىظهرت "غنغرينة" على مستوى الكسر 

ة بأن المستشفى مع اإلشار  ونسبته إلىالغرفة اإلدارية الخطأ المرتكب جسيما  ولقد اعتبرت -
جراء عمليةالمتمثل في عدم تنظيف الجرح  اإلهمال جراحية يرجع إلى إهمال الطبيب، فنحن  وا 

 القرار كما يلي: وجاءت أسبابأمام عمل طبي 

تبعا لظروف القضية، بشكل خطأ جسيم من طبيعته إقامة مسؤولية المصلحة  وأن اإلهمال"        
 1.االستشفائية في مواجهة الضحية"

وضع تعريف للخطأ البسيط في مجال مسؤولية المستشفى يقوم القاضي  وأمام صعوبة       
 اإلداري بتقديره حسب عناصر مختلفة تتمثل أساسا في:

األخذ بعين االعتبار مالحظات القاضي الجزائي: قد يكون الضرر المرتب عن عمل المستشفى  -
هذه أن يقدر  ، فيستطيع القاضي اإلداري فيوخطأ جزائيناتجا عن خطأين: خطأ إداري 

في إعادة تكييف الوقائع. هذا ما قررته  وله السلطةالمالحظات الموجودة في القرار الجزائي، 
الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قضية "صايغي" ضد المستشفى المدني لألخضرية بحيث 

تج ااعتبرت أن الضرر الذي ألحق بالشاب "صايغي" بعد معالجته من طرف الطبيب "بانتاف" ن
 عن خطأ مرفقي رغم قرار القاضي الجزائي الذي وصفه بالطابع الشخصي.

 2مراعاة وسائل المرفق. -

                                                           
 .99، 91لحسين بن شيخ آث ملويا: دروس في المسؤولية اإلدارية، الكتاب األول، المرجع السابق، ص 1
 .25، 25رشيد خلوفي: المرجع السابق، ص 2
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 المطلب الثالث: مسؤولية البلدية.

حه من سنوض وهذا ماتتدرج بعض قواعد مسؤولية البلدية في اإلطار العام للمسؤولية اإلدارية، 
 خالل اآلتي:

 ال رئيسها.الفرع األول: مسؤولية البلدية عن أعم

بصفة مزدوجة يجمع بمقتضاها  00/01المجلس الشعبي البلدي وفقا لقانون البلدية  يتمتع رئيس
بين عدة اختصاصات تبعا للصفة التي يحملها، فهو يمارس اختصاصاته تارة بوصفه ممثال 

 1بوصفه ممثال للدولة. وتارة أخرىللبلدية 

إلى صالحيات رئيس المجلس  00/01من القانون رقم  04إلى  99من  وتشير المواد      
 الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية.

من نفس القانون إلى صالحيات رئيس البلدية باعتباره  71إلى  01كما تشير المواد من       
 2ممثل الدولة.

يخضع كل  مية كبيرة بحيثلذلك فإن تحديد طبيعة العمل الذي يقوم به رئيس البلدية له أه      
 للدولة إلى إجراءات مختلفة. وعمله كممثلمن عمل رئيس البلدية كممثل للبلدية 

 .وموظفيهاالفرع الثاني: مسؤولية البلدية تجاه أعضائها المنتخبة 

باإلضافة إلى مسؤولية الدولة تجاه المواطنين، فإن البلدية تكون كذلك مسؤولة تجاه        
عل  00/01من قانون البلدية  044نصت عليه المادة  وهذا ما، وموظفيهاأعضائها المنتخبة 

 البلديةمنتخبو و بها رئيس المجلس الشعبي البلدي أن" البلدية مسؤولة مدنيا عن األخطاء التي يرتك
 ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.  موها أثناءومستخد

                                                           
 .80، ص5088/5085نة الثالثة إداري، ة عبد العالي: محاضرات اإلدارة المحلية، ألقيت على طلبة السحأ. حا 1
 .52المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية رقم  5088يوليو  5المؤرخ في  88/80القانون رقم  2
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برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة  وتلزم البلدية        
 ارتكابهم خطأ شخصي".

 الفرع الثالث. مسؤولية البلدية حسب المصالح التابعة لها.

ادي المصالح ذات الطابع االقتصال يتعلق موضوع هذه الفقرة بمسؤولية البلدية عن نشاط       
، رالذي اعترف لها به القانون البلدي ألن نزاعات هذه المصالح تخضع إلى نظام قانوني آخ

ية مسؤولة البلد والتي تكونالبلديات بعض المصالح ذات الطابع اإلداري االجتماعي  وتوجد ضمن
 1الضبط اإلداري، المؤسسات التقليمية االبتدائية. وهي مثالبسبب نشاطها 

 : الضبط اإلداري.أوال

على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي  00/01من قانون البلدية  74،73تنص المادتين       
 له حقو يعتمد قصد ممارسة صالحياته في مجال الشرطة اإلدارية على سلك الشرطة البلدية، 

المختص إقليميا، كما يسهر على المحافظة على النظام  الوطنيوالدرك تسخير قوات الشرطة 
، حيث يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي على السهر على واألمنالعام 

اإلجراءات التي من  واتخاذ كل، والسكينة العامة والصحة العامة، واألمن العموميحسن النظام 
 .والممتلكاتاألشخاص  مان سالمةوضشأنها ضمان تدعيم الجانب الوقائي 

تاريخي حماية التراث ال والسهر علىضبطية الطرقات المتواجدة بإقليم البلدية  وكذا ضمان       
 2.محيطوالسكن ونظافة المجال العقار  والتعليمات فيالمقاييس  وكذا احترام، والثقافي للبلدية

 : المؤسسات التعليمية االبتدائية.ثانيا

من قانون البلدية على أن:" تتخذ البلدية طبقا للتشريع المعمول به كافة  011المادة نصت        
 اإلجراءات قصد:

 .وضمان صيانتهاإنجاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية  -
                                                           

 .18، 29رشيد خلوفي: قانون المسؤولية اإلدارية، المرجع السابق، ص 1
 .85ة عبد العالي: المرجع السابق، صححا 2
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 لتأكد منواالسهر على ضمان توفير وسائل نقل التالميذ المدرسية و إنجاز وتسيير المطاعم  -
 ذلك".

من نفس القانون على أن:" البلدية تمارس صالحياتها في كل المجاالت  13المادة  ولقد نصت     
 المخولة لها بموجب القانون ". 

الذي وضعه المشرع الجزائري أمام مباشرة البلدية الختصاصاتها هو االعتبار  والقيد الوحيد      
من نفس القانون " يجب على البلدية أن تتأكد من توافر الموارد  14أكدته المادة  وهذا ماالمالي 
 لها قانونا في كل ميدان". والمهام المخولةباألعباء  والضرورية للتكفلالمالية 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
أحد أهم مواضيع المنازعات اإلدارية حيث أصبحت  واإلدارة العامةتعتبر المسؤولية اإلدارية        

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

هذه المذكرة دراسة مفصلة حول المسؤولية على أساس الخطأ هذا األخير  ولقد تضمنت      
اإلدارة فكان من المنطقي أن نستهل بحثنا هذا حول  واألساسي لمسؤوليةالذي يعد األساس األول 

غموض حول حدود الخطأ  ك لوجودوذلمعرفة طبيعة الخطأ الذي يؤسس مسؤولية القائم به 
 .والخطأ الشخصيالمرفقي 

يؤسس على المسؤولية  وأنواعه والخطأ الذيفبداية الموضوع كانت من تعريف الخطأ       
مظاهر و بإعطاء تعريف لهما  والخطأ الشخصياإلدارية. ثم انتقلت إلى كل من الخطأ المرفقي 

معايير بين الخطأين من خالل ال الجمع التفرقةر من الخطأين. ثم تطرقت إلى معايي وتطبيقات كل
مختلفة في  يةوحلول قضائالتي قيلت لتحديد المعيار الفاصل بين الخطأين فهناك عدة آراء فقهية 

 إطار انعدام نص قانوني يوضح ذلك. 

لقانوني ا وتجسيد النظامأما الجزء الثاني من الدراسة فتضمن الوسيلة القضائية لتطبيق         
ي مواجهة ف وحريات األفرادنظرية المسؤولية اإلدارية لكي تطبق تطبيقا حقيقيا لحماية حقوق ل

ة القضائي وتحديد الجهةخالل رفع المتضرر دعوى التعويض  وهذا منأعمال السلطة العامة 
 المختصة للفصل في النزاع المطروح هل هو القضاء اإلداري أم العادي.

 التطبيقات أو الصور للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ. وأخيرا بعض      

 ةوحلول لإلشكالينصل إلى استخالص عدة نتائج  والبحث المفصلالدراسة  وبعد هذه      
 خالل النقاط التالية: وذلك منالمطروحة 

 :نستنتج أن مسؤولية اإلدارة تكون على أساس الخطأ الذي يقوم أو يكون      

الذي ينسب إلى المرفق نتيجة سوء التسيير أو  وهو الخطأخطأ مرفقي عندما يكون ال .1
 أضرار على األفراد. وبذلك تنتجتباطؤ تقديم الخدمة أو عدم القيام بها 
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 ر األخذويعتبالذي يرتب على الموظف المسؤولية الشخصية  وهو الخطأالخطأ الشخصي  .2
ات التي د السيما في أغلب التشريعبالمسؤولية اإلدارية خطوة إيجابية لفتح المجال لالجتها

 تعترف بالمسؤولية اإلدارية على األخطاء المرفقية.
يتفق على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما ال  والقضاء لمنجد أن الفقه  .3

 توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بينهما.
ضاء العادي المسؤولية اإلدارية الشخصية ضلت محل خالف شديد بين جهات الق .4

تأثير الخطأ الشخصي لألعوان العموميين على مسؤولية اإلدارة،  واإلداري وخاصة حول
لمصلحة ا والتوافق بينلذلك فالنظام القانوني للمسؤولية اإلدارية قائم على مبدأ التوازن 

ين وباإلداري  ومالبسات العمل وتالؤم أحكامهامن حتمية تناسب  وما تقتضيهالعامة 
ة في مواجه وحريات األفرادحقوق  وكذلك حمايةالحفاظ على المصلحة الخاصة  حتمية

 أعمال إدارية.
دعوى التعويض من اختصاص القضاء اإلداري ألن القضاء اإلداري وجد ليطبق قانون  .5

 على عالقات متميزة ال تصلح لها قواعد القانون الخاص.
تهدف و دعوى التعويض هي الدعوى التي يتمتع فيها القضاء اإلداري بسلطات كبيرة  .6

 .والقانونيةالمترتبة عن األعمال المادية  وجبر األضراربالتعويض  للمطالبة

 لهذا والتحليلهذه النقاط عبارة عن اجتهادات توصلت إليها من خالل البحث  وأخيرا كل      
 الموضوع.

ناها القضاء في قضايا المسؤولية اإلدارية كما نتمنى أن ينص المشرع على يتب ونأمل أن      
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.

نعتبر أن هذه البحوث تعتبر خطوة إيجابية سيستفيد منها باحثين آخرين في  ونحن كطلبة       
 المستقبل.

 



47 
 

 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب.

أحمد محيو: المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات  -1
 .1991الجامعية، ص

جميل الشرقاوي: النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، دار النهضة  -2
 .1991العربية، القاهرة، مصر، 

 .2001المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رشيد خلوفي: قانون  -3
سمير دنون: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني واإلداري، دراسة  -1

 .2009مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
ة مشريف أحمد الطباخ: التعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحك -1

 .2009اإلدارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 
طاهري حسين: القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري،  -6

 .2002دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .2002طاهري حسين: التنظيم القضائي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -2
الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد األول، دار  عبد -2

 النهضة العربية، مصر، دون سنة.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المسؤولية اإلدارية )في مجال العقود والقرارات اإلدارية،  -9

أحكام  ءدراسة تحليلية )في مجال العقود والقرارات اإلدارية، دراسة تحليلية في ضو 
 .2002مجلس الدولة(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 .1992بد الغني بسيوني: القضاء اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -10
عزري الزين: األعمال اإلدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي وأثره  -11

 .2010على حركة التشريع، بسكرة، 



47 
 

المنازعات اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمار بوضياف: المرجع في  -12
 .2013الجزائر، 

عمار عوايدي: نظرية المسؤولية اإلدارية، دراسة تحليلية تأصيلية ومقارنة، ديوان  -13
 .1991المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، الجزائر، 

زء قضائي، الجزائري، الجعمار عوايدي: النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام ال -11
 .1992الثاني، نظرية الدعوى اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 

عمار عوايدي: قضاء التفسير في القانون اإلداري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -11
 دون سنة.

افة للنشر الثقفهد عبد الكريم أبو النعم: القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق، دار  -16
 .2011والتوزيع، عمان، 

لحسين بن شيخ آث ملويا: دروس في المسؤولية اإلدارية، الكتاب األول، المسؤولية  -12
 .2002على أساس الخطأ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

لحسين بن شيخ آث ملويا: دروس في المسؤولية اإلدارية، الكتاب الثالث نظام التعويض  -12
 .2002سؤولية اإلدارية، دار الخلدونية، الجزائر، في الم

لحسين بن شيخ آث ملويا: المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء األول، دار هومة،  -19
 .2001الجزائر، 

لشعب محفوظ: المسؤولية في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -20
1991. 

المنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي: الوجيز في  -21
2001. 

محمد انس قاسم جعفر: الوسيط في القانون العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  -22
 .1990القاهرة، مصر، 



47 
 

محمد إبراهيم دسوقي: تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية،  -23
 والتوزيع، اإلسكندرية، دون سنة.للطبع والنشر 

محمد حسين منصور: مصادر االلتزام، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون، الدار  -21
 .2000الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة األولى، لبنان، 

مسعود شيهوب: المبادئ العامة في المنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  -21
 .2001ر، الجامعية، الجزائ

مصطفى مجدي هرجة: المسؤولية القصرية في القانون المدني )الخطأ والضرر، العالقة  -26
السببية ودعوى التعويض ودرأ المسؤولية عنها(، دار هومة للنشر والتوزيع، القاهرة، دون 

 سنة.
يوسف دالندة: الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وفق قانون  -22

 . 2009ات المدنية واإلدارية الجديد، دار هومة، الجزائر، اإلجراء

 ثانيا: المذكرات.

بلجبل عتيقة: المسؤولية اإلدارية الطبية عن عملية نقل األعضاء الطبية، أطروحة مقدمة  -1
 .2013لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، بسكرة، 

راه، ة مقدمة لنيل شهادة الدكتو سليمان حاج غرام: المسؤولية اإلدارية للمستشفيات، أطروح -2
 .2011-2010بسكرة، 

نجاعي لمياء: المسؤولية اإلدارية ألعمال المعلمين، مذكرة لنيل شهادة ماستر، بسكرة،  -3
2010-2011. 

 ثالثا: المجالت والمطبوعات.

 .206المنتدى: تصدرها كلية الحقوق لجامعة بسكرة، العدد الثالث، ماي، مجلة  -1
حاضرات اإلدارة المحلية، ألقيت على طلة السنة الثالثة قانون حاحة عبد العالي: م -2

 .2012-2011إداري 



44 
 

مانع سلمى: محاضرات في المنازعات اإلدارية، ألقيت على طلبة السنة الثالثة قانون  -3
 .2012-2011إداري، بسكرة، 

 LMDيوسفي صفية: محاضرات في التنظيم اإلداري، ألقيت على طلبة السنة الثانية  -1
 .2010-2009إداري، بسكرة، قانون 

 رابعا: القوانين:

، 2002فبراير سنة  21الموافق لـ  1129صفر عام  12المؤرخ في  09-02قانون رقم  -1
 يتضمن قانون إجراءات المدنية واإلدارية.

، المتعلق 1992مايو  30الموافق لـ  1119صفر  01المؤرخ في  01-92القانون رقم  -2
 بمجلس الدولة.

 1992مايو سنة  30الموافق لـ  1119صفر عام  01المؤرخ في  02-92القانون رقم  -3
 المتعلق بالمحاكم اإلدارية.

 .32المتعلق بالجريدة الرسمية رقم  2011يوليو  03المؤرخ في  11/10القانون رقم  -1
للوظيفة  المتعلق بالقانون األساسي العام 2006يوليو  11المؤرخ في  03-06األمر  -7

 العمومية.

 

 



 الفهرس

87 
 

 الفهرس:

 خطة البحث

 ب-أ...........................................................................مقدمة.

 33-3.................النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ. الفصل األول:

 3................................مفهوم المسؤولية على أساس الخطأ.المبحث األول: 

 3................................................العام للخطأ.: المفهوم المطلب األول

 5.............................................الركن الموضوعي للخطأ. الفرع األول:

 6.............................................العنصر المعنوي للخطأ. الفرع الثاني:

 6........................................................إثبات الخطأ. الفرع الثالث:

 7.......................................................أنواع الخطأ. المطلب الثاني:

 7.......................................الخطأ اإليجابي والخطأ السلبي. الفرع األول:

 7..................................الخطأ العمدي والخطأ الغير عمدي. الفرع الثاني:

 8........................................الخطأ المدني والخطأ الجنائي. الفرع الثالث:

 8.....................................الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. الفرع الرابع:

 8.................تعريف الخطأ الذي يؤسس على المسؤولية اإلدارية. المطلب الثالث:

 11-9..............................................................الضرر. الفرع األول:

 11.......................................................إثبات الضرر. الفرع الثاني:

 11......................................................العالقة السببية. الفرع الثالث:
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 13...........................األعمال المولدة لمسؤولية السلطة العامة. المبحث الثاني:

 13.......................المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ المرفقي. المطلب األول:

 13.................................................مفهوم الخطأ المرفقي. الفرع األول:

 15.....................................الخصائص العامة للخطأ المرفقي. :الفرع الثاني

 16...............................................مظاهر الخطأ المرفقي. الفرع الثالث:

 11-17..........................................درجة جسامة الخطأ المرفقي. الفرع الرابع:

 13.....................المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ الشخصي. ب الثاني:المطل

 13...............................................مفهوم الخطأ الشخصي. الفرع األول:

 13...........................................تصنيفات الخطأ الشخصي. الفرع الثاني:

 13.......................العالقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المبحث الثالث:

 15.................معايير الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المطلب األول:

 17-15.......................................................الجمع.حاالت  الفرع األول:

 19-17........................................................نتائج الجمع. الفرع الثاني:

 19................معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المطلب الثاني:

 33......................................................المعايير الفقهية. الفرع األول:

 33-31...................................................المعايير القضائية. الفرع الثاني:

 موقف المشّرع الجزائري من فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي المطلب الثالث:

 33-33..................................................................والخطأ المرفقي. 
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 الدعوى المالئمة والجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى الثاني:الفصل 

 71-35.............................................المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ. 

 36.............................نظام التعويض على المسؤولية اإلدارية. المبحث األول:

 36................................تعريف دعوى التعويض وخصائصها. المطلب األول:

 36..............................................تعريف دعوى التعويض. الفرع األول:

 39-37............................................خصائص دعوى التعويض الفرع الثاني:

 39.............................................مكانة دعوى التعويض. المطلب الثاني:

 33...................................عمليات تطبيق دعوى التعويض. المطلب الثالث:

 36-33.....................................الشروط الشكلية لدعوى التعويض. الفرع األول:

 53-37.............................................عريضة دعوى التعويض. الفرع الثاني:

 53-51........................................سقوط وتقادم دعوى التعويض. الفرع الثالث:

 الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المسؤولية اإلدارية المبحث الثاني:

 53...............................................................على أساس الخطأ. 

 53..................................................المحكمة اإلدارية. المطلب األول:

 55......................................تشكيلة أعضاء المحكمة اإلدارية. الفرع األول:

 56..............................................تسيير المحاكم اإلدارية. الفرع الثاني:

 59-57..........................................اختصاص المحاكم اإلدارية. الفرع الثالث:

 63.....................................................مجلس الدولة. المطلب الثاني:
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 63.....................................................أعضاء المجلس. الفرع األول:

 61-61......................................................تسيير المجلس. :الفرع الثاني

 63..........................................اختصاصات مجلس الدولة.الفرع الثالث: 

 65.........................بعض صور المسؤولية على أساس الخطأ. :المبحث الثالث

 65..........................................مسؤولية مصالح الشرطة. المطلب األول:

 66.............نظام المسؤولية لمصالح الشرطة بسبب نشاطها التنظيمي. الفرع األول:

 66.....ام مسؤولية مصالح الشرطة من حيث نشاطها المادي التنفيذي.نظ الفرع الثاني:

 67....نظام مسؤولية مصالح الشرطة عند رفضها تنفيذ القرارات القضائية. الفرع الثالث:

 68..........................................نظام مسؤولية المستشفى. المطلب الثاني:

 69...................................................مسؤولية البلدية. المطلب الثالث:

 69....................................مسؤولية البلدية عن أعمال رئيسها. الفرع األول:

 69.....................مسؤولية البلدية تجاه أعضائها المنتخبة وموظفيها. ني:الفرع الثا

 73.....................مسؤولية البلدية بسبب بعض المصالح التابعة لها. الفرع الثالث:

 73-71..........................................................................الخاتمة.

 77-73....................................................................قائمة المراجع.

 81-78..........................................................................الفهرس.

 81.........................................................................الملخص.
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 الملخــــــــــص:

إن المسؤولية اإلدارية هي مسؤولية قانونية، فلذلك تعد مظهر من مظاهر تطبيق فكرة الدولة       
 المؤسسات أوو فالمسؤولية اإلدارية تعتبر حالة قانونية تلتزم فيها الدولة  ومبدأ الشرعيةالقانونية 

المرافق أو الهيئات العمومية نهائيا بدفع التعويض عن األضرار التي تسببت للغير بفعل األعمال 
فال  وعلى ذلكسواء كانت هذه األعمال مشروعة أو غير مشروعة،  واإلدارية الضارةالمادية 

 بدون ضرر. وال تعويضطأ مسؤولية بدون خ

اإلدارية على أساس الخطأ على أركان ثالثة هي: الخطأ الذي يعتبر األساس  وتقوم المسؤولية     
العالقة و استحقاق التعويض  ودور فيأهمية  والضرر والذي لهالذي تقوم عليه المسؤولية اإلدارية 

ألضرار البة بالتعويض عن ا، حيث يملك المتضرر الحق في رفع دعوى التعويض للمطالسببية
 التي لحقت به.
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