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 عرفــــــــــان شكــــــــر و

عم شكرىا، فمك الحمد وحدك عمى    كان قيد الن إنالميم 

عنتنا عمى     االختيار سبل العمم والمعرفة و  أن وفقتنا

 .البحثإتمام ىذا 

 ـر الجزيـل إلى األستـاذ المشـرفتقـدم بالشكن

 يت عودية محمد بمخير " عمى كل ما قـدمو لناآ" 

لى كل  رشادات في إنجـاز ىـذا العمـل وا  من نصائح وا 

 طاقم كميـة الحقـوق.

من  تقدم بالشكـر إلى كل من بادر مخمصـاكما ن

 جل المسـاعـدة في إتمام ىـذه المذكرة.أ



 

 اإلىــــــــــداء

 

قنا إلى ىذا وبفضمو عز الحمـد هلل الذي وف

 .من إنجاز ىذا العمل المتواضع وجل تمكنا

 نيـدي ثمـار جيـدنا ونجاحنا إلى والدينا

 الكريمين أغمى شيء في الوجود.
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في معظم األنظمة نجد أن القاعدة العامة التي كانت سائدة  19إلى بداية القرن  بالرجوع
التي كانت غير مسؤولة عن أعماليا الضارة في مواجية اآلخرين القانونية عدم مسؤولية اإلدارة و 

الناجمة عن أفعاليا  األضرارئية تنفي االعتراف بمسؤولية الدولة عن ، فكانت المحاكم القضا
 .1لممبدأ المعروف "الممك ال يخطئ"المشروعة و ذلك تبعا 

ولة ىو فقدان تكريس مبدأ عدم سيادة الد مما ساىم في سيطرة الدول عمى شعوبيا و
لدى الشعوب بحقوقيا و حرياتيا و مراكزىا  اإلجرائيةالثقافة السياسية واالجتماعية والقانونية و 

و النضج الفكري الذي أحدث  األزمنة، لكن بعد تعاقب لعامةالقانونية في مواجية السمطات ا
التي صارت تتحكم في العديد من المجاالت و تنقمت و  اإلدارةالعديد من التغيرات عمى مستوى 

وتوسع التطور و التقدم العممي و الميداني  تجمىو بعدما دولة متنقمة  إلىمن دولة حارسة 
اإلدارة المطرد في القيام بأعمال مختمفة إلشباع الحاجات المتجددة التي ال تكاد تقف عند حد 

عمى العامل البسيط و الذي بات يتحمل  أثرتالتي  المخاطرمجموع من إلى ظيور  أدىمعين 
ب عميو مواجية ىده المخاطر المينية أن العامل يتوج عتقاد السمطةبالوحده  األضرارتبعة 

 بمدخولو الشيري.

عمى العكس من ىذا كان مبدأ مسؤولية الدولة قائم منذ القدم لكونو عرف في النظام  
 األضرارالتي تدفع  األحكامومن بينيا  اإلسالميةقواعد الشريعة  حينما كانت تحكمو اإلسالمي

ضرر و ال ضرار  ا لمحديث الشريف " العن الضحايا ميما كان مصدر الضرر و ذلك استناد
 " اإلسالمفي 

في تكريس نظرية  والقضاء معا الفقو اىتمامومما زاد من مسؤولية الدولة ىو كثرة 
تيدد بنفر العامل و الذي بدوره  أصبحتالتي طالما المينية المستمرة  األخطارالمخاطر نتيجة 

، ولذا استوجب توفير استمرارىم و استقرارىمل و تحقيق يعتبر عنصرا ىاما في سيرورة الدو 
تضمن سالمتيم  بمستويات عالية إنتاجاالحماية لو قبل و بعد وقوع الضرر لكي يتيح لممجتمع 

                                                           
 .331،ص2012، دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو، 1
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الذي  األمر، تكون مسؤولة عن تصرفاتيا فإنيانشاطيا و وظيفتيا  اإلدارةوأثناء قيام  وصحتيم
يض عن األضرار الذي أصابتو ولحقت بالتعو  اإلدارةيعطي صاحب الشأن الحق في مطالبة 

 بو.

بدون خطأ و خصوصا عمى أساس المخاطر  اإلداريةاالت تطبيق المسؤولية من مج إن
يقصد و  التي تعتبر إحدى أقدم المجاالت العمومية األشغالو  المنشات الناجمة عن األضرارتمك 

أحد أشخاص القانون  ، ويتم ذلك لحسابي لعقار يستيدف تحقيق منفعة عامةبيا كل إعداد ماد
أما المنشات فعرفيا بعض الفقياء عمى أنيا كل شيء يعد بنائو  ،1العام أو لتسيير مرفق عام

العامة مما خمق  اإلدارةصارت تشكل عتقا عمى فبدورىا ، 2وصيانتو من قبيل األشغال العامة
، وىذا راجع في أن انجاز التي تقمل من ىذه المخاطر األحكام إيجادضجة فقيية في عممية 

من الصفقات المرنة بل تتطمب العديد من الدراسات و التوجييات العمومية ليس  األشغال
 و التي تصيب فئات من المجتمع. األضرارو التقميل من  األشغالبحيز  لإلحاطة

التي  المطروحة العمومية من أكثر القضايا األشغالفي نفس الصدد تعتبر منازعات  
كيدم  إتماميابعد  أووالتي تنتج في حالة تنفيذ المنشات العمومية  األشخاصو  األموالتمس 

تنبو  إشارةمسكن أثناء انجاز مبنى عمومي أو في حالة عدم تنفيذ لشغل عمومي كعدم وضع 
 أسسالوقائع عمى  إسقاط أوفتكمن صعوبة حميا في تقدير ، خطر في طريق عمومي وجود إلى
الشق الثاني فيعتمد عمى  أما الخطيئةفيو النظرية  تحتوي عمى شق تغمب ه النظرية ألنياىذ

و عمى الرغم من تحديد  .فقيية متنوعة أراءقضائية و  أحكاممما شكل  خطئيوالنظرية الغير 
أن ىذا ال  إال، عن أعماليا اإلدارةمجمس الدولة الفرنسي بوجود قواعد مستقمة تحكم مسؤولية 

                                                           
 .223، ص1950األولى،سميمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السمطة،الطبعة 1
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القواعد المدنية و من بين مظاىره ىو استشراف القضاء العادي عمى يكفي الستبعاد وفصل 
 .1بعض قضايا المسؤولية اإلدارية

التي  األضرارالعمومية ، ذلك أن  باألشغالوتبقى القائمة مفتوحة لكل ضرر لو عالقة 
تحدد من طرف القاضي حسب المفاىيم و المعايير الخاصة  اإلداريةتندرج في نظام المسؤولية 

 ة بين الضرريشغل العمومي وشروط الضرر القابل لمتعويض، وكذلك وجود عالقة سبببال
 .2العمومية األشغالو 

 اإلداريةو ولمتعرف أكثر عمى الموضوع المتعمق بالمسؤولية تقدم فان سبق وا عمى ضوء مو 
 التالي :  اإلشكال العمومية وجب طرح األشغالعن أضرار المنشات و 

 ؟العمومية  تيا و أشغالياآعن أضرار منش اإلدارةما مدى مسؤولية 

العمومية  األشغالعن أضرار المنشات و  اإلداريةالبحث في موضوع المسؤولية  إن
لكثرة المسائل  اإلدارييكتسي أىمية بالغة وذلك من خالل اىتمام فقياء القانون و القضاء 

، وبالتالي فيو ال يزال في بحث اإلداريةالتي أثارت جدال في مواضيع المسؤولية  اإلشكاالتو 
 األشغالجراء  األفرادالتي تصيب  األضرارالمطبقة عمى  األحكاممستمر خصوصا حول 

عمى ىذا الجانب من المسؤولية  ، وعميو في ظل ىذه التطورات وجب تسميط الضوءالعمومية
 أو تنفيذعة في حدود مناز تطرأ عميو  الذي أوالقارئ  أولكي تتضح الصورة لمباحث  اإلدارية
التي تطبق  األسس، ومن ىنا كانت لنا الرغبة في الخوض في العامة األشغالالمنشات و  إنشاء
جزء تطبيقي  كانت تعتبر إنالعمومية حتى و  األشغالو  المنشآتالناجمة عن  األضرارعمى 

 .من نظرية المخاطر

                                                           
 .337م، ص1990بية، دار النيضة العر -قضاء التعويض-رمزي الشاعر، مسؤولية الدولة عن أعماليا الغير تعاقدية1
براىيمي مباركة،المسؤولية اإلدارية الناجمة عن أضرار األشغال العمومية، مذكرة تخرج ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر 2

، 2017/2018حقوق، تخصص:دولة و مؤسسات، جامعة زيان عاشور،كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق،الجمفة،
 .04ص
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و أخرى موضوعية : فالذاتية ذاتية  أسباباختيار موضوع الدراسة بين  أسباب تراوحت
والذي  واتصالو بتخصصناالموضوع  ، وقدرتنا عمى فيمميولنا الذاتي و الشخصي تتمثل في

ا الصنف ارتباط ىذمن بينيا  ، أما األسباب الموضوعيةاالستفادة منو في حياتنا العمميةيمكن 
غير المسؤولية اإلدارية الخطئية و  بين أسسالتداخل و  ،سؤولية بالواقع و حقوق المواطنينمن الم

 خطئية من خالل تطبيق األحكام لجبر أضرار المتضررين .

،فقد استعممنا ض عمينا نوعية المناىج المستعممةباعتبار أن طبيعة الموضوع ىي التي تفر 
و التي تتضمن في مجمميا المنيج التحميمي من أجل استنباط األفكار و تحميل المعمومات 

 نظريات الفقيية و األحكام.اآلراء و ال
مجمميا تبنت  أن إالمما وجدناه من دراسة سابقة ليذا الموضوع كانت ليست بالكثيرة 

عن  اإلداريةجانبا واحدا من ىدا الموضوع فيما يخص نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية 
ىميتيا المخاطر ولم تولي األىمية الكبرى بالرغم من أ أساسالعمومية عمى  األشغالأضرار 

 األشغال العمومية.عن أضرار  اإلداريةخصوصا في مسألة نظرية الخطأ كأساس لممسؤولية 

 ومن الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع نجد : 

بن عيسى إيمان، مسؤولية اإلدارة عن أضرار الناتجة عن األشغال العمومية في القانون 
عامة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص إدارة 

2016/2017. 

 إقرارالتمييز بين األضرار الدائمة و األضرار العرضية من حيث  إلىأشارت ىذه الدراسة 
كيفية جبر  آخرىافي المسؤولية، و لقيام ىذه  أالزمةأبرز الشروط  إلىالمسؤولية مع التطرق 

 .ع دعوى التعويضعمومية عن طريق رفال األشغالالناجمة عن  األضرار
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من أوجو التقاطع مع دراستيا ىو التناسب في شرح ىذه المسؤولية من جية المسؤولية 
 األسسفكان من ناحية التفصيل حول  س المخاطر، أما من أوجو االختالفعمى أسا اإلدارية

 ىذا المسؤولية. إقرارفي 

عن أضرار  اإلداريةوفي ظل ىذا كمو استمزم عمينا أن نقسم البحث في موضوع المسؤولية 
 فصمين : إلىالعمومية  األشغالالمنشات و 

عن األضرار الناجمة عن المنشات واألشغال المسؤولية  إلىنتعرض في الفصل األول 
ألول تحت عنوان ، حيث يحتوي ىذا الفصل عمى مبحثين المبحث االعمومية عمى أساس الخطأ

المسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشات و األشغال العمومية عمى أساس الخطأ الواجب 
في المسؤولية عن األضرار  طبيعة المتضرر أدرج فيو، األول ، و يتضمن مطمبيناإلثبات

والمطمب الثاني  الناجمة عن المنشآت واألشغال العمومية عمى أساس الخطأ واجب اإلثبات
طبيعة الخطأ المقيم لممسؤولية اإلدارية عن أضرار المنشآت واألشغال العمومية بالنسبة 

المسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشآت واألشغال ، أما المبحث الثاني يتضمن لممشاركين
طبيعة المتضرر مطمب أول يتحدث عن  إلىالذي ينقسم  العمومية عمى أساس الخطأ المفترض

عن األضرار الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس الخطأ  في المسؤولية
المفترض و مطمب ثاني نتناول فيو طبيعة الخطأ المقيم لممسؤولية اإلدارية عن أضرار المنشآت 

 .و األشغال العمومية بالنسبة لممرتفقين

شات عن األضرار الناجمة عن المنو الفصل الثاني تمت عنونتو بنحو المسؤولية 
تناولنا في المبحث  ، شغال العمومية عمى أساس المخاطر، وقسمنا ىذا الفصل إلى مبحثيناألو 

األشغال الناجمة عن المنشات و  األول مفيوم نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية عن األضرار
كأساس نشأة نظرية المخاطر العمومية عمى أساس المخاطر يتضمن مطمبين، المطمب األول 

لممسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر و 
كأساس لممسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشآت و تعريف نظرية المخاطر المطمب الثاني 
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المسؤولية شروط قيام األشغال العمومية عمى أساس المخاطر، أما المبحث الثاني تناولنا فيو 
مة عن األضرار الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر تطرقنا الناج

 .المطمب الثاني إلى الشروط الخاصةفي المطمب األول إلى الشروط العامة و 

 

 



 

 

 الفصل األول   

 الخطئية عن المسؤولية

أضرار المنشآت واألشغال 

 العمومية
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العمومية  األشغالالناجمة عن  األضرارعن لقد طرح الفقو معيارا لتحديد قواعد المسؤولية 
فيو المسؤولية عمى أساس  أسسضرر دائم  إلىطبيعة الضرر الذي قسمو  إلىو يستند فيو 

الضرر الثاني فيو الضرر العرضي الذي اشترط  أما، جة حتميةيالمخاطر باعتبار الضرر نت
، فبالتالي أسسو عمى حساب المسؤولية الخطئيةفي وقوعو و التعويض عنو وجود خطأ الذي 

 .شروطة الن الضرر ليس نتيجة حتميةىي مسؤولية م

ليذين المفيومين وفق أسس متباينة عرف بروز مفيومين جديدين  اإلداريو توجو الفقو 
صفة الضحية بحيث يميز فييا بين  إلىأقرىما االجتياد القضائي الفرنسي مستندا بذلك 

 1.المشاركين فييا بين العمومية و األشغالالمنتفعين)المرتفقين( من 

 األضرارمبحث أول نتناول فيو المسؤولية عن  إلىو تأسيسا عمى ذلك تم تقسيم الفصل 
نفصل فيو  الذي اإلثباتالعمومية عمى أساس الخطأ الواجب  األشغالالناجمة عن المنشات و 

 األضرارالواقعة عمى المشاركين، و مبحث ثاني نتناول فيو المسؤولية عن  األضرارأكثر حول 
لخطأ المفترض الذي سنشرح فيو بما العمومية عمى أساس ا األشغالالناجمة عن المنشات و 

 الواقعة عمى المرتفقين . األضراريخص 

 

 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر في الحقوق تخصص دولة أسس المسؤولية اإلدارية تطوردىام،  بن عمار1

 .63ص ،2014/2015 الجمفة، و مؤسسات،جامعة زيان عاشور، كمية الحقوق و العموم السياسية،قسم الحقوق،
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المبحث األول : المسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشآت واألشغال 
 العمومية عمى أساس الخطأ واجب اإلثبات

ىي صفة  اإلثباتواجب خطأ عمى أساس  ه األضرارصفة الضحية الناجمة عن ىذ إن
فيما يخص طبيعة المتضرر مع  األولالمشاركين التي سنحاول شرحيا في حدود المطمب 

 طبيعة الخطأ التي سنفصل فييا في المطمب الثاني.مراعاة 

في المسؤولية عن األضرار الناجمة عن  طبيعة المتضرر : المطمب األول
 المنشآت واألشغال العمومية عمى أساس الخطأ واجب اإلثبات

 تعريف المشارك في األشغال العمومية فرع األول : ال

إن من قواعد المسؤولية اإلدارية عن األشغال العمومية حالة الضرر الذي يمحق المشارك 
، أي أنو يساىم لشغل العموميوقد عرف ىذا األخير عمى أنو ىو الذي ينفذ بطريقة أو بأخرى ا

ليس بغريب مخاطر العممية و يندرج تحت ىذا في بناء و تشييد المنشات العمومية واعتبر بأنو 
التعريف كل من المقاولين و الوكالء و العمال المنسوبين إلييم وقد يكون المشارك شخصا 

ثبت  إذا إال، نتيجة فعمو الشخصي إالال يسأل الشخص  األصلث أن ي،بح1معنويا أو اعتباريا
عمى عاتق  اإلثباتويقع عبء  ،ضرر معين لغيره إحداثأنو فعمو كان خطأ، وأنو تسبب في 

 2.المضرور
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 موقف القضاء اإلداري  الفرع الثاني :

عمى الخطأ في حالة الضرر الذي يمحق بو المشارك، ىذا ما  اإلداريةتتأسس المسؤولية 
 األشغالموقفو بالعالقة الموجودة بين المشارك و  األخيرو برز ىذا  اإلداريأقره القضاء 

 :التي صدرت األحكامالعمومية و من بين 

  حولية العدالة  1964أكتوبر  16الصادر في  اإلداريةحكم محكمة الجزائر(
( بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بيا شركة كيرباء و غاز الجزائر، حيث اعتبر 1965

القاضي بأن ىذه الشركة ال يمكن اعتبارىا مسؤولة في مواجية العمال المذين كانوا حين وقوع 
كان الحادث قد نتج عن خطأ  إذا إاليشاركون في أشغال الصيانة لممنشات المذكورة الحادث 

 ينسب لتمك المؤسسة العمومية .

( استعممت 1965)حولية العدالة  1964جوان  12لكن في حكم سابق صادر بتاريخ 
، صيغة مبيمة يمكن تأويميا بأن المخاطر ىي دائما أساس المسؤولية اإلداريةمحكمة الجزائر 

حيث تشكل بشكل عام جدا بأنو حتى حين انتفاء الخطأ في تسيير منشاتيا أو صيانتيا فان 
بالرغم من أن الوقت التي  التي يمكن أن تسببيا ىذه المنشات األضرارالشركة مسؤولة عن 

 .رباء و الغاز تعتبر مرفقا عمومياصدرت فيو القرارات كانت شركة الكي

 في قضية ش ع ضد و، و،  1989فيفري  25ي قرار المحكمة العميا الصادر ف
ات المنشالسيد ش.ع صفقة مع مديرية  إبرامم ، ومن معو، حيث تتمخص وقائع القضية في 

القاعدية لوالية المسيمة النجاز جسر عمى "واد مقطر" ، و أثناء تنفيذ أشغال الجسر حدثت 
المذكور سببت أضرارا لمواد البناء و عتاد الطاعن الذي كان  الواديكبيرة من  فيضانات

وزير و لممحكمة أن منشات القاعدة لوالية لمسيمة  اإلداريةموضوعا باألمكنة ، فقررت الغرفة 
 اإلداريةلحق بالسيد ش.ع، وقد بررت الغرفة  الذياألشغال العمومية مسؤوالن عن الضرر 

المؤرخ  83/17من القانون رقم  76ون الوالية و المادة من قان 75موقفيا مستندة عمى المادة 
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أن الدولة تقوم عمى مستوى  إلىالمتضمن قانون المياه والمتان تشيران  17/07/1983في 
الشبكة الييدوغرافية بانجاز منشات التنظيم و التعديل و المغايرة و الحجز و تسوية المرتفعات 

و ممتمكاتيم من مخاطر األضرار  األشخاصي و الخاصة بالفيض قصد حماية االقتصاد الوطن
 1.التي تحدثيا

ابير لموقاية أو جميع التد بأخذفنتاجا ليذه القضية فانو كان لزاما عمى السمطة الوصية 
و تصبح ممزمة بالتعويض  اإلداريةالمسؤولية  عبء و لكي ال تقع تحتالحد من األخطار، 

 .لخطأ عمى أساس ا األضرار الناجمة عن الفيضانعن 

 فعمية و حقيقية في تنفيذ و انجاز ذلك يتضمن مفيوم المشاركة وجود معاونة إلى إضافة
مصدر الضرر، فالمقاول عندما يقوم بتنفيذ األعمال طبقا لمتصميمات الموضوعة من  األشغال

بمقتضى  األشغاللتنفيذ  اإلدارةقبل صاحب المشروع يكتسب صفة المشارك لكونو متعيدا مع 
، و كما ىو الحال عميو الميندس المعماري الذي يسمى عقد األشغال العمومية إداريعقد 

كذلك  اإلدارينفس الحل اتبعو القضاء ، و بمراقبتيا و متابعة انجازىا يتضرر من البناية المكمف
 بالنسبة لناقل المعدات و المواد المخصصة لورشة األشغال.

أنو تخمى عن ىذه الصفة بالنسبة لمستخدم  كما يظير من تطبيقات مجمس الدولة الفرنسي
، وذلك النعدام األشغالالعمومية المتضرر من الحادث الناتج عن  األشغالمطعم عمال ورشة 

 2.المشاركة و المعاونة الفعمية في الشغل العمومي

طبيعة الخطأ المقيم لممسؤولية اإلدارية عن أضرار المنشآت  :المطمب الثاني
 .واألشغال العمومية بالنسبة لممشاركين
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مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، ، مسؤولية اإلدارة عن األضرار المترتبة عن األشغال العموميةصديقي نبيمة،2
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إن القضاء اإلداري آنذاك كان يتميز بنوع من الصرامة و التشديد بشأن قواعد األساس 
اتجاه المشاركين فيو يؤكد عن عدم قبول التعويض عن األضرار التي تمحق المشارك سواء في 

كانت ناتجة عن خطأ صاحب المشروع أو المقاول المتعيد، و بناء  إذا إالو أو في جسمو مال
م الدليل عمى الخطأ المنتج أقا إذا إالعميو فان المشارك ال يمكنو الحصول عمى التعويض 

الخطأ حتى و لو كان سبب الحادث  إثبات، كما يظير تشدد ىذا القضاء في اشتراطو لمضرر
 المسؤولية في مثل ىذه الحالة تقام عمى أساس المخاطر. أنخطيرة عمما  أشياء

و القضاء غير مقنع و غير مالئم بالمقابل نجد أن بعض من الفقياء يرى بأن ما جاء ب
الذي يدلي بتبرير قيام المسؤولية الخطئية بشأن المشاركين مع التصور الواسع الذي وضعو بما و 

دخل ضمن ىذا المفيوم أشخاصا ال يجنون أي منفعة من خالل يتعمق بمفيوم المشارك حين أ
 1.تنفيذ الشغل العمومي

أن الخطأ المترتب بفعل رب العمل قد يكون خطأ عمدي أو خطا غير  إلى اإلشارةتجدر 
 من قانون الضمان االجتماعي : 45معذور و ذلك ما نصت بو المادة 

 :الشروط التالية إحدى" يتمثل الخطأ غير معذور و الصادر عن صاحب العمل في توفر 

 خطأ ذو خطورة استثنائية -

 خطأ ينجم عن فعل أو عن تغاض متعمد -
 صاحب العمل بالخطر الذي يسببو إدراكخطأ ينجم عن  -
 2عدم استدالل صاحب العمل بأي فعل مبرر " -

                                                           
 .74/75/76صديقي نبيمة، المرجع نفسو،ص1
المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي  1983يوليو  2موافق  1403رمضان  21مؤرخ في  15-83القانون رقم 2

 (.1983سنة  28المعدل و المتمم )الجريدة الرسمية رقم 
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مبادئ القانون العام نكون بصدد خطأ متعمد كمما صدر عن صاحب العمل  إلى باإلحالة
أو  األضراربقصد  العمديويتميز الخطأ ، بالغير األضراربواجب أو التزام قانوني بقصد  إخالل
فقد تكون  األحيانالخطأ صعبا في بعض  إثباتفي توليد الضرر، و ىو ما يجعل  اإليذاءنية 

 ىذه النية غير ظاىرة يصعب التعرف عمييا.

ليذا يمكن لممشارك المضرور مطالبة رب العمل بتعويضات تكميمية يحكم بيا القاضي 
 إتباعوفقا لمقواعد العامة لممسؤولية الخطئية، و يمكن لمضحية الرجوع عمى مستخدمييا أو و 

 1.الرتكابو الخطأ المسبب لمضرر

مع عدة مقاولين لتنفيذ المشروع المتعمق باألشغال العمومية  اإلدارةفقد يحدث أن تتعيد 
، فإذا أصاب العامل أو المقاول ون مقاولين فرعيين لمقيام بالعملفيستخدم ىؤالء عماال أو يوكم

شترك فيو المقاول الفرعي التابع لممقاول األول المتعيد مع اإلدارة ضرر حدث نتيجة تصرف ا
، و ىذا لتوفير ع عمى ىذا األخير من باب التعويضالضحية يمكنيا الرجو ، فان الثاني المتعيد

 .الحماية لمعامل و جبر أضراره دون عناء

زيادة عمى ذلك يمكن لمضحية أن يحصل عمى تعويض عن الضرر الذي يمحقيا بسبب 
ن ىذه ، فقد تكو الغير المتسبب في الضررخطأ  بإثباتالعمومية  األشغالمشاركتيا في 

 2.كاممة أو مشتركة بين الغير و صاحب العمل إمالية المسؤو 

فان العمال األجراء المذين  313-83من قانون  2نتاجا عمى ىذا وبالرجوع إلى المادة 
ينتمون إلى مقاول ما ليم الحق فالتعويض عن حوادث العمل وىو نظام جزافي لحماية جميع 
العمال لكن حسب نظرىم فان التعويض ليس بالشكل المطموب الذي ال يستطيع أن يجبر كامل 

                                                           
 . 6سابق،صصديقي نبيلة، مرجع 1

 .77المرجع السابق، ص2
العمل و األمراض يتعمق بحوادث  1983يوليو  2الموافق  1403رمضان  21مؤرخ في  13-83من القانون رقم 2المادة 3

 .1996يوليو  6الموافق   1471صفر  20مؤرخ في  19-96المينية المعدل و المتمم باألمر 
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اركين  ليست دائما أضرارىم وبالتالي فان المسؤولية التي تقوم عن األضرار الواقعة عن المش
 1.خطئية وىذا ما تبناه القضاء لتطبيقو نظام المعاشات الجزافية

المبحث الثاني : المسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنشآت واألشغال العمومية 
.عمى أساس الخطأ المفترض  

العمومية  األشغالبمستعممي المباني و  الالحقة األضرارالعامة عن  اإلدارةمسؤولية  إن
و يتمثل الخطأ في انعدام  األحيانىي مسؤولية قائمة عمى أساس الخطأ المفترض في أغمب 
لمحماية من أضرار األشغال  األزمةالصيانة العادية لممبنى العمومي أو عدم أخذ االحتياطات 

 العمومية، و الصيانة العادية معناىا أن اإلدارة ممزمة بالسير عمى صيانة و سير المبنى
ىذا ما سنعالجو من خالل ىذا المبحث   ،2من استعمالو دون خطر تفقالمر العمومي ليتمكن 

طبيعة المتضرر بالنسبة لممرتفقين و كذا طبيعة الخطأ المفترض و التعمق فيو في  إلىبالتطرق 
 حدود المطمبين اآلتيين :

في المسؤولية عن األضرار الناجمة عن  طبيعة المتضرر : المطمب األول

 المنشآت واألشغال العمومية عمى أساس الخطأ المفترض

 تعريف المرتفق لممنشآت أو األشغال العمومية  الفرع األول :

اول التمييز تكييف المرفق ليس دائما من األمور السيمة و يوجد قضاء معقد نوعا ما ح إن
 اإلنشاءعمل فالمرتفق ىو الذي يستفيد من أشغال عامة أو الذي يست بين المرتفق والغير،

                                                           
 . 6المرجع نفسه، ص1

، مذكرة مكممة من متطمبات نيل شيادة الماستر في مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المادية المشروعةعبد الفتاح صالحي،2
،  2012/2013الحقوق تخصص قانون إداري، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .35ص



 أضرار المنشآت واألشغال العمومية  الخطئية عن الفصل األول: المسؤولية

 

 
   

العمومية في ظروف مطابقة لما  اإلنشاءاتىو الذي يستعمل بصورة عادية  بمعنىالعمومي، 
 كمرتفق الطرق و الجامعات و المستشفى...الخ. 1أعدت لو

الطرق العامة وجب عميو  بإحدىأصيب احد المرتفقين )المنتفعين(  إذامثال ذلك فانو 
ذا، العام اإلنشاءعيب في الصيانة أو في  إثبات  إحدىناتجة عن سقوط  إصابتوكانت  وا 

، تقوم عمى أساس الخطأ اإلدارةالتي تعتبر من ممحقات الطريق العام، أي أن مسؤولية  األشجار
و ىو ليس من ممحقات ما أصيب بحادث تكيرب نتيجة لسقوط سمك التيار الكيربائي  إذاولكن 

أي خطأ، وفي ىذه الحالة تكون  بإثبات، فال يكون المضرور )المرتفق( ممزما الطريق العام
 قائمة عمى أساس المخاطر. اإلدارةمسؤولية 

قد تعرض ممكيا كما أقر بو مجمس الدولة الفرنسي حين قال " وحيث أن المستأنف عمييا 
ا، وحيث أن انييار حائطي إلىجانب الطريق العام مؤديا  إلىبسبب وجود الممك  لإلضرار
، اإلداريتقوم في ىذه الحالة عمى أساس المخاطر و ليس عمى أساس الخطأ  اإلدارةمسؤولية 

 وار.جن استعمال الطريق العام بل عن الأن الحادث لم ينشأ ع إذ

مما يالحظ عن قرارات مجمس الدولة الفرنسي أن نيتو كانت مصوبة اتجاه تعويض 
 حتى ال يضع عراقيل اإلدارةصميم أعمال  إلىالمضرور من ىذا النشاط من دون أيمد رقابتو 

 اإلدارة، مما ينسجم بال شك مع متطمبات سير أعمال أمام سير نشاطات المرافق العامة
 .2بانتظام

راكش بم اإلداريةمن االجتيادات القضائية الصادرة في ىذا الشأن عن محكمة االستئناف 
، فأكدت بتحميل الشركة الوطنية لمطرق السيارة مسؤولية 2018/10/24بتاريخ  1578رقم 

الحادثة التي تعرض ليا المستأنف جراء اصطدام سيارتو بدابة في الطريق مما تسبب لو في 
                                                           

لقديمة الجزائر، ة ادار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القب ،المسؤولية عمى أساس الخطأ سين بن شيخ آث ملويا،لح1
 .  ،  صم، 2007-ه1428

 .190،191عبد الممك يونس محمد، مرجع سابق، ص2
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أن الشركة الوطنية لمطرق السيارة يناط بيا مسؤولية تدبير  باعتبارو  ،أضرار مادية جسيمة
الطريق و صيانتو مما يقتضي السير عمى تأمين سالمة السير واتخاذ كافة االحتياطات الالزمة 

 .1، فانو يقع عمى عاتقيا مسؤولية الضرر الحاصلإليولمنع دخول الحيوانات 

ثبتت أنيا أ إذا إالاإلدارة ال تعفى من مسؤوليتيا عن الضرر الذي لحق المرتفق ،  إن
بقاعدة الصيانة  التذرعلحق الضرر الغير فال تغفى وال يمكنيا  ، أما إذاقامت بالصيانة العادية

 2.العادية 

، لمباني العموميةفيعرف الغير بأنو ليس بمرتفق وال مشارك، فيو غريب عن األشغال و ا
فيمحقو ضرر غير ناجم عن استعمال مبنى عمومي أو استفادتو من أشغال عمومية ويحصل 

الضرر الحاصل سوى أظيار العالقة السببية بين  إلثباتالغير عمى تعويض دون الحاجة 
أعمن المجمس األعمى لمقضاة عن ىذه المسؤولية في قرار لو بتاريخ  حيث، 3العمومية األشغالو 

" ضد الدولة بقولو " المدعي يطمب التعويض عن األضرار حطاب"في قضية  03/12/1965
 بنىالتي لحقت عمارتو بسبب األشغال العمومية واستبعاده التعويض الن المدعي كان قد 

 4بصورة غير شرعية "

ال يمكنيا التيرب من المسؤولية بسبب األخطار التي تنتجيا  ارةاإلدمما يمكن قولو أن 
 في حالة القوة القاىرة أو خطأ الضحية . إالحتى في غياب الخطأ  األشغالتمك المنشات و 

                                                           
وحدة -ماستر القانون العام الداخمي وتنظيم الجماعات الترابية ،بدون خطأ اإلداريةالمسؤولية زينب الشرقاوي ومن معيا،1

 .15، ص2018/2019االقتصادية و االجتماعية، مراكش، جامعة القاضي عياض،كمية العموم القانونية و ، القضاء اإلداري

-، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في القانون العامالمسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطرشرايطية نجاة، عريس سعيدة، 2
الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، كمية الحقوق و العموم السياسية ، قسم ، تخصص القانون العام الداخمي

 .37،ص2014/2015جيجل،
 .   ص،     أحمد محيو، المنازعات اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 3

 .  /  ملويا، مرجع سابق، ص آثشيخ ين بن لحس4
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كان المرتفق ىو الضحية ال يشترط  إذا" أنو أوبى و ديكوس ايدير"  األستاذانفقد قال 
عمى أنو ما يميز  األستاذان، كما أضاف الشغل العموميعالقة بين الضرر و ال إثبات إالمنيما 

ىذه  أثبتت إذامن مسؤوليتيا  اإلدارة إعفاءفي استطاعة  نوضع المرتفق عن وضع الغير يكم
 أنيا صانت بصفة عادية المبنى العمومي. األخيرة

 لموجد صعوبة في تحديد المرتفق و  اإلداريرشيد خموفي عمى أن القضاء  األستاذكما أكد 
يستنتج من القرارات القضائية ىو أن  الذي، لكن في تدقيق المعايير التي يستعممياينجح 

المرتفق الذي يستعمل فعال المبنى العمومي المتسبب في الضرر و بالتالي فان معيار العالقة 
 .المباشرة بين الضحية و استعمال المبنى العمومي و استفادتو منو ىو الذي يحدد المرتفق

ذلك كجرح سائق سيارة و ىو يسير في طريق عمومي ، أو كوقوع شجرة عمى أحد مثال 
 1.الزائرين لمحديقة العمومية

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أيضا إلى المثال القضائي الشيير الخاص بقضية 
"PEUPLIER DE MONTROUGEز مستعممي المرافق العامة والغيرلتميي" الذي يظير فيو ا ،

طياتو : أنو أثناء ىبوب عاصفة سقطت شجرة عمى كشك لمموسيقى أين كان مما جاء في 
مجموعة  ، لقد اعتبر مجمس الدولة الضحايا )وىمال يستمتعون باألنغام فجرح بعضيماألطف

رفض مجمس عمى قياميا بالصيانة العادية ، و ، وقدمت البمدية الدليل األطفال( بمثابة مرتفقين
 الدولة تعويض الضحايا.

البمدية مسؤولية ىدم  1985فيفري  23راتيا بتاريخ حممت المحكمة العميا في قراكما 
المقبرة كان قي أسسيا المدعون  )فريق األخضاري( لدفن موتاىم ، و قد أيدت المحكمة العميا 
التسبيب الذي أورده قرار مجمس سطيف و الذي مفاده "...أن كال من المجمس الشعبي البمدي 

 "." جبانة المسمم ـــلقديمة المسماة بب ( قد ارتكبا خطأ يتمثل في نبش المقبرة ا بقنزات و السيد )

                                                           
 .44،43رشيد خموفي، مرجع سابق، ص1



 أضرار المنشآت واألشغال العمومية  الخطئية عن الفصل األول: المسؤولية

 

 
   

ذين دفنوا موتاىم في ىذه ضرر محقق بفريق ) ل ( الم إلحاقفي  تسببىذا الخطأ قد  إن
، و بالتالي الحكم عمى المجمس الشعبي البمدي و عمى عونو تحت المسؤولية المدنية المقبرة

 بيم . الالحقلمضرر  إصالحالممدلس بدف الدينار الرمزي ليم 

عمى أشغال عامة لقد طبقت المحكمة العميا في ىذه القضية نظام المسؤولية الخطئية  
وليس نظام  الخطأ نظامبب تطبيقيا ، وان كانت المحكمة لم تعمن عن سقامت بيا البمدية

، وفي واقع األمر فان الوقائع المختصرة الذي تضمنيا القرار تحصر الخطأ في كون  المخاطر
 1896قبرة عمى أرض البمدية قبل عندما أسسوا المقد استفادوا من التقادم الثالثين المدعوون 

ميم، فمن جية أن التقادم المكسب ىذا الدليل غير س إنبالتالي فميس من حق البمدية ىدميّا، و 
 8 و المادة 689عمى األموال العمومية غير حائز طبقا لنصوص القانون المدني ، ) المادة 

 .من قانون األمالك الوطنية ( 

من حق السمطة العامة القيام باألشغال العامة عمى ممكيتيا أو حتى  ألنومن جية أخرى 
عمى ممكية الخواص بيدف المصمحة العامة ، بذلك من حق البمدية تحويل المقبرة النجاز 

 . ة عمى ممكيتيا أو عمى ممكية خاصةمشروع عام و يستوي في ذلك أن تكون المقبرة مؤسس

–موتى أن المحكمة تكون قد اعتبرت أىالي ال بيذا يمكن استنتاج تفسيرا واحدا و ىو
شغال ياء معيار التمييز بين منتفعي األ، فقد انتقد كثير من الفقفي حكم المرتفقين -المدعين

أنو  اآلخر، و قال عنو البعض فوصفو البعض بأنو تمييز اصطناعي ،العامة و بين الغير

 1.تمييز بين الغير و بين المرتفقين، أما آخرون فأكدوا بأنو سيال دائما الجزئيا غير صحيح

 موقف الفقو و القضاء الجزائريين :  الفرع الثاني

                                                           
بوعات الجامعية، بن عكنون، ديوان المط ،اإلداريالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتيا في القانون مسعود شييوب، 1

 .185،184ص ، 03/2000الجزائر،
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عمى المخاطر في حالة  اإلداريةما يمكن اقتراحو في ىذا الموضوع ىو تأسيس المسؤولية 
من تحقيق مصمحة  اإلدارةميمة  إلىوىما لسبب رئيسي يعود  المترفقالضرر الذي يمحق 

يعود  لإلدارةالخطأ  إثباتواشتراط  اإلدارةما ينتظره المواطن من  إلى، ومن جية أخرى عامة
 تشجيع ىذه األخيرة عن عدم القيام بميمتيا. إلى

" البد من ابتعاده ألن  أوبى و ديكوس ايدير"  األستاذينكما يمكن أن نقول أن موقف 
من  إعفائياسيس في استطاعتيا أن تأتيو ) خاصة في الجزائر ( بأدلة و ميزات لتأ اإلدارة

قام جميع مرتفقي الطرق برفع  إذا: " ونشير أنو فيما محيو األستاذمسؤوليتيا خاصة وكما كتب 
الشائع بكثرة في وضع  اإلىمالستكون عديدة بسبب  اإلدارةدعاوى األحكام التي قد تصدر ضد 

 الطرق " إصالحو التأخير البالغ في رفع العوائق أو  اإلشارات

نظرية انعدام الصيانة العادية لممبنى العمومي  اإلداريةقد تبنى القضاء الفاصل في المواد ل
خطأ ) أو بصفة أدق ، أي أنو قد اخذ بالالعمومية األشغالعن  اإلداريةكأساس ال مسؤولية 

لممحكمة  اإلدارية( في حالة الضرر الذي يمحق المرتفق، و ىذا ما أقرتو الغرفة بافتراض الخطأ
 1.الورق المقوىلدولة ضد الشركة المصرية لمورق و في قضية ا عمياال

طبيعة الخطأ المقيم لممسؤولية اإلدارية عن أضرار المنشآت  : المطمب الثاني

 واألشغال العمومية بالنسبة لممرتفقين

 تعريف الخطأ المفترض:  الفرع األول

في الواقع سوى فكرة افتراضية أو تقديرية  اإلداريةالخطأ المفترض المقيم لممسؤولية  يعتبر
 إثباتالمضرور من  إلعفاءالقضاء  إليياال وجود ليا في الحقيقة بل ىي مجرد حيمة اىتدى 

                                                           
 .45رشيد خموفي، مرجع سابق، ص1
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عدم أخذ االحتياطات  أو، ويتمثل ىذا الخطأ في انعدام الصيانة العادية لممبنى العمومي 1الخطأ
 العمومية. األشغاللمحماية من أضرار  الالزمة

ممزمة بالسير عمى صيانة و سير المبنى العمومي  اإلدارةصيانة العادية تعني أن فال
لممحكمة العميا بتاريخ  اإلدارية، وقد أشار أقرار لمغرفة كن المرتفق من استعمالو بدون خطرليتم
 بقولو : 29/12/1991

" ومتى كان من المقرر أيضا أن انجاز المدارس و صيانتيا تابع لمبمدية التي تقع بيا     
 ىذه المدارس..."

عدم  إلى 25/02/1989بتاريخ  األعمىلممجمس  اإلداريةلمغرفة  آخركما أشار قرار 
 ، بالقيام بأشغال صرف المياه لتجنب الفيضان بقولو : الالزمةاتخاذ االحتياطات 

كان من المقرر قانونا أن الدولة تقوم مستوى الشبكة الييدوغرافية بانجاز منشأة  " متى   
التنظيم و التعديل و المعايرة و الحجز و تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض، قصد حماية 

و ممتمكاتيم من مخاطر األضرار التي تحدثيا المياه، و من ثم  األشخاصاالقتصاد الوطني و 
تقوم بمنعيا أو عمى األقل بتوقعيا و العمل  أنخسائر مادية دون  إلى أدت فيضاناتحدوث 

عمى تجنبيا بجميع أشغال الصرف الضرورية ال يعد قوة قاىرة و يجعل مسؤولية الدولة 
 2قائمة..."

عن  اإلداريةفالمسؤولية عن انعدام الصيانة العادية ىي صورة من صور المسؤولية 
القضائية تتحدث دائما عن خطأ مفترض في انعدام  األحكام، وذلك فان األشغال العمومية

(  اإلدارةيفترض دائما بوجود خطأ في ذمة رب العمل ) إذالصيانة العادية أو عيب في البناء، 

                                                           
قوادري مختار، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، دفاتر السياسة و القانون، جامعة سعيدة، كلية الحقوق 1

 .   ص ،    و العلوم السياسية، العدد الثالث عشر، جوان 
 .32.33، ص مرجع سابقث ممويا، لحسين بن شيخ آ2
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لكي تتحمل من المسؤولية عمييا أن تثبت أنيا قامت بما يمزم من صيانة لمطريق العام الذي كان 
 1.أو وجود حفر كبيرة..( أحجار أوسببا لمحادث )سقوط شجرة 

عن خطأ  اإلدارةبمسؤولية  1982أفريل  17المحكمة العميا في قرارىا بتاريخ  أخذتكما 
انعدام الصيانة عندما قررت تعويض الضحية التي اختنقت بغرفة االستحمام بالمستشفى بسبب 

 2.االستحمام انعدام التيوية و المنافذ الالزمة النفالت الغاز المحترق بجياز تسخين مياه

 حاالت انعدام الصيانة العادية لممبنى العموميالفرع الثاني : 

المرفقي في حالة ارتكابيا خطأ  الخطأفي نفس الصدد تقوم مسؤولية البمدية عمى أساس 
عدم أخذ االحتياطات الالزمة لمحماية من أضرار  أوفي انعدام الصيانة العادية لممبنى العمومي 

ممزمة بالسير عمى صيانة و سير المبنى العمومي ليتمكن المرتفق  فاإلدارةالعمومية،  األشغال
 3: عناء، و من أبرز حاالت تطبيقيا ما يميمن استعمالو دون 

 أوال : عدم تسييج بركة مائية 

الحيوانات  أوفييا  األشخاصيشكل تقصير البمدية في عدم تسييج حفرة لتفادي سقوط 
، ومل دل عمى ذلك قرار مجمس الدولة )الغرفة زم بالتعويضتيعقد مسؤوليتيا و تم خطأ مرفقيا

رئيس بمدية عين أزال ع. ط ومن معو، و تتمثل وقائع القضية  08/03/1999الثالثة( الصادر 
 فيما يمي :

                                                           
، 1998الديوان الوطني لألشغال التربوية، المحكمة العميا، الجزائر العاصمة،  ،حكمة العميا ، العدد الثاني المجمة القضائية لمم1

 .13ص
 .184مسعود شييوب، مرجع سابق، ص2
، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق فرع عمى أساس الخطأ المرفقيالمسؤولية اإلدارية بن عدة لبنى، بن عيسى فايزة، 3

تخصص قانون الييئات اإلقميمية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم القانون العام، -القانون العام
 .77، ص23/06/2016بجاية، 
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المزرعة الفالحية أحمد مطروش بحفر حفرة لجمع المياه  لسكانرخصت بمدية عين أزال 
 وفاتو . إلىا الطفل " عبد الصمد " مما أدى والتي وقع فيي

ية بمسؤولية البمد 19/07/1994لمجمس القضاء سطيف في  اإلداريةلقد قضت الغرفة 
 .عن الحادث و تحميميا بالتعويض

بتأييد قرار  األخيرفرفعت البمدية استئنافا ضد ذلك القرار أمام مجمس الدولة وقضى  
 ، و جاءت أسبابو كما يمي : المستأنف

و البمدية غير  باألشغالحيث تدعيما الستئنافيا تزعم أن المسؤولية تقع عمى القائم " 
أدلة الممف يتبين أن  إلىمن القانون المدني ، ولكن بالرجوع  127ممزمة بالتعويض طبقا لممادة 

، في حين أنيا البمدية إدارةمسؤولية البمدية قائمة، بحيث أن أشغال حفر الحفرة كان تحت 
 أعطت الترخيص لسكان القرية لجمع القمامة ".

تقوم بكامل اإلجراءات الالزمة  فكان يتوجب عمى المندوبية التنفيذية لمبمدية أن
، راقبة و مراعاة مدى خطورة الحفرة، بل و كان عمييا مالمنصوص عمييا في التشريع الساريو 

 منم الصيانة العادية من جية و دية عين أزال عمى انعداو بيذا يؤسس مجمس الدولة مسؤولية بم
 1.اإلىمالوىو  جية أخرى عمى خطأ غير عمدي

 ثانيا : سوء تسيير و عدم صيانة منشأة عمومية 

 إذاالعامة في ىذه الحالة عمى أساس الخطأ المرفقي  اإلدارة أوتقوم مسؤولية البمدية      
، ففي حالة سوء تسيير أو 2قامت بأداء الخدمة المطموبة منيا عمى وجو سيئ أو أىممت أدائيا

، وقد أصدر مجمس الدولة في ىذا الصدد قرار بتاريخ انة منشأة تترتب مسؤولية البمديةعدم صي

                                                           
 .34،صبن شيخ آث ممويا، مرجع سابقلحسين 1
 .37الفتاح، مرجع سابق، صصالحي عبد 2
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قنوات المياه من  ب . م ( ضد بمدية تقرت بعدم صيانةفي قضية ورثة السيد ) 10/02/2004
 : يمي ما و تتمثل وقائعيا في1بمدية ال فطر 

يممك مورث المدعين مسكنا في شارعبن بولعيد بمدينة تقرت يطل عمى الشارع  -
القناة تسربت ة الرئيسية لممياه الصالحة لمشرب، و بسبب عطب ىذه الرئيسي الذي تمر منو القنا

، مما جعميم األرضية، و تسبب ذلك في تشقق الجدران مع انتفاخ في المياه داخل المنزل
 .يخبرون البمدية بذلك

ورقمة ضد البمدية بمجمس القضاء لوالية  اإلداريةرفع ىؤالء دعوى أمام الغرفة  -
، و ألزمت البمدية بأن تدفع ليم 24/01/2000طالبين التعويض، والتي استجابت ليم بقرار في 

 .دج100.000.00دج ، و تعويضا قدره         مبمغ 
استأنفت البمدية ىذا القرار أمام مجمس الدولة دافعة بأن قطاع المياه لم يعد تابعا  -

بتأييد القرار المستأنف عمى أساس أن  األخيرو لقد قضى ىذا  16/04/1985من  ابتداءليا 
عندما كان قطاع المياه خاضعا لتسيير البمدية، وتتمثل مسؤولية  1983الوقائع تعود لسنة 

صيانتيا لقنوات المياه، وتركيا تتسرب منيا المياه مما أدى بأضرار بمسكن  البمدية في عدم
 2.المدعين، وذلك أن القنوات مبنى عمومي، كان أثناء الوقائع تابعا لمبمدية

عمى أساس الخطأ المرفقي الن تسرب المياه  اإلداريةنتاجا لذلك تتجمل البمدية المسؤولية 
، و ذلك لعدم تفقد تمك القنوات ة عمى انعدام الصيانةمن القنوات المخصصة لذلك يعد قرين

المدعي الضرر المتمثل في تشقق الجدران و العالقة السببية  إثباتفكيفي  إصالحياعدم و 
 3.المؤثرة فيما بينو و بين تسرب المياه من القنوات

 ثالثا : عدم أخذ االحتياطات الالزمة بشأن عمود كيربائي
                                                           

 .78، بن عيسى فايزة، مرجع سابق، صبن عدة لبنى1
 .39،40، صبن شيخ آث ممويا، مرجع سابقلحسين 2
 .79ص مرجع سابق، ازية،فبن عدة لبنى، بن عيسى 3
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يانتو يعتبر ترك عمود كيربائي أمام الساحة التي يمعب فييا األطفال دون إزالتو أو ص   
، خطأ من البمدية المالكة و التي واجب صيانة ممتمكاتيا و أن حدوث بإزالة مفعول الكيرباء فيو

 أضرار نتيجة ذلك يقيم مسؤوليتيا .

ذلك قضية وفاة الطفل " محمد " و ة في مسؤولية البمدي اإلداريةأقرت الغرفة  الشأنفي ىذا 
، حيث تتمخص 06/03/2002بموجب الحكم الصادر عن مجمس قضاء الشمف بتاريخ 

 وقائعيا في : 

عمود التيار الكيربائي بسبب  ألسالك" الطفل محمد أصيب بحروق خطيرة جراء لمسو 
رر الذي الضغط العالي، فرفع والد الطفل محمد دعوى ضد رئيس بمدية مميانة لتعويض الض

 األسالكلم تقم بازالتة أكوام تراب من تحت  إذاالبمدية  إىماللحق ابنو كون الحادث نتج عن 
 األسالكلمس  إلىمترين وىذا ما أدى  إلىالكيربائية، مما جعل االرتفاع يتقمص من ستة أمتار 

ىذه األكوام لكن  إلزالةأي البمدية مصالح سونمغاز من قبل الضحية، و لقد أرسل المدعى عميو 
 1لم تحرك ساكنا "

نستخمص من ىذه القضية انو وجب عمى رئيس بمدية مميانة السير عمى توفير 
 .مصالح البمدية إلىمالاالحتياطات الالزمة لحماية المواطنين من المخاطر وىذا راجع 

 رابعا : المسؤولية عن انعدام الصيانة لمتقميل من حوادث المرور

 األشغالالعادية ىي صورة من صور المسؤولية عن انعدام الصيانة المسؤولية عن  إن
العمومية و من ثم فيي ليست صورة من صور المسؤولية عن حوادث المرور، ولكن ليا عالقة 

انعدام الصيانة قد يكون سببا لحادث  أنبيا في بعض الحاالت، والعالقة بينيما تكمن في 
 أومستعممي الطريق من سائقي سيارات و مارة بأضرار في أشخاصيم  إصابة إلىمرور يؤدي 

                                                           
معة عبد الحميد مذكرة نياية الدراسة لشيادة الماستر، جا ،المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ المرفقيولد بودية ميمود، 1

 .80، ص2018/2019ابن باديس مستغانم، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم القانون العام، 
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لمسؤولة عن صيانة الطريق العام العامة ا اإلدارةفي مواجية  اإلداريةأمواليم فتنعقد المسؤولية 
 ، حسب الحاالت...(. البمديةوزارة التجييز ، الوالية ، )

سائق و مسؤولو المدني ة الكانت المسؤولية عن حوادث السيارات تنعقد في مواجي فإذا
عن انعدام الصيانة العادية في مجال حوادث  اإلدارية( فان المسؤولية الضامن )شركات التأمينو 

بطبيعة نون ميام صيانة الطريق العام، و العامة التي يخوليا القا اإلدارةالمرور تنعقد في مواجية 
لذي تغطيو شركات التأمين الحال فان النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور ا

 اإلداريةكضمان لممؤمنين عن المسؤولية أي السواق، يختمف عن النظام القانوني لممسؤولية 
 .عن انعدام الصيانة العادية
 تطبيقاتأن المسؤولية عن انعدام الصيانة العادية ىي تطبيق من  إذنمن ىنا يظير جميا 

، وىو خطأ انعدام العمومية، وىي مؤسسة عمى الخطأ المفترض األشغالالمسؤولية عن 
، ومن ىنا جاءت العالقة بين مستعممي الطريق العام إصابةالعادية و الذي ينتج عن  الصيانة

نظرية انعدام الصيانة و بين حوادث المرور و عميو يتعين تحديد المجاالت التي طبقت فييا 
 1.ل عرض نظام المسؤولية و تطورهمنيا قب اإلعفاءىذه النظرية و شروط 
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 خالصة الفصل األول : 

 القضاء اإلداريالعمومية طرح  األشغالفي ظل التطبيقات لممسؤولية عن المنشات و 
صفة  إلىيستند ىذا المعيار  إذ، الناجمة عنيا األضرارمعيارا لتحديد قواعد المسؤولية عن 

 .العمومية و المشاركين فييا األشغالالضحية بحيث يميز فييا بين المنتفعين من 

أ ( نجد عدم ضرورة إثبات الخطواقعة عمى المنتفعين )المرتفقينفي حالة األضرار ال
االكتفاء بالخطأ المفترض و ذلك مراعاة لمغاية المرجوة و ىي تعويض الضحايا الالحقة بيم ، و 

األشغال العمومية فيو  أما عن حالة المشارك فيو ممزم بإثبات الخطأ ألنو ليس بغريب عن
 .بدراية عن كل مخاطر ىذه األشغال مطمع و

، لكنو ال يزال ري متأثرا بالقضاء الفرنسي ف ذلكفيذا المعيار تبناه القضاء اإلداري الجزائ
 .متدبدب حتى اآلن لعدم التمييز بين المرتفق و المشارك



 

 

 

 الثانيالفصل 

 الخطئية عنغير  المسؤولية

أضرار المنشآت واألشغال 

العمومية
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العامة معفية  اإلدارة، فبعدما كانت في مجمميا في تطور ممحوظ  اإلداريةالمسؤولية  إن
عمى  ألضرارعن تعويض  مسؤولةالتي تمحقيا بأفراد المجتمع أصبحت  األضرارمن جبر 

 ، وبعد فترة صارت ممزمة بنوع جديد من المسؤولية وىي المسؤولية بدون خطا.أساس الخطأ

ال مسؤولية دون ي مدلوليا أن فالمسؤولية اإلدارية دون خطأ كسرت القاعدة العامة و الت
في بادئ األمر بشكل تحفظي مطبقا في ذلك بعض من  اإلداري، فاخذ بيا القضاء خطأ

عمى  اإلدارية، فظيرت في ىذا الصدد المسؤولية غير مدروسةالحاالت لكي ال يصل نتيجة 
تزايد  إلىالتي صارت ترىق العامل البسيط مما أدى  األحداثأساس المخاطر نتيجة بعض 

، و تقوم ىذه المسؤولية عمى ركنين أساسيين وىما ء من أجل تكريس ىذه النظريةلفقياضغط ا
 .اط اإلدارة والضرر الحاصل لمضحيةركن الضرر و ركن العالقة السببية بين نش

كل الجوانب المتعمقة بنظرية  إلىو تماشيا مع ما تم ذكره سنتطرق في ىدا الفصل 
 األركان، و نتناول في المبحث الثاني مجموعة األولفي المبحث  مفيومياالمخاطر من خالل 

 .التي تقوم عمييا ىذه النظرية
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 غير الخطئيةمفيوم نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية المبحث األول : 
 .المنشآت و األشغال العمومية ألضرار 

ا تحمل تبعات و مخاطر عادة من النشاط ، تفرض عميي اإلدارةالمنفعة التي تجنييا  إن
مخاطر النشاط كمقابل  اإلدارةتتحمل  أنتقتضي  اإلنصاف، الن مبادئ العدل و ىذا النشاط

ىذا ما سنتعرف عميو عن طريق نشأة نظرية المخاطر و  ،1لممنفعة التي تجنييا من ىذا النشاط
 : التعريف بيا من خالل المطالب التالية

األضرار كأساس لممسؤولية عن المطمب األول : نشأة نظرية المخاطر 
 الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر

 ظيور نظرية المخاطر  عواملالفرع األول : 

لقد برزت ىذه النظرية في عالم القانون بوجيين مختمفين ، التقنية الصناعية من جية و 
الشعوب في حياتيا بفضل  شيدنوالتحول الذي  أن إذ،  أخرىاالجتماعية من جية  األفكار

الميكانيكية و التقدم التكنولوجي حممت في طياتيا تيديدا  اآلالتالثورة الصناعية و انتشار 
رباح و فوائد عمال و الموظفون ، بينما ازدادت أمتزايدا لحياة فئة من فئات المجتمع و ىم ال

من جرائيا  أصبحالتي  ، وو العامل اآللةالعمل نتيجة الجمع بين  أربابالمصانع و  أصحاب
وما صاحب ذلك  األضرارالعمل و  إصاباتازدياد  إلىالعامل معرضا لمخطر مما أدى 

العمال المصابون  أرىقالذي  مصدره  إيجادالذي كان عسيرا في محاولة  الخطأ إثباتصعوبة 
 . 2غير مباشرة  أوبتحمل العواقب التي لم تكن ليم دخال فييا بصورة مباشرة 

                                                           
موقع المنيل، عبر الرابط التالي : المنافع كأساس لممسؤولية اإلدارية، -نظرية المخاطرصالح الدين الزبير، 1

https://platform.almanhal.com/Files/2/35896  13.00م، عمى الساعة 2021ابريل  22، تاريخ االطالع يوم . 
 .161،صمرجع سابقعبد المالك يونس محمد، 2

https://platform.almanhal.com/Files/2/35896
https://platform.almanhal.com/Files/2/35896


أضرار المنشآت واألشغال  غير الخطئية عن : المسؤوليةلثانيالفصل ا
 العمومية

 

 
   

من استجاب وتفاعل مع ىذه التطورات ىم فقياء القانون المدني المذين قدموا  أولفكان 
ىذه النظرية  أن، فقد اعتبر ىؤالء 1مجموعة من االنتقادات " لمخطأ " كأساس وحيد لممسؤولية

االرتباط  أوعمييا اسم نظرية المنفعة  أطمقواموحدا لممسؤولية العامة و الخاصة و  أساساىي 
 ىذه النظرية نجد : أيدوا، فمن بين ابرز الفقياء المذين و المغانم المفارمبين 

 المخاطربين المنافع و  االرتباط أناعتبر " :  MARCEL PLANIOLالفقيو "  رأي -1
التي يسببيا  األضرارالفرد يكون مسؤوال عن  إن، فيو يرى المسؤولية عن فعل الغير أساسىو 

من اجل انجاز العمل لحسابو فانو  اآلخرينلمغير عندما يقوم بالعمل بنفسو و عندما يستعمل 
 . إليويتحمل جميع المخاطر الناشئة عن ىذا النشاط الن كل الربح ينصرف 

ىو مبدأ االرتباط بين المنافع  إنماالمسؤولية ىنا ليس الخطأ المفترض و  أساس إن
 أيتقوم عمى  أنالوحيد لممسؤولية عن فعل الغير التي ال يمكن  ساساألالمخاطر و ىو و 

 .أساس آخر

أساس أخر لممسؤولية عن فعل ال يمكن وجود : "  RENE CHAPUSيو "قالف رأي -2
، و ال يمكن إيجاد تبرير لممسؤولية ضمان يجعل منيا مسؤولية بدون خطأ، الن اعتبارىا الغير

يستعمل لحسابو نشاط الغير عميو أن يأخذ عمى عاتقو مخاطر ىذا إال في الفكرة القائمة بان من 
 النشاط
متميزة تمكنو من  إرادةوحده لو  اإلنسان: يعتقد أن " Duguit رأي الفقيو " -3

وىمية و القول بأن اإلدارة فال يمكنيا أن تخطئ ألن شخصيتيا  اإلدارة، أما مخالفة القانون
، طأ اإلدارة ىو أخطاء موظفيياالمقصود من خ أخطئت ال يعدو أن يكون مجرد مجاز، ألن

                                                           
ون المسؤولية اإلدارية، موجية لطمبة السنة أولى ت عودية محمد بمخير، دروس موجزة لمسداسي األول من مقياس قانيآ1

، قسم الحقوق، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة غرداية، 2020/2021ماستر، تخصص قانون إداري، السنةالجامعية
 .01ص
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الناشئة عن سير عمى تعويض مخاطر األضرار  لك فان مسؤولية الدولة تقومذعمى و 
، يجب أن ال يكون عبؤىا أثقل عمى التكاليف الناشئة عن ىذا النشاط المرافق العامة لذا فان

 .1البعض دون البعض اآلخر

القضاء القضاء المدني الفرنسي لم يساير ىذه النظرية بنفس تحمس الفقو ، بل سار  أما
، لم نيايتو فوقف تطوره عند الخطأ إلىيسير الشوط  أن، و لم يشأ وراء الفقو بخطوات مترددة

 2.مسؤولية ال تقوم عمى خطا أصال إلىيجاوزه 

 إرساءعمل عمى المخاطر و  الفرنسي قد تبنى نظرية اإلداريالقضاء  أنفبالمقابل نجد 
دون خطا و التي تقوم عمى عدم اشتراط توفر ركن  اإلدارةقواعدىا و تطويرىا لنظرية مسؤولية 

قبل مجمس الدولة الفرنسي  1895، و في عام أ في حالة صعوبة توفر ىذا العنصرالخط
و التي  كام""المخاطر و ذلك في قضية المدعو  أساسعمى  اإلدارةقيام مسؤولية  إمكانية

 تتمخص وقائعيا فيما يمي : 

كان عامال  بمصنع حربي تابع لمدولة و تعرض لجروح ناتجة عن  ""كامالمدعو  أن-   
، فتقرر منحو تعويض من مور يبده اليسرى و عجزه عن العملتطاير شظايا الحديد عنو ض

الدولة مطالبا  مجمس إلى، فرفع دعواه وجد التعويض غير كافالعامل  أن إالوزير الحرب 
، فاقترح مفوض الدولة اإلدارة  شاركا في ارتكاب الخطأ ال العامل وال أن، عمما بتعويض اكبر

انو يجب ضمان عماليا ضد المخاطر الناجمة  أساسعمى  تقرير مسؤولية الدولة"روميو"السيد 

                                                           
 .10،08، صمرجع سابقمسعود شييوب، 1
 
 .  يت عودية محمد بلخير، مرجع سابق، صآ2
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من  آخربنوع  وبذلك يعترف، المرافق العامة إطارفي  التي يطمب منيم أداؤىا األعمالعن 
 .1اإلدارةخطأ من جانب الل غياب ي ظالمسؤولية ف

ىذه المسؤولية ظيرت عمى عكس ما كان سائد من قبل و ىو عدم  أنفيمكن القول 
 أيتكون ىناك  أندون  األفرادمما جعميا تنتيك حقوق و حريات  أفعاليامسؤولية الدولة عن 

مخاصمة  باإلمكان، و لكن  بظيور فكرة المخاطر أصبح رقابة و عدم تحميميا المسؤولية
 . 2و تحميميا المسؤولية من جراء أعماليا المسببة لمضرر اإلدارة

 الفرع الثاني : مظاىر تكريس نظرية المخاطر

بعض التشريعات من قبل المشرع الفرنسي التي  إصدارمن مظاىر تكريس ىذه النظرية  
 ، و نذكر منيا : المخاطر أساسعمى  اإلداريةتتضمن النص عمى قيام المسؤولية 

  المخاطر  أساسالذي يقيم المسؤولية عمى  1898التشريع الفرنسي الصادر عام
 .تبعات الحرفة  أو

  المذان يقيمان مسؤولية الدولة إزاء ضحايا الحرب  1921و تشريع  1919قانون
 و والمصانع الحربية .

  3أساس مخاطر الطيران ... وغيرىاالذي يقيم المسؤولية عمى  1924قانون. 

                                                           
، 1، ماستر عن بعد، قسم الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة المسؤولية اإلداريةدروس مقياس ريم عبيد، 1

 . 19، ص 2016/2018
، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص المسؤولية اإلدارية بدون خطأ في التشريع الجزائريخمفي عمي، 2

 .04ق،جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، صقانون عام معمق، كمية الحقوق والعموم السياسية،قسم الحقو 
 
، مذكرة لنيل شيادة الماستر األشغال العمومية نموذجا-المسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطربجقال يسمينة،بن ناي فييمة،3

العام، جامعة عبد في الحقوق، تخصص الجماعات المحمية و الييئات اإلقميمية، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم القانون 
 .09الرحمان ميرة، بجاية، ص
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 النظرية مجارية القضاء الفرنسي تبنت ىذه  أنياالتشريعات المصرية فنجد  إلىو بالنظر 
األمر وذلك من خالل رفض محكمة النقد ليا رفضا باتا في حكم ليا بعدما رفضتيا في بادئ 

مرور الزمن و معممة ذلك برفض المشرع المصري ليا،لكن بعد  15/11/1934صدر في 
 1950لسنة  89، والذي حل محمو القانون رقم 64م صدر القانون 1936ضبط في عام بال

بشأن التعويض عن  1950لعام  117، ثم القانون رقم العمل إصاباتبشأن التعويض عن 
 المينية ، و قد أقام المسؤولية عمى أساس تحمل التبعة . األمراض

"عمي ، فقد صرح الدكتور بيا يأخذ، يبدو أنو لم االستقاللف القضاء الجزائري بعد أما موق
، لكن بعد تساير وتطور عمى أي حكم لو يدل عمى األخذ بيابقولو : فاني لم أعثر "  سميمان

أقام م، حيث 1972األزمنة و القوانين صدر قانون التعويض عن حوادث العمل في سنة 
عن المسؤولية جزئيا إال بإثبات خطأ ارتكبو ، ولم يعف المسؤول المسؤولية عمى أساس المخاطر

 .%301، فيخفض التعويض حينئذ إلى حد ال يتجاوز امل دون مبررالع

، اإلدارةو بتطور العصور أخذ مبدأ السيادة يتراجع مما يسمح بتراجع مبدأ عدم مسؤولية  
تسببت لو لتزاميا بتعويض من ألن مبدأ سيادة الدولة ال يتعارض مع خضوعيا لمقانون و ا

 .2لك بخضوع الحاكم و المحكوم لمقانونأ السائد و ذد، و أصبح مبدأ المشروعية ىو المببضرر

المطمب الثاني : تعريف نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية عن األضرار 
 الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر

 المخاطرالتعريفات المختمفة لنظرية :  األولالفرع 

                                                           
 .346،345قوادري مختار، مرجع سابق، ص1
 .290، ص2016، 01،العدد43محمد عادل، األساس القانوني لممسؤولية اإلدارية دون خطأ"دراسة مقارنة"، المجمد2
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كما في القانون  اإلداريالمخاطر كالسيكية في القانون  أساسعمى  اإلداريةالمسؤولية  إن
، مخاطر ىي رمز المسؤولية بدون خطأال أساسفضال عن ذلك فان المسؤولية عمى ، و المدني

، فإذا كانت القاعدة العامة تقوم عمى أساس الخطأ 1حيانا كأنيا مختمطة معياأبدرجة تعتبر 
بدون  ، فيمكن في ميادين محدودة أن تقوم تمك المسؤولية عمى أساس فكرة المخاطر أيألمرفقي
، فمذا يعتبر موضوع نظرية المخاطر من أدق الموضوعات في المسؤولية خطأ اإلدارة إثبات

، فيي تدور في حدود السمطة غير مستقرة و غير واضحة المعالم اإلدارية حيث ىيا مازلت
يق فكرة الصالح اضي و بعض التشريعات التي تدور في نطاق التوفيق بين تحقالتقديرية لمق

، فنجد أن القضاء اإلداري المقارن و القضاء اإلداري عتبارات المحيطة بوالعام و الظروف واال
 . الفرنسي لم يذىب إلى قواعد عامة و مبادئ و ضوابط ثابتة ليا

ي نشاط ميما كان و لكنيا تنشأ نتيجة أنفعة الخاصة ن المسؤولية لم تعد مقابل المفا
الميني  يقتصر عمى المفيوم االقتصادي و ال، و فكرة المخاطر يتوسع مفيوميا مصدره و بالتالي

، و يكون ىذا اط يقوم بو الفرد ويسبب لو أضرار، فكل نشاألفراديصبح مرتبط بنشاط  ،فحسب
نو ممزم بجبر ، فامؤسسة خاصة إدارة عامة أو سواءميما كان النشاط محل منفعة لمغير 

 2.، و يكون ذلك بالتعويض المناسباألضرار

إن ىذه المسؤولية ىي عقد اجتماعي تتعيد من خاللو الدولة بتغطية بمعنى آخر ف
األضرار التي تقع في سبيل المنفعة العامة كما أنيا تعتبر وسيمة قانونية إلعادة توزيع التكاليف 

، فالمشرع الجزائري لم العامة ن المساواة بينيم في تحمل األعباءالعامة بين األفراد بما يضم
، و لكن يمكن تعريفيا عمى أنيا تمك المسؤولية النظرية شأنو شأن القضاء اإلدارييعرف ىذه 

                                                           
 .07ص مرجع سابق،،المسؤولية بدون خطأث ممويا، لحسين بن شيخ آ1
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير المسؤولية اإلدارية دون خطأ و أىم تطبيقاتيا في القضاء اإلداريبريك عبد الرحمان ، 2

في العموم القانونية تخصص قانون إداري و إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر،كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، 
 .54ص ، 2010/2011باتنة، 
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الضرر  التي تقوم و تتحقق عندما تنتفي صفة الخطأ عن نشاط و عمل اإلدارة الذي يسبب
تو لظروف عندما ينعدم الخطأ ذاتو أو يستحيل إثباوذلك المستوجب لمتعويض لألفراد، 

 .1مالبسات معينةو 

ففي بداية ظيور ىذه النظرية كان يطمق عمييا بوجو عام نظرية المخاطر ثم نظرية تحمل 
، فالمقصود بيذه النظرية ىو أن االرتباط بين المنافع و المخاطر التبعة و نظرية الغرم بالغنم أو

، و بيذا فان المنفعة و تحمل تبعة األضرار النجمة منياا وجب عميمن أنشأ مخاطر ينتفع مني
أنو من ، فال شك عمييا جبر األضرار  الناتجة عنو التي تجنييا اإلدارة عادة من النشاط ، تمزم

من مبادئ العدل و اإلنصاف تحمل اإلدارة مخاطر النشاط كمقابل لممنفعة التي تجنييا من ىذا 
 .2النشاط

كما ترتب عن  اإلدارةقد عرفيا بعض الفقياء عمى أنيا نظام استثنائي حيث تقوم مسؤولية 
روني "، أما في اعتقاد األستاذ كان ىذا النشاط مشروعا إنحتى و  لألفرادنشاطيا ضرر 

، وأنو ال يجب أن يفرضيا مسؤولية ىي سوى مسؤولية احتياطيةفانو يقول : أن ىذه ال" سافاتي
 .3ي ميادين محدودةالمشرع إال ف

ىات فقيية من أجل الداللة عمى مضمون اظيور اتج إلىفقد أدى اختالف التسميات 
 :  اآلتيعرض ذلك عمى النحو ، ونولية المخاطرمسؤ 

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون العام النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطرصبرينة،  اولماس1

 . 09، 08صتخصص إدارة و مالية، جامعة أكمي محند أولحاج، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم القانون العام، البويرة، 
 .04مسعود شييوب،مرجع سابق، ص 2
جامعة  ،مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون تخصص القانون العام الداخمي، لمبمدية اإلداريةالمسؤولية عطار فتيحة، 3

 .40،39ص مولود معمري، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، تيزي وزو،
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 مصطمح : يعتمد ىذا االتجاه في تعبيره عن ىذه المسؤولية عمى  االتجاه األول
، و نخص بالذكر من الرواد األوائل م القائمين بو، و يعد معظنظرية المخاطر بصفة أساسية

ال تأمينا الذي اعتبر أن فكرة المخاطر ال تعدو أن تكون إ " M. Hauriouعمى سبيل المثال "
تأثره بما تواترت عميو  إلىالمصطمح  و يرجع تمسك ىذا االتجاه بيذا ،ينفرد المشرع بتحديدىا

فضال عن استخدام مفوضي الدولة لو ، مجمس الدولة الفرنسي في األخذ بوالقرارات األولى ل
 بكثرة في تقاريرىم المقدمة بصدد األحكام .

  يميل أنصار ىذا االتجاه التي تفضيل التعبير عن ىذه : االتجاه الثاني
لحديث ىم المسؤولية من خالل مصطمح المسؤولية دون خطأ ، والواقع أن فقو القانون العام ا

د في تبريره بوجو نظره عمى أن ىذا المصطمح جامع ، و الذي يمتأغمب مؤيدي ىذا االتجاه
ذات الطابع الخطير أو تمك  اإلداريةلكافة فروض تمك المسؤولية سواء ما يتعمق منيا باألنشطة 

 .م أو يتضاءل بشأنيا عنصر الخطورةالتي ينعد
  : أيا وسطا بين االتجاىين السابقينلقد تبنى أنصار ىذا االتجاه ر االتجاه الثالث ،

، ن تم فال وجود ألي اختالف بينيمافمصطمح المسؤولية دون خطأ يرادف مسؤولية المخاطر وم
حيث عبر عن ىذا المعنى  "  A.Delaubadere"و من أبرز أنصار ىذا االتجاه نجد الفقيو 

بقولو : " يكفي النعقاد المسؤولية دون خطأ أو عمى أساس المخاطر أن تتوفر عمى عالقة 
، حيث انتيى إلى أن مسؤولية المخاطر ىي المشروع ..."  اإلداريو النشاط  نسبية بين الضرر

، أن تتوفر عالقة و التي يكفي في تصوره النعقادىا مجرد شرط من شروط ىذه المسؤولية
 .1سببية بين الضرر و نشاط اإلدارة الخطير

                                                           
 .05،04زينب الشرقاوي ومن معيا، مرجع سابق،ص1
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ي تمتزم فييا أما بالمفيوم الضيق لنظرية المخاطر فتعرف عمى أنيا الحالة القانونية الت
الدولة والمؤسسات والمرافق والييئات العامة اإلدارية نيائيا بدفع التعويض عن الضرر أو 

 .1األضرار التي تصيب الغير بفعل األعمال اإلدارية الضارة

عن  اإلدارةمفيوم الدكتور جورجي ساري " نظرية المخاطر ىي أن تسأل نجد في 
األضرار التي تصيب األفراد من جراء أعماليا المشروعة دون حاجة لتكميف المتضرر بأن 

عمل اإلدارة و الضرر العالقة السببية بين ، حيث يكفي أن يثبت المتضرر اإلدارةيثبت خطأ 
 .2، و بذلك فيي مسؤولية إدارية قائمة بدون توافر ركن الخطأ"الذي لحق بو

 رية المخاطرصور نظالفرع الثاني : 

 منيا :  ، نذكرعدة صور فيالمخاطر قد أخذ  الفقياءمن  اآلخرالبعض  نجد أن 

  : فمن أنشأ لمسؤولية ىنا ىو المخاطر المينيةأساس ا إنالمخاطر المينية ،
المخاطر المينية  ، وقد وسع القضاء مفيوممنيا عميو أن يتحمل تبعاتيا سيستفيدمخاطر 

، و المعاونين و المسخرين لمقيام بخدمة عامة، الموظفين العامين إلى اإلدارةلتتجاوز عمال 
 .خيرين لممرافق العامةال

 : حيث أنو استعمال الشرطة لألسمحة النارية و مثال ذلك ىو األشياء الخطرة ،
إذا ال يكفي  –ىو اقترانيا بقيام الخطأ الجسيم كانت القاعدة العامة في مسؤولية الشرطة  إذا

فانو عندما يتعمق األمر باألضرار الناتجة عن استعمال األسمحة الخطرة  –بسيط مجرد الخطأ ال
 تقوم المسؤولية دون خطأ.

                                                           
 .01خمفي عمي، مرجع سابق،ص1
 .292محمد عادل، مرجع سابق، ص2
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 : إن جيران المرافق العامة قد يتحممون بفعل ىذا الجوار أضرار مخاطر الجوار 
لك يكون ليم الحق في طمب ولذ –، الروائح و االنفجار معينة مثل ما نجده في : الضوضاء

 .1جمميا األعباء العادية لمجوار، الن ىذه المخاطر تفوق في مالتعويض

عن األضرار الناجمة عن المسؤولية الناجمة المبحث الثاني : شروط قيام 
 المخاطر ألشغال العمومية عمى أساساالمنشآت و 

، وجب توافرىا لقيام ىذه المسؤوليةبكل الشروط التي يست اإللماميتمحور ىذا المبحث عمى 
السببية بين التي تتمثل في الضرر و العالقة الشروط العامة  األولفسنعالج في المطمب 
الطابع  ، أما المطمب الثاني فسنتطرق فيو إلى شروط الضرر و شرطالضرر و نشاط إلدارة

 .لشروط األىم لنشأة ىذه المسؤولية، بحث تعد ىذه االخطير لألضرار العمومية

المسؤولية الناجمة عن األضرار الناجمة عامة لقيام المطمب األول : الشروط ال
 عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر

في توفر شرط الضرر عمى أساس المخاطر  اإلداريةالمسؤولية تتمثل الشروط العامة لقيام 
 :  اآلتية،  والذي سنعرض تفاصيل كل واحد منيما في الفروع السببيةو شرط العالقة 

 الفرع األول  : شرط الضرر

كان يمكن لممسؤولية أن تتقرر  فإذا اإلداريةيعتبر الضرر شرط أساسي في المسؤولية   
ال يتصور أن تقوم مسؤولية  إذا، تقوم ميما كان أساسيا دون ضرر إنال يمكن  فإنيادون خطأ 

شرط من شروط ، وعميو يعد الضرر سبب و 2عن فعل ال يرتب ضررا و لو كان فعال خاطئا

                                                           
 .07،06مسعود شييوب، مرجع سابق، ص1
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الحق في المطالبة بالتعويض، فبدونو ال تتقرر لممضرور أية مصمحة في طمب التعويض عن 
 .1األضرار التي لحقت بو

، و جمعو أضرار تضرر في تعريف الضرر لغة فيقال أنو : ىو االسم لمفعلكما نجد 
 .وىو ضد النفع

يضو ذلك ألنو يمس أما الضرر قانونا ىو األذى الذي يصيب الشخص مما يتوجب تعو 
، سواء كان ىذا الحق متعمقا بشخص المضرور من الحقوق أو مصمحة مالية مشروعةحقا 

 .2ن الحقوق المصيقة في اإلنسانكالحق في الحياة أو الحق في السالمة البدنية أو غيرىا م

مفسدة  إلحاقشرط الضرر عمى أنو :  فسروافقد  ،بعض الفقياء المسممين إلىبالرجوع 
 إلى، سواء أدى ىذا األذى في مالو أو نفسو اإلنسانبالغير مطمقا بمعنى أنو كل أذى يصيب 

، أو كان الضرر ما يؤثر في الثروة المالية لمشخص، مكميا إتالفاكل الممك أو المال  إتالف
 إلىجزئيا يتعمق بفقد الشخص لبعض أعضاء جسده أو زوال بعض الصفات لممال مما يؤدي 

 .3تقميل قيمتو كما كانت عميو قبل وقوع الضرر

رور ذات الضرر عبارة عن إخالل بمصمحة لممض" : عمار عوابدي"كما أشار لو الدكتور 
، وقد تكون مصمحة معنوية )غير مالية( و بذلك يكون الضرر قيمة مالية أو ذات أىمية

 4:نوعين

 الضرر المادي :  أوال
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ال ة و يشترط فيو أن يكون محققا، و بمصمحة المضرور ذات القيمة المالي اإلخاللىو ذلك 
 أن: األول 1شرطان يكفي أن يكون محتمل الوقوع قد يقع أو ال يقع وبذلك يكون لمضرر المادي

، و الثاني أن يكون ىذا اإلخالل بالمصمحة المادية بمصمحة مالية لممضرور إخالليكون ىناك 
 )المالية( محققا. 

مفيوم المصمحة التي يجب أن يحدث بيا  نإ بمصمحة مالية لممضرور : اإلخالل_  1
: التي  واسع الذي يعني نوعين من المصمحةمحدثا ليا نتيجة ضارة ىو المفيوم ال اإلخالل

قت مجرد المصمحة المالية ، والتي تعني في ذات الو القانون ويضع الحماية ليا مسبقا يقرىا
 .لممضرور

أن يكون قد مس بحق مشروع فمثال ال يستفيد من التعويض شاغل  يشترط في الضرر
عامة و ىذا ما جاء في ممك عمومي بدون سند قانوني الحق بو الضرر من جراء األشغال ال

، حيث (1965)حولية العدالة 1964ديسمبر  11حكم محكمة الجزائر اإلدارية الصادر في 
ن جراء األضرار الالحقة بعمارتو بسبب استبعد القاضي التعويض الذي طالب بو المدعي م

نجد  اإلخالل. من صور عيةاألشغال العمومية ألن ىذا األخير كان قد بنى بصورة غير شر 
 بمجرد مصمحة مالية : إخاللبحق المضرور و الضرر  إخاللالضرر 
يمحق بالمضرور إخالال في ذلك الضرر و مثال   بحق المضرور : إخاللالضرر  -

، إضافة الجروح و التسمم  وسالمة الحياة تر و تشويو و اعتداء وسالمة جسده من ب
مكية الذي يعتبر أيضا إلى ذلك األذى الذي يصيب عقل اإلنسان و اإلخالل بحق الم

 .ضررا ماديا

                                                           
 .57بن عمار دىام، مرجع سابق، ص1
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يصبح بذلك كإصابة العامل فومن أبرز األمثمة  الضرر إخالل بمجرد مصمحة مالية : -
المضرور عائمة دون أن يكون لو حق ثابت في ، أو أن يفقد لمعاش رب العملمستحقا 

 .1(28)النفقة
ذي يستوجب التعويض أن فيشترط في الضرر ال _ يجب أن يكون الضرر المادي محققا : 2

، فغمى سبيل يكون المضرور قد أصيب فعال بضرر ، أي أن يكون مؤكد بحيثيكون محققا
تحقيا ضررا محققا، أو موت يسالمثال يعتبر الضرر الناشئ عن حرمان الموظف من ترقية 

 .حة مالية لوبتمف في جسمو أو في مالو أو في مجرد مصم إصابتو، أو الشخص
، المستقبل إلى آثارهأما عن الضرر المستقبمي الذي تقوم أسبابو في الحال، و تتراخى 

أن يكون الضرر  إذا، فال يشترط ر مؤكد الوقوع و يمكن لدى القاضيفالضرر المستقبل ضر 
كذلك فان الضرر المحتمل الوقوع وىو  األساس، و عمى ىذا حتى يمكن التعويض عنو أنيا

 وقع فعال . إذا إال، قد يقع و قد ال يقع فال يكون التعويض عنو واجبا حققضرر غير م

لمضرر الناجم عن تفويت الفرصة فإنيا إذا كانت أمرا محتمال فان تفويتيا يشكل أما بالنسبة  
2قوع و عمى ذلك يستوجب التعويض.ضررا محقق الو   

 الضرر المعنوي  ثانيا :

ىو الضرر الذي ال يصيب الشخص في مصمحة مالية بالمفيوم الواسع لممصمحة المالية 
بأنو " كل ألم نفسي أو جسدي  سنيوري، ويعرفو األستاذ 3(30بل يصيب مصمحة غير مالية)

يحدثو عمل أو إىمال صادر من الغير في نفس شخص ما أي ىو الضرر الذي يصيب 

                                                           
 .208عمار عوابدي، مرجع سابق، ص1
 .52بن عيسى إيمان، مرجع سابق، ص2
 .209عمار عوابدي، مرجع سابق، ص3
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المضرور في شعوره أو عاطفتو أو كرامتو أو شرفو أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص 
 يمي : ومن صور الضرر المعنوي ما 1و يحافظ الناس عمييا"

نسان من جروح و تمف و تشوييات الذي يصيب جسم اإل الضرر األدبي أو المعنوي -
 .األلم الذي ينجم جراء ذلكو 

، كالقذف و السب و ىتك العرض ضضرر أدبي يصيب الشرف و االعتبار والعر  -
يذاء السمعة و االو   .عتداء عمى الكرامةا 

التي ضرر أدبي يصيب العاطفة و الشعور و الحنان كاالعتداء عمى أحد أفراد العائمة  -
 .2تنجم عنيا الغم و األسى و الحزن

تعويض أما بالنسبة لمسألة التعويض فقد تردد مجمس الدولة الفرنسي في بادية األمر في ال
 .3وعد ذلك قضى بالتعويض عن كل حاالت، إال أنو بعن بعض حاالت الضرر األدبي

 الفرع الثاني : شرط العالقة السببية 

 أوال : مفيوم العالقة السببية 

العالقة السببية ىي شرط أساسي في المسؤولية سواء كان أساسيا الخطأ أو المخاطر فمن 
ر نتيجة لمخطأ أو البدييي أن اإلدارة شأنيا شأن أي شخص ال تسأل إال عن األضرار التي تعتب

بمعنى أن ىذا الضرر ىو نتاج نشاط  اإلدارةثبت الضرر الناتج عن  فإذا، 4أي نشاط إداري

                                                           
 .58بن عمار دىام، مرجع سابق، ص1
 .210،209صعمار عوابدي، مرجع سابق، 2
 .52بن عيسى إيمان، مرجع سابق، ص3
مجمة العموم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، كمية ، العالقة السببية كشرط لمسؤولية اإلدارة في مجال العمرانعزري الزين، 4

 .91، ص2004ديسمبر-22الحقوق و العموم االقتصادية،بسكرة، الجزائر، 
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تكون  اإلداريو حينئذ حسب القواعد العامة في القضاء  األخيرةمت مسؤولية ىذه قا اإلدارة
 .1ممزمة بصالح الضرر التي تسببت فيو

العامة ال تستطيع و ال تممك الدفع بعدم  اإلداريةفمتى توافرت الرابطة السببية فان السمطة 
الرابطة السببية بين الضرر يدم ت األخيرة، حيث ىذه القوة القاىرة أثبتت إذا إالالمسؤولية 

 .2الذي يعفي مسؤوليتيا عمى أساس المخاطر األمر، العامة اإلدارةو نشاطات  أعمالو 
تتجمى أىمية العالقة السببية بأنيا تحدد الفعل الذي سبب الضرر فالبد من تحققيا في 

يمكن أن يقضى فييا بمسؤولية الدولة  حتىكل حاالت المسؤولية ميما كان أساسيا ،
بالتعويض، وبدونيا ال محل النعقاد المسؤولية و من تم انتفاء التعويض ، ورغم ما تحظى بو 

أنو كثيرا ما يصعب تقديرىا بسبب تعدد ظروف  إالفال يثير اكتشافيا عادة صعوبات ميمة، 
، لما وقع الفعل الضار تأخر أحد ىذه الظروف أو تقدم أو األحوال و تداخميا بحيث لو تخمف

 .الذي نجم عن اجتماعيا كميا في آن واحد
 اإلسالميةكما يالحظ بيذا الخصوص، أن العالقة السببية معروفة عند فقياء الشريعة 

ما  فإذابالرباط الذي يربط الفعل بالنتيجة أو العمة بالمعمول، أي بين الفعل المباشر و الضرر، 
انعدمت ىذه الرابطة  فإذا، دث الضرر مسؤوال عن الفعل الماديتوافرت ىذه العالقة يكون مح

 فال تتحقق العالقة السببية.
غاية في  آثاروجود  إلىضوابط محددة ليا  إرساءالعالقة السببية و عدم  إغفالقد يؤدي 

صعوبة  إلىبدوره ، ذلك الن عدم القدرة عمى تحديد السبب المنشئ لمضرر يؤدي الخطورة
 .1، ومن تم تنيار المسؤولية من أساسياتحديد الشخص المسؤول

                                                           
وما  194ص، 2، العدد11مجمة الحقيقة، الحجم  ، دراسة مقارنة-المسؤولية اإلداريةإصالح الضرر في الشريف بحماوي، 1

 بعدىا.
، السنة أولى ماستر قانون عام معمق، جامعة جياللي ليابس، محاضرات في مقياس قانون المسؤولية اإلداريةمكمكل بوزيان، 2

 .10، ص2019/2020كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، 
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كل عمل أيا كان منو التي تنص "  124ففي القانون المدني يستفاد من نص المادة 
 السببيةأن المسؤولية ال تتحقق إال إذا كانت الرابطة يرتكبو المرء بخطئو و يسبب ضررا..."

 ، و لتحديد السبب المباشر لمضرر برزت نظريات مختمفة في فرنسا ولعل أىميا : متوفرة
 تعدد األسباب   - 1

وىنا ظيرت نظريتان : نظرية تكافؤ األسباب و ونظرية السبب المنتج ، فالنظرية األولى 
ومفاد ىذه النظرية أنو يؤخذ ، "فون بيري"ثم جاء بعده " " ستوارت ميلبيا  ناديكان أول من 

كانت األسباب طالما كانت  الضرر ميما إحداثالتي شاركت في  األسبابفي االعتبار كل 
 .األسباب، فالضرر يكون اثر تكامل ىذه ضرورية

الضرر،  إحداثتعتد بكل المقدمات التي ساىمت في  أما نظرية السبب المنتج فيي ال
نما  و ستفصل عن ذلك فيما يمي :. 2ألسباب المنتجةتعتد فقط بالسبب المنتج أو ا وا 

  نظرية تكافؤ األسباب : 
ما أحدثو مجموعة من األسباب، بحيث لو تخمف  إذاوفقا ليذه النظرية فان الضرر 
كان من بين تمك  إذاانو  إال، إحداثومتعادلة في  األسبابأحدىما لما وقع الضرر، حيث أن كل 

فيكون صاحب ىذا السبب وحده ىو  األخرى األسبابالمتعادلة سببا ىو الذي حرك  األسباب
 المسؤول عن الضرر.

بيا توسيع نطاق مسؤولية  األخذمن شأن   أنالموجو لتمك النظرية  األساسيكان النقد 
 غل يدىا خشية الوقوع في دائرة المسؤولية. إلىالذي قد يؤدى  األمر، اإلدارة
   : نظرية السبب المنتج 

                                                                                                                                                                                           
رسالة تقدم بيا الطالب كجزء من متطمبات نيل درجة الماجستير ،المسؤولية اإلدارية القائمة عمى فكرة المخاطرعمار طعمة، 1

 .81/83ص م،2007ه/1428جامعة النيرين، كمية الحقوق،العراق،في القانون،
 .92عزري الزين، مرجع سابق، ص2
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الضرر اىتماما حيث تركز  إحداثال تعير ىذه النظرية جميع المقدمات التي ساىمت في 
 .لألمورعمى السبب المنتج، و ىو السبب المألوف و الذي يحدث الضرر وفقا لممجرى العادي 

رر ديده لعالقة السببية بين الضيأخذ قضاء مجمس الدولة بنظرية السبب المنتج في تح
 1.األحكامذلك صراحة في صياغة  إلىلم يشر  إنالخطأ و و 

 تعاقب األضرار  -2   
ن سمسمة م إلى، فالفعل الواحد قد ينتيي ىذه الحالة عن حالة تعدد األسبابفتختمف 

فالضرر المباشر ىو حصيمة لمنتائج المألوفة في إطار ، النتائج التي يعقب بعضيا البعض
 2تحدث غالبا من تسمسل األحداث.األمور الطبيعية التي 

 انتفاء العالقة السببية ::  ثانيا

يجوز ترتيب مسؤولية  تنيار الرابطة السببية بين العمل الغير مشروع و الضرر بحيث ال
 .فعل المضرور ذاتو أو قوة قاىرة ، سواء تعمق ذلك بفعل الغير أواإلدارة

ال تكون مسؤولة عن حدث الضرر بفعل صادر عن غير أعوانيا فنيا  إذا : فعل الغيرأوال : 
، و قد يؤدي فعل الغير ذلك التعويض مع العدالة و المنطق، حيث يتنافى تعويض المضرور

كميا من المسؤولية  اإلدارةالضرر كامال بحيث يعتبر ىو السبب الوحيد لمضرر و ىنا تعفى  إلى
 .إليياالضرر  إحداثبحيث ال ينسب 

: نظرا الن خطأ المضرور نفى العالقة السببية بينو و بين الضرر  فعل المضرورثانيا : 

خطأ  أنمن المسؤولية كمية متى ثبت لديو  اإلدارة إعفاءفان بوسع القاضي  اإلدارةونشاط 

 المضرور ىو محدث الضرر بشكل منفرد .
                                                           

 .224ص،     عبد العزيز عبد المنعم خميفة، مسؤولية اإلدارة عن تصرفاتيا القانونية، شركة ناس لمطباعة، 1
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 القوة القاىرة :ثالثا : 

أن الضرر قد ينتج من القانون المدني فانو اذا أثبت الشخص  160حكم المادة  إلىباالستناد 
لو فيو كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر،  البدعن سبب أجنبي 

 1.ما لم يوجد نص أو اتفاق عمى غير ذلك

المسؤولية الناجمة عن األضرار المطمب الثاني : الشروط الخاصة لقيام 
 الناجمة عن المنشآت و األشغال العمومية عمى أساس المخاطر

غاب أحد منيما  إذا أساسيينتتجمى الشروط الخاصة لقيام ىذه المسؤولية في شرطين 
نتحدث فيو عن شروط الضرر  الذي األولمن خالل الفرع  إلييم، فنتطرق سقطت المسؤولية

 .بحد ذاتو أما الفرع الثاني فنتناول فيو شرط الطابع الخطير لألضرار العمومية
 الفرع األول : شروط الضرر

 إشكاليةالعمومية طرحت  األشغالعن أضرار  اإلداريةبالمسؤولية  اإلقرارفي سبيل  إن
 إلى، و أنو في البداية كان ىناك معيار يستند عيار الخاص بنظام ىاتو المسؤوليةتحديد الم

دون خطأ في العرضية، فتقوم المسؤولية  األضرارالدائمة و  األضرارطبيعة الضرر فيميز بين 
 العرضية فان المسؤولية مشروطة بوقوع خطأ. األضرار، أما في حالة حالة األضرار الدائمة

االعتبار طبيعة الضرر فانو يشترط في  و من ثم فانو وطبقا ليذا المعيار الذي يؤخذ بعين
ىاتو الشروط  و، 2الدائمة األضرارالضرر شروط خاصة و ىي تتعمق أساسا بالمسؤولية عن 

 ىيا:
 أوال : يجب أن يكون الضرر خاص

                                                           
 .228، 226عبد العزيز عبد المنعم خميفة، مرجع سابق، ص1
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، بحيث يكون ليم عمى أفراد معينين بذواتيم أويقع الضرر عمى فرد معين بذاتو  أنأي 
 المركزالعامة ال يشاركيم في ىذا  اإلدارةا خاصا و ذاتيا قبل الضرر الناجم من أعمال ز مرك

أصاب  إذاالعامة و نشاطاتيا الخطرة  اإلدارةسائر المواطنين، الن الضرر الناجم من أعمال 
لو كان قابال الن يصيب و يمس جميع المواطنين في الدولة أرواحيم  األفرادمجموعة كبيرة من 

احتمال تعرض الكافة لمضر مما يجعل الجميع متساوون  إلى األمريم يؤدي في نياية و حقوق
 .مما ينجم عنو انتفاء التعويض العامة  األعباءأمام ىذه األضرار و أي متساوون أمام 

ليذا الشرط حكم مجمس الدولة الفرنسي الصادر في  اإلداريومن تطبيقات القضاء 
أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الذي أصابو من الذي قضى فيو بعدم  10/12/1961

الخاصة بطرد السكان في فصل الشتاء  اإلجراءاتتأجيل اتخاذ جراء القانون الذي صدر بصدد 
يع ىو ضرر عام يصيب جم إنماالن الضرر الذي أصاب ىذا المدعي ليس ضررا خاصا و 

 .1أمالك العمارات
 ثانيا : يجب أن يكون الضرر ماديا 
من القرن التاسع  األول، و حتى نياية النصف األمرتمسك مجمس الدولة الفرنسي ببادئ 
 إلىالعامة  األشغالالناجمة عن  األضرارتؤدي  أنعشر بالمدلول الحرفي ليذه العبارة فاشترط 

لول الضيق، و اعتبر الضرر كميا، تم تحمل المجمس من ىذا المد أوالعقار جزئيا  إتالف
القيمة االقتصادية لمعقار، كما لو أدت األشغال  إنقاص إلى األضرارتمك  أدت إذا، متحققا
 .2حجب النور عن مسكن، أو جعل مدخل عقار متعذرا و مستحيال إلىالعامة 

 ثالثا : يجب أن يكون الضرر دائما

                                                           
 .221عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 1
بحث لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات،  النظام القانوني لعقد األشغال العامة،أنيسة سعاد،  شيقري2

 .161، ص2001/2002جامعة الجزائر، كمية الحقوق و العموم اإلدارية، الجزائر، 
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نقص ثمن العقار المقرر  إلىالحد الذي يؤدي  إلىالممكية  أعماقيصيب الضرر  أن أي
العادية العامة التي  األضرارأي يستمر لفترة طويمة من الزمن تخرج بو عن ، اإليجارلمبيع أو 

يجب أن يتحمميا األفراد في سبيل المصمحة العامة و استمرارية الضرر ىي التي تخرجو عن 
، أما العامة األشغالمتجر فترة زمنية طويمة نتيجة تنفيذ  أومحل  كإغالقالعامة  األضرارنطاق 

عمى  إالال تسأل عنو  اإلدارةلضرر عارضا و قابال لمزوال في فترة زمنية قصيرة فان كان ا إذا
 .1أساس الخطأ

 رابعا : يجب أن يكون الضرر غير عادي 

العادية و المضايقات التي يتعرض ليا  األضرارىو الضرر االستثنائي الذي يتعدى 
 .المالك من جيرانيم عادة

 أن اإلدارةالتي يجب عمى  األضراروىذه في الواقع ىي الصفة الرئيسية التي تميز 
 األشغالو ىي تجري  اإلدارةيجب أن يكون مفيوما أن  ألنوتتحمميا عمى أساس المخاطر 

العاديين  كاألفراد تجري فييا ما تشاء أنتقوم بيا عمى عقارات تممكيا و من حقيا  إنماالعامة 
يتحمموا مضايقات الجوار  أنجب عمى المالك المجاورين في ىذه العقارات ، و يسواء بسواء

و ليذا فال محل لمتحدث عن  آخرمن فرد عادي  أو اإلدارةالعادية و التي قد تصدر من 
و مجاورا  استثنائياخرجت ىذه المضايقات عن نطاقيا العادي لتتخذ طابعا  إذا إالالتعويض 

 .2وفقا لكل حالة عمى حدةس الدولة لممألوف يقدره مجم

المدة التي  إلىأىمية األشغال العمومية في ذاتيا و نظرا  إلىويعود ىذا الطابع االستثنائي 
مجردا من نتائجو ىو الذي يبدو غير مألوف  إليوفي ذاتو و منظورا  اإلدارةتستغرقيا ، فعمل 
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بيدم حي  اإلدارةقامت التي يتعرض ليا الجار عادة، كما لو  األعمالوال يندرج في طائفة 
، أو لممتروبناءه من جديد، أو بحفر نفق يمر تحت المساكن بقصد تسيير خط  إلعادةبأكممو 

 .لممنفعة العامة آخرمكان  إلىأن تقوم بتخزين مياه نير صغير لقصد نقميا 

، ولكن نتائجيا ىي التي قولة في ذاتيا و طبيعتيا و مداىاالعامة مع األشغالوقد تكون 
رصف الطريق بنوع من  بإعادة اإلدارةتضفي عمى الضرر صفتو االستثنائية كما لو قامت 

، فيذا العمل في ذاتو لمدة طويمة التآكلبدىان خاص يساعد عمى حفظو من  المطميالخشب 
نو م ذي حدث أن ىذا الدخان كانت تنبعثعادي فيدخل في مخاطر الجوار العادية و لكن ال

غير صالحة  أصبحت، بحيث ائر التي يعرضيا أحد محال الحموىالفط إتالف إلىروائح أدت 
حديدية فيترتب  خطوطمد ب اإلدارة، أو أن تقوم نتيجة تفوق مخاطر الجوار العاديةو ىي  لألكل

جزيرة تحيطيا القضبان من بمثابة  ألحد األفرادعمييا أن تصبح مجموعة من المنازل ممموكة 
لو  أو، محفورة تحت القضبان إنفاقعن طريق  إال إليو، بحيث ال يمكن الوصول بكل جان
 .1المجاورة نتيجة لتجمع مياه الفيضان األراضي إغراق إلىجسر لمسكة الحديدية  إنشاءأدى 

 المنافع التي تحققيا المجموعة والتي تحققيا الضحية خامسا : التناسب بين

مسؤولية السمطة العامة تستبعد أو تخفف عندما يكون فائض  إن"  ديموبادير" األستاذفيرى 
القيمة المحقق لممجموعة من األشغال أقل من ذلك المحقق لمضحية و يضرب مثال عن ذلك 

، بسبب شق طريق تغيير مدخل ممكيتو إلىعندما يضطر المدعي  فيقولمن واقع القضاء، 
ة تسديد نفقات تغيير المدخل الن المدعي مكان سكة حديدية فانو يقع عمى عاتق البمدية مسؤولي

 .2لم يحقق من األشغال منافع خاصة أكثر من تمك المحققة لممجموعة
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 شرط الطابع الخطير لألضرار العموميةالفرع الثاني : 

العمومية  لألشغالكان الطابع الخطير  إذاما  اإلجابةكان من بين الفقياء المذين كان ليم 
 " PIERRE DELVOLVE شرطا من شروط قيام المسؤولية دون خطأ الدكتور

يا لمت سوى حاالت منفردة الطابع و لكن إلىالقضائية قد أشارت  األحكامبعض  أنمبينا 
 . و قميمة

ة يكون فييا العمومية في كل حال لألشغالاالستثنائية فمم يتبنى القضاء فكرة المخاطرة 
، و لكن في المسؤولية ذلك إلى، فيو مبدئيا يجب تعويضو دون حاجة بالغيرالضرر قد لحق 

العامة أن ينقل  لألشغالالخطير  لمطابعالتي تمحق المنتفعين فقط أين يمكن  األضرارعن 
 .نطاق المخاطر إلىالمسؤولية من نطاق الخطأ 

ألمر مفيوم ة في حقيقة االخطير  األشغال، فان مفيوم لبعض الفقياء آخرلكن حسب رأي 
 .ماال و منشات ( التي تعتبر خطيرة) أع لألشغال، فميس ىناك قائمة غير محدد

فيوم الخطورة نفسو متغير ضي إلى أخر ، وفضال عن ذلك فان ميختمف من قا األمر إن
خطيرا ، و ما يعتبر اليوم مة ما خطرا فقد أصبح اليوم عادياو ليس ثابت فما كان يعتبر في مرح

، أصبحت اليوم ميو في مرحمة ما شيئا خطرا، كما كانت السيارة عالمستقبل عادياقد يصبح في 
 .1بالتطور التكنولوجي في مجال المركبات ال تشكل نفس درجة الخطورة

نظام المسؤولية دون خطأ  أيالعامة  األشغاليستنتج مما سبق أن نظام المسؤولية عن 
 .من تطبيقو في الوقت نفسو و الحد المبدأ إقراربوجو عام يتضمن في طياتو 
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 اإلداريةأما التحديد فيمكن في اشتراط القضاء شروطا خاصة ال يعرفيا في المسؤولية 
تبارات مالية ، وذلك مراعاة العدود لحصر و تضييق مجال المسؤوليةىي تعد بمثابة قيود أو حو 

 .أكثر منيا قانونية

، و ثانيا في تقميص المسؤولية إلقامةأوال  الخطأالمبدأ فيتجمى في عدم اشتراط  إقرارأما 
خطأ الضحية و القوة القاىرة  إلىمن المسؤولية عن األشغال العمومية  اإلعفاءأسباب 

من المسؤولية ) كما  اإلعفاءفقط.وعمى العكس فان السبب الفجائي ال يعتبر سببا من أسباب 
 ىو الحال في المسؤولية عمى أساس الخطأّ (.

، و لو أن مجمس الدولة قد اعتبره سؤوليةأيضاّ خطأ الغير سببا معفيا من المكما ال يعتبر 
عمى حقو في دعوى  بنص، بة لرب العمل عندما يكون ىناك نصكذلك في حالة استثنائية بالنس

 .1الرجوع عمى الغير
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 خالصة الفصل الثاني : 

يمكن  في حينقوم عمى أساس الخطأ المرفقي، ت إن األصل في المسؤولية اإلدارية أنيا 
، اإلدارةخطأ  إثبات، وذلك بدون يدة أن تقوم عمى أساس فكرة الخطرأيضا و في حاالت عد

والضرر الذي   اإلدارةحيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العالقة السببية بين نشاط 
 أصابو .

ضرر ال يشترط لتعويضو وجود خطأ إن الضرر الناجم عن األشغال العمومية ىو أول 
مرفقي، بحيث قد تمحق أشغال عمومية أضرارا باألفراد دون أي خطأ. و ما دامت األضرار 
الناجمة عن ىذه األخيرة يتحمميا جميع أفراد الجماعة، فال مسؤولية و ال تعويض إال إذا بمغ 

مع وجود شرط معين من األفراد  و ىذا الضرر درجة معينة من الخطورة و مس عدد محدود
 .الطابع الخطير لألضرار العموميةأساسي يندرج ضمن الشروط الخاصة يتمثل في 

 



 

 

 

 خاتمةال
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 األشغالالناجمة عن أضرار المنشات و  اإلداريةبعد انتيائنا لمعالجة موضوع المسؤولية 
أنو من واجب األمانة العممية و النقد  اإلشارةبجميع جوانبو تجدر  اإللمامالعمومية محاولة منا 

 األشغالأضرار  المسؤولية عنلبحث كان مصوبا عمى من ىذا ا األولبأن الشق البناء القول 
و امتزجت بين من يأخذ بطبيعة الضرر  اآلراءالعمومية عمى أساس الخطأ الذي اختمفت فيو 

 األموالضرار الواقعة عمى ، و معيار يميز بين األالعرضية األضرارالدائمة و  األضرارلمتمييز 
و  األموالالواقعة عمى  راألضراالعرضية، و معيار يميز بين  األضرارو األضرار الدائمة و 

 .األشخاصالواقعة عمى  األضرار

المعيار الذي رآه بقرار يأخذ فيو بعين االعتبار  اإلداريفبعد مرور الزمن أفمت القضاء 
 إلقرارالقانوني  األساس، يتمثل ىذا المعيار في صفة الضحية الذي يعتبر مناسبا و محكما

الواقعة عمى  األضرارىذه المسؤولية وىي  ، فاعتبر وجود ثالث حاالت لتقومالمسؤولية
 األضرار، فاسند الواقعة عمى الغير األضرار، و الواقعة عمى المشاركين األضرارو  المترفقين

العالقة بين الضرر و  بإثباتويكفي  إثباتوخطأ مفترض ال يتطمب  إلى المترفقالواقعة عمى 
، و الخطأ لقيام المسؤولية بإثبات فألزمو، أما حالة المشارك األشغالالناجم عن  اإلدارةنشاط 

 .المخاطر أساسو حماه عمى  األخطاءفي حالة الغير أخرجيا من باب 

 األشغال أضرارعن  اإلدارةفكانت النظرة الدقيقة حول مدى مسؤولية  الثانيأما الشق 
ريف و ذكر الشروط التع النشأة و إلىو ذلك من خال التطرق  العمومية عمى أساس المخاطر 

أصل  اإلدارة، فيعتبر ركن الضرر و ركن العالقة السببية بين الضرر و نشاط الواجب توافرىا
 .عمى أساس الخطأ اإلداريةقيام ىذه المسؤولية ، فيي تعد دورا تكميميا لممسؤولية 

 فقد جاء القضاء الفرنسي بشرط جديد كأساس لقيام المسؤولية عمى المخاطر ويعتبر
، وىو شرط الطابع الخطير لألضرار العمومية التي تكن من الشروط الخاصة الواجب توافرىاض

حاالتو محددة بل تركت إلى السمطة التقديرية لمقاضي الذي يعين ىذا الشرط حسب كل قضية 
. 
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، نختم بإلقاء الضوء عمى أىم ما تناولناه من مواضيع في ىذا البحثو وفقا لما 
 التوصل إليو من نتائج نوجزىا فيما يمي :  استخمصناه و ما تم

 ورت في المسؤولية اإلدارية الناجمة عن أضرار األشغال العمومية نشأت و تط
في إرساء و تأصيل  ، إذ يرجع الفضل إلى مجمس الدولة الفرنسيظل اجتياد القضاء اإلداري

ارية عمى أساس ؤولية اإلد. وتعتبر من بين أكثر التطبيقات تعقيدا لممسمختمف قواعدىا
 .المخاطر
  تعتبر نظرية المخاطر من أىم أسس قيام المسؤولية بدون خطأ، فتكريسيا ساىم

 اإلدارة.المتضررين من أنشطة  األفراديشكل كبير في حماية 
  يعد جبر األضرار البد منو لكثرة منازعات األشغال العمومية و مما تشكمو من

 .ىأضرار ال تعد و ال تحص
  من خالل الشروط الخاصة لقيام ىذه المسؤولية نجد أن القضاء اإلداري اشترط

، وىي بمثابة قيود لحصر و تضييق مجال ال يعرفيا في المسؤولية اإلداريةشروطا غير العادة 
 ىاتو المسؤولية.

 ر المسؤولية عن تبنى القضاء اإلداري معيار صفة الضحية في سبيل إقرا
ر في ىذه المسؤولية من جانبين : المسؤولية عمى أساس المخاطر في ، و نظاألشغال العمومية

لوقعة عمى حالة األضرار الواقعة عمى الغير و المسؤولية عمى أساس الخطأ في حالة األضرار ا
 .المرتفقين و المشاركين

  بعد االطالع عمى األحكام القضائية  في مجال األشغال العمومية نجد أن
 .إلدارة عميو لدفع المسؤولية عنياة ىما السببين الرئيسيين التي تستند االضحية و القوة القاىر 

التي نراىا  لمقترحاتبناءا عمى ما جاء من نتائج أعاله، نذكر بعض اختاما لمذكرتنا و 
 ضرورية في ىذا الصدد و أىميا : 
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 وجب عمى المشرع الجزائري رورات و مقتضيات الحياة المعاصرةتماشيا مع ض ،
، و ذلك مسؤولية و تطويرىا و التوسع فييار عمى الورق من خالل تفعيل ىذه الوضع الحب
 .لنصوص قانونية محددة و خاصة بيا بإخضاعيا
 معيار مضبوط و  إلىالنظر في تحديد صفة الضحية من خالل التوصل  إعادة

ا ىو غريب العمومية و بين م األشغالمشارك في  ماىرمحدد يمكن من خاللو التمييز ببن 
ال زالت تشكل عبءا في فصل القضايا  ( و المشارك و الغير ) المرتفق، ألن مصطمح عنيا

يا و يجبر المتضررين وال يرىق كاىم اإلدارةفي الخروج بحل يرضي  إشكاالالمطروحة و تولد 
 .بصفة مقبولة

  بالنسبة لمطابع الخطير لألضرار العمومية وجب تحديد أحكام فاصمة تميزىا عن
ار التي تنعدم فييا صفة الخطورة الن الحاالت المذكورة عمى سبيل المثال قميمة و باقي األضر 

 منفردة.
 لسببية بين ، نجد توفر الشرطين الضرر و العالقة افي حدود الشروط العامة

، فميذا يمكن إضافة ر المعقول أن نجد الضرر بدون فعل، و من الغيالضرر و نشاط اإلدارة
 .عل اإلدارةو المتمثل في ف شرط ثالث
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-96يتعمق بحوادث العمل و األمراض المينية المعدل و المتمم باألمر  1983

 . 1996يوليو  6الموافق   1471صفر  20مؤرخ في  19

 1983يوليو  2موافق  1403رمضان  21مؤرخ في  15-83القانون رقم  -
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 .    أحمد محيو، المنازعات اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  -
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دار -، قضاء التعويض-رمزي الشاعر، مسؤولية الدولة عن أعماليا الغير تعاقدية -

 .م1990النيضة العربية، 

سميمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض و طرق الطعن في األحكام  -

 دار الفكر العربي، القاىرة. ،* دراسة مقارنة * 
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 .1950الطبعة األولى، سميمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السمطة، -

عبد العزيز عبد المنعم خميفة، مسؤولية اإلدارة عن تصرفاتيا القانونية، شركة ناس  -

 .    لمطباعة، 

و النشر و التوزيع، ، دار ىومة لمطباعة المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،  -

 .2012الجزائر،

لجامعية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات ا نظرية المسؤولية اإلدارية،عمار عوابدي،  -

 .2004بن عكنون الجزائر، 

دراسة مقارنة بين نظامي -عبد الممك يونس محمد، أساس مسؤولية اإلدارة و قواعدىا -

 .1999الطبعة األولى، مطبعة جامعة صالح الدين،أربيل، -القضاء الموحد و المزدوج

دار الخمدونية لمنشر والتوزيع،  المسؤولية عمى أساس الخطأ، حسين بن شيخ آث ملويا،ل -

 م.2007-ه1428ة القديمة الجزائر، الطبعة األولى، القب

ديوان  ،اإلداريالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتيا في القانون مسعود شييوب،  -

 .03/2000، المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر
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، مذكرة لنيل النظام القانوني لممسؤولية اإلدارية عمى أساس المخاطراولماس صبرينة،  -

شيادة الماستر في القانون العام تخصص إدارة و مالية، جامعة أكمي محند أولحاج، 
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 :ممخص

سعى القضاء اإلداري و فقياء القانون والمشرع الفرنسي عمى تجسيد المسؤولية اإلدارية عمى 
أساس المخاطر عمى أرض الواقع من خالل االجتيادات القضائية و التشريعية ، كما عمل 
مجمس الدولة الفرنسي عمى تكريس أحد أبرز تطبيقات ىذه المسؤولية ، تمك التي تقوم عن 

لمنشات و األشغال العمومية التي كانت الحالة األولى التي طبقت آنذاكفظيرت ىذه أضرار ا
المسؤولية نتيجة لمتطورات التي شيدتيا بعض الدول و بسبب زيادة  أنشطة أعمال اإلدارة، 
فالمثير في ىذه المسؤولية أنيا تقوم تارة عمى أساس الخطأ لتشمل المرتفقين والمشاركين ،وتارة 

، فيكفي لقياميا توفر الشروط العامة السالف ذكرىا و رساس المخاطر لتشمل الغيتقوم عمى أ
 .الشروط الخاصة التي جعمت ىذه المسؤولية تنفرد وتتميز عن باقي التطبيقات

 .مرتفق، فقياء قانون مسؤولية إدارية، قضاء إداري، : الكممات المفتاحية

Abstract: 

The administrative judiciary, jurists of law and the French legislator sought to 

embody administrative responsibility on the basis of risks on the ground through 

judicial and legislative jurisprudence, and the French Council of State worked to 

devote one of the most prominent applications of this responsibility, that is based 

on damages to facilities and public works that were the first case applied at that 

time. 

    This responsibility emerged as a result of developments witnessed in some 

countries and because of the increase in management business activities. What is 

interesting about this responsibility is that  sometimes based on error to include 

users and participants, and at other times it is based on risks to include others, so it 

is sufficient for its establishment to provide the aforementioned general conditions 

and the special conditions that made This responsibility is unique and distinct from 

the rest of the applications. 

Key words: administrative responsibility, administrative judiciary, user, legal 

scholars. 

 


