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 شكر وعرفان
 

ىرا العول  إجناشطسٌك العلن ًاملعسفت ًكاى عٌى لنا يف  أًازاحلود اهلل الري 

 .إمتاهوًًفمنا يف 

إىل كل هي ساىن هي لسٌب أً بعٍد على  ًاالهتناىتٌجو جبصٌل الشكس ً

 ًيف ترلٍل الصعٌباث اليت ًاجيتناه املركسة  ىر إمتام

ًعلى  هٌضٌعنا على  إشسافوعلى  علً شفاز الفاضل األستاذ ص بالركس خنً 

 .ًإمتاهوىرا العول  إثساءتٌجٍياث ًالنصائح المٍوت اليت ساعدتنا يف 

 

 شكسا مجٍعا
 

  



 

 إلاهداء

  إىل املتٌاضع جيدي مثسة أىدي

 . اهلل حفظيا الغالٍت أهً الساحت، شسًط يل ًًفسث ًىي، على ًىي محلتين اليت

 علٍو اهلل زمحت الطاىسة أبً زًح إىل

 . احلكن عبد ًحمود ًكٌثس السمحاى عبد ًأًالدي شًجيت ًإىل   

 ً اًمطع اهلل لغري كاى ًها ًاتصل دام هلل كاى ها أى شعازىا الصدالت ً األخٌة زابطت تسبطين هي

    .ًشهالئً أصدلائً اًفصل

 زمحاًً أمحد
 

  



 

الكسمياى الٌالداى الٌجٌد يف ها ًأغلى أعص إىل  

ألعصاءا اإلخٌة إىل خري كل عنا اهلل جصامها  

   خاصت الصًجت ًاألًالد ًاأللسباء األىل مجٍع إىل

ًالعال للعلن طالب كل ًاىل ًالصهالء اء األصدق مجٍع إىل  

 .ىرا ملتٌاضع ا عولً أىدي

 طاىسالفنٍش 
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 ملخص 
مسؤولية اإلدارة  مع حتميلها  األخطاء اظترفقية إىل اظترفق ولو قام هبا اظتوظف ماداي ؽتا يرتتب عنهاتنسب 

أن االجتهاد الفقهي  احيث اصتسامة ومن حيث ظروف حدوثو ، كم التعويض ومتتلف اطتطأ اظترفقي من ءعب
ؾتد نظرية رتع  النظرايت ن ىذهكرس معايري ونظرايت لتفرقة اطتطأ اظترفقي عن اطتطأ الشخصي، وم والقضائي

كلها جاءت من أجل ختفيف العبء على اظتوظف، إن تعدد أعمال اإلدارة العامة ال  األخطاء ورتع اظتسؤوليات،
عن أخطائها اظترفقية اظتتنوعة بني عيوب القرارات اإلدارية واألعمال اظتادية ما يسمى  يعفيها من اظتسؤولية.

ومن أجل زتاية اضتقوق واضترايت وعمال مببدأ اظتشروعية وضع  اظتشرع اصتزائري  (،ابالعتداء اظتادي )فعل الغصب
نظاما قانوان من أجل التعويض عن اطتطأ اظترفقي متمثال يف دعوى التعويض اإلدارية ػتددا شروطها وأجاعتا 

التنفيذ العادي أو التنفيذ اء التعويض يكون عرب الطرق اظتمكنة قانوان اجملسدة يف فوالقضاء اظتختص هبا، إن است
 عن طريق اطتزينة العمومية وصوال إىل اظتتابعة اصتزئية للموظف اظتمتنع عن ذلك .

 الكلمات ادلفتاحية: 

 .اطتطأ اظترفقي ، اطتطأ الشخصي، اظتوظف، دعوى التعويض اإلداري، القضاء اظتختص

Summary: 

The attached errors are attributed to the facility and if the staff member has made material, 
which results in the responsibility of the administration with the burden of compensation and 
the attached error varies in terms of gravity and circumstances, how the jurisprudence and 
jurisprudence devoted the criteria and theories to distinguish the attachment error from personal 
error, and from these theories we find the theory of collecting errors and collecting 
responsibilities, all of which came in order to alleviate the burden on the employee, the 
multiplicity of the work of the public administration does not absolve them of responsibility. In 
order to protect rights and freedoms and, in accordance with the principle of legality, the 
Algerian legislator has established a legal system in order to compensate for the administrative 
error, which is represented in the administrative compensation claim, its terms, its terms and the 
competent judiciary, if the compensation is obtained through the legally possible means 
embodied in the normal implementation or implementation through the public treasury, to the 
partial follow-up of the suspended employee 
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 متتن أجتتل  ديتتة مهامهتتا الوظيفيتتة، وتتنتتوع منهتتا الوستتائل قانونيتتةتستتتعمل اإلدارة العامتتة غتموعتتة متتن الوستتائل 
إىل قستتمني القتترارات والعقتتود اإلداريتتة إضتتافة ليعمتتال اظتاديتتة، إن تعتتدد النشتتاط اإلداري التتذي تقتتوم بتتو تنقستت    و

عتتن طريتتق متتوظفني ومستتتخدمني ابختتتالف أنظمتتت  القانونيتتة التتم حتكتت  كتتل ف تتة متتنه ، وابعتبتتار أن  اإلدارة  يُتتؤدى
رتيتتتع ىتتتذه الوظتتتائف ختضتتتع حتتتني مزاولتهتتتا ظتبتتتدأ اظتشتتتروعية وىتتتو حكتتت  ستتتيادة القتتتانون أي خضتتتوع الدولتتتة واألفتتتراد 

انون صتتراحة، مقابتتل تعتتويض لقتتاللقتتانون التتذي وضتتعتو، وعتتدم اظتستتاس دقتتوق األفتتراد ومصتتاضته  إال إذا نتتص عليتتو 
منصف مثل قانون نزع اظتلكية للمنفعة العامة، رغ  دتتعها ابمتياز السلطة العامة وابستطاعتها تنفيذ قراراهتتا وأعماعتتا 
ابستعمال القوة العمومية، وقد ينتج عن ىذا التنفيذ أخطاء وعيوب تصتيب قراراهتتا أو أعماعتتا اظتاديتة تستبب أضترار 

 لمسؤولية اإلدارية.ليشخاص غتسدة ل

قتتد ستتاد ستتابقا مبتتدأ عتتدم مستتؤولية اإلدارة عتتن رتيتتع أعماعتتتا، وابعتبارىتتا شتتخص معنتتوي عتتام دتتًعتتا ابمتيتتاز 
السيادة والقوة غتسدة يف اظتلك الذي ال متطئ جعلهتا  بتذلك تستمو فتوق األفتراد والقتانون وال نتكتن أن تستأل عتن 

( الثتتتامن عشتتتر، ظهتتترت 18 قيتتتام الثتتتورة الفرنستتتية، يف  ايتتتة القتتترن )أعماعتتتتا الغتتتري مشتتتروعة واستتتتمر ىتتتذا اظتبتتتدأ حتتتى
اظتستتتؤولية اإلداريتتتة يف فرنستتتا بعتتتد قيتتتام الثتتتورة الفرنستتتية وطبقتتتن خالعتتتتا نصتتتوص اظتستتتؤولية اظتدنيتتتة، إىل غايتتتة مطالبتتتة 

ر" م  وفصتتتل ػتكمتتتة التنتتتازع يف قتتترا1855غتلتتتل الدولتتتة الفرنستتتي بتتتدعوى التعتتتويض لصتتتوص قتتترار روتشتتتيلد ستتتنة 
لشهري  التذي أقترت أن أُعفترتف ابختصتاص القضتاء اإلداري بتدعوى اظتستؤولية اإلداريتة وكانتن ىنتاك عتدة بالنكو" ا

 اجتهادات متتالية بعد ىذا القرار جسدت كلها تطور اظتسؤولية اإلدارية.

األضتترار التتم ضتقتتن وتعتتترب اظتستتؤولية اإلداريتتة اضتالتتة القانونيتتة التتم تلتتتزم اإلدارة بتعتتويض األشتتخاص عتتن    
هب ، نتيجة عمل إداري وتستمد اظتسؤولية اإلدارية مصادرىا من مصادر القانون اإلداري ومتن رتيتع مصتادر القتانون 

ومن ىتذا اظتنطلتق وجتب زتايتة  يف الدولة وخاصة القوانني العامة، وىي الدستور والتشريع، والقرارات اإلدارية العامة،
ىتتذا  قتتد يكتتون اإلداريتتة كأصتتل عتتام علتتى أستتاس اطتطتتأ، اظتستتؤولية واظتستتاواة، وتقتتوم  للعدالتتةحتقيقتتا األفتتراد حقتتوق 
 وقتتد يكتتون اطتطتتأ مرفقيتتا يتحمتتل اظترفتتق، اظتوظتتف، ويرجتتع االختصتتاص إىل القضتتاء العتتادي وشخصتتي يتحملتتاطتطتتأ 
 (.09-08)  من ق.إ.م.إ 800ويف ىذه اضتالة يؤول االختصاص إىل القضاء اإلداري طبقا لنص اظتادة ، تبعاتو

مايتة حقتوق األفتراد ضتمت تكريستو  التذي فكرة اطتطأ اظترفقيوىكذا فإن اظتسؤولية اإلدارية للمرفق تقوم على   
ا مبتتتدأ اظتشتتتروعية، تتتتتتتتتذا بعتتتدة مبتتتادن قانونيتتتة متتتن بينهتتتتتتتتتتتتاوزات الستتتلطة العامتتتة، وأختتتتتتتتتتتتتتتتتتومصتتتاضته  اظتشتتتروعة متتتن ج

واظتعتتروف لتتدى اصتميتتع أن اظترفتتق يتتدار أو يتتؤدي خدماتتتو بواستتطة متتوظفني وىتت  غتتتربون ابلتقيتتد ابلنصتتوص القانونيتتة 
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واحترتام التترئيل حستتب الستتل  اإلداري، ومتتن البتتديهي وقتتوع أخطتتاء متتن جتتانبه  لكتتو   غتتري معصتتومني متتن اطتطتتأ، 
ابلوظيفتتتة، مبناستتتبتها أو أثنتتتاء  ارتباطتتتوحتتتداث الضتتترر متتتع إلزاميتتتة ويستتتاى  اظتوظتتتف بنستتتبة قتتتد ختتلتتتف درجاهتتتتا يف إ

إقتتترار  إن تعتتتويض الضتتترر ىتتتو اعتتتتدف متتتن ، ديتهتتتا، لتتتذا  وجتتتب زتايتتتتو متتتن التبعتتتات أو اظتتابعتتتات القضتتتائية اظتدنيتتتة
ة ال، واثنيتتتا  حلتتتول اإلدارة ػتتتل اظتوظتتتف وحتمتتتل عبتتئ التعتتتويض لضتتتمان ىتتدف أشتتتتى أال وىتتتو استتتتمرارياظتستتؤولية أو 

اظترفتق العتام يف أداء مهامتتو التم أنشتتئ متن أجلهتتا، ومتن ىنتا يتبتتني أن ىنتاك رابطتتة بتني اإلدارة واظتوظتتف واظتضترور متتا 
حلتوال لتبعض اإلشتتكاالت القانونيتة متتن وضتتعن ستتاقتن يف حتديتد اظتستؤوليات  جعتل الفقتو والقضتتاء يقتدم نظترايت

 .اوى التعويض عن األخطاء اظترفقيةبينها دع

ا سبق، يتوجب على صتاحب الصتفة واظتصتلحة رفتع دعتواه أمتام اصتهتة القضتائية اظتختصتة، وأختذا وانطالقا ؽت
بعتتتتني االعتبتتتتار أن التتتتدعوى ترفتتتتع ضتتتتد اإلدارة )اظترفتتتتق( اظتتستتتتببة يف اطتطتتتتأ واعتمتتتتاداً علتتتتى اظتعيتتتتار العضتتتتوي، يتتتتؤول 

ليتة قانونيتة التعتويض مبثابتة  ، وتعتد دعتوى الضترر االختصاص إىل القاضي اإلداري متن ختالل دعتوى التعتويض صتترب
وقضائية إلجبار اإلدارة العامة لدفع التعويض للمضرور، بشرط توفر الشروط واإلجراءات اظتقررة لقبوعتا كما جتاء بتو 

   09-08قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية اصتزائري 

ارة عتتن العقتتود اإلداريتتة  وأيضتتا مستتؤولية اإلد ة تستتتبعدىتتذه الدراستت ؽتتتا جتتب اإلشتتارة إليتتو يف ىتتذا اظتقتتام أنو 
مت الرتكيتتز فيهتتا بصتتورة عامتتة علتتى عيتتوب القتترارات اإلداريتتة التتم تصتتيب حيتتث أستتاس القتتانون،  ىتتيمستتؤولية اإلدارة 
، إضافة إىل االعتداء اظتادي ) فعل الغصب( متع إعطتاء توضتيحات اظتوضوعية، وكذا أعماعتا اظتاديةأركا ا الشكلية و 

 للخطأ اظترفقي.  لة للمفهوم العامشام

 أىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية ادلوضوع :

يكتستتتتتتي ىتتتتتتذا اظتوضتتتتتتوع أقتيتتتتتتة كبتتتتتترية ابعتبتتتتتتاره أساستتتتتتا للقتتتتتتانون اإلداري، فتتتتتتإذا نظتتتتتتران إىل اإلطتتتتتتار العتتتتتتام 
 ليتتتتتتتة ىامتتتتتتتة فتتتتتتإن تقريتتتتتتتر اظتستتتتتتؤولية اإلداريتتتتتتتة علتتتتتتتى أعمتتتتتتال اإلدارة القانونيتتتتتتتة واظتاديتتتتتتتة غتتتتتتري اظتشتتتتتتتروعة يعتتتتتتتد مبثابتتتتتتة 

 ضتماية حقوق األشخاص وحرايهت  األساسية، من خالل دعوى التعويض.
وإذا نظتتتتتتران إىل أستتتتتتاس اظتستتتتتتؤولية اإلداريتتتتتتة اطتط يتتتتتتة متتتتتتن زاويتتتتتتة أختتتتتترى ومتتتتتتا تقيمتتتتتتو متتتتتتن معتتتتتتايري للتفرقتتتتتتة 
بتتتتني اطتطتتتتتأ الشخصتتتتتي واظترفقتتتتتي، وأثتتتتتر ذلتتتتتك علتتتتتى قاعتتتتتدة رتتتتتتع األخطتتتتتاء واظتستتتتتؤوليات، ومتتتتتا ترتبتتتتتو متتتتتن دعتتتتتاوى 

، ىتتتتتتتتتدفها يف النهايتتتتتتتتتة زتايتتتتتتتتتة اظتضتتتتتتتتترور أوالً وتوزيتتتتتتتتتع عتتتتتتتتتبء التعتتتتتتتتتويض بتتتتتتتتتني اإلدارة ثالثيتتتتتتتتتةت قانونيتتتتتتتتتة وعالقتتتتتتتتتا
واظتوظتتتتتتتف أو يتحمتتتتتتتل أحتتتتتتتدقتا عتتتتتتتبء التعتتتتتتتويض دون افختتتتتتتر، ؽتتتتتتتتا يشتتتتتتتجع اظتوظتتتتتتتف علتتتتتتتى التفتتتتتتتاين يف وظيفتتتتتتتتو 
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 دون ختتتتتوف متتتتتن عواقتتتتتب متتتتتا يقتتتتتوم بتتتتتو متتتتتن تصتتتتترفات قانونيتتتتتة وماديتتتتتة، ولتفتتتتت  متتتتتن جهتتتتتة أختتتتترى اظتتتتتتال العتتتتتام يف
حتتتتال بلتتتتر اطتطتتتتأ درجتتتتة معينتتتتة متتتتن اصتستتتتامة أخرجتتتتو كليتتتتة متتتتن حقتتتتل القتتتتانون العتتتتام، وستتتتلك بتتتتو اظتوظتتتتف ستتتتلوكا 

 بعيدا كل البعد عن الوظيفة العامة.
وأختتتتتترياً تكتستتتتتتي ىتتتتتتذه الدراستتتتتتة أقتيتتتتتتة عمليتتتتتتة وإجرائيتتتتتتة أل تتتتتتا توضتتتتتت  الستتتتتتبيل للمضتتتتتترور كيتتتتتتف يتتبتتتتتتع  

 .حق التعويض ءن أجل استيفااإلدارة اظتسؤولة عن خط ها أمام القضاء اظتختص م
 أسباب اختيار ادلوضوع:

 األسباب الذاتية:
إن متتتتتتن أىتتتتتت  األستتتتتتباب الذاتيتتتتتتة التتتتتتم جعلتنتتتتتتا ـتتتتتتتتار ىتتتتتتذا اظتوضتتتتتتوع التتتتتتدافع القتتتتتتوي ورغبتتتتتتة البحتتتتتتث يف 
مواضتتتتتيع واقعيتتتتتة أكثتتتتتر منهتتتتتا نظريتتتتتة وارتباطهتتتتتا الوثيتتتتتق ابضتيتتتتتاة العمليتتتتتة، واالستتتتتتزادة العلميتتتتتة فيتتتتتو، وضتيويتتتتتتو، وتعتتتتتد 
مبثابتتتتتتة وستتتتتتيلة حقيقيتتتتتتة لتعميتتتتتتق اظتعتتتتتتارف القانونيتتتتتتة الستتتتتتيما يف متتتتتتادة اظتستتتتتتؤولية اإلداريتتتتتتة، وابلتتتتتتتا  فرصتتتتتتة جتتتتتتادة 

 للتحضري للطور الثالث من التكوين.
 األسباب ادلوضوعية:

أمتتتتتا األستتتتتتباب أو التتتتتتدوافع اظتوضتتتتتتوعية الختيتتتتتار ىتتتتتتذا اظتوضتتتتتتوع أنتتتتتتو يتميتتتتتز ابصتتتتتتتدة والتطتتتتتتور، ستتتتتتواء متتتتتتن 
اإلمكانيتتتتتات اظتمنوحتتتتتة لتتتتت دارة وارتباطهتتتتتا بتقتتتتتدم اجملتمتتتتتع، أو متتتتتن حيتتتتتث طبيعتتتتتة األخطتتتتتاء اظترتتبتتتتتة حيتتتتتث تطتتتتتور 

علتتتتى قيتتتتام اإلدارة مبختلتتتتف نشتتتتاطاهتا، وابلتتتتتا  يغتتتتدو البحتتتتث أكثتتتتر جديتتتتة وحداثتتتتة، كمتتتتا أنتتتتو يتتتتزي  الغبتتتتار عتتتتن  
 كثري من الدراسات السابقة ويقدمها مبنهجية جديدة.

 
 أىداف الدراسة:

وبيتتتتتتتان ىتتتتتتتو التعريتتتتتتتف ابألخطتتتتتتتاء الصتتتتتتادرة عتتتتتتتن اإلدارة واظتقيمتتتتتتتة للمستتتتتتتؤولية اإلداريتتتتتتتة،  ىتتتتتتدف الدراستتتتتتتة
علتتتتتى  التعتتتتترفكتتتتتذا و طبيعتهتتتتتا القانونيتتتتتة خاصتتتتتة يف حالتتتتتة تعتتتتتددىا، ومتتتتتا ىتتتتتي العالقتتتتتات القانونيتتتتتة التتتتتم تنشتتتتتؤىا، 

القاضتتتتتي وبيتتتتتان األحكتتتتتام القانونيتتتتتة التتتتتم ختضتتتتتع عتتتتتتا ومكانتتتتتة ، مراحتتتتتل ستتتتتري دعتتتتتاوى التعتتتتتويض اإلداريتتتتتةؼتتلتتتتتف 
توضتتتتتتتتي  الكثتتتتتتتتري متتتتتتتتن اظتفتتتتتتتتاىي  عتتتتتتتتن اطتطتتتتتتتتأ ستتتتتتتتواء الشخصتتتتتتتتي أو اظترفقتتتتتتتتي، ودعتتتتتتتتوى اإلداري متتتتتتتتن خالعتتتتتتتتتا، و 

 التعويض اإلدارية.
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 نطـــــــــــــاق الدراسة:
نتكن ذكر نطاقني للدراسة النطاق اظتكاين والنطاق الزماين، ابلنسبة ليول مت اضتديث عن اظتسؤولية اإلداريتة  

اإلجتراءات اظتدنيتة واإلداريتة اصتزائتري فيتحتدد مبجتال تطبيتق قتانون ، أمتا زمنيتا اصتزائترييف التشريع على أساس اطتطأ 
 التعويض اإلدارية إىل غاية اليوم. ودعوى 08-09القانون 

 :  السابقةالدراسات 
 :من بني الدراسات األكادنتية السابقة  الم تناولن  ىذا اظتوضوع ؾتد

للتعويض يف اظتسؤولية اإلدارية مذكرة من أجتل اضتصتول علتى شتهادة اظتاجستتري يف الضرر القابل  ،شصافية زتي -
 .اضتقوق

 .زىري عمور، تطور نظام مسؤولية اإلدارة العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اظتاجستري    -

وىناك عدة دراسات، كلها تناولن اطتطأ يف اظتسؤولية اإلدارية اختلفتن زاويتة نظرىتا وزما تا، وإن متا نتكتن          
إضتتتتافتو يف دراستتتتتنا واالختتتتتالف عتتتتن ىتتتتذه الدراستتتتات مظهتتتتر اطتطتتتتأ يف االعتتتتتداء اظتتتتتادي وكتتتتذا التعتتتترض ابلتحليتتتتل 

لقضتتائية اإلداريتتة، طبعتتا يف إطتتار متتا جتتاء بتتو والتتتدقيق لتتدعوى التعتتويض اإلداريتتة، متتع التطتترق إىل تنفيتتذ األحكتتام ا
 مع أكثر توضي  وتبسيط. 09-08قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية اصتزائري 

 الصـــــــــــــــــــــــعوابت: 
 .صعوبة الوصول إىل األحكام والقرارات اإلدارية الصادرة عن جهات القضاء اإلداري لعدم نشرىا -
اظتستتتتجد ؽتتتتا صتتتعب التنقتتتل إىل اصتامعتتتة للحصتتتول علتتتى بعتتتض اظتصتتتادر واظتراجتتتع،  19كوفيتتتد   جائحتتتة ظهتتتور  -

 . واالستفادة من لقاء ابألستاذ اظتشرف لتوجيهنا أكثر يف اظتوضوع
صعوبة الولوج إىل اظتوقع اإللكترتوين جمللتل الدولتة متن أجتل حتميتل بعتض القترارات القضتائية لالستتفادة منهتا يف  -

 عملية البحث .

 بحث:إشكالية ال
 واستنادا إىل ما سبق ذكره وقصد التعمق واإلظتام يف اظتوضوع قمنا بطرح اإلشكالية التالية:

يف قيام مسؤولية اإلدارة عن أعماذلا غري ادلشروعة وما ىـو دور دعـاوى اخلطأ ادلرفقي  ما مدى مسامهة -
 التعويض يف إجبارىا على دفع التعويض للضحية؟
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 الفرعية:اإلشكاليات 

 ؟ ظترفقي يف تقرير مسؤولية اإلدارة لوحدة وما ىي معايري دتييزه عن اطتطأ الشخصياطتطأ ا يساى ىل  -
اطتطتتتتتتتأ  ىتتتتتتتل كتتتتتتتل األخطتتتتتتتاء اظترفقيتتتتتتتة تتتتتتتتؤدي دائمتتتتتتتا وأبتتتتتتتداً إىل تقريتتتتتتتر مستتتتتتتؤولية اإلدارة وكيتتتتتتتف نتكتتتتتتتن تقتتتتتتتدير -

 ؟لكي تتحقق ىذه اظتسؤولية اظترفقي
 ى التعويض اإلدارية؟رفع دعو واإلجراءات الالزمة لشروط الما ىي  -
يف  اضتكتتتتتتتت  تنفيتتتتتتتتذكيتتتتتتتتف نتكتتتتتتتتن إجبتتتتتتتتار اإلدارة علتتتتتتتتى تقتتتتتتتتدير التعتتتتتتتتويض و متتتتتتتتا ىتتتتتتتتو دور القاضتتتتتتتتي اإلداري يف   -

 اإلدارية؟دعوى التعويض 

 ادلنهج ادلتبع:

ماىيتتة حتتى تستتتكمل الدراستتة متتن رتيتتع اصتوانتتب اعتمتتدان علتتى منهجتتني اظتتتنهج الوصتتفي متتن ختتالل دراستتة 
لمستتؤولية اإلداريتتة، وكتتذا ل عنتتو، اظتستتتوجبعتتن اطتطتتأ الشخصتتي وافاثر اظترتتبتتة  دتييتتزهومعتتايري  اظترفقتتي وصتتوره اطتطتتأ

عتمتتتاد علتتتى التعتتتويض اإلداريتتتة والتعمتتتق فيهتتتا ابال القتتتانوين لتتتدعوىاظتتتتنهج التحليلتتتي متتتن ختتتالل التطتتترق إىل النظتتتام 
 والتدقيق. التعويض ابلتحليل ءاستيفاالنصوص التشريعية والقرارات القضائية وطرق 

 :خطــــة الدراسة

 على فصلني رئيسيني:  الدراسةوتنقس  ىذه 

ماىيتتة عتتن ماىيتتة اطتطتتأ اظترفقتتي اظتستتتوجب للتعتتويض غتتتزءا إىل مبحثتتني األول بعنتتوان  يتحتتدثالفصتتل األول 
 ، واظتبحث الثاين بتتتتتعنوان تقدير اطتطأ اظترفقياطتطأ اظترفقي

عتتتن األخطتتتاء اظترفقيتتتة مقستتت  بتتتدوره إىل مبحثتتتني التعتتتويض  لتتتدعوى القتتتانوين النظتتتام الثتتتاينتناولنتتتا يف الفصتتتل 

 أمتتا اظتبحتتث الثتتاين ظتعنتتون إجتتراءات رفتتع التتدعوى ،األول بعنتتوان الشتتروط العامتتة واطتاصتتة لتتدعوى التعتتويض اإلداريتتة
 وتقدير التعويض وتنفيذه.



 

 للتعىيض المستىجة المرفقي الخطأ طبيعة األول الفصل
 

 

 

األول الفصل  
 المستوجب المرفقي الخطأ طبيعة 

 للتعويض
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 دتهيد 

تقتتوم اإلدارة العامتتتة بعتتتدة نشتتتاطات تتتتدخل يف إطتتتار الستتتري العتتتادي واظتستتتتمر ألجهزهتتتتا ستتتواء علتتتى اظتستتتتوى 
اظتركتتزي أو اظتستتتوى اولتتي وتستتيري اظترفتتق العامتتة بغتترض إشتتباع حاجيتتات مواطنيهتتا وذلتتك حتقيقتتا للمصتتلحة العامتتة، 

ديتتة أخطتتاء ختتلتتف متتن حيتتث اصتستتامة ومتتن حيتتث وقتتد ينتتتج عتتن ذلتتك وأثنتتاء قيامهتتا اعماعتتتا ستتواء القانونيتتة أو اظتا
مرتكبيها فقد تكون من اظتوظف مبفهومتو الواستع نتيجتة طتط تو الشخصتي وقتد يكتون اظترفتق ىتو متن ارتكتب اطتطتأ، 

 يف انتاج اظتسؤولية اإلدارية. كلهاويف ىذه اضتالة يتخذ اطتطأ اظترفقي عدة صور، تشرتك  

ختتر، اجتهتتد الفقتتو والقضتتاء يف وضتتع عتتدة معتتايري، لتحديتتد وحتتى ال يقتتع عتتبء التعتتويض علتتى طتترف دون  
اظتقصود ابطتطأ الشخصي وكتذا اطتطتأ اظترفقتي يف حالتة االنفصتال التتام بتني اطتطتأين أو ابتبتاع قاعتدة رتتع األخطتاء 
واظتسؤوليات يف حالة استحال فصل اطتطأين عن بعضهما، ومتن ذتتة حتديتد الطترق القضتائية التم يتبعهتا اظتضترور أو 
الضتتحية للحصتتول علتتى تعتتويض عتتادل متتن اظتوظتتف بستتبب خط تتو الشخصتتي أو اإلدارة عتتن اطتطتتأ اظترفقتتي أو متتن  
كليهما معاً يف أحوال معينة، وماىي الوسائل القانونية اظتمنوحة لكل من اظتوظتف واإلدارة السترتداد حقهمتا دستب 

 نسبة مشاركة كًل منهما يف إحداث الضرر.

أن مسؤولية اإلدارة عن أعماعتا القانونية واظتادية تتختذ إذا كتان اطتطتأ اظترتكتب علتى على أنو كتب التنبيو إىل 
درجتتة معينتتة متتن اصتستتامة، وتتوقتتف علتتى عوامتتل أيضتتا معينتتة، وىتتي مستتألة تقديريتتة مرتوكتتة للقاضتتي، ولتوضتتي  ىتتذه 

 اظتسائل، يتوجب تباع اطتطة التالية عتذا الفصل وفق ما يلي:

 لتعويضل: طبيعة اطتطأ اظترفقي اظتستوجب تتتتتتبتقسي  الفصل األول اظتدون بعنوان بومن خالل ما تقدم قمنا 

 ادلبحث األول: ماىية اخلطأ ادلرفقي.       
 ادلبحث الثاين: تقدير اخلطأ ادلرفقي      
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 ماىية اخلطأ ادلرفقي: ادلبحث األول
أركان قيام مسؤولية اإلدارة عن أعماعتا وأعمال موظفيهتا )اطتط يتة( الضتارة، إمتا أن  منإن اطتطأ اظترفقي ركن 

 يفوستتنتطرق  يكتتون  اطتطتتأ مشخصتتا يتحملتتو اظتوظتتف وإمتتا أن يكتتون خطتتأ مرفقيتتا أو غتهتتوال يتحملتتو اظترفتتق العتتام،
ية التم أستتند إليهتا يف التفرقتة ىذا اظتبحث إىل تعريف اطتطأ اظترفقتي تعريتف وحتديتد صتوره، واظتعتايري الفقهيتة والقضتائ

بني األخطاء اظترفقية والشخصتية واظتعيتار التذي اعتمتده اظتشترع يف بعتض النصتوص التشتريعية وخاصتة قتانون الوظيفتة 
العامتة اصتزائتتري يف التمييتتز عتتن اطتطتتأ الشخصتي اظتقتتي  للمستتؤولية الشخصتتية للموظتتف، ومتا ينتتتج عنهتتا متتن دعتتاوى 

 حية.بني اإلدارة واظتوظف والض

إن ظهتور بعتتض النظترايت القضتتائية ستاقتن يف توطيتتد العالقتة بتتني اطتطتأ اظترفقتتي واطتطتأ الشخصتتي، متمثلتتة 
ء ستتتاقتن يف ختفيتتتف عتتتب يف نظريتتتة رتتتتع األخطتتتاء ورتتتتع اظتستتتؤوليات، ؽتتتتا أدى حتمتتتا إىل ظهتتتور نتتتتائج ترتبتتتة عنتتتو

العكتتل يف حالتتة متتا  واظتوظتتف علتتى اإلدارة أالتعتتويض، بتتني اإلدارة واظتوظتتف وأدت إىل إمكانيتتة رفتتع دعتتوى رجتتوع 
 نصيبو من التعويض .   و إذا كان عىب التعويض على طرف من األطراف متحمال جزءا 

 ادلطلب األول: اخلطأ ادلرفقي تعريفو وصوره
يتتؤدي اظتوظفتتون أو األعتتوان العموميتتون مهتتامه  اإلداريتتة اظتكلفتتني هبتتا وقتتد لتصتتل أن يقومتتوا اخطتتاء ختتلتتف 

اصتستامة، وتضتر ابألفتراد ؽتتا يتطلتتب قيتام اظتستؤولية اإلداريتة أو اظتستؤولية الشخصتية للموظتف أو األعتتوان  متن حيتث
العموميتتون، ومتتتن ىنتتا ستتتنتناول يف اظتطلتتتب ىتتذا مفهتتتوم اطتطتتتأ اظترفقتتي ابعتبتتتاره األستتتاس يف اظتستتؤولية اإلداريتتتة علتتتى 

يات ومعتتتايري دتييتتتز اطتطتتتأ اظترفقتتتي عتتتن الشخصتتتي أستتتاس اطتطتتتأ ابإلضتتتافة إىل صتتتوره ونظريتتتة رتتتتع األخطتتتاء واظتستتتؤول
 لتحديد اظتخطئ اظتعوض ونتاج ذلك من دعاوى.  

 الفرع األول: تعريف اخلطأ ادلرفقي 
حاول كل من الفقو والقضاء واظتشرع إكتاد تعريف ينسب اطتطأ اظترفقي انطالقا من غتموعتة متن اظتعتايري، أمتا 

ركتتاً ذلتتك للفقتتو والقضتتاء ابعتبارقتتتا مصتتدرين تفستترييني للقتتانون، وىتتذا متتا اظتشتترع فهتتو يف العتتادة ال يقتتدم تعتتاريف ا
 نالحظو يف كثري من النصوص القانونية اظتتفرقة، أما تفصيل ذلك فيكون وفق ما سيأيت: 

 التعريف الفقهي  :أوال
يف البدايتتة البتتد متتن اإلشتتارة إىل صتتعوبة إعطتتاء تعريتتف جتتامع متتانع للخطتتأ اظترفقتتي، ولتتذلك ؾتتتد أن األستتتاذ 

يقتتول ان أستاتذة القتانون كأعضتتاء اوتاك  متفقتتون حتول التقريتر انتتو متن الصتعب إكتتتاد تعريتف اطتطتتأ  "أزتتد ػتيتو"
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 جتترد ؼتتلتتف جتتاوزات اإلدارات، ويضتتيف قتتائالً اظتصتتلحي، فهتتو متترتبط ابضتالتتة، وأن دراستتة اطتطتتأ اظترفقتتي ترجتتع إىل
ومتتن األشتتكال التتم نتكتتن بوستتطتها تعريتتف اطتطتتأ ىتتو التعريتتف الستتلل للخطتتأ اظترفقتتي متتن ختتالل دتييتتزه عتتن اطتطتتأ 

 .1الشخصي أو حتديد معاظتو األكثر خصوصية

كتتل متتا ال يعتتترب خطتتأ بقولتتو: "اطتطتتأ اظترفقتتي ىتتو   "ستتليمان الطمتتاوي"وىتتو نفتتل التعريتتف التتذي تبتتاه الفقيتتو  
شخصيا" على أن ىذا األخري أعطى يف النهاية تعريفا للخطتأ اظترفقتي بقولتو: "ىتو التذي ينستب إىل اظترفتق حتى ولتو  

 .2كان الذي قام بو ماداي أحد اظتوظفني، إذا مل يعترب اطتطأ شخصيا"

تعريفا واسعا للخطأ اظترفقي بقولو " أن اطتطأ اظتصتلحي أو التوظيفي  " عوابدي عمار "يف حني أعطى األستاذ 
فهو اطتطأ الذي يشكل إخالال ابلتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصري واإلقتال التذي ينستب ويستند 

اإلداري يف  إىل اظترفتتق ذاتتتو ويقتتي  ويعقتتد اظتستتؤولية اإلداريتتة ويكتتون االختصتتاص ابلفصتتل والنظتتر فيهتتا صتهتتة القضتتاء
 . 3النظ  القانونية ذات النظام القضائي اإلداري"

 ""DELAUBADERومتتن التعتتاريف التتم جتتاء هبتتا الفقتتو الفرنستتي علتتى ستتبيل اظتثتتال: تعريتتف األستتتاذ 
خلتل يف  RIVERO""بقولو: أن اطتطأ اظترفقي مرتبط بسوء سري اظترفق العام وسوء تنظيمو، يف حني يترى األستتاذ 

 .4للمرفق يتسبب فيو موظف أو عدة موظفني ل دارة ولكن ال ينسب إليه  شخصياالسري العادي 

فقتد عرفتو بطريقتة ستلبية مستتخدما يف ذلتك معتايري اطتطتأ الشخصتي  LAFRIERE"الفتريري "أما األستتاذ 
إذا كان الفعتل الضتار غتري شخصتي، وإذا كشتف عتن مستري علتى األقتل معرضتا للخطتأ، ولتيل عتن إنستان " بقولو: 
ونكتون بتذلك أمتام ، ضعفو وميولو وعدم حذره، فإن العمل يبقى إداراي، وال نتكن إحالتو على اواك  العادية"بكل 

 .5خطأ مرفقي "منسوب للوظيفة "وإال كنا بصدد خطأ شخصي منسوب للموظف

                                                           
 .215-214،  ص 2008 ، ديوان اظتطبوعات اصتامعية، بن عكنون، اصتزائر، 6ط، تررتة فائز أؾتق وبيوض خالد، اإلداريةادلنازعات أزتد ػتيو،  -1
 .139، ص 1996، الكتاب الثاين، دار الفكر العريب، القاىرة،  القضاء اإلداري ) قضاء التعويض(سليمان الطماوي،   -2
  .120، ص 2012، ديوان اظتطبوعات اصتامعية ،اصتزائر ،4،ط نظرية ادلسؤولية اإلدارية عوابدي،عمار  -3
 .07، ص 2017، 02، العدد 08،  اجمللد 2، كلية اضتقوق والعلوم السياسية، جامعة وىران رللة حوليات، ادلسؤولية اإلداريةبناصر يوسف،  -4

 .135-134، ص 2013دار اعتدى، عني مليلة، اصتزائر، مسؤولية السلطة العامة، ضتسني بن الشيخ  ث ملواي،  - 5
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اظتختلفتة بقولتو: "إن التعريفتات  CHAPUSوقد طتص ىذا اظتوقف اظتتباين يف تعريف اطتطأ اظترفقي األستتاذ شتايب 
 .1ال تعطينا معيارا دقيقا للتمييز، لكنها تعرب بقدر اإلمكان عن روح التمييز"

انطالقا ؽتا سبق فإن اطتطأ اظترفقي يتست  ابلطتابع اظتوضتوعي، مبعته أنتو ينستب إىل اظترفتق مباشترة علتى اعتبتار 
إستناد اطتطتأ إىل موظتف ابلتذات  نتتتتتأن ىذا اظترفق ىو متن قتام ابرتكتاب اطتطتأ بغتض النظتر عتن مرتكبتو، ستواء أمك

أو تعذر ذلك، وابلتا  يفرتض أن اظترفق ىتو متن التذي قتام بنشتاط متتالف القتانون، وابلنتيجتة اظترفتق ىتو وحتده متن 
 .  2قام ابرتكاب اطتطأ

 التعريف التشريعي  :اثنيا  
اطتطتتأ اظترفقتتي ىتتو اطتطتتأ مل يعتترف اظتشتترع اطتطتتأ اظترفقتتي وإفتتتا اعتمتتد علتتى تعريفتتو تعريفتتا ستتلبيا، حيتتث اعتتترب 

 31،  وىذا ما يستتنتج متن نتص اظتتادة 3الذي ال ينفصل عن الوظيفة خالفا للخطأ الشخصي اظتنفصل عن الوظيفة
اظتتضمن القانون األساستي للوظيفتة العموميتة بقوعتتا:" إذا تعترض اظتوظتف ظتتابعتة قضتائية متن  06/03من األمر رق  

لتتى اظتؤسستتة أو اإلدارة العموميتتة التتم ينتمتتي إليهتتا أن حتميتتو متتن العقتتوابت الغتتري، بستتبب خطتتأ يف اطتدمتتة، وكتتتب ع
 .4اظتدنية الم تسلط عليو ما مل ينسب إىل ىذا اظتوظف خطأ شخصي يعترب منفصال عن اظتهام اظتوكلة لو"

 اظتتعلتتتق ابلبلديتتتة يف البتتتاب الثتتتاين 10-11متتتن القتتتانون رقتتت   1/ ف144وىتتتو ذات اضتتتتل التتتذي تبنتتتتو اظتتتتادة 
حتن عنوان مسؤولية البلدية بقوعتا:" البلدية مسؤولة متدنيا عتن األخطتاء التم يرتكبهتا رئتيل اجمللتل الشتعل البلتدي 

      5ومنتخبو البلدية ومستخدموىا أثناء ؽتارسة مهامه  أو مناسبتها".

                                                           
 .06، ص ، مرجع سابقبناصر يوسف،  - 1
 لبنتان، بتريوت، ، اصتامعيتة، التدار القانونيتة، اظتكتبتة سلستلة ،(الشتامل القضاء دعوى لبنان يف اإلداري القضاء تنظي ) اإلداري القضاء خليل، ػتسن -2

 .237، ص 1992
ــة علــى أســاس اخلطــأالنظــام كفيتتف اضتستتن،   -3 ختصتتص الدولتتة واظتؤسستتات  ، متتذكرة لنيتتل شتتهادة اظتاجستتتري يف اضتقتتوق،القــانوين للمســؤولية اإلداري

  .52، ص2012/2013، ) يوسف بن خدة( 1جامعة اصتزائر العمومية، كلية اضتقوق والعلوم اإلدارية، 
، ، ج رالعموميتة للوظيفة العام األساسي القانون ، يتضّمن2006 سنة جويلية 15 اظتوافق 1427 عام الثانية رتادى 19 يف مؤرّخ 03-06 رق  األمر -4

 .05، ص 16/07/2006، 46 ع
، صتادرة يف 37، يتعلتق ابلبلديتة، ج ر عتدد  2011يونيتو ستنة  22اظتوافتق  1432رجتب عتام  20متؤرخ يف  10-11القانون رق   144اظتادة   -5

03/07/2011 . 
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 الفرع الثاين: صور اخلطأ ادلرفقي 
ؼتتلفتتتني قتتتا اطتطتتأ الفتتردي، وىتتو ذلتتك اطتطتتأ التتذي يتحقتتق اطتطتتأ اظترفقتتي متتن الناحيتتة العمليتتة يف صتتورتني 

ن حتديتتدى  تتتتتتتتتتتتتتتتيرتكبتو موظتتف معتني ابلتتذات، واثنيهمتتا اطتطتأ اجملهتتول التتذي يرتكبتو موظتتف أو عتتدة متوظفني ال نتك
 أو معرفته ، وىو ما يستمى ابطتطتأ اجملهتول، ويف ىتذه اضتالتة نكتون أمتام متا يعترف بستوء تنظتي  وستري اظترفتق، ديتث
أعطتتى غتلتتل الدولتتة عتتتذا اطتطتتأ طتتابع موضتتوعي دتييتتزاً لتتو عتتن اطتطتتأ الشخصتتي، ولكتتن متتن الناحيتتة التقليديتتة ىنتتاك 

 ، نوردىا وفقاً للتسلسل افيت:1ثالث صور طتطأ اظترفقي

 سوء تنظيم ادلرفق العام أوال:
اإلدارة عنهتتا، ويقصتتد تعتتد ىتتذه الصتتورة أول صتتور اطتطتتأ اظترفقتتي التتذي قتترر غتلتتل الدولتتة الفرنستتي مستتؤولية 

هبتذه الصتتورة قيتام اظترفتتق اداء اطتدمتة علتتى وجتو ستتيئ، يشتوبو القصتتور ؽتتا يستتبب ضترراً ليفتتراد، وينتدرج حتتتن ىتتذه 
 .2الطائفة رتيع األعمال اإلكتابية الم تؤدي هبا اإلدارة خدماهتا ولكن على ؿتو سيئ ينتج عنو اإلضرار ابلغري

ر إداري غتتري مشتتروع أو يف صتتورة عمتتل متتادي، وقتتد يكتتون صتتادراً متتن وقتتد يكتتون ىتتذا اطتطتتأ يف صتتورة قتترا
، 3موظف معني بذاتو أو نتيجة لستوء تنظتي  اظترفتق، وقتد يكتون راجعتاً إىل فعتل األشتياء أو اضتيتواانت التابعتة للمرفتق

أحتتتد  ومتتتن أمثلتتتة االجتهتتتاد القضتتتائي جمللتتتل الدولتتتة الفرنستتتي يف غتتتتال األعمتتتال اظتاديتتتة ؾتتتتد وقتتتوع ضتتترر متتتادي متتتن
اظتوظفني وىو يطلق رصاصتة علتى ثتور ىتائج يف الطريتق العتام فيصتيب أحتد األفتراد وىتو يف داختل منزلتو، ومتن أمثلتة 
اطتطتتأ القتتانوين، حالتتة منتتع اإلدارة نشتتاط احتتدى اوتتالت التجاريتتة ؼتالفتتة يف ذلتتك ألحكتتام القتتانون، أو تتعجتتل يف 

 .  4تنفيذ حك  قضائي قبل أن يصب  قاباًل للنفاذ

أن اطتطتتأ يف ىتتذا اجملتتال قتتد يكتتون راجعتتا أحيتتاانً إىل فعتتل األشتتياء أو اضتيتتواانت التابعتتة للجهتتة اإلداريتتة،   كمتا
كاألضرار الم تصتيب األفتراد أو ستياراهت  نتيجتة اضتفترايت اصتتاري العمتل هبتا يف الطترق العامتة، أو أن تستقط طتائرة 

                                                           
 .192-191، ص 2008، دار األوائل للنشر، عمان، األردن، 1ط، مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماذلا الضارةعلي خطار شطناوي،  -1
 االلكرتونيتة اظتنهتل مكتبتة   ،تطور مسؤولية الدولة عن أعمـال اإلدارة )دراسـة مقارنـة يف القضـاء اإلداري الفرنسـي وادلصـري(وليد فاروق رتعتة،  -2

https://platform.almanhal.com/Reader/2/36462 06، ص 09:00، ساعة االطالع: 03/06/2020، اريخ االطالع. 
 07اظترجع نفسو، ص -3
 .86 ، ص1999، مطبعة جامعة صالح الدين، أربيل، العراق، 1ط، أساس مسؤولية اإلدارة وقواعدىا )دراسة مقارنة(عبد اظتالك يونل دمحم،  -4
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ة أو إقتتال الطيتار وؼتالفتتو للتعليمتات، فضتال عتن اإلقتتال حربية على بعض اظتنازل فتحدث أضراراً  هبا نتيجة لرعونت
 .1الذي قد يقع من اإلدارة طتيل تعود عتا فتؤدي إىل إضتاق أذى أو أضرار ابألفراد

 ل فتترادفتتق العامتتة ىتتو أن تتتؤدي ختتدماهتا ففتتي كتتل ىتتذه اضتتتاالت تكتتون اإلدارة مستتؤولة ألن األصتتل يف اظترا
العامتة، فتتإذا أصتاب عملهتتا خلتل أو نقتتص اعتترب ذلتتك خطتأ متتن جانتب اظترفتتق  وفقتاً لقواعتد تضتتمن حتقيتق اظتصتتلحة
 .2يستوجب معو قيام مسؤولية اإلدارة

ويتمثتتل ىتتذا األمتتر يف امتنتتاع اإلدارة عتتن القيتتام بعمتتل ألزمهتتا القتتانون بتتو ومثتتال ذلتتك امتنتتاع اإلدارة عتتن تلبيتتة 
ة أو نكبتة أو حريتق، فتإن مستؤولية البلديتة ال ترتتتب االحتياجات واالستعدادات زتاية اظتدينتة يف حالتة حصتول كارثت

ا األمتتر نصتتن عليتتو اظتتتادة ذجتتاه الدولتتة واظتتتواطنني إال عنتتدما تكتتون االحتياطتتات اظتفروضتتة عليهتتا غتتري متختتذة إن ىتت
" يف حالتة حصتول كارثتتة أو نكبتة أو حريتق فتإن مستؤولية البلديتة ترتتتب جتتاه 1967متن قتانون البلديتة لستنة   168
متختذة  واظتواطنني إال عندما تكون االحتياطات اظتفروضة على عاتقها مبوجب نصتوص جتاري هبتا العمتل غتري الدولة

   . 3من نفل القانون 169"وكذا اظتادة 

 التسيري السيئ للمرفق العام  :اثنيا 
ىتتتذه الصتتتورة عكتتتل الصتتتورة الستتتالفة، إذ اظتستتتؤولية ال تقتتتوم ىنتتتا علتتتى أستتتاس فعتتتل إكتتتتايب ضتتتار صتتتادر عتتتن 
اظترفق، ولكن علتى أستاس موقتف ستلل وقفتتو اإلدارة ابمتناعهتا عتن إتيتان تصترف معتني، وتقريتر مستؤولية اإلدارة يف 

 .   4ىذه اضتالة امتناع عن أداء خدمة 

متتد نطاقتو ليشتمل متا ال يشتملو قضتاء اإللغتاء، فتإذا كتان اإللغتاء لتتتف  وىكذا نرى أن قضاء التعتويض قتد ا
لتت دارة بستتلطتها التقديريتتة كاملتتة فيستتم  عتتتا ابختيتتار وقتتن التتتدخل ألداء اطتدمتتة، فتتإن قضتتاء التعتتويض قتتد أخضتتع 

 .5ىذا اجملال لرقابتو

                                                           
  .322، ص2008، كلية اضتقوق، جامعة اظتوصل، العراق،  38، ع، 10غتلة الرافدين للحقوق، م  ، فكرة اخلطأ ادلرفقي ،صاحل  عبد القادرقيدار  -1
 .89عبد اظتالك يونل دمحم، مرجع سابق، ص  -2
نون العتتام، ختصتتص قتتانون اإلدارة العامتتة، كليتتة ، متتذكرة مقدمتتة لنيتتل شتتهادة اظتاجستتتري يف القتتاتطــور نظــام مســؤولية اإلدارة العموميــةزىتتري عمتتور،  - 3

 .52، ص2009-2008اضتقوق، جامعة العريب بن مهيدي سوق أىراس، اصتزائر ،
 . 253، ص 2014، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية ،1، طأحكام ادلسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ دراسة مقارنةايسني بن بري ،  -4
 .08، ص مرجع سابقوليد فاروق رتعة،  -5
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بتاريخ  Brunelقضية  ومن تطبيقا القضاء اإلداري الفرنسي يف ىذا اجملال ؾتد حك  غتلل الدولة يف
والذي قرر فيو مسؤولية الدولة عن التأخري يف اإلفراج عن شاب تطوع يف اصتيش ومل يكن  18/07/1919

مستوفيًا للسن القانونية للتجنيد وتطوعو دون موافقة و  أمره، وقد  خرت اإلدارة يف فحص تظل  و  أمره ؽتا 
كما أيضا مسؤولية اإلدارة بسبب التأخر يف تنفيذ حك  قضائي يف ،  و أدى إىل مقتل الشاب يف العمليات اضتربية

  .1قضية، و خر مرفق اإلطفاء يف أداء اطتدمة وإطفاء اضتريق يف الوقن اظتناسب

ينتج عن عدم الكفاءة ليعوان العموميني، وقد يكون ذلك بستبب إقتتال األعتوان أو اختتاذ تتدابري الحقتة أو 
يف قضتية زتيتدوش، وتتمثتل يف كتون  08/04/1966فة اإلداريتة للمجتل األعلتى يف متسرعة، ومثال ذلك قرار الغر 

اإلدارة وظفتتن شخصتتاً يف شتتروط غتتري نظاميتتة، ومل نتنبتتو لتتذلك إال بعتتد ذتتتاين ستتنوات لتصتتحي  خط هتتا ولقتتد صتترح 
 .   2اجمللل األعلى ان ىذا التدبري يشكل خطأ مصلحياً ملزما ظتسؤولية اإلدارة 

دارية ملزمة ابلتدخل أداء ختدمات أو أعمتال معينتة، إال أ تا دتلتك اضتريتة يف اختيتار وقتن قد تكون اصتهة اإل
تدخلها وبعد اختيار وقن التدخل من أى  عناصر سلطتها التقديرية، إال أ ا إذا تباطأت اإلدارة يف القيتام اعماعتتا 

خطاء اظترفقيتة التم تستتلزم مستؤولية اصتهتة أكثر من الوقن اظتعقول الذي دتليو طبيعة ىذه األعمال، عّد ذلك من األ
اإلدارية إذا ما ضتق الفرد من ضررًا من جزاء ذلك واضتالة السالفة الذكر ال تغري أن القتانون قتد حتدد للجهتة اإلداريتة 
ى ميعتتاداً معينتتاً ألداء ختتدماهتا ديتتث مل تقتت  اصتهتتة اإلداريتتة ابلعمتتل ختتالل ىتتذا اظتيعتتاد، ذلتتك أن ىتتذه اضتالتتة تتتدل علتت

أن اصتهة اإلدارية قد امتنعن عن القيام لدماهتا ؽتا يغري إدراج ذلتك يف عتداد اضتالتة الثانيتة، إال أن اظتقصتود يف ىتذا 
الشتتأن أن القتتانون مل يقيتتد اصتهتتة اإلداريتتة مبيعتتاد معتتني، إال أن تباطؤىتتا عتتن اضتتتد اظتعقتتول يف أداء ختتدماهتا قتتد يلحتتق 

 .    3لتعويضالضرر ابألفراد األمر الذي يستوجب ا

  :أما الشروط الم كتب أن تتوافر يف األفراد بغية االنتفاع ابظترفق اظتدار من قبل اإلدارة، فتتمثل يف 

 أن يكون الطالب يف مركز قانوين يسم  لو بذلك. 
  .أن يكون القانون قد ألزم اإلدارة ان تؤدي اطتدمة اظتطلوبة منها 
 حاالت عدم قيام اإلدارة ابطتدمة، فتتمثل يف: أما 

                                                           
 .09و 08اظترجع نفسو، ص  -1
 . 164ضتسني بن الشيخ أث ملواي، مرجع سابق، ص  -2
  .324قيدار عبد القادر صاحل، مرجع سابق، ص -3
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  .االمتناع عن القيام إبجراء من الواجب اختاذه 
 .اإلقتال عن القيام بواجب 
  األضرار الناش ة عن أعماعتا السلبية يف غتال األشغال العامة وىذه اضتاالت الثالث والم دتثتل عتدم قيتام

 1دولة الفرنسي والذي قضى فيو مبسؤولية اإلدارة.ل اللم غتااظترفق اداء اطتدمة مستوحاة من أحك

 عدم سري ادلرفق العام :اثلثا 
وتتمثتتتل ىتتتذه الصتتتورة عنتتتد اإلقتتتتال يف تستتتيري اظترفتتتق العتتتام أي رتيتتتع األعمتتتال اإلكتابيتتتة الصتتتادرة متتتن اإلدارة 

متتن عمتتل قتتام بتتو أحتتد اظتتتوظفني ختتالل وأثنتتاء  ديتتة طتدمتتة  رواظتنطويتتة علتتى خطتتأ، فيستتتوي يف ذلتتك أن ينشتتأ ضتتر 
الوظيفتتتة علتتتى وجتتتو ستتتيء، إن ىتتتذه الصتتتورة اظتتعلقتتتة بعتتتدم ستتتري اظترفتتتق العتتتام، عتتترب عنهتتتا القضتتتاء الفاصتتتل يف اظتتتتادة 

، وتتتتتلخص وقتتتائع القضتتتية يف أن كاتتتتب  1972أفريتتتل  19بتتتتاريخ  لاإلداريتتتة يف قضتتتية "ابلقتتتاشتي "ضتتتد وزيتتتر العتتتد
صادرهتا الشرطة القضائية، ونسي كاتتب الضتبط أن يبتدعتا حتني من اظتال ل يداع اوراق مصرفية قى مبلر الضبط تل

إلصدار األوراق اظتصرفية اصتديدة وبعد أن حكت  ابإلفتراج عتن صتاحب اظتتال قتام ىتذا األختري مبطالبتة مبستؤولية وزارة 
للدولتة، ونظتر قاضتي الغرفتة اإلداريتة للمحكمتة  ولتصل على حقوقو بسبب إقتال لكاتب الضبط اظتعترب عوانً  العدل

 .2العليا إىل ىذا اطتطأ على أنو خطأ مرفقي يعود عدم سري مرفق القضاء

وقتتد تتتدرج القضتتاء يف ىتتذه اظتستتؤولية هبتتذه الصتتورة متتن تقريرىتتا يف ابدن األمتتر مبناستتبة األضتترار النارتتتة عتتن 
النارتة عن إقتال اإلدارة ألداء واجباهتا بواسطة البوليل، كمتا لتو األشغال العامة، مث مدىا لتشمل حاالت األضرار 

األفتتراد  مايتتةأقتلتن اإلدارة )ستتلطات البلديتة ( اظتكلفتتة ابلقيتام علتتى ستلطة البتتوليل يف اختتاذ اإلجتتراءات الضترورية ضت
لحة الناريتة ختالل و مينه  من بعض األلعاب اطتطرة الم نتارسها األفتراد وخاصتة التمترن علتى إصتابة اعتتدف ابألست

االحتفتتاالت واألعيتتاد الشتتعبية فتتترتكه  نتارستتو ا حيتتث وكيتتف يشتتاأون، أو أن يتباطتتأ أحتتد التتوالة يف إصتتدار األمتتر 
 . 3ل أحد األفرادت  إبيداع أحد اجملانني اطتطرين مستشفى اجملانني ؽتا يرتتب على بقاء اجملنون حرا طليقا قت  

                                                           
 . 267 -266ايسني بن بري ، مرجع سابق، ص  -1
 . 56-55زىري عمور، مرجع سابق، ص  -2
 . 154-153، ص مرجع سابق 4ط  ، نظرية ادلسؤولية اإلدارية عوابدي،عمار  -3
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 شخصي وادلرفقي وأثره على حتديد ادلسؤوليةادلطلب الثاين: التمييز بني اخلطأ ال

طرحتتن مستتألة التمييتتز بتتني اطتطتتأ اظترفقتتي واطتطتتأ الشخصتتي عنتتد حتديتتد ؽتتتن متتن اإلدارة أو اظتوظتتف مستتؤول 
عتتن تعتتويض الضتترر التتذي ضتتتق الضتتحااي، واجتهتتد كتتل متتن الفقتتو والقضتتاء يف البحتتث عتتن معيتتار التفرقتتة بتتني اطتطتتأ 

ىذه التمييز أقتية كبترية ديتث ترتبتن ومازالتن ترتتتب عليتو عتدة نتتائج ستواء متن  اظترفقي واطتطأ الشخصي، يكتسي
انحية الشكل أو متن انحيتة موضتوع اظتستؤولية اإلداريتة متثال اختتالف قواعتد االختصتاص القضتائي وطبيعتة التدعوى 

ن أقتيتة التمييتز  القضائية اظترفوعة من الضحية، فإن توسيع غتال اطتطأ اظترفقي علتى حستاب اطتطتأ الشخصتي قلتل مت
كما قللن بتدورىا نظريتة اصتمتع بتني األخطتاء متن أقتيتة ىتذا التمييتز ديتث تستتطيع ضتحية خطتأ شخصتي أن ترفتع 

 . 1دعوى ضد اإلدارة

واطتطأ الشخصي ىو اطتطأ الذي يكشف عن العون وعن نيتو يف األذى ويبني أن نشاط العون نتليتو ىتدف 
شخصتتي غتتري وظيفتتي، ويعتترتف األستتتاذ "أزتتتد ػتيتتو "بصتتعوبة اإلحاطتتة ةميتتع األخطتتاء الشخصتتية وتصتتنيفها والتتم 

العمدي، واصتترم اصتنتائي للعتون  اطتطأ اصتسي  غري ،نتكن أن تظهر، ويقسمها إىل ثالث ف ات وىي: اطتطأ العمدي
 .  2العمومي

 الفقهية والقضائية يف التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ ادلرفقي  األول: ادلعايريالفرع    
 لأجتاعتمد الفقو والقضاء كال على حدى يف اعتماد معايري لتفرقة بتني اطتطتأ الشخصتي واطتطتأ اظترفقتي متن 

علتتى الوقتتائع وطبيعتتة  مرتكتتزانظتتر يف كتتل قضتتية علتتى حتتدى لمعتتايري دقيقتتة يف التفرقتتة، فالقضتتاء قتتام اب الوصتتول إىل
 اطتطأ وظروفو وىو ما نبينو يف ىذا الفرع :

 ادلعايري الفقهية : : أوال
اواولتتة أكثتتر دقتتة ووضتتوح لوضتتع تعريتتف  Laferrièreتبقتتى ػتاولتتة األستتتاذ معيــار األىــواء الشخصــية:  -أ 

حيتتتتث كتتتتتب األستتتتتاذ  laumonnier –carrtoilاواولتتتتة أثنتتتتاء قضتتتتية  ىتتتتذهصتتتتي ودتتتتتن للخطتتتتأ الشخ
Laferrière  موضتوعيا وىتذا كشتف موظفتا وكتيالً للدولتة معرضتا الرتكتاب أخطتاء  الضتارإذا كان العمل

ولتتيل إنستتان بضتتعفو وأىوائتتو وغفلتتتو فيبقتتى العمتتل إداري، ولتتالف ذلتتك إذا انكشتتفن شخصتتية اظتوظتتف 

                                                           
  30ص، 2001ديوان اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، دط، ،قانون ادلسؤولية اإلداريةرشيد خلويف،  -1
 .  174ضتسني بن الشيخ أث ملواي، مرجع سابق، ص - 2
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فينستتب اطتطتتأ للموظتتف ولتتيل للوظيفتتة إن اظتعيتتار اظتقتترتح متتن  غفلتتةيف أخطتتاء عاديتتة أو اعتتتداء متتادي أو 
 .1ىو معيار األىواء الشخصية  Laferrièreطرف السيد 

لشخصتتتي انتتتو كتتتل خطتتتأ نتكتتتن فصتتتلو عتتتن ااطتطتتتأ  Hauriou اخلطـــأ ادلنفصـــل عـــن الو يفـــة: عـــرف -ب 
يف بدايتة األمتر ان اطتطتأ الشخصتي ىتو اطتطتأ اصتستي ، إال  الوظيفة فصال متاداي أو معنتوايً، حيتث اندي

أن ىتتتذا اظتعيتتتار انتقتتتد ىتتتو األختتتر صتعتتتل كتتتل األخطتتتاء اظتنفصتتتلة عتتتن واجبتتتات الوظيفتتتة شخصتتتية وكتتتذا مل 
يشمل األخطاء اظتتصلة بواجبات الوظيفتة إذا متا كانتن علتى درجتة كبترية متن اصتستامة وهبتذا فاطتطتأ عنتد 

Hauriou 2يو نية اظتوظف وإرادتو يف ؼتالفة القانون أو مقتضيات اظترفق ىو الذي تنعقد ف  . 
أن تقتدير فكترة العمتل اإلداري يتعتني أن ينظتر إليهتا متن زاويتة اعتتدف  Duguitيترى الفقيتو  معيار الغايـة: -ج 

التتذي يستتعى اظتوظتتف إىل حتقيقتتو، فتتإذا كتتان قصتتد اظتوظتتف متتن تصتترفو حتقيتتق أىدافتتو اطتاصتتة بتتو والتتم ال 
ابألىداف اإلداريتة، فتإن اطتطتأ يف ىتذه اضتالتة يعتترب خطتأ شخصتيا يتحملتو اظتوظتف وحتده مهمتا  عالقة عتا

 .3بلغن درجة اطتطأ حى ولو كان يسرياً 
ووفقتاً عتتذا اظتعيتار  Jèze اندى هبذا اظتعيتار بعتض الفقهتاء وعلتى رأسته  الفقيتومعيار مدى جسامة اخلطأ:  -د 

إذا كتتان متتن األخطتتاء العاديتتة أو اظتختتاطر العاديتتة التتم يتعتترض عتتتا اظتوظتتف أثنتتاء أدائتتو  يعتتترب اطتطتتأ مرفقيتتاً 
إذا كتتتان جستتتيما يتعتتتدى نطتتتاق  لواجباتتتتو الوظيفيتتتة، وعلتتتى العكتتتل متتتن ذلتتتك يكتتتون أمتتتام اطتطتتتأ شخصتتتيا

 .4األخطاء العادية
خطتاء، نتكتن أن تعتترب ولقد انتقد ىذا اظتعيار أيضا من حيث أنو ليل جتامع، وال متانع، حيتث أن بعتض األ

أخطاء شخصية رغ  عتدم جستامتها، وذلتك إذا كتان منفصتالً عتن الواجبتات الوظيفيتة، ومتن انحيتة اثنيتة قتد يكتون 
 .5اطتطأ خطأ مرفقياً ابلرغ  من جسامتو يف بعض األحيان

لهتا، فإ تا مل تتوصتل وانطالقاً ؽتا سبق، فإن اظتعايري الفقهية السالفة الذكر، ابإلضافة إىل كو ا متقاربتة يف غتم
إىل معيتتار حاستت  للفصتتل بتتني اطتطتتأ الشخصتتي واطتطتتأ اظترفقتتي، ؽتتتا يتتؤدي يف  ايتتة اظتطتتاف إىل الغمتتوض وصتتعوبة 

 .6التمييز بني ىذين اطتطأين
                                                           

 . 10رشيد خلويف، مرجع سابق، ص  - 1
  .42زىري عمور، مرجع سابق، ص -2
  .126بن بري ، مرجع سابق، ص  ايسني- 3

 .241، ص 2005،  منشورات اضتلل اضتقوقية، بريوت، لبنان، 1،ط القضاء اإلداري )الكتاب الثاين(دمحم رفعن عبد الوىاب،  -4
 اظترجع نفسو، نفل الصفحة. -5

 .240، ص  ، مرجع سابقػتسن خليل،  - 6
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 ادلعايري القضائية   :اثنيا 
استتتتعمل واستتتتند القاضتتتي اإلداري الفرنستتتي علتتتى اظتعتتتتايري القضتتتائية التاليتتتة لتحديتتتد اطتطتتتأ الشخصتتتي نظتتتترا 

 للعيوب الم تشوب اظتعايري الفقهية الم قدمن كفيصل للفصل بني اطتطأ الشخصي واظترفقي:  

اظتعيتتتار يف  او اظترتكتتتب يف اضتيتتتاة اطتاصتتتة للموظتتتف، ومت استتتتعمال ىتتتذااخلطـــأ ادلرتكـــب خـــارج الو يفـــة:  -أ 
، يف حالتتة متتا إذا كتتان اطتطتتأ اظترتكتتب واظتنستتوب إىل اظتوظتتف ال عالقتتة لتتو بعملتتو التتوظيفي 1قضتتية "ميمتتور"

إطالقا كأن ارتكبو يف حياتتو اطتاصتة كمتا لتو خترج يتنتزه بستيارتو اطتاصتة فأصتاب أحتد اظتتارة بضترر أو كتان 
 2.الصلة دتاما بواجبات الوظيفية العمل الضار الذي ارتكبو اظتوظف أثناء العمل إال أنو منبن

كمتا ىتو الشتأن يف    : دث القاضي يف ىتذا النتوع متن اطتطتأ عتن ستوء نيتة صتاحب اطتطتأاخلطأ العمدي -ب 
،إذا ارتكب موظف خطأ أثناء ؽتارستو للوظيفة أي إذا كتان اطتطتأ غتري منبتن 3كريول "–قضية "لزىوبىي 

اظتوظتتف اظتخطتتىء متتن ورائتتو أغتتراض ومقاصتتد غتتري الصتتلة ابظترفتتق العتتام فإنتتو يعتتد خطتتأ شخصتتيا إذا قصتتد 
أغتتتراض ومقاصتتتد اظتصتتتلحة العامتتتة، كمتتتا إذا ارتكبتتتو عمتتتدا بنيتتتة االنتقتتتام متتتن خصتتتمو أو غتاملتتتة وػتتتتاابة 

 .4لصديق أو قريب لو أي يتصرف على حد تعبري الفيري كإنسان بضعفو وأىوائو وعدم تبصره
اصتستتي  ىتتو اطتطتتأ اظترتكتتب متتن طتترف موظتتف يتميتتز لطتتورة ونيتتة ستتي ة لصتتاحبو ،  اخلطــأ اجلســيم: اخلطــأ -ج 

 .5ويكون خطأ مرفقياً اطتطأ اظتتميز لطورة بدون سوء نية مرتكبو
 وتظهر جسامة ىذا اطتطأ يف ثالث صور:

 :أو  أن متطئ اظتوظف خطأ جسي  كما لو هتور أحد الرأساء واهت  مرأوسو ابلسرقة دون مربرالصورة األوىل
قام أحد األطباء بتطعي  عدد من األطفال ضد الدفرتاي بدون اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة األمر الذي 

 أدى إىل تسم  األطفال.
 متطتتتئ اظتوظتتتف خطتتتأ قانونيتتتا جستتتيما وذلتتتك كمتتتا يف اظتوظتتتف التتتذي يتجتتتاوز ستتتلطتو  الصـــورة الثانيـــة: أن

 .واختصاصاتو بصورة بشعة 
                                                           

 . 14رشيد خلويف، مرجع سابق، ص -1
  .140مرجع سابق ،ص  ، 4ط ،  نظرية ادلسؤولية اإلدارية ،عمار عوابدي  – 2
  .14رشيد خلويف، مرجع سابق،ص -3
، متذكرة مكملتة لنيتل شتهادة اظتاسترت ختصتص قتانون إداري،   ادلسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ وأىم تطبيقاهتا يف القضاء اإلداريوداد عويسي،  -4

 . 32، ص2014-2013بسكرة،  ،دمحم خيضرجامعة  كلية اضتقوق والعلوم السياسية،
 . 14رشيد خلويف، مرجع سابق،ص -5
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 1ون الفعل الصادر من أحد اظتوظفني مكوان صترنتة جنائية ختضع لقانون العقوابتيك الصورة الثالثة: أن    . 

 موقف ادلشرع اجلزائري يف التفرقة بني اخلطأين ادلرفقي والشخصياثلثا:  
يف عتتدة قتتوانني ومت األختتذ هبتتا لتطبيتتق  تطتترق اظتشتترع اصتزائتتري إىل فكتترة التفرقتتة بتتني اطتطتتأ الشخصتتي واظترفقتتي

 31اظتتضتتمن القتتانون األساستتي العتتام للوظيفتتة العامتتة اضتتتا  يف مادتتتو  03-06مستتؤولية اإلدارة كمتتا جتتاء يف األمتتر 
إذا تعرض اظتوظف ظتتابعة قضتائية متن الغتري، بستبب خطتأ يف اطتدمتة، وكتتب علتى اظتؤسستة أو اإلدارة "  تنص على 

متتتي إليهتتتا أن حتميتتتو متتتن العقتتتوابت اظتدنيتتتة التتتم تستتتلط عليتتتو متتتا مل ينستتتب إىل ىتتتذا اظتوظتتتف خطتتتا العموميتتتة التتتم ينت
 2 ."شخصي يعترب منفصال عن اظتهام اظتوكلة لو

تعرض اظتشرع لفكرة التفرقة بني اطتطأ الشخصي واطتطأ اظترفقي اإلداري بصورة غري مباشرة، كتأن يعتا  يوقد 
اظتشتترع بعتتض اصتوانتتب وجزئيتتات وأاثر فكتترة التفرقتتة بتتني اطتطتتأ الشخصتتي واطتطتتأ اإلداري اظترفقتتي، كمتتا فعتتل اظتشتترع 

ية علتتى خطتتأ اظتوظتتف العتتام اظتتتأمور، مقتتررة يف ، حيتتث عتتا  مستتألة أثتتر أوامتتر الستتلطة الر ستت129اظتتتدين يف اظتتتادة 
ذلتتك أنتتو:" ال يكتتون اظتوظفتتون واألعتتوان العموميتتون مستتؤولني شخصتتيا عتتن أفعتتاعت  التتم أضتترت ابلغتتري إذا قتتاموا هبتتا 

                       .                                     3تنفيذا ألوامر صدرت إليه  من رئيل، مى كانن إطاعة ىذه األوامر واجبة عليه  "

 الفرع الثاين : العالقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ ادلرفقي        
ىنتتاك رابطتتة وطيتتدة بتتني اطتطتتأ الشخصتتي واطتطتتأ اظترفقتتي لقيتتام اظتستتؤولية اإلداريتتة علتتى أستتاس اطتطتتأ، نتيجتتة 

و مرفقيتتا وستتنتطرق إليتتو فعتتل صتتادر متتن طتترف األجهتتزة اإلداريتتة أو موظفيهتتا، وىتتذا اطتطتتأ إمتتا أن يكتتون شخصتتيا أ
 فيما يلي:

 اجلمع بني ادلسؤوليتني يف حالة اخلطأين  :أوال  
، أو 4يتحقتتق رتتتع األخطتتاء عنتتدما يكتتون الضتترر نتيجتتة خطتتأ شخصتتي وخطتتأ مرفقتتي ارتكبهمتتا موظتتف متتا 

، ومتتتن أشتتتهر القضتتتااي التتتم أوردىتتتا القضتتتاء أإلداري 5مثتتتل متتتا يستتتميو التتتبعض بتعتتتدد األخطتتتاء متتتن الناحيتتتة اظتاديتتتة

                                                           

  .141مرجع سابق ،  4ط  ،، نظرية ادلسؤولية اإلداريةعمار عوابدي - 1
 .  03-06من االمر  31أنظر اظتادة  - 2
 .  135مرجع سابق ، ص  ،، نظرية ادلسؤولية اإلداريةوابديعمار ع - 3
  .30ص ،مرجع سابقرشيد خلويف، -4

 اضتقتوق، يف اظتاجستتري شتهادة لنيل مذكرة ،عنو ادلرتتبة والنتائج اخلطأ تبعات حتمل يف واإلدارة ادلو ف بني ادلشرتكة ادلسؤولية الغين، عبد غربوج - 5
 .20، ص 2004-2003 ،1اصتزائر جامعة اضتقوق، كلية العامة، واظتالية اإلدارة فرع
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1الفرنسي حول ىذا اظتوضوع ىي قضية " أؾتي " 
ANGUET  التم قترر فيهتا غتلتل الدولتة أن الضترر التذي أضتتق

"كتتتتان نتيجتتتتة خطتتتتأين: أوعتمتتتتا خطتتتتأ شخصتتتتي يتمثتتتتل يف االعتتتتتداء عليتتتتو ابلضتتتترب متتتتن  ANGUETابلستتتتيد " 
ل يف ستتوء حالتتة عتبتتة البتتاب اطتتتاص ابظتتتوظفني، وكتتذلك تقتتد  ستتاعة مكتتتب اظتتتوظفني، واثنيهمتتا خطتتأ مرفقتتي يتمثتت

الربيتتتد عتتتن موعتتتدىا بفعتتتل غتهتتتول رغبتتتة يف إ تتتاء العمتتتل قبتتتل اظتوعتتتد اوتتتدد ؽتتتتا أدي إىل إعتتتالق البتتتاب اظتخصتتتص 
 سري اظترفق. ت، وىو ما يسمى اختصاراً بسوء 2للجمهور

يف قضتتتتتتتتتتتتية  1918متتتتتتتتتتتتارس  15ومتتتتتتتتتتتتن تطبيقتتتتتتتتتتتتات القضتتتتتتتتتتتتاء اإلداري الفرنستتتتتتتتتتتتي، حكمتتتتتتتتتتتتو الصتتتتتتتتتتتتادر يف 
BEAUDELET  والتتم تتتتلخص وقائعهتتا يف أحتتد أن أحتتد ضتتباط الصتتف حتتاول فتتك قنبلتتة يف منزلتتو، ؽتتتا أدى ،

إىل انفجارىتتتا، وؾتتتت  عتتتن ذلتتتك االنفجتتتار قتتتتل بعتتتض النستتتاء حيتتتث كتتتان ينتتتزل، ففتتتي ىتتتذه القضتتتية ؾتتتتد مستتتؤوليتني 
متني، متتن جهتتة مستتؤولية اصتنتتدي الشخصتتية النارتتتة عتتن اطتطتتأ الشخصتتي، ومستتؤولية اظترفتتق الناجتتة عتتن اطتطتتأ قتتائ

 .  3اظترفقي، أل ا مل تتخذ االحتياطات الالزمة ظتنع حيازة مثل ىذه القنابل

بلقاستي  ومن تطبيقا القضاء اإلداري يف اصتزائر، ؾتد متا قضتن بتو الغرفتة اإلداريتة للمجلتل األعلتى يف قضتية
 السالف ذكرىا، فنحن أمام خطأين: 1972أفريل  17ضد وزير العدل بتاريخ 

  األول ىتتو خطتتا شخصتتي صتتادر عتتن كاتتتب الضتتبط، ويتمثتتل يف عتتدم ػتافظتتة ىتتذا األختتري علتتى اظتبلتتر
 لديو، وعربت الغرفة اإلدارية عن ذلك بقوعتا:دع اظتو 

 شخصية ......." " ال شك اننا أمام خطأ شخصي راجع لسلوكات
  الثاين وىو خطا مرفقي يتمثل يف عدم سري مرفق القضاء، لكتون اظترفتق مل يقت  ةترد رتيتع الودائتع اظترتوكتة

مت ذلتتك الستتتبدلن يف اظتيعتتاد، وأن  يف حتتال ،زينتتة العامتتةبكتابتتة الضتتبط، ومل توضتتع اظتبتتالر اظتاليتتة يف اطت
جلتل األعلتتى يف إطتار التصترفات الوظيفيتة لكاتتتب ىتذا اإلقتتال يتدخل حستب تعبتتري الغرفتة اإلداريتة للم

 . 4الضبط ؽتا كتعل وجود خطا مرفقي إىل جاين اطتطأ الشخصي أمر ال ريب فيو 
                                                           

مستتاًء دختتل الستتيد أؾتتتي إىل مكتتتب الربيتتد متتن أجتتل إيتتداع حوالتتة  20:30علتتى الستتاعة  1908جتتانفي  11تتتتلخص وقتتائع القضتتية يف أنتتو بتتتاريخ  -1
بريدية، وعندما ى  ابطتروج وجد الباب اظتخصص للجمهور مغلق، حيث أشار عليو أحد اظتوظفني ابطتروج من الباب اطتلفي اظتخصتص للمتوظفني، 

 أنظر:   طتروج شك فيو موظفان أنو لص فقاما بطرده ابلقوة إىل الشارع ؽتا إىل كسر كاحلو نتيجة لسوء حالة عتبة الباب.وظتا ى  اب
Marceau Longet Autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administratif, Tome 01, 20 édition,2015, Dalloz, 

Paris, p 122.  
 .246سابق ، ص ػتسن خليل، ، مرجع  -2
 20، ص ، مرجع سابقغربوج عبد الغين،  -3
 . 172ضتسني بن الشيخ أث ملواي، مرجع سابق، ص  -4
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يستنتج ؽتا سبق ذكره أنو قد تشرتك وقائع اطتطأ اظترفقي واطتطأ الشخصي معا يف أحداث الضرر اظتولد 
فطبقا ظتبدأ ازدواج القضاء اظتدين  ، خطاء واظتسؤولياتإىل ظهور قاعدة اصتمع بني األ أدىوىذا  ، للمسؤولية

دي أن ترفع دعوى قضائية أمام القضاء العا ،واإلداري واستقالل كل منهما عن افخر جوز من الناحية النظرية
اظتوظف ابلتعويض كامال، يف نفل الوقن يعرض األمر على القضاء اإلداري  ىفيقرر أن اطتطأ شخصي ولتك  عل

ا اضتل ال نتكن قبولو من الناحية ذغري أن ى ؛فيقرر أن اطتطأ اظترتكب خطأ مرفقي، ولتك  على اإلدارة ابلتعويض
 .1العملية

 اثنياً: اجلمع بني ادلسؤوليتني يف حالة اخلطأ الواحد
جملتتتل الدولتتتة الفرنستتتي فقتتتررت قاعتتتدة أو مبتتتدأ اصتمتتتع بتتتني اظتستتتؤوليتني اإلداريتتتة ويف مستتترية التطتتتور القضتتتائي 

والشخصتتية اظتدنيتتتة للموظتتف يف حالتتتة اطتطتتأ الواحتتتد وىتتو اطتطتتتأ الشخصتتي، وىتتتذا حيتتث أن اطتطتتتأ اظترفقتتي يتتتؤدي 
الدولتتتة ولكتتتن غتلتتتل  ، يتتتؤدي إىل مستتتؤولية اإلدارة وحتتتدىا دائمتتتا ابستتتتمرار إذا متتتا كتتتان وحيتتتداً يف إحتتتداث الضتتترر

 . 2الفرنسي سل  بقاعدة اصتمع بني اظتسؤوليتني بقيام مسؤولية اإلدارة إىل جانب مسؤولية اظتوظف

 خطأ ادلو ف أثناء اخلدمة - أ
الذي جاء فيو " إذا كان اطتطأ الشخصي قد أرتكتب يف اظترفتق  Léon Blumبرأي مفوض للدولة الشهري 

أو مبناسبة القيام ابلعمل يف اظترفق، إذا كانتن وستائل وأدوات اطتطتأ قتد وضتعن حتتن تصترف اصتتاين بواستطة اظترفتق 
طتأ ابختصار إذا كان اظترفق قد مهد الرتكاب اطتطأ ..."فتإن القضتاء اإلداري يستتطيع بتل وكتتب أن يقتول: "إن اطت

وىتتذا أمتتر يتترتك تقتتديره للمحتتاك  العاديتتة ولكتتن اظترفتتق ال  -أي قتتد يكتتون شخصتتيا "–نتكتتن أن ينفصتتل عتتن اظترفتتق 
 .3نتكن أن ينفصل عن اطتطأ "

خطتتوات مشتتتجعة يف قبولتتو مببتتتدأ اصتمتتع بتتتني اظتستتؤوليتني واعتتتترب أن اطتطتتتأ ى خطتتتمث إن قضتتاء غتلتتتل الدولتتة 
الشخصتتي اظترتكتتب أثنتتاء العمتتل أو بستتببها يعتتد متتربراً قانونيتتاً تستتأل عنتتو اإلدارة إال إذا كانتتن مشتتوبة بستتوء النيتتة أو  

الدولتتتة كانتتتن جستتتيمة دون أن يتطلتتتب األمتتتر إثبتتتات وقتتتوع خطتتتأ مرفقتتتي متتتن جانتتتب اإلدارة، ويعتتتترب حكتتت  غتلتتتل 

                                                           
، متذكرة مقدمتة لنيتل شتهادة التعـويض عـن األضـرار الناعـة عـن األخطـاء ادلرفقيـة والشخصـية يف القـانون اإلداريحنان حديد، سهام بتوعلي ،  - 1

 .22-23-، ص2017-2016الدولة واظتؤسسات العمومية، كلية اضتقوق، جامعة البويرة، اصتزائر ، اظتاسرت يف القانون العام، ختصص
  170مرجع سابق ، ص  ،، نظرية ادلسؤولية اإلداريةوابديعمار ع -2
  .171، ص  اظترجع نفسو -3
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الفرنسي يف قضتية ليمونييتو تقريتر مبتدأ مستؤولية اإلدارة عتن األخطتاء الشخصتية التم يرتكبهتا اظتوظفتون أثنتاء قيتامه  
 .1بواجبات الوظيفية

تتحمل البلدية عتبء تعتويض األضترار التم يتستبب فيهتا لط تو ، اظتوظفجاء يف التشريع اصتزائري عن خطأ 
ديون، أو موظفتو البلديتة أثنتاء قيتامه  بوظتائفه  أو مبناستبتها، وللبلديتة حتق الرجتوع رئيل البلدية، أو اظتنتخبتون البلت

-11 قتانون البلديتتة 144وعلتى اظتنتختب اولتتي، أو اظتوظتف يف حالتتة متا إذا كتتان ستبب الضتترر خطتأ شخصتتي )م 
10)2   . 

 خطأ ادلو ف خارج اخلدمة - ب
أجاب قضتاء غتلتل الدولتة الفرنستي يف بدايتة األمتر ابلترفض القتاطع علتى احتمتال اصتمتع بتني اظتستؤوليتني يف 

عتدل عتن ىتذا اظتوقتف ورتتب مستؤولية اإلدارة  1949حالة اطتطأ الذي يرتكبو اظتوظف ختارج اطتدمتة لكنتو يف عتام 
طتدمتة إذا متا البستتو ظتروف معينتة كمتا إىل جانب مسؤولية اظتوظف يف حالة اطتطأ الشخصي التذي يرتكبتو ختارج ا

. وأثنتاء 3يف حالة استعمال اظتوظفني للسيارات اضتكومية التم يف عهتدهت  وذىبتوا هبتا ألداء ختدمات وأغتراض خاصتة
حتتتق ابلغتتتري أضتتتراراً، فهتتتذه اضتتتتوادث اظترتكبتتتة متتتن لتتتدن اظتتتتوظفني لاستتتتخدامه  لقضتتتاء حتتتوائجه  يرتكبتتتون أخطتتتاء ت

شخصتي ولكتن غتري منبتتة الصتلة لللمرفتق يف الظتروف التم أحاطتن هبت  توضت  فكترة اطتطتأ ابواسطة ستيارات ابعتة 
ابظترفتتق ألداء خدمتتة اظترفتتق، كمتتا أن ىتتذه األخطتتاء مل يتعمتتد أصتتحاهبا إضتتتاق الضتترر ابلغتتري، وأصتتب  اظتبتتدأ اظتستتيطر 

تكبهتا اظتوظفتون ختارج نطتاق واظتسل  بو يف أحكام غتلل الدولتة ىتو قبتول اظتستؤولية عتن األخطتاء الشخصتية التم ير 
 . 4بشرط أن تكون ىناك عالقة بني اطتطأ اظترتكب واطتدمة

إذا كتتتان القضتتتاء الفرنستتتي كمتتتا ذكتتتران ستتتابقا قتتتد شتتتت  للضتتتحية ابظتطالبتتتة ابلتعتتتويض متتتن الشتتتخص العمتتتومي 
التتتتدين ابلتتترغ  متتتن كتتتتون اطتطتتتأ شخصتتتياً، وىتتتتذا لصتتتوص األضتتترار التتتتم يتستتتبب فيهتتتا ستتتتائقو اظتركبتتتات اإلداريتتتة، و 

يستعملو ا خارج اطتدمتة، فتإن القضتاء اصتزائتري أختذ هبتذا اضتتل لصتوص اظتستؤولية الطبيتة للمرفتق العمتومي، وعلتى 

                                                           
  .372ايسني بن بري ، مرجع سابق، ص  -1
  .994، ص2014ط، دار ىوىو لطباعة والتوزيع، اصتزائر،  د، ادلنازعات اإلداريةعبد القادر عّدو،  -2
  .172مرجع سابق ، ص ، 4ط  ،، نظرية ادلسؤولية اإلداريةعمار عوابدي -3
  .384ايسني بن بري ، مرجع سابق، ص  -4
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أيتتن زتتتل اجمللتتل األعلتتى  1977/01/22ضتتد اظتستشتتفى اظتتتدين ابألخضتترية بتتتاريخ  "صــايغي " األختتص يف قضتتية
 . Pentev 1طبيب "ابنتاف "لب لمستشفى األخضرية اظتسؤولية، ابلرغ  من كون اطتطأ شخصي منسو 

 الفرع الثالث  : نتائج اجلمع بني األخطاء وادلسؤوليات
ينتج عن قاعدة اصتمع بني األخطاء واظتسؤوليات خاصية التتوازن والتعتايش يف اظتستؤوليات التم قررهتتا ػتكمتة 

العامتة وحقتوق األفتراد، حيتث تتؤثر الشهرية والم تدور حول مستألة اظتوازنتة بتني اظتصتلحة " بالنكو"التنازع يف قضية 
حيتث تنحصتر ىتذه النتتائج يف  ليتات ضتمان ، ؤولية اإلداريتة موضتوعيا وإجرائيتاقاعدة اصتمتع هبتذا اظتفهتوم علتى اظتست

حقوق الضحية من جهة والعالقات الثنائية الم جمع كل من اإلدارة واظتوظف والغري من خالل متا يستمى بتدعاوى 
 .2الرجوع

 تعريف دعوى الرجوع   :أوال 
اء اي صتتتتتورة متتتتتن تتتتتتتتتتتتتتتتتيعتتتتترف األستتتتتتاذ عمتتتتتار عوابتتتتتدي دعتتتتتوى الرجتتتتتوع ابلقتتتتتول انتتتتتو: "إذا تعتتتتتددت األخط       
ور، ودفعتتن اإلدارة لستتبب متتن األستتباب لتعتتويض اظتضتترور، فإ تتا دتلتتك اضتتتق يف رتيتتع األحتتوال يف الرجتتوع تتتتتتتتتتتتتتتالص

متن اطتطتأ الشخصتي دون أن لتتل ػتلهتا اظتضترور إزاء اظتوظتف اظتخطتئ، أو أن يكتون على اظتوظف مبا يقابتل نصتيبو 
أن تصدر أمراً ابلدفع إىل اظتوظتف، لكتي يتحمتل  اظتضرور قد رفع دعوى ضد اظتوظف، ول دارة اضتق والصالحية يف

 .3نصيبو مباشرة وذلك عن طريق التنفيذ اظتباشر"

اإلداريتة وا تا دعتوى ترجتع فيهتا اصتهتة اإلداريتة علتى اظتوظتف  يف حني يطلق عليها التبعض دعتوى االسترتداد
 .4التابع عتا ابعتبارىا اظتتبوع الذي يرتبط بو ابعو

جمع ارة الضتحية ابظتوظتف واإلدارة معتاً، وارة أخترى اظتوظتف ثالثية وانطالقا ؽتا سبق، نتكننا تصور عالقة 
 يكون على النحو التا : ابإلدارة وأخريا اإلدارة ابظتوظف، أما تفصيل ذلك

 دعوى ادلتضرر )الضحية(    :اثنيا 
 ينتج عن عملية اصتمع أثر مزدوج على حقوق الضحية، أو قاعدتني أساسيتني قتا:

                                                           
 . 189-188ضتسني بن الشيخ أث ملواي، مرجع سابق، ص -1
 .70سن، مرجع سابق، ص ضتكفيف   -2
اجمللتد أ، قستنطينة،  منتتوري، االختوة جامعتة، ، رللـة العلـوم اإلنسـانيةاإلدارة مسـائلةو  العـام ادلـال صـون بـني اإلداريـة الرجوع دعوىبونويوة شتية،  -3

 .447، ص 2018، جوان، 49عدد 
 .448بونويوة شتية، مرجع سابق، ص  -4
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حيث يثبن للضحية اضتق يف اطتيار يف رفع الدعوى إمتا أمتام القضتاء اإلداري حستب قواعتد  القاعدة األوىل:  -أ 
، كمتتا نتكتتن  1951الرواايل ودالفيتتل ستتنة القتتانون العتتام أو أمتتام القضتتاء العتتادي ، وقتتد جستتد ىتتذا اضتتتل يف قضتتية 

كتتون اإلدارة لقتتدرهتا بتتا متتا تلغاوالتتم -كتتذلك للضتتحية اظتطالبتتة ابلتعتتويض كتتامال أمتتام اصتهتتة القضتتائية التتم اختارىتتا
كمتتا نتكتتن للضتتحية حتتق اللجتتوء إىل اصتهتتتني القضتتائيتني معا)اإلداريتتة   -علتتى الوفتتاء ابلتعتتويض وستترعة اإلجتتراءات 

أو يف حالتتة إعستار اظتوظتتف كمتتا  1918والعاديتة( معتتا صتتترب الضترر اضتاصتتل كمتتا ىتو الشتتأن يف قضتتية لومونييتو ستتنة 
والتتذي  12/01/1985عتن اجمللتل األعلتتى بتتاريخ  1وزيتر الداخليتتة ومتن معتتو ىتو اضتتال يف قضتتية )ب.ع.س( ضتد

قضتتى:" متتى كتتان متتن اظتقتترر قتتانوان أن اظتتبتتوع مستتؤول عتتن الضتترر التتذي لتدثتتو ابعتتو بعملتتو غتتري اظتشتتروع أثنتتاء  ديتتة 
ن اظتتستتتبب يف الوظيفتتتة أو مبناستتتبتها ، فتتتإن استتتتعمال الضتتتحية أو ذوي اضتقتتتوق طريتتتق القضتتتاء العتتتادي ظتطالبتتتة العتتتو 

، علتى أن اللجتوء 2الضرر ابلتعويض اظتدين، ال لتول دون القيام برفع دعوى علتى اظترفتق العتام أمتام القضتاء اإلداري"
 .اإلجراءات ءإىل ىذا السبيل يبدو اندر اضتدوث نظرا الحتمال إعسار اظتوظف وبط

، مببتتدأ عتتدم عتتالهأيصتتطدم حتتق االختيتتار يف اظتطالبتتة ابلتعتتويض وفتتق متتا دتتتن اإلشتتارة إليتتو  القاعــدة الثانيــة: -ب
جتتتواز اصتمتتتع بتتتني التعويضتتتات، إذ ال نتكتتتن للضتتتحية اضتصتتتول علتتتى التعتتتويض متتترتني متتتن جهتتتتني قضتتتائيتني )إداريتتتة 

ال أن  رن يغطتتي الضتتر وعاديتتة( لتتنفل الضتترر، ذلتتك أن اظتبتتدأ األساستتي يف اظتستتؤولية يتمثتتل يف أن التعتتويض كتتتب أ
 .4، وكما كتب السيد "ديلوبدير "يقابل مبدأ بني اظتسؤوليات مبدأ عدم رتع التعويضات  3يزيد عنو

 دعوى رجوع اإلدارة على ادلو ف ادلخطئ : اثلثا
أوصتتل التطتتور االجتهتتادي إىل جعتتل اإلدارة مستتؤولة عتتن األضتترار التتم مل تكتتن متتع ذلتتك تستتأل إال عتتن جتتزء 

، أي خطتتتأ وحتملتتتن خطتتتأ اظتوظتتتف الشخصتتتي Lomonnierمتتتن إحتتتداث الضتتترر، ومل ترتكتتتب اإلدارة يف قضتتتية 
سترتداد التعتويض اظتلقتى دجة أن ىذا اطتطأ كان بسبب الوظيفة، وكان يبدو منصفاً أن تكتون لتدى اإلدارة وستائل ا

                                                           
 .71كفيف حسن، مرجع سابق ، ص   -1
 .99غربوج عبد الغين، مرجع سابق، ص  -2
يف قضتتية الشتتركة الوطنيتتة للتتتأمني ضتتد )ز.م( ودضتتور )ب.ص(  11/05/1992وىتتذا متتا قضتتن بتتو الغرفتتة اظتدنيتتة ابوكمتتة العليتتا يف قراراىتتا بتتتاريخ  -3

والتعتتويض  بقوعتتا: " متتن اظتستتتقر عليتتو قتتانوان وقضتتاء أنتتو ال كتتتوز أن كتمتتع اظتضتترور بتني التعتتويض اوتتدد مبقتضتتى التشتتريع اظتتعلتتق ةتترب حتتوادث العمتتل
ث اظتنصتتوص عليتتو مبوجتتب التشتتريع اطتتتاص دتتوادث اظتتترور. وظتتتا كتتان اثبتتتا متتن مستتتندات القضتتية اضتاليتتة أن اضتتتادث اظتتضتترر منتتو يكتستتي طتتابع حتتاد
بة يف شتغل وعلتى أساستو ستدد صتتندوق الضتمان االجتمتاعي للمطعتون معاشتتا دوراي، استرتجعو الصتندوق فيمتا بعتد متتن الشتركة اظتؤمنتة للمركبتة اظتتستتب

رغتت   -حستتب دعتتواه-اضتتتادث طبقتتا للقتتانون، فتتإن القتترار القاضتتي بصتترف اظتطعتتون ضتتده تنفيتتذ اضتكتت  اصتزائتتي للحصتتول علتتى الفتتارق اظتتتا  اظتتبقتتى 
 استالمو على شكل معاش دوري من الصندوق، فإن قضاة اظتوضوع هبذا الرأي قد أخط وا ويتعني إبطال قرارى ".

 .100جع السابق، ص نظر: غربوج عبد الغين، اظتر ا
  .32رشيد خلويف، مرجع سابق، ص -4
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. غتتري أن ىتتذه الوستتائل مل تكتتن 1علتتى عاتقهتتا أو قستت  منتتو متتن اظتوظتتف، حستتب اضتالتتة، عتتن طريتتق دعتتوى الرجتتوع
حيتتث جتتاء يف حيثيتتات القتترار:" وحيتتث أنتتو (، LARUELLEمبناستتبة قضتتية ) 28/07/1951متاحتتة إىل غايتتة 

ألخطتتتائه  اظترفقيتتتة ولكتتتتنه  يصتتتبحون كتتتتذلك  الضتتتتارةإذا كتتتان اظتتتتوظفني ليستتتتوا مستتتؤولني قبتتتل اإلدارة عتتتتن النتتتتائج 
 .2مسؤولني إذا كان الضرر مرجعو إىل خطأ شخصي منفصل عن واجباتو الوظيفية"

ومفتاد ذلتتك أنتتو يتعتني علتتى اإلدارة التتم دفعتتن التعتويض للضتتحية كتتامالً أن تصتدر كشتتفاً حستتابياً )تنفيتتذايً( 
ألن اإلدارة نتكتتن أن تغتتا  يف تقتتدير نستتبة مستتاقتة اظتوظتتف يف أو أمتتراً ابلتتدفع إلرغتتام اظتوظتتف علتتى دفتتع حصتتتو. و 

عتتتبء التعتتتويض بتتتني اظتوظتتتف اطتطتتتأ متتتن ختتتالل تقتتتديره جزافيتتتاً، لتتتذلك نتكتتتن للموظتتتف اللجتتتوء إىل القضتتتاء لتوزيتتتع 
علتتى أنتتو جتتب اظتالحظتتة أنتتو يف حالتتة رتتتع اظتستتؤوليات النتتاتج عتتن خطتتأ شخصتتي واحتتد، إبمكتتان اإلدارة ، واإلدارة
 .3على اظتوظف بكامل اظتبلر الذي دفعتو الرجوع

متتن قتتانون البلديتتة يف البتتاب الثتتاين مستتؤولية البلديتتة التتم  144وىتتذا متتا نصتتن عليتتو علتتى ستتبيل اظتثتتال اظتتتادة 
نصتتتتتن " البلديتتتتتة مستتتتت ولة متتتتتدنيا علتتتتتى األخطتتتتتاء التتتتتم يرتكبهتتتتتا رئتتتتتيل اجمللتتتتتل الشتتتتتعل البلتتتتتدي ومنتخبتتتتتو البلديتتتتتة 

امه  أو مناستتبتها، البلديتتة برفتتع دعتتوى الرجتتوع أمتتام اصتهتتة القضتتائية اظتختصتتة ضتتد ومستتتخدموىا أثنتتاء ؽتارستتة مهتت
 ىؤالء يف حالة ارتكاهب  خطأ شخصي. 

وتلتتتتزم البلديتتتتة برفتتتتع دعتتتتتوى الرجتتتتوع أمتتتتام اصتهتتتتتة القضتتتتائية اظتختصتتتتة ضتتتتد ىتتتتتؤالء يف حالتتتتة ارتكتتتتاهب  خطتتتتتأ 
رجتتتوع وذلتتك بصتتتيغة اإللتتتزام علتتتى عكتتتل ، وجتتتدر اظتالحظتتتة إىل أن اظتشتتترع نتتص صتتتراحة علتتتى دعتتتوى ال4شخصتتياً"

 .5النص القد  الذي جاء بصيغة اصتواز، وذلك صوانً للمال العام

حيتتتث نصتتتن علتتتى متتتا يلتتتي " الواليتتتة  07-12متتتن قتتتانون الواليتتتة  140وىتتتو ذات اضتتتتل التتتذي تبنتتتتو اظتتتتادة 
تتتوىل الواليتة ؽتارستة حتق الرجتوع مسؤولة مدنياً عن األخطاء الم يرتكبها رئيل اجمللتل الشتعل التوالئي واظتنتخبتون و 

                                                           
، اظتؤسستتتة اصتامعيتتتة للدراستتتات والنشتتتر والتوزيتتتع، بتتتريوت، لبنتتتان، 1ط، 1جمنصتتتور القاضتتتي، :  ، تتتترالقـــانون اإلداريجتتتروج فتتتودال وبيتتتار دلفوفيتتتو،  -1

 .461، ص 2001
2- Marceau Long et Autres, Tome 02, op.cit, p 401. 

 .71ضتسن، مرجع سابق، ص  كفيف  -3
 يف، صتتتادرة 37، ج ر عتتتدد ابلبلديتتتة يتعلتتتق ، 2011 ستتتنة يونيتتتو 22 اظتوافتتتق 1432 عتتتام رجتتتب 20 يف متتتؤرخ 10-11 رقتتت  قتتتانونمتتتن  144اظتتتتادة -4

03/07/2011.  
 .449بونويوة شتية، مرجع سابق، ص  -5
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، ولكتن جتاءت إمكانيتة رفتع دعتوى 1أمام اصتهة القضائية اظتختصة ضد ىؤالء يف حالة خطأ شخصتي متن جتانبه "
 .2الرجوع بصيغة اصتواز

ستتتبتمرب  06اظتتتتؤرخ يف  11-04متتتن القتتتانون العضتتتوي رقتتت   31وىتتتو ذات اظتنحتتتى التتتذي أختتتذت بتتتو اظتتتتادة 
اظتتضتتتتمن القتتتتانون األساستتتتي للقضتتتتاء بقوعتتتتتا: " ال يكتتتتون القاضتتتتي مستتتتؤوالً إال عتتتتن خط تتتتو الشخصتتتتي، ال  2004

 يتحمل القاضي مسؤولية خط و الشخصي اظترتبط ابظتهنة، إال عن طريق دعوى الرجوع الم دتارسها الدولة ضده ". 

 ادلو ف ضد اإلدارة ادلستخدمة  رجوع دعوى: رابعا 
ما يف حالتتة اضتكتت  علتى اظتوظتتف متتن طترف القاضتتي العتتادي بتعتويض الضتتحية بينمتتا تقبتل ىتتذه التتدعوى عنتد

يكتتون الضتترر اللحتتق ابلضتتحية إمتتا نتتتاج خطتتأ يتتن )شخصتتي ومرفقتتي( وفضتتلن الضتتحية رفتتع دعواىتتا ضتتد اظتوظتتف 
، وقتد يكتتون 3أمتام القضتاء العتادي متن أجتل التعتتويض أو يكتون اطتطتأ اظترتكتب متن طترف اظتوظتتف لتو طتابع مرفقتي

اطتطأ ذو طابع شخصي ولكنتو ال ينفصتل عتن اظترفتق، ففتي كتل ىتذه األحتوال لتتق للموظتف رفتع دعتواه يف الرجتوع 
 .4لب فيها التعويض عن نسبة اضتصة الم دفعها بدل اإلدارة على حسب نوع اطتطأ واظتسؤوليةطعلى اإلدارة، ي

ية اظترفوعة أمامها القضية وقدرت ىذه فإذا حك  عليو قضائياً ابلتعويض عن خطأ مرفقي أمام اوكمة العاد
األخرية أ ا أمام خطأ شخصي وأنو مل يرفع اإلشكال أمام ػتكمة التنازع لتقرير اختصاص القضاء اإلداري؛ فإنو 
لتق للموظف يف ىذه اضتالة أن يرفع دعوى الرجوع على اإلدارة للحصول على اظتبالر الم دفعها إىل الضحية، 

تعويض لصاحل شخصو كون اطتطأ الذي حك  عليو بدفع التعويض لصاحل اظتتضرر مل يكن خطأ وأيضًا اظتطالبة ابل
 .5شخصياً 

  

                                                           

-29 يف، صتادرة 12 ، ع، ج رابلواليتة يتعلتق ، 2012 فربايتر 21 اظتوافتق 1433 عتام األول ربيتع 28 يف مؤرخ 07-12 رق  قانونمن  140اظتادة  -1 
02-2012. 

 .449بونويوة شتية، مرجع سابق، ص  -2
اظتتضتتمن قتتانون اإلجتتراءات اظتدنيتتتة  09-08نستتخة معدلتتة ومنقحتتة طبقتتا ألحكتتتام القتتانون  الــوجيز يف قــانون ادلنازعـــات اإلداريــة،عمتتور ستتالمي،  -3

 .150، ص 2010-2009، 1واإلدارية)مطبوعة(، كلية اضتقوق، جامعة اصتزائر
 .72كفيف ضتسن، مرجع سابق، ص   -4

 . 431ايسني بن بري ، مرجع سابق، ص  - 5
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 ادلبحث الثاين: تقدير اخلطأ ادلرفقي
تقوم مسؤولية اإلدارة عن أعماعتا غري التعاقدية الضارة من زاويتني قتا: القرارات اإلدارية غتري اظتشتروعة، وكتذا 

يرتتب على وجود عيب يف القرار اإلداري اإللغاء، ولكنو ال يقي  مسؤوليتها اإلداريتة واضتكت  األعمال اظتادية، حيث 
، وىذه مستألة متفاوتتة اضتتدوث يف العيتوب اطتمستة للقترار اإلداري، أمتا يف ابلتعويض إال إذا بلر حداً من اصتسامة

نفيتتتذي لقتترار إداري مشتتتوب بعيتتتب حالتتة وجتتتود اعتتتداء متتتادي، ستتتواء نتيجتتة صتتتدور قتتترار إداري منعتتدم، أو عمتتتل ت
صارخ يف اظتشروعية، يرتتب مستؤولية اإلدارة والتعتويض دون اإللغتاء ألنتو ينحتدر عتن كتل تصترف قتانوين، خاصتة إذا 

 تعلق األمر ابضترايت األساسية أو دق اظتلكية.

ألخترى، على أن كيفية تقدير التعويض مسألة موضوعية ختضتع لستلطة القاضتي اإلداري، وختتلتف متن حالتة 
 وفقاً العتبارات الزمان واظتكان والواجبات اظتلقاة على عاتق اظترفق اظتعين والوسائل اظتمنوحة لو.

 أما تفصيل ذلك، فيكون وفقاً ظتا سيأيت:

 ادلطلب األول: مسؤولية اإلدارة عن اعماذلا غري ادلشروعة )القرارات اإلدارية واألعمال ادلادية( 
عتام التركن األول لقيتام اظتستؤولية اإلداريتة، فتإن اطتطتأ يف القترارات اإلداريتة يتمثتل إذا كان اطتطتأ يعتترب كأصتل 

يف أوجتتو عتتدم اظتشتتروعية التتم تصتتيب ىتتذه القتترارات، وىتتذه األوجتتو أو العيتتوب منهتتا متتا ىتتو ختتارجي )عيتتب عتتدم 
ف يف استتعمال االختصاص وعيب الشكل واإلجراءات( ومنهتا متا ىتو داخلتي )عيتب اوتل وعيتب الغايتة أو االؿتترا

 .1السلطة(

أن اظتسؤولية يف غتال القترارات اإلداريتة ال تتولتد إال إذا حتققتن أوال  Delbezويف ىذا الشأن يقول األستاذ 
عتتتدم اظتشتتتروعية، فتجتتتاوز حتتتد الستتتلطة ىتتتو الشتتترط األساستتتي عتتتتا، ولكتتتن إذا كانتتتن عتتتدم اظتشتتتروعية ىتتتي أستتتاس 

                                                           
 - يف ػتتتاوالت قتتدمن بينهمتتا فاصتتل معيتتار وإكتتتاد حتديتتدقتا ولصتتعوبة اإلدارة، مستتؤولية  ستتيل عنتتد اصتستتي  واطتطتتأ البستتيط اطتطتتأ بتتني التمييتتز كتتتري 

 بينهمتا للتمييتز إن ،"ختاص بوجتو ابلعقتاب وجتديرا ذميمتا تصترفو يكتون موظف أو عون من اظترتكب اطتطأ ذلك:"  ىو اظتتداول و اصتسي ، اطتطأ تعريف
 عملهتا علتى واإلقبتال ضتمايتهتا قترر فقتد خشتية، دون بعملهتا القيتام متن لت دارة يستم  اصتسي  اطتطأ على اإلدارية اظتسؤولية  سيل إن جهة فمن أقتيتو،
 اظتضتترور أثبتتن إذا أختترى جهتتة ومتتن معينتة، وتقنيتتات وقتتدرات كفتتاءات ويتطلتتب والتعقيتد الصتتعوبة متتن بنتتوع يتميتتز التذي العمتتل ىتتذا ىتتدفها، حتقتتق حتى
 يف يشتترتط اصتستتي  اطتطتتأ فتتإن أكثتتر، الصتتورة ولتوضتتي  اضتاصتتل، الضتترر يغطتتي مقبتتول ابلتعتتويض لتتو لتكتت  القاضتتي فتتإن اإلدارة متتن جستتي  خطتتأ وجتتود

 مصتاحل أنشطة وبعض األمن، مصاحل أنشطة بعض الوصية، السلطات مسؤولية اضترائق، مكافحة السجون، مصاحل أنشطة بعض البحتة، الطبية األنشطة
 288  ص ،2013، اصتزائر ىوىو، ،دار 2،طواختصاص عمل تنظيم اإلداري القضاء يف الوجيز هللا، عطاء بوزتيدةأنظر ؛ الضرائب
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لتعتتويض، ومبعتته  ختتر ىتتل كتتل عيتتب متتن عيتتوب عتتدم اظتشتتروعية يولتتد اظتستتؤولية، فهتتل تعتتترب مصتتدراً كافيتتاً للحكتت  اب
 حتماً مسؤولية اإلدارة؟ 

ولكن ىل ىتذه النتيجتة تشتكل قاعتدة حتميتة إلقترار اظتستؤولية اإلداريتة عتن القترارات اإلداريتة اظتشتوبة بعيتوب 
 1ؤولية واضتك  ابلتعويض؟عدم اظتشروعية، وإذا كان اصتواب بال ماىي درجة اصتسامة اظتطلوبة لتقرير ىذه اظتس

 الفرع األول:القرارات اإلدارية غري ادلشروعية
تصتتدر اإلدارة قتترارات إداريتتة ستتواء فرديتتة أو رتاعيتتة، قتتد يشتتوهبا عيتتب متتن العيتتوب متتن الناحيتتة الشتتكلية أو 

،وستنتطرق إىل التمييتز اظتوضوعية، ؽتا كتعلها تؤثر يف اظتراكز القانونية ليفراد وحقوقه ، مقيمة مسؤولية اإلدارة العامة
 بني ىذه العيوب.  

 حاالت عدم التالزم بني مسؤولية اإلدارة وعدم ادلشروعية: اوال 
األصل أن القرار اإلداري غري اظتشروع متول للمضرور اضتتق يف اضتصتول علتى تعتويض، لكتن القضتاء اإلداري 

للتعتويض، أن يتؤثر يف موضتوع القترار ديتث مل يعم  ىذه النتيجة، إذ يتعني لكتي يفتت  عيتب عتدم اظتشتروعية البتاب 
، وىتتو متتا يقتتودان للحتتديث عتتن العيتتوب التتم تصتتيب 2يصتتدر بصتتورة مغتتايرة لتلتتك التتم متتن اظتفتتروض أن يصتتدر هبتتا

القتترار اإلداري متتن الناحيتتة الشتتكلية، أي عيتتب عتتدم االختصتتاص وعيتتب الشتتكل واإلجتتراءات، وعلتتة ذلتتك ىتتو أن 
يتتتتة إعتتتتادة إصتتتتدار القتتتترار اإلداري اظتلغتتتتى متتتتن جديتتتتد بعتتتتد احتتتترتام  قواعتتتتد توزيتتتتع اإلدارة دتلتتتتك متتتتن الناحيتتتتة القانون

، ونتكتن بيتان ذلتك علتى 3االختصتاص أو الشتكل واإلجتراءات، ولتذلك ال يوجتد ضترر حقيقتي يستتوجب التعتويض
 ؿتو ما سيأيت:

 عيب عدم االختصاص -أ
ستو تبته قواعتد االختصتاص بتني يعد عيب عدم االختصاص أول سبب إللغاء القترار اإلداري، ألن علتى أسا

ؼتتلتتتف اصتهتتتات اإلداريتتتة يف الدولتتتة، وألن ىتتتذه األختتترية تتستتت  بكو تتتا قواعتتتد  متتترة ال كتتتتوز االتفتتتاق علتتتى ؼتالفتهتتتا، 
تصب  واجباً على القاضي اإلداري أن يثريىا من تلقاء نفسو كو ا يتعلق ابلنظام العتام، فهتي شتبيهة بقواعتد األىليتة 

ولكتتتتن الوضتتتتع متتلتتتتف يف نطتتتتاق التعتتتتويض، فعيتتتتب عتتتتدم االختصتتتتاص ال يفضتتتتي إىل مستتتتؤولية يف القتتتتانون اظتتتتتدين، 

                                                           
 .261سابق ، ص الرجع اظتػتسن خليل،  -1
 .260، ص1995، دار النهضة العربية، مصر، مسؤولية الدولة عن أعماذلا غري التعاقديةفتحي فكري،  -2
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اإلدارة، إال إذا كتتان متتن شتتأنو التتتأثري يف مضتتمون القتترار اإلداري ؽتتتا يتتؤدي إىل تغيتتري مضتتمونو، حتتى ولتتو صتتدر متتن 
 . 1اصتهة اإلدارة صاحبة االختصاص

وعلى ىذا األساس فقد حاول الفقو يف فرنستا التمييتز بتني أنتواع عيتب عتدم االختصتاص لوضتع قاعتدة يستري 
بتتتتني حتتتتالم عتتتتدم االختصتتتتاص اظتوضتتتتوعي وعتتتتدم  DUEZعليهتتتتا لتقريتتتتر اظتستتتتؤولية اإلداريتتتتة، حيتتتتث ميتتتتز العميتتتتد 

إلدارة علتتى اعتبتتار أن ، حيتتث يتترى أن اضتالتتة األوىل وحتتدىا تكتتون ستتببا إلقامتتة مستتؤولية ا2االختصتتاص الشخصتتي
القرار اإلداري اظتشوب بعيب عدم االختصاص وقع خارج نطاق السلطة اإلدارية ولذلك يشكل خطتأ جستيما، أمتا 
يف اضتالتتتتة الثانيتتتتة فيظتتتتل عيتتتتب عتتتتدم االختصتتتتاص ضتتتتمن نطتتتتاق الستتتتلطة اإلداريتتتتة لتتتتذلك ال تشتتتتكل خطتتتتأ جستتتتيما 

 . 3يستوجب التعويض

قتتترر مستتتؤولية اإلداريتتتة دائمتتتا يف حالتتتة عتتتدم االختصتتتاص وإفتتتتا يقضتتتي أمتتتا غتلتتتل الدولتتتة الفرنستتتي فإنتتتو ال ي
ابلتعتتويض بصتتفة تكتتاد تكتتون دائمتتة يف حالتتة عتتدم االختصتتاص اظتوضتتوعي، بينمتتا يتترفض اضتكتت  ابلتعتتويض يف حالتتة 

 .4عدم االختصاص الشخصي يف غالب األحيان

أفريتتل  20بتتتاريخ  Verdierومتتن أمثلتتة القتترارات التتم صتتدرت عتتن غتلتتل الدولتتة الفرنستتي حكمتتو يف قضتتية 
حيتتتث قتتتام العمتتتدة بتكليتتتف أحتتتد اظتهندستتتني ببنتتتاء دار البلديتتتة، ولعتتتدم االختصتتتاص رفتتتض اجمللتتتل البلتتتدي  1934

ضتالتة يتمثتل خطتأ متن طبيعتتو تقدير األتعاب، فقام دعواه أمام غتلل الدولة الذي قضى بعدم االختصاص يف ىذه ا
إقامة اظتستؤولية اإلداريتة، وىنتاك العديتد متن القضتااي األخترى التم حكت  فيهتا غتلتل الدولتة الفرنستي بتنفل اظتنحتى، 

، وقضتية 23/06/1920بتتاريخ  Héritiers Guillemotمن أمثلة ىذه القضتااي ؾتتد:  ىسبيل اظتثال: ىمنها عل
Delcourte  وقضية 26/02/1943بتاريخ ،Coin du travail  5 21/10/1949بتاريخ. 

ففتتي كتتل اضتتتاالت اظتشتتار إليهتتا أعتتاله، حصتتل اظتتضتتررون علتتى تعتتويض ألن مرجعتتو إتيتتان اظتوظتتف عمتتالً ال 
نتلكتتو إطالقتتاً ال ىتتو وال غتتريه، ولتتذلك تكتتون اظتخالفتتة جستتيمة تقتتوم علتتى أساستتها مستتؤولية اإلدارة، إال أنتتو رفتتض 

بتتتتتتتتاريخ  Bourختصتتتتتتتاص يف قضتتتتتتتية ابظتقابتتتتتتتل إقامتتتتتتتة اظتستتتتتتتؤولية واضتكتتتتتتت  ابلتعتتتتتتتويض استتتتتتتتناداً إىل عيتتتتتتتب عتتتتتتتدم اال
                                                           

 .261فتحي فكري، مرجع سابق ، ص  -1
، متتتذكرة لنيتتتل شتتتهادة اظتاجستتتتري يف القتتتانون اإلداري، كليتتتة اضتقتتتوق والعلتتتوم اخلطـــأ ودره يف قيـــام ادلســـؤولية اإلداريـــة )دراســـة مقارنـــة(، ىنيتتتة أزتيتتتد -2

 .181، ص 2002/2003السياسية، جامعة زتد خيضر، بسكرة، 
 . 765، ص 2006، منشأة اظتعارف، اإلسكندرية، مصر،  3ط، اإلداريالقضاء عبد الغين بسيوين عبد هللا،  -3
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، حيث اعترب جهل العمدة ابختصاصاتو وإن كتان يرتتب اإللغتاء لكنتو ال يتؤدي إىل إقامتة مستؤولية 01/09/1944
يتمثتتل يف صتتدور قتترار إداري ستتلي  متتن ستتلطة إداريتتة  25/10/1946بتتتاريخ  Dame Colinاإلدارة، ويف قضتتية 

 .1غري ؼتتصة

ن اضتتتال كتتذلك ابلنستتبة للقضتتاء اإلداري الفرنستتي، فتتإن القضتتاء اإلداري يف اصتزائتتر لديتتو اجتهتتاد كتتا  وإذا متتا
متباين حول ىذه القضية، فأحياانً يرفض من  التعويض على الرغ  من تقرير مسؤولية اإلداريتة بستبب عجتز اظتتدعي 

ألتتزم  19/02/2001اصتويتتة بتتتاريخ إثبتتات الضتترر، ويف قضتتية ق. أزتتتد ضتتد اظتتتدير العتتام للمكتتتب التتوطين ليرصتتاد 
ان تتتدفع للمستتتأنف تعويضتتاً عتتن الضتترر الالحتتق بتتو متتن جتتراء قتترار إداري غتتري مشتتروع، ويف أحيتتان أختترى  اإلدارة

رفتتتض القضتتتاء اإلداري اإلقتتترار مبستتتؤولية اإلدارة واضتكتتت  ابلتعتتتويض للمتضتتتررين ومتتتن ذلتتتك قتتترار صتتتادر عتتتن الغرفتتتة 
بتتتدعوى اإللغتتتاء، أي أن القتتترار  اظترتبطتتتةبتتتدعوى فتتتوات اظتيعتتتاد  09/03/1985اإلداريتتتة للمجلتتتل األعلتتتى بتتتتاريخ 

اإلداري غتتتري اظتشتتتروع مل يتعتتترض للطعتتتن ابإللغتتتاء علتتتى التتترغ  متتتن ثبتتتوت الضتتترر وىتتتو ذات اضتتتتل التتتذي تبنتتتاه غتلتتتل 
عتتويض ، يستتتنتج متتن ذلتتك كلتتو أن القاضتتي اإلداري ال نتكنتتو اضتكتت  ابلت11/03/2003الدولتتة يف قتترار لتتو بتتتاريخ 

للمتضتتتررين متتتن جتتتراء قتتترارات إداريتتتة غتتتري مشتتتروعة، متتتا دام أنتتتو مل يثبتتتن لديتتتو وجتتتود خطتتتأ ارتكبتتتتو اإلدارة والتتتذي 
 .2يستنبط من اضتك  القضائي القاضي ابطال القرار اإلداري

 عيب الشكل واإلجراءات. -ب 
، فال يوجد تتالزم بتني مستؤولية 3استقر القضاء على أن عدم مشروعية الشكل ال تولد دائما مسؤولية اإلدارة

عن اضتاالت الم تسأل فيهتا اإلدارة عتن  التساألوىو ما يدفعنا إىل ، ابلنسبة لعيب الشكل اظتشروعيةاإلدارة وعدم 
 القرارات اإلدارية اظتشوبة بعيب الشكل واإلجراءات؟

استتتتقر القضتتتاء اإلداري يف فرنستتتا علتتتى أن ؼتالفتتتة الشتتتكل ال تتتتؤدي دائمتتتاً إىل إلغتتتاء القتتترار اإلداري اظتعيتتتب 
، ويف ىذا اإلطار فقد ميز القضاء بني الشتكليات اصتوىريتة وغتري اصتوىريتة، ديتث يقضتي واإلجراءاتبعيب الشكل 

ن ؼتالفتتة شتتكليات جوىريتتة تشتتكل خطتتأ جستتيماً، ابلتعتتويض يف األوىل دون الثانيتتة، ألن عتتدم اظتشتتروعية الناجتتة عتت
عبارة الشكليات األساسية بتدال  Duezحيث استعمل األستاذ ، 4ترتب مسؤولية اإلدارية وابلتا  اضتك  ابلتعويض
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من الشكليات اصتوىرية بقولو: "أن ؼتالفة اإلدارة ليشكال األساسية تكون سبباً دائما للحك  ابإللغتاء، ولكنهتا ال 
 .1  التعويض"تكفي ظتن

أنتو "إذا كتان يف مقتدور اإلدارة إصتالح الشتكل التذي عتاب القترار  Delbezومن جانب  خر يرى األستاذ 
فتريى "ان اظتستؤولية اإلداريتة ال تنعقتد  Walineاإلداري، ففي ىذه اضتالة ال تنعقد مستؤولية اإلدارة". أمتا األستتاذ 

 كن تربير ىذه القرارات الباطلة".الم أبطلن لعيب الشكل إذا أم للقراراتابلنسبة 

ودتاشتتتيا متتتع متتتا ستتتبق ذكتتتتره، فقتتتد أصتتتدر غتلتتتل الدولتتتة الفرنستتتتي حكمتتتا أساستتتياً يف ىتتتذا اظتوضتتتوع بتتتتتاريخ 
صرح من خاللو ان ؼتالفة الشكل الم تؤدي إىل اإلبطال ال تكفي دائمتا  Monpiliéيف قضية  04/11/1921

حيتث قضتى  23/01/1925بتتاريخ  Anduran، وأخذ بذات اظتبدأ يف حك   ختر لتو يف قضتية اظتسؤوليةالنعقاد 
 .2ابإللغاء دون التعويض

 عيب السبب  -ج 
إذا كتتان عيتتتب الستتبب يتتتؤدي إىل بطتتالن القتتترار اإلداري وإلغائتتو فتتتإن ذلتتك ال يعتتتين ابلضتترورة قيتتتام مستتتؤولية 

 .3على درجة من اصتسامة يوجب التعويض اإلدارة، فهو ال يعد يف كل األحوال خطأ مرفقياً 

وعتذا يقضي غتلل الدولة الفرنسي ابلتعويض يف بعض اضتاالت ويرفضو يف أحوال أخرى، رغ  اضتك  إبلغتاء 
، فتتإذا مل يكتتن خطتتتأ احتتدالقتترار اظتشتتوب بعيتتب الستتبب، إذ يقتتدر اجمللتتل متتدى جستتامة اطتطتتأ يف كتتل حالتتة علتتى 

م دفعتتن إىل إصتتدار القتترار اإلداري، فتتإن غتلتتل الدولتتة ال لتتانونيتتة أو الواقعيتتة ااإلدارة جستتيما ستتواء متتن الناحيتتة الق
يقتتتي  مستتتؤولية اإلدارة، وابلتتتتا  ال يقضتتتي ابلتعتتتويض. وعلتتتى العكتتتل متتتن ذلتتتك إذا قتتتدر غتلتتتل الدولتتتة أن اطتطتتتأ 

 .    4اظترتكب يعد خطأ جسيماً قضى مبن  التعويض

وخالصتتة القتتول، فإنتتو يتضتت  ؽتتتا ستتبق ذكتتره، فتتإن القتترار اإلداري اظتشتتوب بعيتتب عتتدم االختصتتاص أو عيتتب 
الشتتكل واإلجتتراءات وكتتذا عيتتب الستتبب، وإن كانتتن ستتبباً ل لغتتاء، فتتإن ىتتذا ال يعتتين قيتتام مستتؤولية اإلدارة عنهتتا، 

                                                           
 ..766ص السابق، عبد الغين بسيوين عبد هللا، اظترجع  -1
 .270ػتسن خليل، مرجع سابق، ص  -2
 .332عبد القادر قيدار صاحل، مرجع سابق ، ص  -3
 .777-766عبد العين بسيوين عبد هللا، مرجع سابق ، ص  -4
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مستألة تقديريتة مرتوكتة للقضتاء ختتلتف متن وابلتا  اضتك  ابلتعويض، إال إذا اتسما اطتطأ بقتدر متن اصتستامة، وىتذه 
 قرار  خر.  

 حاالت التالزم بني مسؤولية اإلدارة وعدم ادلشروعية     :اثنيا 
يقصتتد ابلتتتالزم بتتني اظتستتؤولية وعتتدم اظتشتتروعية أن األوجتتو التتم تصتتيب القتترار اإلداري متتن الناحيتتة اظتوضتتوعية 
تولتتد دائمتتا اظتستتؤولية اإلداريتتة أل تتا تتتؤثر يف مضتتمون القتترار اإلداري، وابلتتتا  ال نتكتتن لتت دارة أن تقتتوم بتصتتحيحو، 

ة تعرضتو ل لغتاء ولكنتو يضتل صتحيحا وابلتتا  انتفتاء اطتارجيتة التذي وإن أغفتل جوانتب معينت األسبابعلى عكل 
 .  1اطتطأ اظترفقي، وما يرتتب عنو من  اثر

فتتإن ىتتذه األوجتتو التتم تصتتيب القتترار اإلداري يف موضتتوعو ىتتي: عيتتب  الفرنستتيوطبقتتا لقضتتاء غتلتتل الدولتتة 
 اول وعيب الغاية أو االؿتراف يف استعمال السلطة، ونتكن تفصيل ذلك وفق ما سيأيت:

  عيب احملل -أ
اإلداري جملموعتتتتة القواعتتتتد القانونيتتتتة اظتكتوبتتتتة أو غتتتتري اظتكتوبتتتتة كاظتبتتتتادن العامتتتتة  القتتتترارنعتتتتين بتتتتو ؼتالفتتتتة ػتتتتتل 

 .2للقانون

ان ال يوجد أي ختالف يف قضتاء غتلتل الدولتة اضتتا  علتى أن ؼتالفتة  Duez األستاذويف ىذا الشأن يرى 
القانون يولد مسؤولية السلطة العامة، وىو ما سار عليو قضاء غتلل الدولتة الفرنستي، ستواء كانتن اظتخالفتة لقاعتدة 

قتد مستؤولية تنع األحتوالكانتن درجتة اظتخالفتة يسترية أو جستيمة ففتي كتل   واء ، وست3قانونية مكتوبة أو غري مكتوبة
 اإلدارة.

مبخالفــة اإلدارة حلجيــة األمــر يف تطبيقهتتا أشتكاالً ؼتتلفتتة، فقتتد يتعلتق األمتتر  القانونيتتةوتتختذ ؼتالفتتة القاعتدة 
، حيتث يتعلتق 23/07/1909بتتاريخ  Fabrèguesبتو وىتو متا أختذ بتو غتلتل الدولتة الفرنستي يف قضتية  ادلقضي

 .4عدم تنفيذ حك  قضائي قضى إبلغاء فصلواألمر بتعويض موظف نتيجة إصرار اإلدارة على 

                                                           
 .321، ص 2007، دار النهضة العربية، مصر، قضاء التعويض()مسؤولية الدولة عن أعماذلا غري التعاقدية جابر جاد نصار،  -1
 .264ػتسن خليل، مرجع سابق، ص -2
 .اظترجع واظتوضع نفسو -3
 .322جابر جاد نصار، اظترجع السابق، ص  -4



 للتعويض ادلستوجب ادلرفقي اخلطأ طبيعة األول                                                       الفصل
 

  

32 

وىتتي الصتتورة الغالبتتة، وتتحقتتق ىتتذه الصتتورة عنتتد جاىتتل  ادلخالفــة مباشــرة يف تطبيــق القــانونكمتتا قتتد تكتتون 
، وىتتتي بتتتذلك تتختتتذ 1اإلدارة كليتتتاً أو جزي تتتاً للقاعتتتدة القانونيتتتة إبتيا تتتا عمتتتالً حترمتتتو، أو امتناعهتتتا عتتتن عمتتتل توجبتتتو

الدولتة  غتلتلالة األوىل ؼتالفة إكتابية ويف اضتالة الثانية ؼتالفة سلبية، ومثال ذلك ما قضى بو صورتني: فتكون يف اضت
ويتعلق األمر ابضتك  ابلتعويض ضتد اإلدارة العستكرية بستبب استتبعاد  30/09/1955بتاريخ  Vilmanيف قضية 

 .2أحد اظتواطنني يف اطتدمة العسكرية على خالف ما يقضي بو القانون

، إذا كتان تطبيتق القاعتدة القانونيتة مرىتوانً بتحقيتق ادلخالفة نتيجة اخلطأ عن تطبيق القـانونوقد تكون ىذه 
معتتني، فتتإن ختلتتف الوقتتائع التتم يقتتوم عليهتتا القتترار اإلداري أو عتتدم استتتيفائها للشتتروط التتم  ؿتتتوحالتتة واقعيتتة علتتى 

، ستتتواء تعلتتتق األمتتتر ابطتطتتتأ يف صتتتحة الوقتتتائع، أو اطتطتتتأ يف تكييتتتف الوقتتتائع، 3يتطلبهتتتا يتتتؤدي ابلنتيجتتتة إىل بطالنتتتو
ولذلك تسأل اإلدارة عن التعويض إذا أخلن ابلتزاماهتا يف تقتد  ختدماهتا علتى أستاس مبتدأ اظتستاواة بتني اظتتواطنني، 

نون كمتا ىتو اضتتال أو االعتداء على حرية عامة وذلك ابلتعويض عن قرار ابلقبض على أحد األشخاص خالفاً للقتا
06/12/1929بتاريخ  Germainيف قضية 

4. 

 عيب الغاية أو االحنراف يف استعمال السلطة -ب
يعتتتد عيبتتتاً ابلتتتر األقتيتتتة ظتستتتؤولية اإلدارة، بتتتل إن غتلتتتل الدولتتتة الفرنستتتي ال لتتتتدث أن يعتتترتف بوجتتتود عيتتتب 

يستتتوجب اظتستتؤولية إذا متتا ترتتتب عليتتو  كتتون ىتتذا اطتطتتأ بطبيعتتتواالؿتتتراف يف استتتعمال الستتلطة مث يتترفض التعتتويض،  
ابلنظتتتر إىل أن ىتتتذا العيتتتب يصتتتيب جتتتوىر القتتترار اإلداري ويتتتؤثر يف مضتتتمونو، وابلتتتتا   منطقتتتي، وىتتتذا أمتتتر 5ضتتترر

 .6يشكل خطأ مرفقياً 

الستتطلة عتتدة أشتتكال، توجتتب كلهتتا مستتؤولية اإلدارة، وعليتتو فتتاالؿتراف  استتتعمالويتختتذ عيتتب االؿتتتراف يف 
كاالنتقتتام أو   حتقيتتق غتترض بعيتتد عتتن اظتصتتلحة العامتتةالتتم يستتعى فيهتتا رجتتل اإلدارة إىل  صتتورتو البشتتعةقتتد يكتتون يف 

                                                           
 .199، ص  مرجع سابقىنية أزتيد،  - 1
 .322جابر جاد نصار، مرجع سابق ، ص  -2
 .201ىنية أزتيد، مرجع سابق ، ص  -3
 .323اظترجع نفسو، ص  -4
 .331قيدار عبد القادر، مرجع سابق ، ص  -5
 .269فتحي فكري، مرجع سابق ، ص -6
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حتقيق نفع شخصي ظتصدر القرار أو لغريه ويف ىذه اضتالة يكون اطتطأ جسيماً، وقتد يتؤدي إىل اظتستؤولية الشخصتية 
 .1للموظف

ة والتتتم تنحصتتتر يف ؼتالفتتتة رجتتتل اإلدارة وقتتتد يكتتتون عيتتتب االؿتتتتراف يف استتتتعمال الستتتلطة يف صتتتورتو اظتخففتتت
لقاعتتدة ختصتتيص األىتتداف ديتتث يستتعى متتن ختتالل إصتتدار القتترار اإلداري اظتعيتتب علتتى حتقيتتق مصتتلحة اإلدارة ومل 
متولو القانون سلطة حتقيقها، ويف ىذه اضتالة نكون أمام خطأ متعمد ينج  عنو يف الغالب ضرر إذ لتيل متن العتدل 

 .  2أن يتحملو فرد بعينو

 الفرع الثاين: االعتداء ادلادي
تشتتتمل األعمتتتال اظتاديتتتة لتتت دارة رتيتتتع أعماعتتتتا التتتم ال تنتتتدرج حتتتتن متتتدلول القتتترارات اإلداريتتتة، وىتتتي بتتتذلك 
ختتلتتتف عتتتن األعمتتتال القانونيتتتة التتتم تقتتتوم هبتتتا اإلدارة واظتتمثلتتتة يف القتتترارات اإلداريتتتة، والتتتم ستتتبقن اإلشتتتارة إليهتتتا يف 

حتت  أن القتترارات اإلداريتتة واألعمتتال اظتاديتتة وإن كتتاان كالقتتتا يقيمتتان مستتؤولية اإلدارة، إال اظتطلتب األول، وىكتتذا نال
أ متا متتلفتان متن حيتث اظتستؤولية اظترتتبتة عليهمتا، وكيفيتة التعتويض عنهمتا وإزالتة  اثرقتتا واألحكتام القانونيتة اظتطبقتتة 

روعة لتتت دارة ختضتتتع لتتتدعوى اإللغتتتاء ودعتتتوى عليهمتتتا، يضتتتاف إىل ذلتتتك أنتتتو إذا كانتتتن األعمتتتال القانونيتتتة غتتتري اظتشتتت
التعويض معاً إذا توافرت شروطهما، يف حني أن األعمال اظتادية ل دارة ال ختضع إال لتدعوى التعتويض، أل تا بعيتدة  

 ، كما ينبغي اإلشارة إىل أن ىذه النظرية من صناعة القضاء الفرنسي.  3كل البعد عن اظتشروعية

ن األقتية مبا كان التعرض فراء الفقو والقضاء حول االعتداء اظتادي والشتروط التم ونظراً لكل ما سبق فإنو م
 تقوم عليها ىذه النظرية وأخريا كيفية تقدير اطتطأ يف حالة االعتداء اظتادي، وفق ما يلي:

 تعريف االعتداء ادلادي :اوال
عتاريف حتول ىتذه النظريتة، نتكتن أختذ ابعتبارىا نظرية قضائية قدنتتة، فقتد قتدم الفقتو والقضتاء العديتد متن الت

    البعض منها على سبيل اظتثال:

                                                           
ــــة علــــى أعمــــال اإلدارةالرقابــــة ) القــــانون اإلداري، عبتتتتد هللا طلبتتتتة -1 منشتتتتورات جامعتتتتة حلتتتتب، مديريتتتتة الكتتتتتب  ،1ط ،(القضــــاء اإلداري: اإلداري

 .353، ص 1997واظتطبوعات اصتامعية، سوراي، 
 .واظتوضع نفسواظترجع  ،عبد هللا طلبة - 2
، رستالة ماجستتتري يف القتتانون -األردين والكــوييدراســة مقارنــة بــني القـانونني -مسـؤولية اإلدارة عــن أعماذلــا ادلاديـة أزتتد عتتدانن جتابر الشتتمري،  -3

 .18و17ص ، 2014-2013 عمان، األردن، العام، كلية اضتقوق، جامعة الشرق األوسط،
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" التعتتدي انتتو: "تكتتون حالتتة André DELAUBADAIREمتتن الناحيتتة الفقهيتتة: فقتتد عتترف الفقيتتو "
التعتتتدي اظتتتتادي عنتتتدما ترتكتتتب اإلدارة أثنتتتاء قيامهتتتا بنشتتتاط متتتادي تنفيتتتذي ؼتالفتتتة جستتتيمة دتتتتل اظتلكيتتتة أو حريتتتة 

:" يكمتتن االعتتتداء اظتتتادي يف تصتترف إداري مشتتوب مبخالفتتة Charles DEBBASCHاألستتتاذ  عموميتتة. أمتتا
 1جسيمة دتل دق ملكية أو حرية أساسية"

ومن التعاريف الم أوردىا الفقتو العتريب ؾتتد: تعريتف األستتاذ ستليمان الطمتاوي التذي يترى ان التعتدي ىتو: 
ي يتضتتمن اعتتتداء علتتى حريتتة فرديتتة وعلتتى متتال ؽتلتتوك ألحتتد "ارتكتتاب اإلدارة طتطتتأ جستتي  أثنتتاء قيامهتتا بعمتتل متتاد

 .2األفراد"

ريف التتتتم أوردىتتتتا القضتتتتاء متتتتا أختتتتذت بتتتتو ػتكمتتتتة التنتتتتازع الفرنستتتتية يف حكمهتتتتا الصتتتتادر بتتتتتاريخ اومتتتتن التعتتتت
متتن أن االعتتتداء اظتتتادي يقتتوم يف حالتتة القتترارات التتم تنطتتوي علتتى ؼتالفتتة  Schneiderيف قضتتية  04/06/1940

ضتديثتتتة أن تكتتتون ون بصتتورة يتعتتتذر معهتتتا القتتول انتتتو تطبيتتتق لقتتانون أو نظتتتام، وتتطلتتتب يف أحكامهتتا اصتتارخة للقتتتان
، 3بن القرار واضحة بدرجتة ال تستم  ابعتبتاره مظهتراً ظتمارستة اختصتاص جهتة اإلدارة التم أصتدرتواظتخالفة الم شا

انتتو "ىتتو  18/11/1949تتتاريخ ب Carlierوىتتو نفتتل التتنهج التتذي ستتار عليتتو  غتلتتل الدولتتة الفرنستتي يف قضتتية 
 4تصتترف متميتتز ابطتطتتورة الصتتادر عتتن اإلدارة والتتذي مبوجبتتو دتتتل ىتتذه األختترية دتتق أساستتي أو ابظتلكيتتة اطتاصتتة"

رمزي طو الشاعر انو: "ارتكاب جهة اإلدارة خطتأ جستي  أثنتاء قيامهتا بعمتل متادي يتضتمن اعتتداء علتى -وعرفو د
 .  5حرية فردية أو ملكية خاصة"

العتتتداء اظتتتادي ىتتو ارتكتتاب جهتتة قتتدمن ػتكمتتة القتتاىرة االبتدائيتتة تعريفتتا لالعتتتداء اظتتتادي بقوعتتتا:" اكمتتا 
دارة طتطتأ جستتي  أثنتتاء قيامهتتا بعمتتل متتادي يتضتتمن اعتتتداء علتتى حريتتة فرديتتة، أو علتتى متتال ؽتلتتوك ألحتتد األفتتراد، اإل

 .6سواء أكان عقارا أم منقوال"

                                                           
، 39عتتدد  ،، غتلتتة التواصتتل يف االقتصتتاد واإلدارة والقتتانون، جامعتتة ابجتتي ؼتتتتار، عنابتتةنظريــة االعتــداء ادلــادي يف القــانون اإلداريأحستتن غتتريل،  -1

 .217، ص  2014سبتمرب 
  27، 26، ص2004، ، سوراي، اظتكتبة القانونية، دمشق01، طنظرية فعل الغصب االعتداء ادلادي يف القانون اإلداريبرىان خليل زريق،  -2
 .182علي خطار شطناوي، اظترجع السابق، ص  -3
-2012 اصتزائتتر، ،جامعتتة واظتاليتتة اإلدارة فتترع اإلداري، القتتانون يف اظتاجستتتري شتتهادة لنيتتل متتذكرة ،اإلداري القــرار يف ادلــادي االعتــداء أمتتال، حتتريش -4

 09، ص 2013
  .217أحسن غريل، مرجع سابق، ص-5
 .26برىان خليل زريق، مرجع سابق ، ص  -6
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عتتتتن التتتتنهج التتتتذي تبنتتتتاه القضتتتتاء اإلداري يف فرنستتتتا ومصتتتتر يف تعريتتتتف ومل يشتتتتد القضتتتتاء اإلداري يف اصتزائتتتتر 
يف قضتية )م.ص(  25/03/1989االعتداء اظتادي، ومن ذلك قرار صادر عن الغرفة اإلدارية ابوكمة العليا بتتاريخ 

لقتتوة ضتد وزيتتر العتتدل حيتث أشتتارت اوكمتتة العليتا انتتو نتكتتن التمستك ابلتعتتدي عنتتدما تقتوم اإلدارة بتنفيتتذ عمتتل اب
غري مرتبط بتطبيق نص تنظيمتي أو تشتريعي متن شتأنو أن نتتل دريتة أساستية أو دتق ملكيتة، وتكترر األمتر أيضتا يف 

 قضية حاج بن علي ضد وا  والية اصتزائر 

، حيتتث قتتام التتوا  بطتترد الستتيدة حتتاج بتتن علتتي متتن اظتستتكن اظتتتؤجر دون اللجتتوء إىل 09/07/1971بتتتاريخ 
 .1القضاء

 العناصر األساسية لالعتداء ادلادي :اثنيا
انطالقتا متن التعتاريف الستابقة التم أوردىتا كتالً متن الفقتو والقضتاء، ولكتي تقتوم مستؤولية اإلدارة عتن أعماعتتتا 

 اظتادية الضارة أو ما يعرف ابالعتداء اظتادي، البد من توافر الشروط التالية:

 أن يكون االعتداء مشوب مبخالفة جسيمة -أ
لكتتي نكتتون أمتتام عمتتل اظتتتادي صتتادر عتتن اإلدارة ومرتتتب للمستتؤولية اإلداريتتة، البتتد أن يصتتل ىتتذا العمتتل إىل 

 .2حد الالمشروعية اصتسيمة أو الصارخة، ؽتا كتعلو بعيداً كل البعد عن نطاق القانون

)نتتص تشتتريعي  وتتحقتتق ىتتذه اظتخالفتتة يف حتتالتني: األوىل تتمثتتل إذا اختتتذ االعتتتداء اظتتتادي دون أستتاس قتتانوين
أو تنظيمتتي( يقتتوم عليتتو، وىتتذه حالتتة اندرة اضتتتدوث، ألن الطتتابع اإلداري متترتبط بطريقتتة تنفيتتذ العمتتل اإلداري، ؽتتتا 
كتعل من الصعوبة مبا كان حتديد درجة اظتخالفة على القاضتي اإلداري، وابلنتيجتة صتعوبة التفرقتة بتني اطتطتأ البستيط 

ار اإلداري علتى أستاس جتاوز الستلطة ولتيل علتى ر ضتي إىل اضتكت  إبلغتاء القتواطتطأ اصتسي ، األمر التذي يتدفع ابلقا
يف قضتية  29/12/1972، ومن أمثلة ذلك ؾتد قرار الغرفة اإلدارية ابجمللتل األعلتى بتتاريخ 3أساس االعتداء اظتادي

العالقتتة بتتني  مؤسستتة اطتطتتوط اصتويتتة الفرنستتية ووزارة الداخليتتة ومتتن معهتتا حيتتث تطتترق القاضتتي يف ىتتذه القضتتية إىل
التتتذي استتتتندت عليتتو اإلدارة فلتتت  كتتتتد القاضتتتي ىنتتتا ارتبتتتاط  12/10/1963التصتترف اإلداري واظترستتتوم الصتتتادر يف 

                                                           
 .10-09حريش  مال، مرجع سابق، ص  -1
 .20أزتد عدانن جابر الشمري، مرجع سابق، ص  -2
 .11 مال، مرجع سابق ، ص  حريش-3
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، أو أن ىتتذا العتتتداء اظتتتادي جتتاء ؼتالفتتا ضتكتت  قضتتائي قضتتى 1بينهمتتا، فصتترح ان التصتترف يشتتكل اعتتتداء متتادي
 .2ار بعدم اظتشروعية اصتسيمةإبلغائو وبطالنو، ففي ىذه اضتالة يوصف العمل اظتادي الض

أما اضتالة الثانية إذا صتدر االعتتداء اظتتادي استتناداً إىل قترار منعتدم، وذلتك إذا تعلتق األمتر بعتدم االختصتاص 
اإلداري التتتام، مبعتته أن القتترار اإلداري التتذي تستتتند عليتتو اصتهتتة اإلداريتتة يتتدخل يف واليتتة جهتتة أختترى )قضتتائية أو 

اضتالتتة يوصتتف االعتتتداء اظتتتادي كتتذلك بعتتدم اظتشتتروعية اصتستتيمة ، ومثتتال ذلتتك قتترارات الطتترد تشتتريعية(، ففتتي ىتتذه 
، ذلتتك أن القضتتاء وحتتده متتن نتلتتك ىتتذه 3أو اوتتالت التجاريتتة التتم يقتتوم التتوا  إبصتتدارىا يف حتتق شتتاغلي اظتستتاكن

عويض، وىنتاك اجتهتادات السلطة، وبذلك تشكل ىذه القرارات حالة تعدي تستوجب مسؤولية اإلدارة واضتك  ابلت
 قضائية عديدة يف ىذا اجملال.

وىكتتذا يظهتتر جليتتاً ان فكتترة االعتتتداء اظتتتادي تتتدور يف فلتتك عتتدم الشتترعية وتقتترتن هبتتا اقتترتان اظتعلتتول بعلتتتو 
تعلق بتنفيتذ قترار أم اي  ءاو الغصب يقوم على أعمال تنفيذية س والنتيجة بسببها، ويف اضتقيقة إن جوىر نظرية فعل

 .  4من مظاىر التنفيذ، شريطة أن تتس  ىذه األعمال ابظتخالفة الصارخة واصتسيمة للقانون مظهر

 األساسية تاالعتداء على ادللكية أو احلراي -2
اضتقوق واضتترايت األساستية متن أىت  اظتواضتيع التم هتتت  هبتا األنظمتة اظتعاصترة ظتتا تنطتوي عليتو متن أقتيتة  تعترب

يف حيتتاة اجملتمعتتات، وتقتتاس بتتو درجتتة تطورىتتا. كمتتا أصتتبحن مستتألة احتترتام اضتتترايت األساستتية واضتقتتوق وزتايتهتتا 
وىتتو متتا تضتتمنو الدستتتور اصتزائتتري اظتعتتدل ستتنة  ،5معيتتاراً ىامتتا لقبتتول التتدول يف بعتتض اظتنظمتتات اإلقليميتتة والدوليتتة

حتمـي السـلطة القضـائية بنصتها علتى متا يلتي "  157يف الفصل الثالث اظتتعلق ابلسلطة القضتائية يف اظتتادة  2016
 .6اجملتمع واحلّراّيت، وتضمن للجميع ولكّل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية " 

التتم شتتابن القتترار اإلداري ابلغتتة اصتستتامة، مبعتته  ختتر أن يكتتون ولتتذلك ال تكفتتي أن تكتتون عتتدم اظتشتتروعية 
القترار منعتدماً، لتحقتتق فكترة االعتتتداء اظتتادي، بتل كتتتب أن ينطتوي تنفيتتذه علتى مستاس إبحتتدى اضتترايت األساستتية 

                                                           
 .219أحسن غريل، مرجع سابق، ص  -1

 .11حريش  مال، مرجع سابق ، ص  - 2
 .21نفل اظترجع، ص - 3
 . 84برىان خليل زريق، مرجع سابق، ص  -4
 .13حريش  مال، مرجع سابق، ص - 5
 .07/03/2016صادر بتاريخ  14يف ج ر ج عدد 2016اظتتعلق ابلتعديل الدستوري  06/03، اظتؤرخ10-16من القانون رق   157اظتادة -6
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ية أو اظتلكية اطتاصة، والسبب يف ذلتك أن نطتاق القترار اظتنعتدم نطتاق عتام حتى ولتو كتان اظتستاس ابضتترايت األساست
 واظتلكية اطتاصة نتثل اجملال األكرب لتطبيق فكرة االنعدام.

بتتتتتاريخ  Kleinعديتتتتدة لتتتتو، وىتتتتو الشتتتترط التتتتذي تبنتتتتاه غتلتتتتل الدولتتتتة الفرنستتتتي يف قضتتتتية  تفهنتتتتاك تطبيقتتتتا
08/04/1961

1. 

يف االجتهتتاد القضتتائي اإلداري اصتزائتتري، ؾتتتد أمثلتتة عديتتدة أختتذت فيهتتا الغرفتتة اإلداريتتة بفكتترة االعتتتداء  أمتتا
    2السيما إذا تعلق األمر بطرد مستأجرة من مسكن، أو القيام دجز الوا  أموال مودعة لدى اظتوثق

 ادلطلب الثاين: كيفية تقدير اخلطأ ادلرفقي
عليهتا القاضتي اإلداري يف عمليتة تقتدير اطتطتأ اظترفقتي النتاتج عتن نشتاط اإلدارة ال توجد قاعتدة اثبتتة يستتند 

 والذي يشكل بطبيعتو خطأ جسيماً، وذلك وفقاً لالعتبارات التالية:

 ف الزمانية وادلكانية الذي يؤدى فيو ادلرفق خدماتو.و الفرع األول: مراعاة الظر 
اطتطتتأ،  أزمنتتة وأمكنتتة ؼتتلفتتة، ؽتتتا ينتتتج عنتتو صتتعوابت يف قتتد راع القضتتاء اإلداري الظتتروف التتم  يقتتع  فيهتتا 

 الظروف :  هفيف ىذه اظتسؤولية معتمدا على ىذ دية اظتهام والوظيفة، صتأ لتخ

 مراعاة الظرف الزماين لتأدية اخلدمة  :أوال 
كحالتتة اطتطتتأ التتذي يقتتع يف الظتتروف العاديتتة متتلتتف حتمتتا عتتن اطتطتتأ التتذي يقتتع يف الظتتروف االستتتثنائية،   

اضترب وانتشار األوب ة أو حدوث اضطراابت أو ثورات ، ألن اظترفق يف الظروف العادية يؤدي خدماتو وفقاً لتقاليتد 
رفق صتتتتعباً أو مستتتتتحيالً يف بعتتتتض تتتتتتتتتتتتتتى اظتتتتتتتتتتتتب  اإلشتتتتراف علتتتتتتتتتتني يصتتتتتتتتت، يف ح3وعتتتتادات تتولتتتتد متتتتن اطتتتتتربة اليوميتتتتة

فيتتف متتن حجتت  اظتستتؤولية اظتلقتتاة علتتى عتتاتق اإلدارة يف ىتتذه األوقتتات، وقتتد يصتتل ، وىتتو متتا يستتتلزم التخ4األحيتتان
، وىو ما اجتو إليتو قضتاء غتلتل الدولتة الفرنستي يف حتال وقتوع خطتأ مرفقتي 5األمر إىل جنيب اإلدارة اظتسؤولية دتاماً 

 .6بتخفيف ىذه اظتسؤولية أو عدم تقريرىا  ائياً 

                                                           
 .183علي خطار شطناوي، مرجع سابق ، ص  -1
 .71ضتسني بن الشيخ  ث ملواي، مرجع سابق ، ص  -2
 .354عبد هللا طلبة، مرجع سابق ، ص  -3
 .218ىنية أزتيد، مرجع سابق ، ص  -4
 .339قيدار عبد القادر صاحل، مرجع سابق ، ص  -5
 .354عبد هللا طلبة، مرجع سابق، ص -6
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 ية اخلدمةمراعاة الظرف ادلكاين لتأد :اثنيا 
أختذ القضتاء اإلداري الفرنستتي بعتني االعتبتار يف تقتتدير جستامة اطتطتأ اظترفقتتي اظتكتان التذي يتتؤدي فيتو اظترفتتق 
خدماتتتو، ديتتث ؾتتتد أن القضتتاء اإلداري يتشتتدد يف معيتتار جستتامة اطتطتتأ ابلنستتبة للمرافتتق التتم ختتدماهتا يف اظتنتتاطق 

أ التتذي يتتؤدي إىل مستتؤولية اإلدارة ومثتتال ذلتتك إدارة الستتجون النائيتتة أو اظتستتتعمرة، ديتتث يتشتتدد يف جستتامة اطتطتت
 .1اظتوجودة يف اظتستعمرات. يف أنو يسام  إذا تعلق األمر مبسؤولية إدارة السجون اظتوجودة داخل األراضي الفرنسية

 الفرع الثاين: مراعاة أعباء ادلرفق وموارده دلواجهة التزاماتو
على عاتق اظترفق وما لديو متن وستائل وإمكانيتات ظتواجهتهتا لتو اعتبتار ال جدال أن جسامة الواجبات اظتلقاة 

 .2يف تقدير جسامة اطتطأ الذي يرتكبو عند تقرير مسؤوليتو عن األعمال الم أيتيها

وانطالقتتتاً ؽتتتتا ستتتبق، فكلمتتتا كانتتتن أعبتتتاء اظترفتتتق جستتتيمة، وكانتتتن متتتوارده ضتتتعيفة، تشتتتدد اجمللتتتل يف درجتتتة 
 .3أعباء اظترفق قليلة وموارده كبرية فهو يتساىل يف درجة جسامة اطتطأ اظترفقي جسامة اطتطأ، اما إذا كانن

وقد طبق غتلتل الدولتة ىتذا اظتعيتار فيمتا يتعلتق بصتيانة طترق اظتالحتة البحريتة، فترفض اضتكت  مبستؤولية اإلدارة 
ادث وقتع عن حادث غرق احدى السفن نتيجة إللقاء غتهول جسما صلبا يف إحتدى القنتوات، حيتث ثبتن أن اضتت

عقتتب إلقتتاء اصتستت  الصتتلب بقليتتل، ومل يكتتن لتتدى القتتائمني علتتى القنتتاة الوقتتن الكتتايف الكتشتتاف اضتتتادث، كمتتا مل 
 .4يكن ىناك ما يسرتعي انتباىه ، وليل من اظتعقول إلزامه  ابلكشف عن قاع القناة ابستمرار

اجتماعيتتا وطبيعتتة واجباهتتتا فقتتد تشتتدد  إن مراعتتاة طبيعتتة اظترفتتق وأقتيتتتو االجتماعيتتة نظتترا ألقتيتتة بعتتض اظترافتتق
القضاء اإلداري يف درجة اطتطأ اظترفقي فهكذا يتطلب يف جستامة اطتطتأ اظتنستوب إىل مرفتق البتوليل ومرفتق الصتحة 

فمرفتق البتوليل  أن يكتون خطتأ جستيما وخطترا متصتفا ان اطتطتأ ظتاىر الوضتوح وعلتى درجتة خاصتة متن اصتستامة،
تعتتتترب ىامتتتة ،وكتتتذا اظترافتتتق  اجتماعيتتتاايتتتة النظتتتام العتتتام وإذا متتتا قيستتتن خدماتتتتو متتتثال التتتذي يهتتتدف ويستتتعى إىل زت

الصتتحية حيتتث تقتتدم اظتستشتتفيات واظتصتتحات ختتدمات أساستتية للمجتمتتع لتتذلك تطلتتب القضتتاء اإلداري يف قيتتام 
 .5مسؤولية ىذه اظترافق إثبات خطأ جسي  على شكل خاص
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 مراعاة عالقة ادلتضرر ابدلرفق: الفرع الثالث 
نتيتتز القضتتاء اإلداري بتتني متتا إذا كتتان اظتتضتترر مستتتفيداً متتن اظترفتتق التتذي تستتبب يف الضتترر، أو غتتري مستتتفيد 
منو، فهو كقاعدة عامة يتطلتب درجتة أكترب متن اطتطتأ فيمتا لتو كتان اظتتضترر مستتفيداً متن اظترفتق، ويتستاىل إذا كتان 

رة متتن اظترفتتق اي يف مقابتتل الضتترر التتذي أصتتابو متتن اظتضتترور ال عالقتتة ابظترفتتق، ألنتتو يف ىتتذه اضتالتتة مل يستتتفد مباشتت
ة متن ختدمات اظترفتق أو كتان مضتطراً لتذلك دكمتا نتيتز أيضتا فيمتا إذا كتان اظتستتفيد صتتأ ؼتتتاراً لالستتفا،نشاط اظترفق

أو كان لتصل على اطتدمة غتاان أو مبقابتل،  كمتا ينظتر القضتاء كتذلك إىل دور اظتضترور يف اطتطتأ ىتل ىتو إكتتايب أم 
    .1سلل ويقدر مدى مساقتتو فيو وعلى أساسو يقدر القاضي اإلداري التعويض
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 خالصة الفصل
يعتترف اطتطتتأ اظترفقتتي أنتتو الفعتتل التتذي ينستتب إىل اظترفتتق حتتى ولتتو قتتام بتتو متتاداي أحتتد اظتتتوظفني وؾتتتد اطتطتتأ 

واإلعمتتال اظتاديتتة منهتتا االعتتتداء اظتتتادي، إن  اظترفقتتي يتجلتتى يف اإلعمتتال القانونيتتة لتت دارة يف شتتق القتترارات اإلداريتتة،
عيتتتب مشتتتروعية القتتترارات اإلداريتتتة يصتتتيب األركتتتان الشتتتكلية واظتوضتتتوعية للقتتترار اإلداري وختتتتتف متتتن حيتتتث إقرارىتتتا 

 .ظتسؤولية اإلدارة

كتون يف أصتلو خطتا شخصتياً وقتد يكتون غتهتوال، صتادر متن موظتف ويتحملتو يالحظنا أن اطتطأ اظترفقي قد 
اظترفتتق العتبتتارات عمليتتة وقانونيتتة، استتتنادا إىل نظتترايت فقهيتتة وقضتتائية وضتتعة جلهتتا ضتمايتتة اظتوظتتف أثنتتاء ومبناستتبة 

لتفرقتة بتني اطتطتأ وقد تبه الفقتو والقضتاء غتموعتة متن اظتعتايري  ،زتاية اظتضرور على حد سواء وكذلك دية الوظيفة  
اظترفقتتي واطتطتتأ الشخصتتي أمتتا اظتشتترع اصتزائتتري فأختتذ مبعيتتار متتدى انفصتتال اطتطتتأ عتتن الوظيفتتة يف بعتتض النصتتوص 

 التشريعية.

أما يف غتال األعمال اظتادية منهتا االعتتداء اظتتادي، ىتو اظتستاس ابضتترايت الفرديتة واظتلكيتة اطتاصتة اظتبته علتى 
تقيتتد بقاعتتدة ػتتتددة معتمتتدا علتتى تقتتدير اطتطتتأ النتتاتج عتتن اظترفتتق وفتتق ياإلداري مل  اطتطتتأ اصتستتي ، علمتتا أن القضتتاء

ظتتروف زمانيتتة ومكانيتتة معينتتة، وظتتروف  ديتتة الوظيفتتة حيتتث ميتتز بتتني اطتطتتأ اصتستتي  واطتطتتأ البستتيط وفتتق ظتتروف 
ض علتتى اإلدارة نشتتاط اظترفتتق، ووضتتعية اظتستتتفيد متتن اطتدمتتة ، كمتتا ال ننستتى أن اظتتضتترر لتتو أن يرفتتع دعتتوى التعتتوي

القضتتتاء اإلداري أو علتتتى اظتوظتتتف أمتتتام القضتتاء العتتتادي والطتتترف اظتتتتدعي عليتتتو رفتتتع دعتتتوى  ماظتتستتببة يف الضتتترر أمتتتا
 الرجوع إن رأى ذلك والعكل وال يستفيد اظتضرور سوى من تعويض واحد .



 

 التعىيض لذعىي يالقانىن النظام : الفصل الثاني
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لدعوى التعويض يالنظام القانون   



 التعويضالنظام القانوين لدعوى                              الثاين                                       الفصل
 

  

42 

 دتهيد 
يف الدولتتة أو الواليتتة أو البلديتتة أو إحتتدى اظتؤسستتات  ؽتتتثالاترفتتع التتدعوى اإلداريتتة دائمتتا ضتتد اإلدارة العامتتة 
ق إ م إ ج، وسنستتعرض يف ىتذا  09-08متن القتانون  800العمومية ذات الصبغة اإلدارية، ىذا ما حددتتو اظتتادة 

 الفصل دعوى التعويض اإلدارية الم تدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل .

عندما تتوفر أركان اظتسؤولية اإلدارية على أساس اطتطأ،  يت مرحلة رفع الدعوى اإلدارية، الم اشترتط اظتشترع 
اصتزائري كغريه من التشريعات، شروط لرفعها أمام القضاء اإلداري منها شروط عامة ومنها شروط خاصتة متمثلتة يف 

يمتتي والنتتوعي التتذي يعتتترب متتن النظتتام العتتام يف القضتتاء الصتتفة واظتصتتلحة وعريضتتة افتتتتاح التتدعوى واالختصتتاص اإلقل
وذلتتتك يف اإلداري، وشتتتروط خاصتتتة متمثلتتتة يف اظتيعتتتاد والتتتتظل  اإلداري وحتديتتتد اصتهتتتة اإلداريتتتة اظتستتتؤولة عتتتن الضتتترر 

 .اظتبحث األول

نستتتعرض يف اظتبحتتث الثتتاين حتضتتري ملتتف القضتتية علتتى مستتتوى اوكمتتة اإلداريتتة وتعيتتني قاضتتي مقرر،إضتتافة 
إىل مبادن التعويض الم يستند إليو القاضتي، واريتخ التعتويض واضتكت  ابلتعتويض ونوعيتو العيتين والنقتدي، علمتا أن 
اظتشرع حدد إجراءات لتنفيذ األحكتام اإلداريتة ابتتداء متن التبليتر، وإعطتاء مهلتة لت دارة لتنفيتذ، وكتذا ستنبني الطترق 

ختيتتاري لتت دارة ومتتا قتتد ينتتتج عنتتو متتن مستتؤولية جزائيتتة استتتنادا إىل البديلتتة التتم فرضتتها اظتشتترع جتتراء عتتدم التنفيتتذ اال
 قانون العقوابت اصتزائري. 

النظام القانوين لدعوى التعويض مقس  : تتتتتتاظتدون بعنوان ب الثاينومن خالل ما تقدم قمنا بتقسي  الفصل 
 إىل مبحثني: 

 .اإلدارية التعويض لدعوى واخلاصة العامة الشروط: األول ادلبحث

 وتنفيذه التعويض وتقدير الدعوى رفع إجراءات :الثاين ادلبحث
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 ادلبحث األول: الشروط العامة واخلاصة لدعوى التعويض اإلدارية
من البديهي يف العمل القضائي سواء كان القضاء العادي أو القضاء اإلداري وجود شروط لرفع الدعاوى  

الذاتية  الدعوى القضائية "  عرفها الدكتور عمار عوابدي ا االقضائية ومنها دعوى التعويض اإلدارية الم تعرف 
والشكليات ائية  ادلختصة طبقا اجلهات القض أمام يرفعها أصحاب الصفة وادلصلحةالي حيركها و 

ألضرار الي أصابت حقوقهم بفعل واإلجراءات ادلقررة قانوان للمطالبة ابلتعويض الكامل ن والعادل والالزم 
وىناك شروط عامة وشروط خاصة وجب التقيد هبا من أصحاب الشأن، إن   1".... والضار النشاط اإلداري 

عدم االلتزام هبذه الشكليات واإلجراءات ينتج عنو بطالن اإلجراءات أمام القضاء وىذا ما نص عليو قانون 
 ( . 09-08اإلجراءات اظتدنية واإلدارية اصتزائري رق   )

 الشروط العامة لدعوى التعويض اإلدارية  :ادلطلب األول
إن علتى اظتتتدعي رافتع التتدعوى أن تتتتوفر فيتو شتتروط معينتة إضتتافة إىل اظتتتدعي عليتو متتن أجتل التقتتدم للجهتتات 
القضتتائية إليتتداع دعتتواه اإلداريتتة، ومنهتتتا شتترط الصتتفة واظتصتتلحة ومتتا يتعلتتتق ابلعريضتتة متتن حيتتث بياانهتتتا وشتتتروطها 

إضتتافة إىل  09-08متتن قتتانون اإلجتتراءات اإلداريتتة واظتدنيتتة  816واظتتتادة   15و 14الشتتكلية حستتب نتتص اظتتتادتني 
 الشروط اظتتعلقة ابالختصاص اإلقليمي والنوعي وشرط عريضة افتتاح الدعوى. 

 شرطي الصفة وادلصلحة يف التقاضي :الفرع األول  
قيام أي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي برفع دعوى إدارية البد متن تتوفر شترط الصتفة واظتصتلحة يف  إن

التقاضتتتي، علمتتتا أن اظتشتتترع اصتزائتتتري مل يعتتترف الصتتتفة، واظتصتتتلحة ىتتتي أستتتاس متتتن أستتتل التقاضتتتي حتتتى ال يكتتتون 
 اللجوء إىل القضاء عبثي. 

 الصفة :أوال 
، شترط 2ي وىتو التذي يباشتر دعتواه متن أجتل زتايتة ىتذا اضتتقكتب أن ترفع الدعوى من صاحب اضتق اظتتدع

الصتتتتفة يف دعتتتتوى التعتتتتويض، فتعتتتتين كتتتتتب أن ترفتتتتع دعتتتتوى التعتتتتويض متتتتن صتتتتاحب اظتركتتتتز القتتتتانوين التتتتذايت أو اضتتتتتق 
القتتتي  أو الوصتتتي عليتتتو، ىتتتذا ابلنستتتبة ليفتتتراد  الشخصتتتي اظتكتستتتب شخصتتتيا، أو بواستتتطة انئبتتتو ووكيلتتتو القتتتانوين، أو

أمتا الصتفة يف الستلطات اإلداريتة اظتختصتة فيجتب أن ترفتع دعتوى  اظتتدعي علتيه  يف التعتويض اإلداريتة،اظتتدعيني أو 

                                                           

.255مرجع سابق ،ص. 4،  ط ، نظرية ادلسؤولية اإلداريةعمار عوابدي - 1  
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التعويض من أو ضتساب اإلدارة العامة والوظيفة اإلدارية يف الدولتة مثتل التوزراء ابلنستبة للتدعاوى القضتائية التم ترفتع 
و متن التتوالايت أو رأستتاء البلتدايت ابلنستتبة للتتدعاوى متن أو علتتى الدولتتة، التوالة ابلنستتبة للتتدعاوى التم ترفتتع علتتى أ

 .1الم ترفع من أو على البلدايت واظتديرون العامون للمؤسسات العامة اإلدارية

تفوض النصوص اطتاصة أحياان بعض أعوان الدولة لتمثيلها نيابة عن التوزير اظتعتين،ونلمل ىتذه التفتويض يف 
ية وغريىا، ففي رتيع اضتاالت فوضن النصوص أحتد اظتتوظفني العمتوميني قانون الضرائب، ويف قانون األمالك الوطن

لتمثيل الدولة يف الدعاوى الم تكون طرفتا فيهتا ستواء كمتدعي أو كمتدعي عليتو، بتدال عتن التوزير، ويف غتتال أمتالك 
اظتتعلتتق الدولتة، فتتإن النصتتوص مشتوبة بنتتوع متتن االختتتالف وأحيتاان التنتتاقض وىكتتذا، فإنتتو حستب اظترستتوم التنفيتتذي 

بتنظتتي  متتديرايت أمتتالك الدولتتة دتثتتل الدولتتة أمتتام اوتتاك  واجملتتالل القضتتائية متتن قبتتل " متتدير أمتتالك الدولتتة واضتفتت  
 .  2العقاري على مستوى الوالية "

ال جيـــوز ألي شـــخص ق إ م إ ج وجتتتاء فيهتتتا :"  09-08متتتن القتتتانون  13وذلتتتك متتتا ورد يف نتتتص اظتتتتادة 
مصلحة قائمة أو زلتملة يقرىا القانون، يثري القاضي انعدام الصـفة يف ادلـدعى  التقاضي ما مل تكن لو صفة، أو

 .   3أو يف ادلدعى عليو، كما يثري تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما أشرتطو القانون "

 ادلصلحة :اثنيا 
إىل اصتهتات القضتائية اظتختصتة للمطالبتة  اظتصلحة ىي اظتنفعة والفائدة الم لتققها اظتتدعي متن عمليتة إلتجائتو

ابضتقتتوق والتعتتويض عتتن األضتترار التتم أصتتابتو ويتحقتتق ويوجتتد شتترط اظتصتتلحة لرفتتع وقبتتول دعتتوى التعتتويض اإلداريتتة 
عنتتتدما يكتتتون الشتتتخص يف مركتتتز قتتتانوين شخصتتتي وذايت، وأن يكتتتون صتتتاحب حتتتق شخصتتتي مكتستتتب ومعلتتتوم يف 

 . 4ية القانونية والقضائية بصورة مسبقةالنظام القانوين السائد ومقررة لو اضتما

علتتتى أنتتتو ال كتتتتوز ألي شتتتخص التقاضتتتي متتتا مل تكتتتن لتتتو مصتتتلحة قائمتتتة أو ػتتملتتتة يقرىتتتا ق إ م إ وإشتتترتط 
 القانون، فاظتصحة ليسن شرطا لقبول الدعوى، بل ىي أساس قبول أي طلب أو دفع أو طعن يف حك .

                                                           

 اصتامعية، اظتطبوعات ديوان ،3ط ،2) نظرية الدعوى اإلدارية( ج اجلزائري القضائي النظام يف االدارية للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار - 1
  627ص  ،2004اصتزائر،

, 319-318،ص 2013، ديوان اظتطبوعات اصتامعية ، اصتزائر  6ط ،1ج ،ادلبادئ العامة للمنازعات اإلداريةمسعود شيهوب،  - 2  
  .23/04/2008يف صادرة  ،21 ، ع، يتضمن قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية،ج ر2008فرباير  25مؤرخ يف  09-08من القانون رق   13اظتادة - 3
. 624مرجع سابق ، ،اجلزائري القضائي النظام يف االدارية للمنازعات العامة النظريةعمار عوابدي،  - 4  
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ىل حتتق، مبعتته أن يكتتون موضتوع التتدعوى اظتطالبتتة دتتق أو مبعتته أن تستتتند اظتصتلحة إجيـب أن تكــون قــانوان:  -1
مبركز قانوين أو التعتويض عتن ضترر، وال يكتون قبتول دعتوى إذا كانتن غتري قانونيتة مبعته ؼتالفتهتا النظتام العتام 

 .  1وافداب 
أي أن يكون صاحب اظتركز القانوين الذايت أو اضتتق الشخصتي اظتكتستب جيب أن تكون شخصية ومباشرة:  -2

رافتتع دعتتوى التعتتويض أو متتن يقتتوم مقامتتو قتتانوان مثتتل النائتتب والوكيتتل والوصتتي والقتتي  ، اضتتتارس ،وتكتتون ىتتو 
 ىذه اظتصلحة مباشرة عندما يصيب الضرر اظتركز القانوين ويؤثر فيو الضرر مباشرة .

ــة : -3 أن يكتتون صتتاحب اضتتتق قتتد وقتتع عليتتو ابلفعتتل الضتترر وإن الضتترر جيــب أن تكــون ادلصــلحة قائمــة وحال
زال قائمتتا وموجتتودا، أمتتا إذا كتتان الضتترر ػتتتتمال فاألصتتل العتتام أنتتو ال كتتتوز للقاضتتي اظتختتتص أن يقبتتل إذا  متتا

 . 2كان الضرر غري قائ  وإفتا ػتتمل الوقوع

ي التمييتتز بتتني اظتصتتلحة اظتاديتتة ) ماليتتة أو جستتمانية ( اظتصتتلحة اظتعنويتتة ) اظتستتاس بستتمعة الشتتخص ( وكتتتر 
أن شخصتتية ختتتص فتترد واحتتد، نتكتتن أن تكتتون رتاعيتتة ختتتص رتاعتتة معينتتة كمتتا ىتتو  وإذا كتتان األصتتل يف اظتصتتلحة

  .3اضتال يف الدعوى النقابية

واظتصتتلحة يف اظتبتتادن اظتستتتقرة يف فقتتو القتتانون، فهتتذه اظتنفعتتة تشتتكل التتدافع وراء رفتتع التتدعوى واعتتتدف متتن 
بتتدعاوى ال فائتتدة  االنشتتغالاء متتن لقبتتول، تنزيهتتاً للقضتتحتريكهتتا، فتتال دعتتوى متتن دون مصتتلحة حتتتن طائلتتة عتتدم ا

عمليتتتة منهتتتا، واظتصتتتلحة ال تنحصتتتر يف اصتانتتتب اظتتتتادي فقتتتط بتتتل تتعتتتداه إىل اصتانتتتب اظتعنتتتوي كتتتالتعويض عتتتن متتتل 
 .4الكرامة والشعور

لتتدى بعتتض الفقهتتاء ليستتن شتترط لقبتتول التتدعوى، وإفتتتا ىتتي شتترط لصتتحة إجراءاهتتتا، فتتإذا  ابلنســبة للىليــة
ابشتتر التتدعوى متتن ىتتو لتتيل أىتتال ظتباشتترهتا كانتتن دعتتواه مقبولتتة ولكتتن إجتتراءات اطتصتتومة تكتتون ابطلتتة ويبتتدو أن 

                                                           

. 16مرجع سابق، ص  حسني فركتة، - 1  
. 626، ص اجلزائري القضائي النظام يف االدارية للمنازعات العامة النظرية ،عمار عوابدي -  2  

. 191.192ص  ،2013، اصتزائر ىوىو، ،دار 2،طواختصاص عمل تنظيم اإلداري القضاء يف الوجيز هللا، عطاء بوزتيدة -   3  
مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة اظتاسرت يف اضتقوق،  ،اإلدارية يف اجلزائرإجراءات التقاضي أمام اذليئات القضائية عامر أزتد ابي،  -4

  . 15، ص 2015-2014جامعة دمحم خيضر بسكرة، كلية اضتقوق والعلوم السياسية، ختصص قانون إداري،
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بتتتتبطالن  ق إ م إ (ضتتتتمن التتتتدفع 64اظتشتتتترع اصتزائتتتتري قتتتتد أختتتتذ هبتتتتذا التتتترأي، فقتتتتد نتتتتص علتتتتى األىليتتتتة يف اظتتتتتادة )
 .1ق إ م إ (   65اإلجراءات وجعلها من النظام العام يثريىا القاضي تلقائيا ) اظتادة 

و تتوقتتف قتتدرة الشتتخص الطبيعتتي يف التصتترف علتتى دتتعتتو ابلشخصتتية القانونيتتة،كما حتتددت يف نتتص اظتتتادة 
اظتدنية، ومنهتا اضتتق يف التقاضتي  من القانون اظتدين، وتبدأ بتمام والدتو حيا وتنتهي بوفاتو،ويتمتع اضتنني دقوقو 25

( ستنة متمتعتا بقتواه العقليتة ومل لتجتر عليتو 19بشرط أن يولد حيا ويشرتط يف الشتخص الطبيعتي بلتون ستن الرشتد )
 (2اظتتضمن قانون األسرة اظتعدل واظتتم  11-84من القانون  86من القانون اظتدين و 40)اظتادة 

متتن ق إ م إ علتتى اصتهتتات التتم دتلتتك األىليتتة العامتتة وؽتثلهتتا  828أمتتا أىليتتة الشتتخص اظتعنتتوي نصتتن اظتتتادة 
مــع مراعــاة النصــوص اخلاصــة، عنــدما تكــون الدولــة أو الواليــة أو البلديــة أو ادلؤسســات ذات القتتانوين وىتتي :"

الصـــيغة اإلداريـــة طرفـــا يف الـــدعوى بصـــفة مـــدعي أو مـــدعي عليـــو، دتثـــل بواســـطة الـــوزير ادلع ،الـــوا ، رئـــي  
 ".3الشعيب البلدي، على التوا ، وادلمثل القانوين ابلنسبة للمؤسسة ذات الصيغة اإلداريةاجملل  

 شروط وبياانت العريضة: الفرع الثاين 
نتتص قتتانون اإلجتتراءات اإلداريتتة واظتدنيتتة علتتى وجتتوب وإلزاميتتة العريضتتة يف التتدعاوى عنتتد اللجتتوء إىل القضتتاء 

وتودع العريضة بكتابة ضبط اوكمتة متن طترف اظتتدعي أو وكيلتو وفتق  من نفل القانون، 14وىذا ما جاء يف اظتادة 
 شروط وبياانت ػتددة .

 بياانت عريضة افتتاح الدعوى :أوال 
جيـــب أن تتضـــمن عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى البيـــاانت ( متتتن نفتتتل القتتتانون علتتتى أنتتتو " 816نصتتتن اظتتتتادة )

جيـب أن تتضـمن عريضـة افتتـاح :" نـص ادلـادة  ( من ىذه القـانون وابلرجـوع إىل51ادلنصوص عليها يف ادلادة )
 الدعوى، حتت طائلة عدم قبوذلا شكال، البياانت اآلتية :

 اصتهة القضائية الم ترفع أمامها الدعوى.  -1
 اس  ولقب اظتدعى وموطنو . -2
 اس  ولقب وموطن اظتدعى عليو، فإن مل يكن لو موطن معلوم فأخر موطن لو . -3

                                                           

322.323مرجع سابق ، ص   مسعود شيهوب، - 1  

. 188بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص - 2  

، السابق ذكره. 09-08من القانون  828أنظر اظتاددة - 3  
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 ص اظتعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ؽتثلو القانوين أو اإلتفاقياإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخ -4
 عرضا موجزا للوقائع  والطلبات والوسائل الم تؤسل عليها الدعوى . -5
   1اإلشارة عند االقتضاء إىل اظتستندات والواثئق اظتؤيدة للدعوى. -6

 شروط عريضة افتتاح الدعوى اإلدارية :اثنيا
" وتتجلتتى خاصتية الكتابتتة، يف أول  الكتابــةخصتائص التتدعوى اإلداريتة "  متتنشـرط الكتابــة يف العريضـة: (أ 

إجتتراء متتن إجتتراءات التتدعوى، أال وىتتو العريضتتة، التتم كتتتب أن تكتتون مكتوبتتة، وبطبيعتتة اضتتتال فتتإن شتترط 
"التتذي يفتتت  اجملتتتال التصــريا الشــفوي"الكتابتتة "ىنتتا يتتوفر متتزااي الدقتتة وثبتتات طلبتتات اظتتتتدعي، عكتتل "

الدقتتة أحيتتاان يف حتديتتد الطلبتتات والكتابتتة التتم يعتتتد هبتتا ىنتتا ليستتن أي كتابتتة، وفتتتا ىتتي  للتتتأويالت ولعتتدم
تلتتك التتم  ختتذ شتتكل عريضتتة تتتودع لتتدى أمانتتة الضتتبط، مقابتتل وصتتل تستتجيلها يف ستتجالت التتدعاوى، 

 .2بعد دفع رسومها القضائية
  يتة اظتتدعي موطنتو، وىويتة وتتمثتل ىتذه البيتاانت يف ىو  بيتاانت أطتراف اطتصتومةبياانت أطراف اخلصـومة: (ب 

اظتتتدعي عليتتو وموطنتتو، ولكتتون اظتتتدعى عليتتو يف ىتتذه التتدعوى دائمتتا ىتتي الستتلطة اإلداريتتة والتتم تتجستتد يف 
شتتتخص معنتتتوي، فيجتتتب اإلشتتتارة إىل تستتتمية وطبيعتتتة الشتتتخص اظتعنتتتوي ومقتتتره وصتتتفة ؽتثلتتتو القتتتانوين أو 

 .3اإلتفاقي
علتتى متتن ق إ م إ  25واظتتتادة  15نصتتن اظتتتدة أن تتضــمن العريضــة ملخــص علــى ادلوضــوع والطلبــات: (ج 

ضتترورة تضتتمن العارضتتة عتترض للوقتتائع والطلبتتات والوستتائل التتم تؤستتل عليهتتا التتدعوى، مث حتليتتل مناقشتتة 
تلك األسانيد واضتجج، تقد  طلبتات التم يلتتمل فيهتا اظتتدعي متن القضتاء أن لتكت  لتو بتو، ىتذا التقتد  

ناقشتتتتو طلتتتب اظتتتتدعي متتتن ختتتالل معرفتتتة مزاعمتتتو وحججتتتو، ىتتتو التتتذي يتتتتي  للخصتتت  أن يقتتتدم دفاعتتتو وم
 .  4ليمارس حق الدفاع عن نفسو

                                                           
 .، السابق ذكره 09-08من القانون  ، 15،اظتادة  816اظتادة أنظر  - 1

.  291.292مسعود شيهوب، مرجع سابق ، ص - 2  
 اظتنازعات ختصص العام، القانون يف اظتاجستري شهادة لنيل مكملة مذكرة ،ادلشروعة غري اإلدارية القرارات عن التعويض دعوى إنتان، جابر - 3

 . 110 ص،  2017- 2016جيجل، ،جامعة السياسية والعلوم اضتقوق كلية اإلدارية،
  . 38ص  مرجع سابق، عامر أزتد ابي،-4
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إمكانية تقد  عريضتة رتاعيتة إذا كتان األصتل يف العريضتة أ تا تقتدم متن شتخص واحتد ضتد قترار واحتد، فتإن تقتد  
ار إداري واحتتتد عريضتتتة رتاعيتتتة ؽتكنتتتة وعرفتتتن العريضتتتة اصتماعيتتتة ا تتتا : تلتتتك اظترفوعتتتة متتتن متتتدعيني فتتتأكثر ضتتتد قتتتر 

 .1ومبوجب عريضة واحدة )معيار عددي(

وختضتتع دعتتاوى الضتترائب والرستتوم إىل حتتق الطتتابع، ولتتذلك فتتإن العريضتتة ال بتتد أن حتتترر علتتى ورق متتدمون 
، ولكتن دون أن تتنص علتى بءات اصتنائية مستعملة صيغة الوجو ( من قانون اإلجرا23/1نصن على ذلك اظتادة )

عتتتتدم قبتتتتول العريضتتتتة غتتتتري اظتستتتتتوفاة عتتتتتذا الشتتتترط، يثتتتتور التستتتتاأل حتتتتول طبيعتتتتة عيتتتتب الطتتتتابع، ومتتتتا إذا كتتتتان نتكتتتتن 
تصتتتحيحو؟ إن اإلجابتتتة موجتتتودة يف االجتهتتتاد القضتتتائي اإلداري للمحكمتتتة العليتتتا، التتتذي استتتتقر علتتتى عتتتدم قبتتتول 

 .  2رائب العرائض الم ال تستويف شرط الطابع يف مواد الض

كمتتا يتتودع بكتابتتة ضتتبط اوكمتتة اإلداريتتة عتتددا كافيتتا متتن صتتور العريضتتة بعتتدد األشتتخاص اظتطلتتوب إعال تت  
ابلعريضتتة وكتتتب أن يتطتتابق األصتتل متتع نستتخ العريضتتة واظتستتتندات، وكتتتب أن توقتتع العريضتتة متتن ػتتتام مقيتتد ةتتدول 

اء جوىري كتب أن تستوفيو العريضتة، وإال كانتن ابطلتة اوامني، ؽتا يتعني القول أن توقيع العريضة من ػتام ىو إجر 
 .3شكال

أوجتتب اظتشتترع وجتتوب التمثيتتل يف اظتنازعتتات اإلداريتتة مبحتتامي شــرط توقيــع العريضــة مــن طــرف زلــامي: (د 
:" دتثيل اخلصوم مبحامي وجويب أمام احملكمة اإلدارية، حتث طائلـة عـدم من ق إ م إ  826بنص اظتادة 

:" متتتن ق إ م إ 827"، أمتتتا االستتتثناء التتتوارد علتتتى التمثيتتل الوجتتتويب مبحتتتام نصتتن اظتتتتادة القبــول العريضـــة
، أعــاله مــن التمثيــل الــو جــويب مبحــام يف 088تعفــى الدولــة واألشــخاص ادلعنويــة ادلــذكورة يف ادلــادة 

" أي أنتتتتتو معفتتتتتاة حصتتتتترا متتتتتن التمثيتتتتتل مبحتتتتتام وتربيتتتتتر ىتتتتتذا أن ىتتتتتذه اإلدعـــــاء أو يف الـــــدفاع أو التـــــدخل
خاص دتلتك كفتاءات بشتترية أو إطتارات إبمكا تا تستيري ملتتف اظتنازعتة دون اضتاجتة للجتوء إىل ػتتتامي األشت

، تكتون العريضتة موقعتة متن قبتل ػتتامي يوكلتو اظتتدعي لتقتد  دعتواه ودتثيلتو أمتام القضتاء 4وترشيدا للنفقات
 . 5اإلداري يف رتيع إجراءات اواكمة 

                                                           

194بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص .-
1  

.  324.325مسعود شيهوب، مرجع سابق ، ص  - 2  
. 352فركتة حسني، مرجع سابق ،ص - 3  
. 38عامر ابي أزتد، مرجع سابق، ص  - 4  
. 367حسني فركتة ،مرجع سابق،ص  -  5  
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 شرط حتديد االختصاص القضائي يف دعوى التعويض :الفرع الثالث 
متتتتن شتتتتروط رفتتتتع التتتتدعوى اإلداريتتتتة حتديتتتتد االختصتتتتاص القضتتتتائي، ستتتتواء كتتتتان القضتتتتاء العتتتتادي أو القضتتتتاء 
اإلداري، بشتتقيهما اإلقليمتتي والنتتوعي اظتختتتص يف الفصتتل يف التتدعوى، وعلتتى القاضتتي التأكتتد متتن التحديتتد التتدقيق 

لتتتدعوى إلعتبتتتار أن االختصتتتاص اإلقليمتتتي والنتتتوعي يف القضتتتاء اإلداري متتتن لالختصتتتاص قبتتتل الفصتتتل يف موضتتتوع ا
 النظام العام.

 االختصاص اإلقليمي :أوال
ختتص اوكمتة اإلداريتة ابظتنازعتات اإلداريتة اطتاصتة ابظتصتاحل اإلداريتة واعتي تات العامتة اإلداريتة التم تكتون متن 

اص مكانيا بني اواك  اإلدارية ىو تيسري نظتر اظتنازعتة أمتام نطاق إقليمي معني، وظتا كان  اعتدف من توزيع االختص
اوتتاك  اإلداريتتة واألقتترب إىل اصتهتتات اإلداريتتة اظتوجتتودة هبتتا عناصتتر اظتنازعتتة وأوراقهتتا وابلتتتا  فتتإن التتدعوى ترفتتع علتتى 

          .      1اصتهة اإلدارية الم اختذت القرار أمام اوكمة اإلدارية الم يؤول إليها االختصاص

يتحـــدد االختصـــاص قتتتانون اإلجتتتراءات اظتدنيتتتة واإلداريتتتة :"  09-08متتتن القتتتانون  803كمتتتا جتتتاء يف نتتتص اظتتتتادة 
 . 2من ىذا القانون" 70و 73اإلقليمي للمحاكم اإلدارية طبقا للمادتني 

اظتتعلتق ابختصاصتات  01-98متن القتانون العضتوي  09ولصوص اختصاص غتلل الدولة متن نتص اظتتادة 
القتانون " لكتن تعتديال حتدث مبوجتب   يفصل رلل  الدولة ابتـدائيا واائيـامبجلل الدولة تنظيمو وعملو افتيتة :"

 01-98للقيننوى العويور ر ين ون الوعيل  االوي  2011يونييو ني    26الوؤرخ في     13-11العضوي رق  

التتم صتتيفن   9غتموعتتة متتن اظتتتواد منهتتا نتتص اظتتتادة  ، الو علييق خنص صنتيينل هالييل اللاليي  اع ليويي  ا وليي 
خيــتص رللــ  الدولـة كدرجــة أوىل وأخــرية ابلفصــل يف دعـاوى اإللغــاء والتفســري وتقــدير ادلشــروعية يف كتاأليت :"

القـــرارات اإلداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات اإلداريـــة ادلركزيـــة واذليئـــات العموميـــة الوطنيـــة وادلنظمـــات ادلهنيـــة 
 .  3يضا يف القضااي ادلخولة لو مبوجب نصوص خاصة "الوطنية، وخيتص أ

                                                           

. 337 رجع نفسو، ص، فركتة حسني -
1  

،مرجع سابق . 09-08، من القانون  803انظر اظتادة   2  
67  بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص -

3  
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 االختصاص النوعي :اثنيا
تنشــأ زلــاكم إداريـة كجهــات قضــائية للقــانون علتى أنتتو :" 02-98( متن القتتانون 1/1نصتن اظتتتادة األوىل )

نفتتل الفكتترة بنصتتها :"تنشتتأ  356-98متتن اظترستتوم التنفيتتذي  02وجستتدت اظتتتادة العــام يف ادلــادة اإلداريــة ...."
( ػتكمتتة إداريتتة كجهتتات قضتتائية للقتتانون العتتام يف اظتتتادة اإلداريتتة "، 31عتترب كامتتل التترتاب التتوطين إحتتدى وثالثتتون )

 .    1ػتكمة إدارية 48إىل  195-11من اظترسوم التنفيذي  02ورفع عددىا مبوجب نص اظتادة 

ابلنتتزاع التتم تكتتون الدولتتة طرفتتا فيهتتا والواليتتة أو البلديتتة أو يقتتوم ىتتذا اظتعيتتار علتتى اختصتتاص اوكمتتة اإلداريتتة 
إحتتدى اظتؤسستتات العموميتتة ذات الصتتبة اإلداريتتة، مبعتته أنتتو يكفتتي لتكتتون اوكمتتة اإلداريتتة ؼتتصتتة أن يكتتون النتتزاع 
أحتتد طرفيتتتو شتتتخص متتتن أشتتتخاص القتتتانون العتتتام، وأن الضتتتابط األساستتتي لتحديتتتد اختصتتتاص اوتتتاك  اإلداريتتتة ىتتتو 

اصتهتتة اإلداريتتة ابظتنازعتتة واضتكمتتة التتم استتتهدفها اظتشتترع ىتتو ختصتتيص قاضتتي إداري للنظتتر يف قضتتااي اإلدارة  اتصتتال
 . 2واظتواطنني

متن قتانون اإلجتراءات اظتدنيتة واإلداريتة، مبتا عتتا متن واليتة  801و 800وختتص اواك  اإلدارية، طبقا للمادة  
الدعاوى اإلدارية ىي:دعوى اإللغاء، دعوى التفسري، دعتوى تقتدير  عامة ابلنسبة للمنازعات اإلدارية، مبجموعة من

اظتشتتروعية، دعتتوى التعتتويض، ودعتتاوى إداريتتة أختترى ختتتتص هبتتا مبوجتتب نصتتوص خاصتتة، مثتتل اظتنازعتتات االنتخابيتتة 
 . 3والضريبية، والصفقات العمومية

طتتترف النتتتزاع، أي كمتتتا ختتتتتص ابلفصتتتل يف دعتتتاوى القضتتتاء الكامتتتل مهمتتتا كانتتتن طبيعتتتة الشتتتخص اظتعنتتتوي 
)ق إ م  02/ 809بغض النظر عما إذا كانن اإلدارة مركزية أو متواجدة على اظتستوى اولي مع مراعتاة نتص اظتتادة 

إ ( لصتتتتوص مستتتتألة االرتبتتتتاط، وجتتتتدر اإلشتتتتارة إىل أن القتتتتانون اصتديتتتتد استتتتتعمل مصتتتتطل  قضتتتتاء كامتتتتل يف اظتتتتتادة 
 .                                                4عمال الفقهي عتذا النوع من الدعاوىمنو دتاشيا مع القانون اظتقارن واالست 801/02

حيتتث  09-08متتن القتتانون  903 -902ولصتتوص اختصتتاص النتتوعي جمللتتل الدولتتة نصتتن عليتتو اظتتتادتني 
خيـــتص رللـــ  الدولـــة ابلفصـــل يف اســـتئناف األحكـــام واألوامـــر الصـــادرة عـــن علتتتى متتتا يلتتتي :" 902نتتص اظتتتتادة 

 احملاكم اإلدارية .
                                                           

. 87 بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص  - 1  
. 335فركتة حسني،مرجع سابق،ص  -  2  
. 41ص  ،2011، دط، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عناية ،اصتزائر ،احملاكم اإلدارية دمحم الصغري بعلي، - 3  
. 89.90بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص   - 4  
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 . كما خيتص أيضا كجهة استئناف،ابلقضااي ادلخولة لو مبوجب نصوص خاصة

:" خيــتص رللــ  الدولــة ابلنظــر يف الطعــون ابلــنقض يف القــرارات الصــادرة يف أخــر 903وجتاء نتتص اظتتتادة 
خيتص رلل  الدولة كذلك، يف الطعون ابلنقض ادلخولة مبوجب نصـوص ، درجة عن اجلهات القضائية اإلدارية

 .   1خاصة

أختتتر درجتتتة يقتصتتتر علتتتى دعتتتوى التعتتتويض التتتذي  ومتتتا كتتتتب التأكيتتتد عليتتتو ىتتتو أن اختصتتتاص غتلتتتل الدولتتتة 
 2يندرج ضمن دعوى القضاء الكامل الم ترفع أمام اواك  اإلدارية وال ترفع إليو مباشرة وإفتا است نافاً.

 )الشروط اخلاصة لرفع دعوى التعويض اإلدارية لب الثاين:ادلط
حدد اظتشرع اصتزائري أجال للمواعيد القضائية للدعاوى والتبليغات والطعون متن حيتث رفعهتا أو تنفيتذىا أو 
 استتتت نافها أو تقادمهتتتا ومتتتن بتتتني ىتتتذه افجتتتال ؾتتتتد أجتتتال رفتتتع التتتدعوى القضتتتائية اإلداريتتتة، وذلتتتك حتقيقتتتا إلستتتتقرار
اظتراكتتز القانونيتتة وعتتدم بقتتاء أعمتتال اإلدارة أمتتدا طويتتل، يف غتتتال دعتتوى التعتتويض ابعتبتتار أن دعتتوى التعتتويض وكتتان 
لزاما علينا حتديد افجال القانونية، جواز التظل  أمام اصتهة اإلدارة مصدرة القرار، ووصوال إىل حتديد اصتهتة اظتستؤولة 

 طأ يف التحديد .عن الضرر من أجل رفع دعوى ضدىا وجنب اطت

 ميعاد رفع دعوى التعويض اإلدارية :الفرع األول 
يتتتت  حستتتاب اظتيعتتتاد متتتن اريتتتخ التبليتتتر ابلنستتتبة ليشتتتخاص الطبيعيتتتني إذا كتتتانوا معنيتتتني بتتتو ويكتتتون حستتتب 

 األشكال اظتقررة قانوان، أما القرارات اصتماعية والتنظيمية تكون عن طريق النشر بوسائل وأماكن ػتددة .

 حساب ادليعاد :أوال 
 يرتبط حساب اظتيعاد يف قاعدتو العامة بتاريخ التبلير أو نشر القرار ػتل الطعن يف الدعوى اإلدارية :

: وىو إجراء خاص ابلقرارات اإلدارية الفردية، التم كتتب أن تبليتر إىل اظتعتين بذاتتو، ويقصتد بتو نقتل التبليغ -01
 131-88متتن اظترستتوم رقتت   35،وىتتو متتا تؤكتتده اظتتتادة 3أفتتراداالقتترار اإلداري إىل ذوي الشتتأن فتتردا كتتان أو 

                                                           

،مرجع سابق . 09-08،من القانون  903.902أنظر اظتادة - 1  
903 من نفل القانون  ادة ،ظتأنظر ا-

2  

30عامر ابي أزتد، مرجع سابق، ص   -
3  
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حينمتتا نصتتن علتتى متتا يلتتي :" ال لتتتتج اي قتترار ذي طتتابع فتتردي علتتى اظتتتواطن اظتعتتين هبتتذا القتترار، إال إذا 
 ".  1سبق تبليغو إليو قانوان، ىذا إن مل يكن ىناك نص قانوين أو تنظيمي ؼتالف

يتة التم كتتتب أن تنشتر ليأختذ اصتميتع علمتتا هبتا ألن الكافتة معنيتتة :وىتو إجتراء متتتص القترارات التنظيمالنشـر -02
احكامتتتو، و ختتتذ القتتترارات اصتماعيتتتة حكتتت  القتتترارات التنظيميتتتة، فتتتالقرار الفتتتردي )اصتماعي(التتتذي يضتتت  
غتموعتتة األفتتراد يكفتتي فيتتو النشتتر دون التبليتتر )متتثال :قتترار يتضتتمن قائمتتة اظتتتوظفني اظتتتؤىلني للرتقيتتة(. ويبتتدأ 

 . 2اظتيعاد من اريخ النشر، قد حتدد طريقة النشر يف النصوص ذاهتاراين س

( 4حيــدد أجــل الطعــن أمــام احملكمــة اإلداريــة  ربعــة )متتن ف إ م إ ج بقوعتتتا :"  829جتتاء يف نتتص اظتتتادة 
أشـــهر، يســـري مـــن لريـــش التبليـــغ الشخصـــي بنســـش مـــن القـــرار اإلداري الفـــردي، أو مـــن لريـــش نشـــر القـــرار 

 .3اعي أو التنظيمي "اإلداري اجلم

( متتن نفتتل القتتانون علتتى ستتراين ىتتذه اظتيعتتاد أمتتام غتلتتل الدولتتة عنتتدما يفصتتل ابلدرجتتة 907ونصتتن اظتتتادة )
االبتدائية والنهائية ولتسب ىذه اظتيعاد من اريخ نشتر أو تبليتر القترار اظتطعتون فيتو، إن حتديتد ميعتاد اثبتن للتدعوى 

فتراد يف مقاضتاة اإلدارة، ولكتتن ىتذه القيتد تفرضتو متطلبتات اظتصتتلحة يشتكل بكتل  كيتد قيتدا خطتتريا علتى حريتة اإل
 .4العامة الم ىي موضوع القرارات اإلدارية ىذه األخرية كتب أن تتحصن بعد مدة 

 من ق إ م  إ     829الواردة على القاعدة ادلادة  االستثناءاتاثنيا :
علتتى أجتتال ؼتتلفتتة للطعتتن أمتتام القضتتاء  فهتتذا ال ينفتتي وجتتود نصتتوص خاصتتة متفرقتتة يف قتتوانني أختترى تتتنص

اإلداري، كمتتا ىتتو اضتتتال متتثال ابلنستتبة لقتتانون نتتزع اظتلكيتتة التتذي لتتتدد ميعتتاد التتدعوى اظتتعلقتتة بطلتتب إلغتتاء قتترارات 
التصتتري  ابظتنفعتتتة العموميتتتة بشتتتهر واحتتتد، متتتن اريتتتخ التبليتتر أو نشتتتر القتتترار، أيضتتتا ميعتتتاد الطعتتتن يف قتتترارات اجمللتتتل 

ات الطتتب التتذي نتتتتد ستتنة واحتتدة أمتتام غتلتتل الدولتتة، وأيضتتا اظتيعتتاد اظتقتترر للطعتتن يف النظتتام التتذي التتوطين ألخالقيتت
 .5( يوما من اريخ نشره60يصدره غتلل النقد والقرض أمام غتلل الدولة خالل أجل ستني )

                                                           

104، ص 2005اصتزائر، ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ط، د اإلدارية، القرارات بعلي، الصغري دمحم -
1  

. 377.378مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص - 2  
من ق إ م إ ج ،اظترجع نفسو . 829أنظر اظتادة - 3  
. 372مسعود شيهوب ،مرجع سابق ، ص  - 4  

.119إنتان جابر ،مرجع سابق ،ص - 5  
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ر واحتتد ابتتتداء متتن انتهتتاء مهلتتة الشتتهرين اظتخصصتتة همعيتتات السياستتية ميعتتاد التتدعوى بشتتو لتتتدد قتتانون اصت
لوزير الداخلية لنشر وصل اعتماد اصتمعية يف اصتريدة الرشتية وذلك يف اضتالتة التم يكتون فيهتا موضتوع التدعوى، ىتو 
طلب األعضاء اظتؤسسني إلغاء قرار وزير الداخلية رفض التصري  ابلتأسيل، ولتتدد قتانون اصتمعيتات غتري السياستية 

 غتتريد التتدعوى التتم يرفعهتتا التتوا  اظتعتتين هبتتدف حتتل اصتمعيتتة غتتري السياستتية التتم يكتتون ملتتف  سيستتها اظتقتتدم ميعتتا
 .1قانوين، بثمانية أايم من انقضاء أجل شهرين اظتواليني إليداع ملف التأسيل واظتخصصني لتسلي  وصل التأسيل

 أجال رفع دعوى التعويض : اثلثا
النظتتام العتتام، وأنتتو كتتتب مراعاهتتتا عنتتد رفتتع التتدعوى والطعتتون استتتثناءات،  تتترد علتتى القاعتتدة أن افجتتال متتن

ديتتث ال يشتتترتط اظتيعتتاد يف بعتتتض التتدعاوى وذلتتتك متتا دكتتت  القتتانون كتتتدعوى التفستتري وفحتتتص اظتشتتروعية والطعتتتن 
ستنة ( 15لصاحل القانون، وكذا دعاوى القضاء الكامل الم تتقتادم ابألجتل الطويتل أي ابنقضتاء ستستة عشتر ستنة )

متتتتن القتتتتانون اظتتتتتدين ( ومتتتتا متتتتن اجتهتتتتاد القضتتتتاء كحتتتتالم االعتتتتتداء اظتتتتتادي  133متتتن يتتتتوم وقتتتتوع الفعتتتتل الضتتتتار ) م 
 . 2والقرارات اظتنعدمة الذي بلر عيبها درجة كبرية ديث نتكن اكتشافها بسهولة

متتام أمتتا األستتتاذ "مستتعود شتتيهوب "فقتتد ذىتتب إىل أنتتو بعتتد حتتذف التتتظل  كشتترط متتن شتتروط رفتتع التتدعوى أ
 .3اجملالل القضائية، فإن دعوى التعويض ال ترتبط مبيعاد تبعا لذلك 

داريتتة مبتتدة تقتتادم اضتقتتوق التتم تتتدور معهتتا ىتتذه التتدعوى وتستتتهدف تتقتتادم دعتتوى التعتتويض أو اظتستتؤولية اإل
اضتقتوق زتايتها وىذا كأصل عام ما مل توجد نصوص قانونيتة خاصتة واستتثنائية تقترر مواعيتد خاصتة لستقوط وتقتادم 

 والديون يف مواجهة الدولة واإلدارة العامة .

ويرتتتتب علتتى تقتتادم اضتقتتوق تقتتادم التتدعاوى القضتتائية التتم تتصتتل هبتتا وحتميهتتا ومتتن مث ال نتكتتن قبتتول دعتتوى 
التعويض يف اظتستؤولية اإلداريتة إذا متا تقتادم اضتتق الشخصتي اظتكتستب التذي تؤستل عليتو دعتوى التعتويض اإلداريتة 

 .4تووتستهدف زتاي

                                                           

. 374مسعود شيهوب ،مرجع سابق ،ص - 1  
. 238بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص - 2  
39ضتسني بن شيخ أث ملواي مرجع سابق، ص. - 3  
57حنان حديد، سهام بوعلي،مرجع سابق، ص -

4  
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وتوجتتد بعتتض النصتتوص اطتاصتتة تقتترر حتتاالت ومواعيتتد لستتقوط اضتقتتوق وتقادمهتتا ونتتذكر بعتتض النصتتوص  
، وحتستتتب متتتدة التقتتتادم 312، 311، 310، 309، 308القانونيتتتة التتتواردة يف القتتتانون اظتتتتدين اصتزائتتتري ؾتتتتد اظتتتتواد 

متتن  314منهتتا ىتتذا متتا ورد يف اظتتتادة ابألايم ال ابلستتاعات وال لتستتب اليتتوم األول وتكمتتل اظتتتدة النقضتتاء أختتر يتتوم 
 .1القانون اظتدين

 حاالت دتديد ادليعاد : رابعا
دتتتدد افجتتال اظتتعلقتتة ابظتيعتتاد يف حتتاالت كتترس بعضتتها االجتهتتاد القضتتائي،كالتمديد بستتبب عطلتتة رشتيتتة، 

يف احلـــاالت تنقطــع أجـــال الطعـــن متتتن قتتانون اإلجتتتراءات اظتدنيتتة واإلداريتتتة بنصتتتها :"  832وذكتترت بعضتتتها اظتتتادة 
 اآلتية :

 الطعن أمام جهة قضائية غري سلتصة، -
 طلب ادلساعدة القضائية، -
 وفاة ادلدعي أو تغري أىليتو، -
 2القوة القاىرة أو احلادث الفجائي. -

وتطبيقا عتذا النص نستتطيع القتول انتو يستقط مبترور اظتيعتاد إال إذا تعلتق األمتر دالتة القتوة القتاىرة أو حتادث 
مفتتاجئ، دتديتتد اظتيعتتاد بستتبب وفتتاة اظتتتدعي أو تغتتري أىليتتتو واعتتتدف دتكتتني ذوي اظتتتتول أو ذوي الصتتفة متتن مواصتتلة 

توقتف اظتيعتاد مبجترد تقتد  طلتب اظتستاعدة القضتائية،وال اإلجراءات القضائية واضتصول على اضتقوق اظتشروعة عتت ، ي
 .3يعود يف السراين للمدة الباقية ال من اريخ تبلير قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب اظتساعدة القضائية

ويعتتتترب اطتطتتتأ يف حتديتتتد اصتهتتتة القضتتتائية اظتختصتتتة بتتتدعوى التعتتتويض اإلداريتتتة متتتن طتتترف صتتتاحب اظتصتتتلحة 
اب قطع اظتيعاد، واضتكمتة متن اعتبتار مستألة اطتطتأ يف حتديتد اصتهتة القضتائية اظتختصتة بتدعوى والصفة سببا من أسب

                                                           
1
يتضمن القانون اظتدين معدل  1975سبتمرب سنة  26اظتوافق  1395رمضان عام  20مؤرخ يف  58-75األمر رق   ، 314إىل  309اظتواد من  - 

 .30/09/1975صادرة يف  78ومتم ، ج ر، ع 
،السابق ذكره. 09-08من القانون  832.831أنظر اظتادتني - 2  

  3 . 382.383مسعود شيهوب ،مرجع سابق ، ص  -



 التعويضالنظام القانوين لدعوى                              الثاين                                       الفصل
 

  

55 

التعويض سببا من أسباب قطع وامتداد ىذه التدعوى ىتو عتدم حرمتان الشتخص اظتضترور متن حتق استتعمال دعتوى 
 .1التعويض للدفاع عن حقوقو يف مواجهة أعمال السلطات اإلدارية 

 اإلداري    التظلم :الفرع الثاين 
متتن الشتتروط الشتتكلية لقبتتول دعتتوى التعتتويض اإلداريتتة شتترط القتترار اإلداري ستتابق، يستصتتدره الشتتخص متتن 
السلطة اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري الضار، وتطبتق فكترة القترار الستابق يف النظتام القضتائي اصتزائتري، فقتد تبته 

 سي.اظتشرع اصتزائري ىذه الفكرة من النظام القضائي الفرن

 تعريف التظلم    :أوال
يوجهو صاحب الشأن إىل اإلدارة اظتعنية والئية كانتن أو ر ستية، يعترب فيهتا  ضىو "طعن ذو طابع إداري ػت

عتن عتدم رضتتاه متن عمتتل أو قترار إداري، يلتتتمل متن خاللتتو متن جهتتة اإلدارة مترا جهتتة قرارىتا، وعتترف أيضتا انتتو " 
ول علتى تعتويض بستبب اإلجراء الذي يقوم بو اظتتظل  أمام جهة إدارية ظتطالبتها مبراجعتة قرارىتا ػتتل التتظل  أو اضتصت

 .    2الضرر الناتج عن نشاطها قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري وليل لو كأصل عام شكال معينا أو إجراءاتو

جيــوز للشــخص متتن ق إ م إ ج علتتى التتتظل  واعتربتتتو جتتوازاًي وحددتتتو  جتتال قانونيتتة :" 830و تتتنص اظتتتادة 
 022دارية مصـدرة القـرار يف األجـل ادلنصـوص عليـو يف ادلـادة ادلع  ابلقرار اإلداري، تقدمي تظلم إىل اجلهة اإل

(، مبثابــة قــرار ابلــرفض، ويبــدأ 2أعــاله، بعــد ســكوت اجلهــة اإلداريــة ادلــتظلم أمامهــا عــن الــرد، خــالل شــهرين )
(، 2ىذا األجل من لريش تبلـي الـتظلم، ويف حالـة سـكوت اجلهـة اإلداريـة، يسـتفيد ادلـتظلم مـن أجـل شـهرين )

( ادلشـار إليـو يف الفقـرة أعـاله، يف حالـة 2طعنو القضائي، الـذي يسـري مـن لريـش انتهـاء أجـل شـهرين )لتقدمي 
 .  3 ( من لريش تبليغ الرفض"2رد اجلهة اإلدارية خالل األجل ادلنوح ذلا،يبدأ سراين أجل شهرين )

دي إىل إقامتة عالقتات ثقتة كما أن اعتدف من التظل  الوجويب ىو حل اظتنازعات اإلدارية بطريقة وديتة ؽتتا يتؤ 
متبادلتة بتتني اإلدارة واظتتعتتاملني معهتا، وإذا تطلتتب األمتتر التتظل  اإلجبتتاري فاظتتتدعي يلتزم أن يتقتتدم بتظلمتتو إىل اإلدارة 
وإال رفضتن دعتتواه شتتكال، كمتا أن دعتتوى اإللغتتاء تكتتون غتري مقبولتتة شتتكال إذا قتتدم اظتتتظل  دعتتواه إىل القضتتاء قبتتل 

                                                           

. 301ص مرجع سابق 4ط  ،ادلسؤولية اإلدارية، نظرية وابديعمار ع - 1  
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 تظلمتو، أو قتدم التتظل  بعتد فتوات افجتال أو قتدم التتظل  بعتد رفتع دعتوى اإللغتاء أي البتد انتظار النتيجتة للبتث يف
 1من انتظار اظتواعيد اظتقررة للبث يف التظل  

) ق إ م إ ج( إبلغاء الطابع اإللزامي للتظل  كشرط من شروط دعتوى اإللغتاء العائتدة  09-08نص القانون 
الختصتتاص ابتتتداء وانتهتتاء، إن ىتتذا اإللغتتاء يظهتتر متتن عتتدم التتنص علتتى التتتظل  ضتتمن شتتروط رفتتع التتدعوى اظتشتتار 

التنص الصتري  ق إ م إ وما بعدىا ( من جهة، ومن جهتة أخترى يظهتر ذلتك أيضتا متن ختالل  815إليها يف اظتواد )
جيــوز للشــخص (متتن قتتانون اإلجتتراءات اظتدنيتتة واإلداريتتة بقوعتتتا :" 830/1علتتى الطتتابع اصتتتوازي للتتتظل  يف اظتتتادة )

ادلعـــ  ابلقـــرار اإلداري، تقـــدمي تظلـــم إىل اجلهـــة اإلداريـــة مصـــدرة القـــرار يف األجـــل ادلنصـــوص عليـــو يف ادلـــادة 
 . 2( من نف  القانون"022)

 من التظلم اإلداري ستثناةادلاحلاالت   :اثنيا
على الرغ  من إجبارية التظل  أمام اصتهات القضائية اإلدارية وفقا للتطورات ىناك حتاالت مستتثنتات تتمثتل 
يف األيت:االعتداء اظتادي الذي ىو تصرف إداري مشوب مبخالفة جسيمة دتل اظتلكيتة اطتاصتة أو حريتة فردية،حالتة 

نظتترا لالستتتعجال ،حالتتة رفتتع دعتتوى قضتتائية ال دتتتل دتتق األطتتراف متتثال دعتتوى تعيتتني خبتتري  رفتتع دعتتوى إستتتعجالية
ألجتتل معاينتتة أو فحتتص واثئتتق، حالتتة رفتتع دعتتوى قضتتائية أمتتام جهتتة قضتتائية غتتري ؼتتصتتة علتتى اظتعتتين أن يرفتتع دعتتواه 

 .   3إىل اصتهة القضائية اظتختصة ويف األجل اودد لرفع الدعوى اإلدارية دون رفع التظل 

 حتديد اجلهة اإلدارية ادلسؤولة عن األضرار :الفرع الثالث 
علتتى اظتتتدعي أو اظتتضتترر متتن جتتراء األعمتتال اإلداريتتة مهمتتا كتتان نوعهتتا حتتتدي اصتهتتة اإلداريتتة اظتعنويتتة أو التتم 

منهتتا الضتترر التتذي أصتتابو لتحديتتد عملتتة رفتتع التتدعوى اإلداريتتة وخاصتتة جنتتب اطتطتتأ يف حتديتتد اصتهتتة اظتستتؤولة  عوقتت
 لكي ال ترفض دعواه.

 حالة الشغل العمومي وادلبىن العموميأوال: 
إن أىتت  غتتتال عتتتا ىتتو األشتتغال العموميتتة واظتبتته العمتتومي، فتتإن كتتان ظتركتتز الضتتحية ) منتفعتتا، مشتتاركا أو متتن 

ري ( دورا ابرزا يف حتديتتتد أستتتاس اظتستتتؤولية، فإنتتتو ال يفيتتتد كثتتتريا يف موضتتتوع العالقتتتة الستتتببية وحتيتتتد صتهتتتة اإلداريتتتة الغتتت

                                                           

. 361فركتة حسني،مرجع سابق،ص  -  1  
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 ويف حالة الشتغل العمتومي واظتبته العمتومي، اظتسؤولة، فأية جهة تسأل يف حالة وقوع أضرار انرتة عن تلك األشياء
 .1لعمومي، أو اصتهة اإلدارية الم أدارت األشغال العمومية ترفع الدعوى على اصتهة اإلدارية اظتالكة للمبه ا

 ادلسؤولية يف حالة عقد االمتيازاثنيا: 
عمتتل يتقاضتتى  أمتتا صتتاحب االمتيتتاز األشتتغال العموميتتة فهتتو التتذي تكلفتتو اإلدارة )صتتحب اظتشتتروع( ابؾتتتاز

أجرا عنو بواسطة استغالل اظتشروع اظتبين ويف ىتذه اضتالتة، فتإن اظتستؤولية تعتود علتى صتاحب االمتيتاز وحتده، إال إذا  
ئ، ففتتتي ىتتذه اضتالتتتة وحتتى ال يتتن اظتضتتترور، نتكتتن قبتتول مستتتؤولية فرعيتتة لصتتتاحب يتتكتتان صتتاحب االمتيتتتاز غتتري مل

 . 2اظتشروع

عتام ابلنستبة للمستؤولية علتى أستاس اطتطتأ اظتنستوب إليتو يف تنفيتذ لتل صاحب حق االمتياز ػتل الشخص ال
وتنظي  اظترفق العام اظتعهود إليو وال لتتل ػتلتو الشتخص العتام إال يف حالتة إعستاره بصتفة احتياطيتة كوجتود أخطتاء يف 

 .3الرقابة اظتمارسة على الشخص اطتاص أو إذا كانن ىذه األخطاء انجة عن اظتخاطر

 االزدواج الو يفييف حالة اثلثا: 
فتإن  يف فرضيات االزدواج الوظيفي، عندما تتصرف سلطة إداريتة ضتستاب شتخص عمتومي غتري التذي تتبعتو،

اظتستتتؤولية تنصتتتب علتتتى الشتتتخص العمتتتومي التتتذي اختتتتذت التتتتدابري الضتتتارة ضتستتتابو، ويكتتتون ذلتتتك عنتتتدما تستتتتخدم 
ما يشتترتك رجتتال التتدرك ) أعتتوان الدولتتة ( يف الدولتتة مؤسستتة عموميتتة للممارستتة اختصاصتتاهتا الذاتيتتة، أو أيضتتا عنتتد

 .  4شرطة البلدية، أي يف مرفق عمومي بلدي سري

مشتتكلة االزدواج التتوظيفي نتكتتن أن تثتتري مصتتاعب يف غتتتال أنشتتطة الضتتبط، ففتتي حتتال كتتون األعتتوان ىي تتة 
ضتتتبط إداري وىي تتتة ضتتتبط قضتتتائي، فإنتتتو متتتن اظتهتتت  التحديتتتد اي صتتتفة تصتتترفوا لكتتتي تنستتتب أو تستتتتند اظتستتتؤولية 

ئية ألنتتو يلتتزم استتتعمال واإلجتتراءات فضتتال عتتن ذلتتك كثتترية االختتتالف إذا أدخلنتتا يف اطتصتتام ضتتابط الشتترطة القضتتا
 .5القواعد اظتنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اصتنائية وليل الطعن القضائي اإلداري 
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 يف حالة الوصاية اإلداريةرابعا: 
دتارس السلطات اإلدارية اظتركزية رقابة إدارية على اعتي ات الالمركزية تسمى ابلرقابة اإلدارية الوصتائية التم متن 

ة إقامة توازن بني أعمتال الرقابتة )وحتدة الدولتة، توحيتد التستيري ( وحريتة التصترف متن اعتي تات الالمركزيتة ؽتيزاهتا ػتاول
) االستقاللية ( وقد يضار شخص )طبيعي، معنوي ( من جراء عملية الرقابة، فما أساس اظتسؤولية يف حالتة اظتتابعتة 

مليتتة ) الرقابتتة( متتربرا ذلتتك ابإلقتتتال منهتتا، ستتواء ضتتتق القضتتائية؟ أسستتها القضتتاء علتتى اطتطتتأ اصتستتي  نظتترا لطبيعتتة الع
 .1الضرر الغري أو اصتهة اإلدارية اظتوصى عليها

ويف حالتتتة الرقابتتتة علتتتى القتتترارات )اظتصتتتادقة أو اإللغتتتاء (، نتكتتتن إدختتتال ستتتلطة الوصتتتاية يف اطتصتتتام إذا كتتتان 
ومة يتطلتتب اجتمتتاع شتترطني كتتتب أن لتتتدخلها اطتتتاطئ  ثتتري علتتى حتقيتتق الضتترر، ومتتع ىتتذا فتتإن إدخاعتتتا يف اطتصتت

 . 2يكون للخطأ  ثري على الضرر اظتطلوب التعويض عنو، واطتطأ كتب أن يكون خطريا أو جسيما

 حالة تصرف إدارة ابسم إدارة أخرىخامساً: 
قتتتد لتتتتدث أن تكتتتون بلديتتتة متتتا قتتتادرة علتتتى تتتتوفري مرفتتتق عتتتام كمصتتتلحة مكافحتتتة اضتريتتتق ونشتتتب حريتتتق يف 
إقليمهتتا، وتتتدخلن البلديتتة اجملتتاور،ونتج عنتتو أضتترار فاظتستتؤول عتتن األخطتتاء اظترتكبتتة ىتتي البليتتدة التتم كانتتن مستترحا 

متن قتانون البلديتة  147الزمة طبقا للمادة للعملية، ألنو من صالحياهتا اختاذ التدابري الضرورية وأخذ االحتياطات ال
( 10-11)القننوى  2011 لسنة 

3. 
وإذا تستتتتبب يف الضتتتترر مرفتتتتق للدولتتتتة وضتتتتع حتتتتتن تصتتتترف البلديتتتتة، وموضتتتتوع حتتتتتن ستتتتلطة شتتتتيخ البلديتتتتة، 
ابستتطاعة البلديتتة التتم حركتتن مستؤوليتها الرجتتوع ضتتد الدولتتة، أيتن يكتتون الضتترر قتتد حتدث بستتبب اطتطتتأ اظترتكتتب 

 .4ن اظتصلحة والذي رفض أو أقتل تنفيذ أمر صادر عن شيخ البلدية من طرف عو 
ابستتتطاعة األشتتخاص العامتتة التعتتاون يف نفتتل النشتتاط ألن القتتانون يتتنص علتتى ذلتتك أو ابتفتتاقه  ونتكتتن أن 
ينتتتج عتتن ذلتتك تتتداخل يف اظتستتؤولية، يف غتتتال التعلتتي  نعلتت  انتتو إذا وقتتع ضتترر انتتتج عتتن انتفتتاء الرقابتتة للمعلتت  فتتإن 
الدولة ىي الم تستأل عتن طريتق اضتلتول، ولكتن إذا نتتج الضترر عتن عتدم الصتيانة ليمتاكن اظتدرستية، فتإن اظتستؤولية 
تعتتتتود علتتتتى اجملموعتتتتة اوليتتتتة اظتكلفتتتتة ابلصتتتتيانة، وىتتتتي البلديتتتتة ابلنستتتتبة للتعلتتتتي  االبتتتتتدائي، والواليتتتتة ابلنستتتتبة للتعلتتتتي  

 5الثانوي.
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 وتقدير التعويض وتنفيذهإجراءات رفع الدعوى  ادلبحث الثاين
بعتتد حتديتتد اصتهتتة اإلداريتتة اظتستتؤولية عتتن الضتترر إضتتافة لعريضتتة افتتتتاح التتدعوى وشتتروطها وإلزاميتتة توقيعتتو متتن 
طتترف ػتتتامي،  يت مرحلتتة التقاضتتي أمتتام اوكمتتة اإلداريتتة اظتختصتتة دكتت  أن اوتتاك  اإلدارة ىتتي صتتاحبة الواليتتة يف 

، ودتتر  09-08من قانون اإلجتراءات اظتدنيتة اإلداريتة  801حسب نص اظتادة دعوى التعويض ) القضاء الكامل ( 
القضية بعدة مراحل ابتداء من مرحلة حتضري اظتلف ومرحلة الصل  التم تعتترب وجوبيتة يف رتيتع النزاعتات، إضتافة إىل  

 مرحلة التحقيق ومرحلة النطق ابضتك .

دة مبادن لتحديد التعويض، وقد يكتون التعتويض إن تقدير التعويض من طرف القاضي كتعلو يعتمد على ع
نقداي أو عينيا إذ كان ؽتكناً، أما اظتطلب الثاين جاء فيو تنفيذ أحكتام التعتويض اإلداريتة، والطترق البديلتة جتراء عتدم 

 التنفيذ الم جاء هبا قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية.

 ادلطلب األول : إجراءات رفع الدعوى
حلة بكو ا تدخل مرحلة ما قبتل األخترية ابعتبتار أن مرحلتة التنفيتذ تعتترب أختر مرحلتة  وىتي يف تتميز ىذه اظتر 

والية اوكمة اإلدارية منذ تسل  العريضة إىل النطتق ابضتكت  التذي نتتر بعتدة مراحتل قتد تطتول وقتد تقصتر وتنتهتي يف 
ده علتى عتدة وستائل، إىل غايتة النطتق مرحلتة الصتل ، ويتمتتع القاضتي اظتقترر بصتالحيات واستعة يف التحقيتق واعتمتا

 ابضتك . 

 مرحلة حتضري ملف القضية : الفرع األول
بعد إيداع العريضة من طرف اظتدعي أو اظتتضرر أو من ينوب عنو قانوان، وفق الشرط العامتة واطتاصتة التم مت 

يف تقييتتتد العريضتتتة يف ستتتجل التطتتترق عتتتتا يف اظتبحتتتث األول أييت دور كتابتتتة الضتتتبط ابوكمتتتة اإلداريتتتة التتتذي يتمثتتتل 
 خاص هبا وإرساعتا إىل رئيل اوكمة اإلدارية.

 :  إرسال العريضة إىل رئي  احملكمة اإلدارية :أوال
 يقوم كاتب الضبط إبرسال وعرض العريضة حسب اضتالة إىل:  

رئيل اوكمة اإلدارية خالل مدة غري ػتددة، حيث مل لتدد قانون اإلجراءات اظتدنيتة واإلداريتة أجتال لتذلك، 
وبعد اإلطالع على العريضة يقوم رئيل اوكمة إبرستال العريضتة إىل رئتيل الغرفتة اظتختصتة ابوكمتة اإلداريتة، وقبتل 

اظتستشتتار اظتقتترر )القاضتتي( والنيابتتة العامتتة )ػتافظتتة  الفصتتل يف القضتتية مبوجتتب اضتكتت  الصتتادر فيهتتا، يلعتتب كتتل متتن
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الدولة (، دورا يف هتي ة القضية للفصل فيها، يت  تعيني اظتستشتار أو القاضتي اظتقترر متن طترف رئتيل تشتكيلة اضتكت  
 .    1 القائمة ابوكمة اإلدارية واظتستشار اوقق يف الدعوى اظترفوعة أمام اوكمة ىو قاض هبا

 زلاولة الصلا بني طريف الدعوى:اثنيا 
إن الصل  أو اظتصاضتة تعد طريقة لتجنب النزاع أو إل ائو، والصتل  طريقتة وديتة ضتتل النزاعتات تناولتو اظتشترع 

منتو لقتد كترس اظتشترع يف ق إ م إ  مبتدأ عتام لصتوص  459اصتزائري ضمن أحكام القانون اظتتدين وابلتحديتد اظتتادة 
ة إجراء الصل  بني األطراف أثناء سري اطتصومة بتل ويف أي متادة كانتن، وأكتد علتى الصل  وأعطى للقضاء إمكاني

منتو واعتترب الصتل  إجتراء جتوازي وغتري ملتزم ليطتراف وال يعتترب ابلتتا  إجتراء شتكلي  900نفل اظتبدأ ضتمن اظتتادة 
 .  2لقبول الدعوى كما مكن القاضي من السعي يف القيام بو يف رتيع مراحل اطتصومة

ى أطراف مبجرد تسجيل القضية حى يفس  اجملال للقاضي إلجراء ػتاولة الصتل  وإلصتدار قتراره قبتل يستدع
انقضاء اظتدة اظتخصصة عتذه اواولة وىي ثالثة أشهر، يقوم الكاتب ابستتدعاء األطتراف مبوجتب رستالة مضتمنة متع 

النتتزاع ويتترد عليتتو قبتتل انعقتتاد جلستتة مراعتتاة اظتواعيتتد مرفقتتة نستتخة متتن العريضتتة حتتى يتطلتتع اطتصتت  ومتطتتر مبوضتتوع 
الصتتل ، يتتتتوىل القاضتتي إبجتتتراء اواولتتتة الصتتل  دضتتتور الكاتتتب وإذا مت الصتتتل  فتتتإن اجمللتتل يصتتتدر قتترارا يثبتتتن فيتتتو 

 .3الصل  أما إذا فشل مسعى الصل  فإنو لترر ػتضر عدم الصل  وتدخل القضية يف مرحلة التحقيق

اظتصتتاضتة ال تنتهتتي دكتت  قضتتائي إفتتتا تثبتتن يف ػتضتتر يوقتتع عليتتو اطتصتتوم واطتصتتومة التتم دتتتن فيهتتا إجتتراءات 
والقاضتتي وأمتتني الضتتبط يتتودع امانتتة الضتتبط اصتهتتة القضتتائية، ومبجتترد حصتتول عمليتتة اإليتتداع امانتتة الضتتبط يصتتب  

ذ متا مت ػتضر الصل  سندا تنفيذاي، غري قابل ألي طريق من طرق الطعن أي أن الصل  يبتدأ ابالتفتاق وينتهتي بتنفيت
 االتفاق عليو ابلطرق اصتربية.

:" 970ولتتوص إجتتراء الصتتل  يف دعتتوى القضتتاء الكامتتل وابعتبتتار دعتتوى التعتتويض جتتزاء منهتتا نتتص اظتتتادة 
 " .4جيوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلا يف مادة القضاء الكامل

 

                                                           

. 139-138دمحم صغري بعلي ،مرجع سابق ، ص - 1  
. 443.444فركتة حسني،مرجع سابق،ص  -  2  

 213.214ص  ،2007،دار اطتلدونية،اصتزائر،1،ط(النشاط اإلداري)القانون اإلداري وادلؤسسات اإلدارية التنظيم اإلداري حسني طاىري،  - 3
، مرجع سابق.09-08من القانون  970أنظر اظتادة - 4  
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 مرحلة التبليغ والتحقيق :اثلثا 
يقتتوم اظتقتترر بتبليتتر العريضتتة إىل كتتل متتدعي عليتتو يف التتدعوى متتع إنتتذاره ان يتتودع متتذكرة التترد مصتتحوبة بعتتدد 
النستتخ بقتتدر عتتدد اطتصتتوم وذلتتك يف اظتواعيتتد التتم لتتتددىا، يتتت  التبليتتر عتتن طريتتق ػتضتتر قضتتائي منتتتدب متتن طتترف 

 .1بنفل األشكال اظتقررة لتبلير اظتذكرات اظتدعي،كما تبلر نسخ الواثئق اظترفقة للعرائض واظتذكرات إىل اطتصوم

تبلـغ كـل اإلجـراءات ادلتخـذة وتـدابري التحقيـق إىل اخلصـوم تنص على أنتو :" ف إ م إمن  840إن اظتادة 
برسالة مضمنة مـع اإلشـعار ابالسـتالم،  أو عـن طريـق زلضـر قضـائي، عنـد االقتضـاء، يـتم أيضـا تبليـغ طلبـات 

 تتام ولريش جللسة بنف  األشكال .التسوية واإلعذارات وأوامر االخ

يشار يف تبليغ العرائض وادلذكرات إىل أنو يف حالة عدم مراعاة األجـل احملـدد مـن طـرف القاضـي لتقـدمي 
 .".2مذكرات الرد، ديكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق

تتمتتتتع تشتتتكيلة اضتكتتت ، وخاصتتتة القاضتتتي اظتقتتترر، ابعتبتتتاره أمينتتتا علتتتى التتتدعوى اإلداريتتتة، ابللجتتتوء إىل كافتتتة 
اإلجتتراءات والوستتائل القانونيتتة التتم متتن شتتأ ا إظهتتار حقيقيتتة النتتزاع وتكتتوين قناعتتة لديتتو، ومتتن أىتت  تلتتك الوستتائل 

ها القاضي اإلداري،مل تترد حصتراي، إفتتا تتمثتل يف اللجوء إىل التحقيق، وعلى ذلك فإن وسائل التحقيق الم يلجأ إلي
ؼتتلتتف وستتائل اإلثبتتات خاصتتة :اطتتتربة واظتعاينتتة والشتتهادة ومضتتاىاة اطتطتتوط وتكليتتف اطتصتتوم بتقتتد  اظتستتتندات 

 .3والواثئق 

إذا تبني للقاضي أن العناصر الم بني يديو تتطلب توضيحا أكثر لتأسيل حكمو، نتكنتو اللجتوء إىل إحتدى 
 ل افتية :الوسائ

ودسبها هتدف إىل توضي   09-08من القانون رق   145-125إىل اظتواد  850أحالن اظتادة   اخلربة : -
( إذ كتوز ليخري من تلقاء نفسو أو بطلب أحد اطتصوم 125واقعة مادية تقنية أو علمية ػتضة للقاضي )م 

 تعيني خبري أو عدة خرباء.

                                                           

.376ص  فركتة حسني،مرجع سابق، - 1  
، مرجع سابق.09-08من القانون  840أنظر اظتادة  - 2  

 .145.146دمحم صغري بعلي ، مرجع سابق،ص -3
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القاضتتي اظتقتترر التتذي يقتتوم بستتماع الشتتهود، أن يستتتدعي أو يستتمع  كتتتوز لتشتتكيلة اضتكتت  أو مســاع الشــهود : -
 .1تلقائيا إىل أن شخص يرى شتاعو مفيدا كما كتوز شتاع أعوان اإلدارة

متتتتتول ق إ م إ للقاضتتتتي اإلداري االنتقتتتتال للمعاينتتتتة بنفستتتتو إىل األمكنتتتتة الالزمتتتتة  ادلعاينــــة واالنتقــــال للمــــاكن: -
عتتتن قتترب علتتتى معطيتتتات القضتتية ومالبستتتاهتا )دعتتوى التعتتتويض ( وإن كتتتان ينتتدر تصتتتورىا عمليتتتا يف  ل طتتالع

 .ق إ م إ ( 146) اظتادة  منازعات اإللغاء، نظرا الشرتاط إرفاق القرار اظتطعون فيو بعريضة الدعوى
ائيتتا أو بطلتتب التحقيتتق يف الكتابتتة ىتتي وستتيلة متتن وستتائل التحقيتتق يلجتتأ إليهتتا القاضتتي تلق مضــاىاة اخلطــوط: -

 .   2 إ ق إ م 164من اطتصوم يف حالة إنكار أحد اطتصوم خطو أو توقيعو أو بصمتو على ورقة مكتوبة اظتادة 

 رابعا / الضوابط اإلجرائية:
 لكي تكون األحكام القضائية عنواان للحقيقة، فإنو كتب أن توفر فيها الضوابط اإلجرائية التالية: 

نتتص ق إ م إ علتتى ضتترورة قيتتام أمتتني ضتتبط اصتهتتة اإلداريتتة اظتختصتتة بنظتتر يف اخلصــوم بتــاريش اجللســة:  مإعــال -
الدعوى إبعالن اريخ اصتلسة إىل ذوي الشتأن ويكتون ميعتاد اضتضتور عشترة أايم علتى األقتل قبتل اريتخ اصتلستة 

ك ليتتتمكن ذوي الشتتأن متتتن وكتتتوز إنقاصتتو يف حالتتة الضتتترورة إىل يتتومني امتتر متتتن رئتتيل تشتتكيلة اوكمتتة وذلتتت
 اضتضور انفسه  أو بواسطة ػتاميه .

ويعتتتترب أمينتتتا علتتتى اظتنازعتتتات اإلداريتتتة ويلعتتتب دورا أساستتتيا فيتتتل إبتتتداء التتترأي  ضـــرورة إيـــداع طلبـــات احملـــاف : -
 .3القانوين اوايد فيها

مبتا   09-08متن القتانون  846ولصوص الضوابط اإلجرائية اطتاصة إببتالن ػتتاف  الدولتة جتاء نتص اظتتادة 
عندما تكـون القضـية مهيـأة للجلسـة، أو عنـدما تقضـي القيـام ابلتحقيـق عـن طريـق خـربة أو مسـاع شـهود يلي :"

أو غريىـــا مـــن اإلجـــراءات، يرســـل ادللـــف إىل زلـــاف  الدولـــة لتقـــدمي التماســـاتو بعـــد دراســـتو مـــن قبـــل القاضـــي 
 .  4"ادلقرر

                                                           

.338.339بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.151.150دمحم صغري بعلي،مرجع سابق،ص - 2  
. 395،مرجع سابق،ص فركتة حسني - 3  
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طتترف رئتتيل اصتلستة وإطتتالع النيابتتة العامتتة علتى ذلتتك وتشتتكيل ىي تتة  وبعتد ضتتبط ملتتف قضتتية التدعوى متتن        
اظترافعتتتة، واواكمتتتة، تبتتتدأ جلستتتات اظترافعتتتة واواكمتتتة العالنيتتتة أصتتتال، دضتتتور اطتصتتتوم أطتتتراف التتتدعوى أو ؽتثلتتتيه  

ة، واألدب القتتتانونيني، وذلتتتك يف نطتتتاق مقتضتتتيات جتتتو اعتتتتدوء والنظتتتام واالنضتتتباط واالحتتترتام والوقتتتار واعتيبتتتة واللياقتتت
 .  1اظتطلوب وجوده وحتقيقو من طرف كافة األطراف واضتاضرين يف اصتلسة أو اصتلسات القضائية

على غرار ما كتان وارد ابلقتانون الستابق، يتتوج عمتل اظتستشتار اظتقترر إبعتداد تقريتر مكتوب،كمتا تتنص عليتو 
القاضــي ادلقــرر للتقريــر ادلعــد حــول القضــية، بعــد تــالوة متتن قتتانون اإلجتتراءات اظتدنيتتة واإلداريتتة " 1/ 884اظتتتادة 

 2".جيوز للخصوم تقدمي مالحظاهتم الشفوية تدعيما لطلباهتم الكتابية

 سري اجللسة وصدور القرار الفاصل يف الدعوى : خامسا 
 إن غترايت سري اصتلسة وتدخالت األطراف إفتا تكون وجواب حسب الرتتيب األيت :  

 تالوة تقرير اظتستشار.   -1
ء اطتصتتتتوم أو ػتتتتتاميه  ظتالحظتتتتاهت  الشتتتتفوية، دعمتتتتا ظتتتتتذكراهت  الكتابيتتتتة، عنتتتتد االقتضتتتتاء كمتتتتا نتكتتتتن إبتتتتدا -2

االستتتماع إىل أعتتوان اإلدارة أو إىل أي شتتخص حاضتتر يرغتتب أحتتد اطتصتتوم يف شتاعتتو يتنتتاول اظتتتدعي عليتتو 
 الكلمة، إثناء اصتلسة، بعد اظتدعي إذا ما قدم ىذا األخري مالحظات شفوية.

 .   3  ويف األخري شتاع ػتاف  الدولة من خالل إبداء طلباتو اوددة ضمن تقريره اظتكتوب -3

يصدر القاضي اإلداري قراره إبقفال ابب اظترافعة، ويصدر اضتك  اغلبية األصتوات،كما نتكتن أن يتت  النطتق 
لنطتق ابضتكت  بعتد اظتداولتة بتتني ابضتكت  يف اصتلستة أو يف اريتخ الحتق ويبلتر اطتصتوم ابضتكت  يف حالتتة التأجيتل ويتت  ا

أعضتتاء اوكمتتة اإلداريتتة وىتتي مداولتتة ستترية وال يشتترتك فيهتتا إال القضتتاة التتذين شتعتتوا اظترافعتتة وال يشتترتك فيهتتا ػتتتاف  
الدولتتة ألنتتو لتتيل متتن أعضتتاء اوكمتتة وبعتتد ذلتتك يتتت  النطتتق ابضتكتت  يف القضتتية بتالوتتتو يف جلستتة عالنيتتة ، ويرتتتتب 

 .4قضاة اوكمة اإلدارية خروج الدعوى من واليتها على النطق ابضتك  من

 

                                                           

.  323ص مرجع سابق ، ،، نظرية ادلسؤولية اإلداريةوابديعمار ع - 1  
.153.154دمحم صغري بعلي،مرجع سابق،ص- 2  
. 09-08من قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية  887إىل  884.أنظر أيضا اظتواد من  161اظترجع نفسو ، ص  -  3 
. 398.399،مرجع سابق،ص فركتة حسني - 4  
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يتوىل كاتب الضبط إبالن أطراف اطتصومة والنيابة العامة بتاريخ اصتلسة بواستطة رستالة مضتمنة ختالل ذتانيتة 
ر القتتتترارات تتتتتتتتبلتأايم قبتتتتل اريتتتتخ اصتلستتتتة، بعتتتتد صتتتتدور اضتكتتتت  والنطتتتتق بتتتتو يقتتتتوم الكاتتتتتب بتحريتتتتره بعتتتتدد األطتتتتراف و 

ستواء ابستتدعاء اإلطتراف لتدى كتابتة الضتبط وتستتليمه  نستخة متن القترار أو تبلتيغه  نستخة مكتن القتترار الصتادرة، 
متن القتانون  894، ويت  تبلير اطتصوم عن طريق ػتضر قضائي وىتذا متا جتاء يف نتص اظتتادة 1بواسطة رسالة مضمنة

واألوامـر إىل اخلصـوم يف مـوطنهم عـن :" يتم التبليغ الرمسي للحكام ق إ م إ ج الم تنص على ما يلي 08-09
 .2طريق زلضر قضائي "

 سلطة القاضي اإلداري يف  تقدير التعويض  :الفرع الثاين 
عنتتدما يقتتر القاضتتي مستتؤولية شتتخص عتتام، كتتتتب عليتتو حتديتتد التقيتتي  وتثبيتتن التعتتويض، أن التقيتتي  يكتتتون 

يكتون كتامال، وعمليتا ومتن ختالل ذلتك  حسب جسامة الضرر اضتاصل، واظتبدأ األساسي ىو أن التعويض كتتب أن
 البد من مراعاة بعض اظتبادن يف تقيي  الضرر :

 مبدأ التعويض الكامل: :أوال  
القاضتي ىتتو التتذي لتتتدد مقتتدار التعتتويض ويشتترتط أن يكتتون التعتتويض كتتامال ديتتث يغطتتي كتتل الضتترر التتذي 

القاضتتتي يف تقتتتدير التعتتتويض حالتتتة أصتتتاب اظتضتتترور، ويشتتتمل متتتا ضتقتتتو متتتن خستتتارة ومتتتا فاتتتتو متتتن كستتتب، ويراعتتتي 
اظتضتتترور وظروفتتتو وحالتتتتو اصتستتتمية والصتتتحية وحالتتتتو اظتاليتتتة ألن متتتا يفتتتوت عتتتن اظتضتتترور متتتن كستتتب ىتتتو متتتن جتتتراء 

 .3اإلصابة وىو عنصر يف تقدير التعويض

يكـون التقيـيم حسـب جسـامة كتب أن يكون التعويض عن كامل الضر، ومثلما يقول األستتاذ أزتتد ػتيتو "        
".ىتذا اظتبتدأ مشترتك متا بتني القتانون لضرر احلاصل، وادلبدأ األساسي ىو أن التعويض جيب أن يكـون كـامال....ا

اظتدين واإلداري، ويفرض أن تضبط التعويضات والفوائد وفقا إلمتداد وقيمة الضرر الواجتب إصتالحو، فتال كتتب أن 
األقتية مبكان يف البتدء، التوضتي  ان الضترر ال تفقر أو تغه الضحية من جراء الضرر الذي تعرضن لو وىكذا من 

 .4شروط اظتسؤولية اعيكون قابال للتعويض إال من اريخ اجتم

                                                           

. 241حسني طاىري، مرجع سابق ،ص  -  1  

.سابق رجع،م 09-08من القانون  894أنظر اظتادة  - 2  
.209مرجع سابق، ص  حسني طاىري،- 3  
. 105.106ث ملواي مرجع سابق، ص  ضتسني بن شيخ  - 4 
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ويف ىتتذا الشتتتأن يعتتترب الفقتتتو الفرنستتتي أن درجتتة جستتتامة اطتطتتأ أو بستتتاطتو لتتتيل متتن شتتتأ ا أن تتتؤثر علتتتى متتتدى    
 .  1ضررالتعويض، ألن اظتعيار اظتعتمد يف تقدير التعويض يتقيد مبدى ال

ومن تطبيقات القضاء اصتزائري من مبدأ التعويض الكامتل ليضترار :القترار الصتادر عتن غتلتل الدولتة بتتاريخ 
ضتتتتد ورثتتتتة )ب م (،إذ جتتتتاء فيتتتتو ) حيتتتتث أن اظتبلتتتتر اظتمنتتتتوح تعويضتتتتا متتتتن  يف قضتتتتية بلديتتتتة تقتتتترت 10/02/2004

األضرار الم ضتقتن ابظتنتزل بفعتل التلتف التذي وقتع علتى مستتوى قنتوات اظتيتاه غتري مبتالر، ويعتوض إبنصتاف الضترر 
 .2ؽتا يتعني  ييده(

 مبدأ التعويض لكل األضرار :اثنيا 
أن التعتتويض يشتتمل كتتال الضتتررين اظتتتادي واظتعنتتوي، إضتتافة  يتعلتتق ىتتذا اظتبتتدأ أساستتا بنتتوع الضتترر، ويقصتتد بتتو

، وقتتتد جتتترى القضتتتاء علتتتى تعتتتويض الضتتترر األديب واعتتتتدف منتتتو ىتتتو 3إىل أنتتتو يشتتتمل اظتباشتتتر والضتتترر الغتتتري اظتباشتتتر 
 .4مواساة اظتصاب وختفيف عنو افالم واألحزان أو الرتفيو عنو أو رد اعتباره

 مبدأ حدود التعويض :اثلثا 
متن التعتويض يزيتد  رالتعويض يف حدود طلبتات اظتضترور ال يتجاوزىتا، فتال لتتق للقاضتي أن لتكت  مببلتيكون 

متا طلتب  قاظتبلتر اظتطلتوب منتو؛ وإذا حكت  فتو ؛ والقاضي ليل إبمكانو أن لتك  بتعويض يفوق 5عما طلبو اظتضرور
د مبلتر التعتويض ابألرقتام وىتذا اظتبلتر منو، وكان قراره معرضتا ابلتتا  ل لغتاء، وعلتى ذلتك كتتب علتى اظتتدعي أن لتتد

يشكل سقفا ال نتكن للقاضي جاوزه يف حال استجابتو لطلب اظتدعي، وإال كتان ذلتك حكمتا مبتا مل يطلبتو اطتصت ، 
يرى أنو كتوز للمدعي أن لتيل مبلر التعويض إىل ما تكشف عنو اطتربة وإذا مل يق  اظتدعي بتحديتد مبلتر التعتويض، 

 . 6قاضي دعوتو إىل تصحيحها وإال كانن غري مقبولةفإنو يتعني على ال

 مبدأ لريش تقدير التعويض  :رابعا 
 ىنا نفرق بني حالتني األضرار الم تصيب األموال واألضرار الم تصيب األشخاص:

                                                           

. 150ص مرجع سابق، إنتان جابر، - 1  

. 45حنان حديد،سهام بوعلي،مرجع سابق، ص  - 2  
. 150إنتان جابر،مرجع سابق،ص- 3  
. 209حسني طاىري، مرجع سابق ، ص  - 4  
. 209رجع، ص نفل اظت  - 5  

.  425عبد القادر عّدو، مرجع سابق،ص  - 6  
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نتثل حتديده فائدة ذات أقتية قصوى يف الفرتات ) األكثر شيوعا( أين يكتون اظتيتل إىل التضتخ  النقتدي، إذا 
نتر وقن كبري ما بني التاريخ التذي حتدث فيتو الضترر والتتاريخ التذي تفصتل فيتو اإلدارة أو القاضتي بشتأن طلتب قد 

التعويض ونفه  أنو ليل من العدل ان حتدد قيمة اضتاصتل منتذ ستتل ستنوات كمتا كانتن عليتو  نتذاك أو كمتا ىتي 
 .  1عليو اليوم

 غري سعر العملة، يف أي التارمتني يُقوَُّم الضرر؟و من اظته  التساأل على ضوء بطء القضاء وإمكانية ت

لفتتترتة طويلتتتة كتتتان اظتعتتتّول عليتتتو يف حستتتاب التعتتتويض ىتتتو اريتتتخ حتتتدوث الضتتترر، وقتتتد تراجتتتع غتلتتتل الدولتتتة 
الفرنستتي عتتن موقفتتو ىتتذا معتتتدا مبتتدأ التفرقتتة بتتتني األضتترار التتم تصتتيب األشتتخاص واألضتترار التتم تصتتيب األمتتتوال 

 .2(378،ص60القرارات الكربى لالجتهاد اإلداري، قرار رق   aubry، قضية 1974مارس 21)غتلل الدولة،

ضتتتق  أختتذ القاضتتي بتتتاريخ الفصتتل يف القضتتية وقتتتا لتقيتتي  الضتترر التتذياألضــرار الــي تصــيب األشــخاص:  -1
  1974األشخاص بداية أو است نافا إن تبني لو أن تقيي  قضاة الدرجتة األوىل غتري صتحي  ابتتداء متن ستنة 

والعتتربة يف حتديتتد التعتتويض ىتتي بوقتتن صتتدور اضتكتت  بتتو وذلتتك أن اضتكتت  كثتتريا متتا يتتتأخر صتتدوره مبتتدة ، 3
طويلتة تكتتون قيمتتة العملتتة خالعتتتا قتتد اـتفضتتن فعليتا أو رشتيتتا ومتتن الظلتت  أن يتحمتتل اظتضتترور نتيجتتة  ختتر 

إذا كتان الضتحية ، غتري أن حتميتة تعتويض الضترر يف يتوم اضتكت  مستتبعدة يف حالتة متا 4الفصل يف القضتية 
قد  خترت بتدون عتذر مقبتول يف رفتع دعتواه أمتام القضتاء، إذ يقتّوم الضترر يف ىتذه اضتالتة ابلرجتوع إىل يتوم 

 .  5حصول الضرر
أختتذ القاضتتي اإلداري بتتتاريخ حتتدوث الضتتر، وقتتتا، لتقيتتي  الضتترر القابتتل األضــرار الــي حلقــت األمــوال :  -2

ي متتى تبتتني لتتو أن الضتتحية مل تتتتمكن متتن إصتتالح الضتترر للتعتتويض كمتتا أختتذ بتتتاريخ صتتدور اضتكتت  القضتتائ
، ويشتترتط يف رتيتتع األحتتوال، إذا كتتان األمتتر يتعلتتق إبعتتادة اضتتتال إىل نصتتاهبا، 6ألستتباب خارجتتة عتتن رادهتتتا

                                                           

.  109ضتسني بن شيخ أث ملواي مرجع سابق، ص  - 1 
. 423عبد القادر عّدو، مرجع سابق،ص  - 2  
.335بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص  - 3  
.210حسني طاىري، مرجع سابق، ص - 4  
  5 423عبد القادر عّدو، مرجع سابق،ص  -
. 335.336بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص  - 6  
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أو استتتتبدال اظتتتتال اعتالتتتتك، أال يتعتتتدى مقتتتدار التعتتتتويض أقصتتتى مبلتتتتر يصتتتلو بيتتتع اظتتتتتال يف اريتتتخ حتتتتدوث 
 .1الضرر

يد القاضي ابلتعويض اودد من طرف اظتشترع أو ابالتفتاق اضتاصتل بتني األطتراف وكتتب ويف كل األحوال يتق
على القاضي اإلداري عند حكمو ابلتعويض بيان كل عنصتر متن عناصتر الضترر التذي قضتى ابلتعتويض حتى يكتون 

والصتتتحية  قتتتراره منصتتتفا وعتتتادال، ويراعتتتي يف حالتتتة تقتتتدير التعتتتويض الظتتتروف واظتالبستتتات كحالتتتة اظتضتتترور اصتستتتيمة
 .2واظتعنوية، واظتهنية واظتالية

أنشتتأ اظتشتتترع اصتزائتتتري أيضتتا أنظمتتتة خصتتتومة للتعتتويض كمتتتا ىتتتو عليتتو اضتتتتال يف قضتتتااي حتتوادث اظتتتترور، التتتم 
ختضع لوالية القضاء العادي، أين حدد التعويض بصفة دقيقتة ابلنستبة ليضترار الواقعتة ابألشتخاص، وحتدد القتانون 

التعويضتتات تبعتتا لصتتفة ذوي اضتقتتوق أو تبعتتا ظتتتدخول الضتتحية يف حالتتة اصتتتروح غتتري العمديتتة، طريقتتة حستتاب تلتتك 
 .  3وعلى ذلك فإن اضتد األقصى للتعويض اودد قانوان ال نتكن جاوزه

 طبيعة التعويض ) النقدي والعي  ( :الفرع الثالث 
نتكن أن يكون التعويض عموما على شكلني، قد يكون تعويض نقدي وقد يكتون تعتويض عيتين حستب متا 

:"يعـــني القاضـــي طريقـــة التعـــويض تبعـــا للظـــروف، ويصـــا أن يكـــون التعـــويض   ق م 132جتتاء يف نتتتص اظتتتتادة  
ـــزام ادلـــدين  ن يقـــدم أإمقســـطا،كما يصـــا أن يكـــون  ـــا، وجيـــوز يف ىـــاتني احلـــالتني إل ـــرادا مرتب ـــا، ويقـــدم ي مين

التعويض ابلنقد، على أنو جيوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب ادلضرور، أن أيمر إبعـادة احلالـة إىل مـا  
 .  4كانت عليو، أو أن حيكم وذلك على سبيل التعويض،  داء بعض اإلعاانت تتصل ابلفعل غري ادلشروع

ي ىو األصل إال أنو فت  اجملال ألنتواع أخترى متن ويتض  من نص اظتادة أن اظتشرع وإن جعل التعويض النقد
التعويضات السيما العيين إذا كان ؽتكنتا كتاألمر هبتدم حتائط، غتري أنتو إذا كانتن ىتذه القاعتدة يف القتانون اظتتدين إال 

                                                           

.  424عبد القادر عّدو، مرجع سابق،ص  - 1  
. 46علي، مرجع سابق، ص حنان حديد، سهام بو - 2  
.  109ضتسني بن شيخ أث ملواي، مرجع سابق، ص - 3 
.، مرجع سابق05-07من القانون  132أنظر اظتادة - 4  
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جتع أ ا تعدل قليال يف القانون اإلداري إذ يستبعد التعويض العيين ولو كان ذلك ؽتكنا عمليا ولتتل ػتلتو النقتدي وير 
 . 1 ىذا ألسباب عملية وقانونية

إن تثبيتتن مقتتدار التعتتويض يتتت  بشتتكل ريتتع أو رأشتتتال، فتتإذا مل لتتتدد القتتانون الكيفيتتات، فعلتتى القاضتتي أن 
يقوم بذلك، وىو نتيل إىل إعطاء ريع دائ  مدى اضتياة أو مؤقن يف فرتة االستقرار النقدي أو عندما يكتون اظتضترور 

طفتاء ديتن اإلدارة  ائيتا ولتستهيل استتعمال اظتبلتر طفل، ويعطي غالباً تعويضتاً بشتكل رأشتتال للمضترورين البتالغني إل
التتذي يقبضتتو اظتتتدعي وإضتتافة للتعتتويض الرئيستتي، إبمكتتان القاضتتي متتن  تعويضتتات  ختتري نقديتتة إذا تعتترض تنفيتتذ 

، وكتتتوز للقاضتتي تبعتتا للظتتروف وبنتتاء علتتى طلتتب اظتضتترور، أن أيمتتر إبعتتادة اضتالتتة إل متتا  2اإللتتتزام إىل بعتتض التتتأخري
 .3أو أن لتك  وذلك على سبيل التعويض، اداء اإلعاانت تتصل ابلفعل غري اظتشروع  كانن عليو،

فمن الناحية العملية فإن التعويض العيين إذا كان ؽتكنا فإنو سيت  على حساب اظتصتلحة العامتة، إذ كتتب أن 
أن التعتويض العيتين  يهدم كل ما مت من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة، وقد يتؤدي ذلتك إىل شتل اإلدارة كمتا

يكون يف الغالب مصحواب بتعويض نقدي وألن العيين يزيل أاثر الضترر ابلنستبة ظتاضتي، أمتا الستبب القتانوين فيتعلتق 
 4مبوقف القاضي من اإلدارة فاستقالل اإلدارة عن القضاء يتنال مع ختويل القاضي سلطة إلصدار أوامر ل دارة 

 ويضتنفيذ أحكام التع : ادلطلب الثاين
وتكتون اإلحكتام القضتائية قابلتة  عند الفصل يف الدعوى  يت مرحلة تنفيذ اضتك  أو القترار القضتائي اإلداري

للتنفيتتذ بعتتد أن تكتتون حتتائزة علتتى قتتوة الشتتيء اظتقضتتي بتتو وال ختتلتتف طريقتتة التنفيتتذ ليحكتتام القضتتائية بتتني القضتتاء 
ي علتتى اإلدارة ألن اظتتتال العتتام غتتري قابتتل للحجتتز وىنتتاك العتتادي والقضتتاء اإلداري إال يف مستتألة عتتدم التنفيتتذ اصتتترب 

ومترورا ابضتلتول التم وضتعها اظتشترع  شروط كتب إتباعها من أجل اضتصتول علتى التعتويض ابتتداء متن التبليتر ابضتكت 
 يذ. أمام األشخاص الطبيعية أو األشخاص اظتعنوية  الستفاء التعويض اظتا  وكذا العقوابت اصتزائية جراء عدم التنف

                                                           

. 89ص صافية زتيش، مرجع سابق،- 1 
. 252أزتد ػتيو، مرجع سابق، ص - 2 
336بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص.-

3  
.89.90ص  صافية زتيش ، مرجع سابق،- 4  
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 شروط تنفيذ أحكام التعويض : الفرع األول
اإلداري ال بتد متن مراعاهتتا وإال أعتترب اإلجتراء ابطتل قابتل  القضتائي ىناك عدة شروط لتنفيذ اضتك  أو القرار

للطعن من ىتذه الشترط أن يكتون اضتكت  ابا ومبلغتا أن التبليتر الرشتتي ومهتورا ابلصتيغة التنفيذيتة، وأن ال يصتدر أمتر 
 بوقف نفاذ اضتك . 

 أن يكون احلكم ابل  :أوال
إال بعتد انتهتاء أجتال اظتعارضتة أو االستت ناف، ديتث  إن األحكام والقترارات القضتائية ال تكتون قابلتة للتنفيتذ

تقدم شهادة بعدم اظتعارضة واالست ناف كما تبني أمانتة الضتبط الصتادر عنهتا اضتكت  أو القترار اريتخ التبليتر الرشتتي، 
ل غري أنو يف حاالت الطعتن ابلتنقض اظتوقتف للتنفيتذ تقتدم شتهادة بتذلك، غتري أن األحكتام  اظتشتمولة ابلنفتاذ اظتعجت

 .1واألوامر اإلستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغ  اظتعارضة أو االست ناف

  أن يتضمن القرار إلزاما لإلدارة  :اثنيا 
حك  اإللزام ىو الذي فيتو التوكيتد علتى حتق، وػتلتو ىتو التتزام اإلدارة ابألداء ؽتتا كتعلتو قتابال للتنفيتذ فبمجترد 

اظترجتوة وال تقت  إال مبطابقتة اظتركتز القتانوين متع التواقعي، ونتكتن تصتور اضتكت  صدور القرار ال لتقق اضتمايتة القضتائية 
واألحكتتام القضتتائية اإلداريتتة الصتتادرة ، 2أو القترار التتذي يكتتون ػتلتتو إلتتزام اإلدارة يف دعتتوى اإللغتتاء ودعتتوى التعتتويض

و مركتتز قتتانوين معتتني إفتتتا يف دعتتاوى اإللغتتاء والتعتتويض ىتتي متتن أحكتتام اإللتتزام إذ أ تتا ال تتوقتتف عنتتد  كيتتد حتتق أ
  .3تتضمن فضال عن ذلك إلزام بشيء كترب اوكوم ضده ادائو

                                                           

. 243فركتة حسني، مرجع ،سابق،- 1  
كلية  فرع القانون اطتاص، مذكرة لنيل شهادة اظتاجستري يف القانون، ،تنفيذ األحكام القضائية يف مواجهة اإلدارة العموميةجهاد براىيمي،  -2

  .31، ص 2017-2016 جامعة اصتزائر اضتقوق،
 ختصص القانون العام الداخلي، مذكرة لنيل شهادة اظتاسرت يف اضتقوق، ،أحكام القضاء اإلداريامتناع اإلدارة العامة عن تنفيذ  ىجرية بعزيز، - 3

  . 17ص  ،2017/2018جامعة تيزي وزو، كلية اضتقوق والعلوم السياسية،
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 التبليغ اإلداري  :اثلثا 
ويعتتترب التبليتتر القضتتائي عمليتتة قانونيتتة بتتني اظتبلتتر إليتتو ومصتتلحة التبليتتر وكتتذلك بتتني اطتصتتوم ويتختتذ إجتتراءات معينتتة 

لتنفيتذ اضتكت  القضتائي اختيتاراي، وإذ مل ينفتذ يعتد حستاب وأجال ػتددة، ظتتن  الشتخص اظتنفتذ ضتده فرصتة، وذلتك 
   1اظتدة اوددة من التبلير، ينفذ ضد الشخص اظتعين، وكتب أن يكون التبلير رشتيا.

:" جيـب أن يـتم   من ق إ م إ تتحدث عن األشخاص اظتعنيني ابلتبلير أو اظتدعي علتيه  408نصن اظتادة  
إىل شلثلـو  ليغ الرمسي إىل الشخص ادلعنوي شخصـيا، إذا سـلم زلضـر التبليـغالتبليغ الرمسي شخصيا، ويعترب التب

أو ألي شـــــخص ي تعيينـــــو ذلـــــذا الغـــــر،، يـــــتم التبليـــــغ الرمســـــي، ادلوجـــــو إىل اإلدارات  القـــــانوين أو اإلتفـــــاقي
واجلماعــات اإلقليميــة وادلؤسســات العموميــة ذات الصــبغة اإلداريــة إىل ادلمثــل ادلعــني ذلــذا الغــر، ومقــره، يــتم 

 .  2التبليغ، ادلوجو إىل الشخص معنوي يف حالة تصفية إىل ادلصفي

كتتتوز للمطلتتوب  09-08متتن القتتانون  407ليتتر البيتتاانت اظتشتتار إليهتتا يف اظتتتادة وكتتتب أن يتضتتمن ػتضتتر التب
 3تبليغو الدفع ببطالنو قبل إاثرتو ألي دفع أو دفاع.

كمتتا أجتتاز القتتانون اصتزائتتري التبليتتر ابلربيتتد عتتن طريتتق اوضتتر القضتتائي، إذا رفتتض الشتتخص اظتطلتتوب تبليغتتو 
وضع بصمتو، ويعد ىذا التبلير رشتيا ولتسب األجل من اريتخ ختت   استالم اوضر أو رفض التوقيع عليو، أو رفض

الربيتتد، وإذا رفتتض األشتتخاص استتتالم ػتضتتر التبليتتر الرشتتتي يتتت  التعليتتق بلوحتتة اإلعتتالانت للمحكمتتة ومقتتر البلديتتة 
، 4ويثبتتن التعليتتق لتتت  إدارة الربيتتد و شتترية رئتتيل البلديتتة أو موظتتف مكلتتف بتتذلك و شتترية رئتتيل كتتتاب الضتتبط

والعربة ابلتبلير من اريخ استالمو ووصتولو، ولتيل اريتخ إرستالو، فتتاريخ الوصتول ىتو اريتخ بدايتة اظتيعتاد، وذلتك ظتتا 

                                                           
 والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،، مذكرة ماسرت أكادنتي، ختصص القانون اإلداري،كلية اضتقوق تنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة أشتاء العقون، -1

  . 05، ص 2012-2013
،السابق ذكره 408أنظر اظتادة  - 2  
 كتب أن يتضمن ػتضر التبلير الرشتي يف أصلو ونسخو، البياانت افتية :اس  ولقب اوضر:" ،السابق ذكره.حيث تنص على  407أنظر اظتادة  - 3

نواي، القضائي وعنوانو اظتهين وتوقيعو وختمو،،اريخ التبلير ابضتروف وساعتو،اس  ولقب طالب التبلير وموطنو، إذا كان طالب التبلير شخصا مع
بشخص  تذكر تسميتو وطبيعتو ومقره االجتماعي وصفة ؽتثلو القانوين أو اإلتفاقي،اس  ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبلير ،وإذا تعلق األمر

ان معنوي يشار إىل طبيعتو وتسميتو ومقره االجتماعي واس  ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبلير الرشتي،توقيع الشخص الذي تلقى التبلير وبي
إىل تسلي   طبيعة الوثيقة الم تثبن ىويتو ورقمها واريخ إصدارىا، وإذا تعذر على اظتبلر لو التوقيع على اوضر، كتب عليو وضع بصمتو،اإلشارة

الدفع ببطالنو قبل  الوثيقة موضوع التبلير الرشتي إىل اظتبلر لو،وإذا مل يتضمن ػتضر التبلير الرشتي البياانت اظتشار إليها أعاله، كتوز للمطلوب تبليغو
 إاثرتو ألي دفع أو دفاع".      

 

  4 243فركتة حسني، مرجع سابق، -
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لتدث من  خري يف وصول التبلير إىل اظتبلر لو أي أن اظتبلر غري مسؤول عن أي  خر يف التبلير وقتد أوضت  قتانون 
   1لتبني كيفية حساب افجال. 405ن عليو  اظتادة اإلجراءات اظتدنية واإلدارية ذلك وىذا ما نص

احملضـــر القضـــائي اوضتتتر علتتتى أنتتتو :"  03-06متتتن القتتتانون  04عرفتتتن اظتتتتادة  احملضـــر القضـــائي : - أ
ضــابط عمــومي مفــو، مــن قبــل الســلطة العموميــة،يتوىل تســيري مكتــب عمــومي حلســابو اخلــاص 

خاصـــة حتـــدد عـــن طريـــق  وحتـــت مســـؤوليتو ،علـــى أن يكـــون ادلكتـــب خاضـــعا لشـــروط ومقـــايي 
   .2التنظيم"

تبلر األحكام الصادرة عن اوكمة اإلدارية إىل أطرف الدعوى، حيث يبلر اضتكت  الصتادر بواستطة اوضتر   
القضائي أو يبلر مباشرة إىل موطن اطتصوم بواسطة ػتضر قضائي أو يبلر مباشرة إىل موطن اطتصتوم عتن طريتق أمتر 

الضتتبط ويبلتتر اضتكتت  إذا كتتان يتعلتتق مبصتتلحة متتن مصتتاحل الدولتتة إىل اظتصتتلحة التتم  متتن رئتتيل اوكمتتة بواستتطة كتابتتة
 .         3ابعن القضية، 

يتتت  التبليتتر ليحكتتام واألوامتتر إىل اطتصتتوم يتتت  متتن طتترف ػتضتتر قضتتائي ويف متتوطنه  واستتتثناء كتتتوز لتترئيل 
 .4ن ق إ م إ (م 895-894اوكمة اإلدارية أن أيمر بتبليغها عن طريق أمانة الضبط )م

وواجبات اوضتر يف التنفيتذ تتمثتل يف أنتو يقتوم بعملتو بنتاءا علتى طلتب اطتصت  اظتستتفيد متن الستند التنفيتذي 
واطتصتت  ىتتو التتذي يقتتدم األوراق ويعطتتي التوجيهتتات للمحضتتر وبنتتاءا عليهتتا يقتتوم ابلتنفيتتذ واوضتتر يقتتوم بعملتتو يف 

مت إنشتاء مهنتة  08/01/1991اظتتؤرخ يف  03-91ب القتانون رقت  حدود القانون ابلطريقة التم يراىتا مناستبة، مبوجت
اظتتتؤرخ يف  03-06اوضتتر القضتتائي كمهنتتة حتترة وتكريستتا لتوصتتيات اللجنتتة الوطنيتتة لصتتالح العدالتتة صتتدر القتتانون 

 . 5اظتتضمن تنظي  مهنة اوضر القضائي 20/02/2006

                                                           

. 8أشتاء العقون،مرجع سابق، ص -  1  
مارس 08الصادرة بتاريخ  14ج رج عدد القضائي،يتضمن تنظي  مهنة اوضر  2006فرباير سنة  20اظتؤرخ يف  03-06من القانون  04اظتادة - 2

2006 .  
.. 402فركتة حسني، مرجع سابق، - 3  

  . 341بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص.-4
. 243.244حسني فركتة ، مرجع ،سابق، ص - 5  
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التبليـغ للحكـام واألوامـر إىل اخلصـوم يف مـوطنهم، يـتم ق إ م إ  :" 09-08متن القتانون  894ونصن اظتادة    
 .1عن طريق زلضر قضائي"

 الصيغة التنفيذية للحكم القضائي اإلداري  :رابعا 
ق إ م  (، فتتتإن اضتكتتتت  أي حكتتتت  ال يكتتتون قتتتتابال للتنفيتتتذ إال إذا كتتتتان مهتتتتورا  600-601وحستتتب اظتتتتتادة )

ابلصيغة التنفيذيتة، وختتلتف الصتيغة التنفيذيتة ليحكتام العاديتة عتن الصتيغة التنفيذيتة ليحكتام اإلداريتة وتكتون ىتذه 
ا  أو رئـــي  اجمللـــ  "اجلهوريـــة اجلزائريـــة الدديقراطيـــة الشـــعبية تـــدعو وأمـــر الـــوزير أو الـــو األختتترية كمتتتا يلتتتي : 

الشعيب البلدي، وكل مسؤول إداري أخـر كـل فيمـا خيصـو، وتـدعو وأمـر احملضـرين ادلطلـوب إلـيهم ذلـك فيمـا 
 .2/ب(601)م يتعلق ابإلجراءات ادلتبعة ضد اخلصوم، ألن يقوموا بتنفيذ ىذا احلكم، القرار..."

عتتدم وجودىتتا ال نتكتتن أن يتتؤدي لتنفيتتذ إن وجتتود الصتتيغة التنفيذيتتة أساستتي بتنفيتتذ اضتكتت  القضتتائي، حيتتث 
وذلتتك ابعتبتتار الصتتيغة ىتتي الوثيقتتة التتم تتتؤدي بنتتا لتنفيتتذ، فوجتتود اضتكتت  بتتدو ا ال يعتتترب قتتابال لتنفيتتذ، إال أن ىنتتاك 
حتتاالت نتكتتن أن يتتؤدي بنتتا لتنفيتتذ بتتدو ا، وذلتتك لتتيل دائمتتا يف كتتل اضتتتاالت، ال أن ىنتتاك بعتتض االستتتثناءات يف 

ها اظتشرع عن الصيغة التنفيذية؛ يكون يف حالة األحكتام اإلستتعجالية، ديتث كتتوز ذلتك يف حالتة القانون استغه في
 . 3األوامر الصادرة يف اظتواد اظتستعجلة، امر من رئيل اوكمة بناءا على طلب اطتصوم

امتر صتادرة عتن وقد أجاز اظتشرع اصتزائري التنفيذ بغري الصيغة تنفيذية، وىتذه اضتتاالت تتعلتق ابألحكتام أو أو 
القضتتتاء، كتتتتوز يف اظتتتتواد اظتستتتتعجلة أو يف األحتتتوال التتتم يكتتتون فيهتتتا التتتتأخري ضتتتارا أن  متتتر بتنفيتتتذ اضتكتتت  مبوجتتتب 
مستودتو ويف ىتذه اضتالتة يستل  كاتتب الضتبط اظتستودة للمحضتر ليقتوم بتنفيتذه وأمتر القاضتي ابلتنفيتذ يف اضتكت  ذاتتو 

 . 4ىو الذي يغين عن الصيغة التنفيذية

:" يرتب األمر اإلستعجا  أاثره من لريـش التبليـغ على ما يلي  09-08من القانون  935ن اظتادة  ونص
الرمســي أو التبليــغ للخصــم احملكــوم عليــو، غــري أنــو جيــوز لقاضــي االســتعجال أن يقــرر تنفيــذه فــور صــدوره يبلــغ 

                                                           

، السابق ذكره .09-08من القانون  894أنظر اظتادة - 1  
. 387.388ص  مرجع سابق، مسعود شيهوب،- 2  
. 14مرجع سابق، ص  أشتاء العقون،- 3  
. 238.237حسني فركتة ، مرجع ،سابق، ص - 4  
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يف احلال إىل اخلصوم مقلبـا وصـل أمني ضبط اجللسة،  مر من القاضي، منطوق األمر مهورا ابلصيغة التنفيذية 
 .1استالم، إذا اقتضت  روف االستعجال ذلك"

إعالن السند التنفيذي إىل اظتنفذ ضده وتكليفو ابألداء الثابن ابلسند التنفيذي ىو ضروري للتنفيتذ واعتتدف 
ن يشتمل التكليتف من التكليف ابلوفاء جدية نية اظتعلن يف اختتاذ إجتراءات تنفيذيتة دتتل أمتوال اظتنفتذ ضتده وكتتب أ

والغتترض األساستتي منتتو ىتتو إعالمتتو ليقتتوم ابلتنفيتتذ االختيتتاري  ق إ م إمتتن  613ابلوفتتاء البيتتاانت التتواردة يف اظتتتادة 
 .2( يوما15خالل ستسة عشر  )

 النتائج ادلرتتبة عن عدم التنفيذ :خامسا 
اإلداريتة، أو ال تتختذ اإلجتراءات الضترورية عندما دتنع اإلدارة عن تنفيذ قترارات اإللغتاء الصتادرة عتن اوتاك   

لتنفيذىا، فإنو إىل جانب حق اوكوم لو يف طلب إلغاء كل القرارات اإلدارية التم قتد تتختذىا اإلدارة لعرقلتة التنفيتذ 
أو جعلتتو مستتتحيال، يستتتطيع رفتتع دعتتوى اظتستتؤولية للمطالبتتة بتعتتويض األضتترار التتم ستتببها لتتو االمتنتتاع عتتن التنفيتتذ، 

يكتون االمتنتاع متربرا بضترورات  تؤسل دعوى اظتسؤولية على خطأ االمتناع أو على اطتالل مببدأ اظتساواة عندماوقد 
 . 3النظام العام وفقا ظتا إستقر عليو االجتهاد القضائي يف اظتسؤولية يف اصتزائر وفرنسا

 سلطة توجيو أوامر لإلدارة :سادسا 
:"  978نتكتتتن للجهتتتة اإلداريتتتة توجيتتتو أوامتتتر للتنفيتتتذ يف نفتتتل اضتكتتت  القضتتتائي وىتتتذا متتتا نصتتتن عليتتتو اظتتتتادة 

......أمر اجلهة القضـائية ادلطلـوب منهـا ذلـك، يف نفـ  احلكـم القضـائي، ابلتـدبري ادلطلـوب مـع حتديـد أجـل 
   "4للتنفيذ عند االقتضاء

وعنتتتدما يتطلتتتب األمتتتر أو اضتكتتت  أو القتتترار إلتتتزام أحتتتد األشتتتخاص اظتعنويتتتة العامتتتة أو ىي تتتة ختضتتتع منازعاهتتتتا 
إلختصتتتاص اصتهتتتات اإلداريتتتة ابختتتتاذ تتتتدابري تنفيتتتذ معينتتتة، مل يستتتبق أن أمتتترت هبتتتا بستتتبب عتتتدم طلبهتتتا يف اطتصتتتومة 

                                                           

،السابق ذكره. 09-08من القانون  935أنظر اظتادة  - 1  
السابق ذكره . 09-08من القانون  613.أنظر كذلك اظتادة  244حسني فركتة ، مرجع ،سابق، ص - 2  

.390مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص - 3  
، مر جع سابق ذكره.09-08من القانون  978أنظر اظتادة  - 4  
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ق إ  232إداري جديـد يف أجـل زلـدد ) م أمر اجلهة القضائية اإلدارية ادلطلوب منهـا، إبصـدار قـرار السابقة، 
 .1م إ (

 الطرق البديلة جراء عدم التنفيذ :الفرع الثاين 
يف حالتتتتتة تقتتتتتاعل اإلدارة وامتناعهتتتتتا عتتتتتن التنفيتتتتتذ وضتتتتتع اظتشتتتتترع اصتزائتتتتتري طريقتتتتتتان بتتتتتديلتان أمتتتتتام          

األشتتتخاص اوكتتتوم لصتتتاضته  يف اضتكتتت  القضتتتائي متتتن أجتتتل استتتتفاء حقهتتت  يف التعتتتويض، وقتتتتا اللجتتتوء إىل اطتزينتتتة 
 هديدية ضد اإلدارة اظتمتنعة.العمومية أو اللجوء إىل القضاء مرة أخرى من أجل طلب تسليط الغرامة الت

 اللجوء إىل اخلزينة العمومية: أوال 
-91متتن ق إ م  وتطبقتتا أحكتتام القتتانون  986يف حالتتة متتا إذا كتتان اضتكتت  بتعتتويض وتطبيقتتا لتتنص اظتتتادة   

( منو علتى أنتو 05اودد للقواعد اطتاصة اظتطبقة على بعض أحكام القضاء، وابلرجوع إليو ؾتد اظتادة اطتامسة ) 02
ومــــا يتبعهــــا  80:"ديكــــن أن حيصــــل علــــى مبلــــغ الــــديون لــــدى اخلزينــــة العموميــــة وابلشــــرط احملــــددة يف ادلــــواد 

ادلتقاضون ادلستفيدون من أحكـام القضـاء الـي تتضـمن إدانـة الدولـة واجلماعـات احملليـة وادلؤسسـات العموميـة 
 ".2ذات الطابع اإلداري 

التتذي كتعتتل مهمتتة تنفيتتذ األحكتتام الصتتادرة ضتتد اإلدارة متتن اختصاصتتات أمتتني اطتزينتتة  02-91إن القتتانون 
على مستوى الوالية وستواء تعلتق األمتر بتنفيتذ أحكتام بتني اإلدارات العموميتة أو بتني األفتراد واإلدارة العموميتة، فإنتو 

تنفيذيتتتتة، وذلتتتتك عتتتتن طريتتتتق اظتنفتتتتذ) يف اضتتتتتالتني يتعتتتتني أوال تبليتتتتر اإلدارة اوكتتتتوم ضتتتتدىا ابضتكتتتت  مهتتتتورا ابلصتتتتيغة ال
اوضتتر(، فتتإذا رفضتتن التنفيتتذ ستتل  ىتتذا األختتري للمتتدعي ػتضتترا ابالمتنتتاع عتتن التنفيتتذ حيتتث يلجتتأ مبوجبتتو إىل أمتتني 

 .   3اطتزينة 

                                                           

.392مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 1  
.352بوزتيدة عطاء هللا ، مرجع سابق ،ص.-  2  
.  396.395مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 3  
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 1991متتاي 11اظتؤرختتة يف  06-34 أصتتدرت اظتديريتتة اظتركزيتتة للخزينتتة التابعتتة لتتوزارة اظتاليتتة تعليمتتة حتتتن رقتت 
فيهتتتا القواعتتتد اطتاصتتة اظتطبقتتتة علتتى بعتتتض األحكتتتام القضتتائية حتتتددت غتتتال التطبيتتتق يف الفصتتتل  توضتت  فيهتتتا حتتتدد

 .  1األول واظتلف الواجب تقدنتو مع حتديد افجال إيداع اظتلفات وأجال استالم الدين

يتتنص القتتانون علتتى ػتتتتوى علتتى ػتتتتوى اظتلتتف اظتقتتدم إىل أمتتني اطتزينتتة  ابلنســبة للشــخاص اخلاصــة : - أ
وكوم لو، ويتعلق األمر بطلب مكتوب، ونستخة تنفيذيتة متن اضتكت ، وكتل الواثئتق التم تبتني من قبل ا

( وعلتتتى أمتتتني 07أن مستتتاعي التنفيتتتذ بقيتتتن بتتتدون نتيجتتتة طيلتتتة شتتتهرين أي ػتضتتتر االمتنتتتاع ) اظتتتتادة 
   .2اطتزينة أن يسدد للمحكوم لو، مبلر الذين خالل أجل أقصاه ثالثة أشهر ابتداء من اريخ تقدنتو 

تقـــــدم :" 02ونصتتتتتن اظتتتتتتادة  03و 02نصتتتتتن علتتتتتى ذلتتتتتك اظتتتتتتادتني ابلنســـــبة للشـــــخاص العامـــــة :  - ب
ــة تكــون مصــحوبة مبــا يلــي :نســخة  ــة دلقــر اذليئــة عريضــة مكتوب ــة الوالي ــة إىل خزين ادلؤسســة الدائن
تنفيذيـــة مـــن احلكـــم القضـــائي،كل الواثئـــق أو ادلســـتندات الـــي تثبـــت  ن عيـــع ادلســـاعي لتنفيـــذ 

وعتتن أجتتال التتدفع والتعتتويض نصتتن علتتى ادلــذكور بقيــت طيلــة أربعــة أشــهر بــدون نتيجــة ".احلكــم 
   ".3:"......يف أجل ال يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم إيداع العريضة 03ذلك اظتادة 

 الغرامة التهديدية  : اثنيا
وستتيلة إلكتتراه اظتتتدين وزتلتتو تعتتترب الغراميتتة التهديديتتة غرامتتة ماليتتة لكتتل ؽتتنتتع عتتن تنفيتتذ أحكتتام القضتتاء وىتتي 

على تنفيتذ االلتتزام الواقتع علتى عاتقتو عينتا بطلتب متن اظتتدين، وهبتذا فهتي هتديتد متا  أو غرامتة للحكت  علتى اظتتدين 
مببلر معني يدفعو عن كل يوم يتأخر فيو عتن تنفيتذ التتزام بعمتل أو االمتنتاع عنتو، ويستتند القاضتي اإلداري يف فترض 

القتتتتانون وقتتتتد تضتتتتمنن متتتتواد القتتتتانون اصتديتتتتد اإلجتتتتراءات اظتدنيتتتتة واإلداريتتتتة اضتكتتتت  علتتتتى الغرامتتتتة التهديديتتتتة علتتتتى 
 .4األشخاص اظتعنوية ابلغرامة التهديدية أو اصتهات الم ختضع يف منازعاهتا للجهات القضائية اإلدارية

  ىناك شروط لللجوء إىل طلب اللجوء للغرامة التهديديةشروط اللجوء إىل الغرامة التهديدية:  - أ

                                                           
الصادرة عن وزارة اظتالية ،اظتديرية اظتركزية للخزينة  02-91م ع م ،اظتعدلة واظتتممة تنفيذ بعض أحكام القضاء القانون رق   06-34التعلمية رق   - 1

  .  01.02،ص 1991ماي 11،اصتزائر، اظتؤرخة يف 
. . 396مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 2  

لتدد القواعد اطتاصة اظتطبقة على بعض  1991يناير 08اظتوافق  1411رتادى الثانية عام  22، اظتؤرخ يف 02-91من ا القانون  03-02أنظر اظتادة  -3
  . 09/01/1991يف  ،صادرة  02، عج ر ج أحكام القضاء،

.  250حسني فركتة ، مرجع ،سابق، ص - 4  
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: إن طلتتب الغرامتتة التهديديتتة ال متتتص ستتوى األحكتتام الصتتادرة صــدور احلكــم مــن القضــاء اإلداري -01
عتتن جهتتة القضتتاء اإلداري، وابلتتتا  قضتتى غتلتتل الدولتتة بعتتدم اختصاصتتو للحكتت  ابلغرامتتة التهديديتتة 
ضتتد حكتت  صتتادر متتن جهتتة القضتتاء عتتادي، وإن تضتتمن اضتكتت  القضتتائي علتتى شتتخص عتتام،إذ كتتان 

ن اللجنتتتة اصتهويتتتة للمنازعتتتات التقنيتتتة اظتعتتتتربة جهتتتة قضتتتاء عتتتادي كمتتتا قضتتتى غتلتتتل اضتكتتت  صتتتادر عتتت
   .1الدولة بعدم اختصاصو

( أشتتهر يبتتدأ متتن اريتتخ التبليتتر الرشتتتي للحكتت ، 3بعتتد انقضتتاء أجتتل )حــرتام ميعــاد طلــب الغرامــة :إ  - 02
اإلداريتتة يف حكمهتتا ػتتتل التنفيتتذ وتعفتتى األوامتتر االستتتعجالية متتن ىتتذا األجتتل ، يف اضتالتتة التتم حتتتدد اوكمتتة 

أجتال للمحكتتوم عليتو اختتتاذ تتدابري تنفيتتذ معينتة، فإنتتو ال كتتوز تقتتد   الطلتب إال بعتتد انقضتاء ىتتذا األجتتل، ويف 
حالتة تقتتد  تظلمتا إىل اإلدارة متتن أجتتل تنفيتذ اضتكتت ، وتتترفض اإلدارة التتظل ، فتتإن ميعتتاد طلتب تتتدابري تنفيذيتتة 

 . 2دأ يف السراين إال من اريخ رفض التظل أو الغرامة التهديدية ال يب
كتب أن يتقدم التدائن بطلتب الغرامتة التهديديتة، وقتد أاثرت مستألة أن يكون الطلب من احملكوم لو: -02

مدى جواز اضتك  ابلغرامة التهديدية من تلقاء القاضي نفسو خالفا كبريا بني مؤيتد ومعتارض لتذلك، 
ذلتك تكريستا  340و470ير أن اظتشرع اصتزائري حست  ذلتك وأشترتط ذلتك صتراحة يف نتص اظتتادتني 

 . 3ظتبدأ القائل ان القاضي ال لتك  مبا مل يطلب بو
يلجتتأ القاضتتي إىل تصتتفية الغرامتتة التهديديتتة يف حالتتة امتنتتاع اإلدارة عتتن التنفيتتذ تصــفية الغرامــة التهديديــة  :-ب

، وللقاضتتتي ستتتلطة ختفتتتيض الغرامتتتة أو  983الكلتتتي أو اصتزئتتتي أو يف حالتتتة التتتتأخري يف التنفيتتتذ وطبقتتتا لتتتنص اظتتتتادة 
ىل اظتتدعي إذا جتاوزت ، وأن يقرر القاضي عدم دفع جتزء متن الغرامتة التهديديتة إ984إبلغائها وفقا ألحكام اظتادة 

 985.4قيمة الضرر و مر بدفو إىل اطتزينة العمومية طبقا لنص اظتادة 

و حتتتدد الغرامتتة التهديديتتة عتتن كتتل فتترتة أو وحتتدة زمنيتتة تتتتأخر فيهتتا اإلجتتارة عتتن تنفيتتذ التزامهتتا، ولتتذلك فتتال 
امهتا ابلتنفيتذ، إذن الغرامتة التهديديتة نتكن حتديد مقدارىا اإلرتا  أو النهائي طاظتا يرتفع مع كتل يتوم نتضتي دون قي

                                                           

. 47أنونء العقوى، هرجع ننخق، ص -
1  

.393مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 2  
.  47أشتاء العقون، مرجع سابق، ص  - 3  
.  250حسني فركتة ، مرجع ،سابق، ص - 4  
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ال تقدر كمبلر دفعة واحدة وذلك حى تتحقق خاصية التهديد فيها ديث يشعر اوكوم عليو أنتو كلمتا طتال وقتن 
 .1 خره عن التنفيذ كلما زاد مبلر الغرامة التهديدية اوكوم هبا عليو

 ادلتابعة اجلزائية جراء عدم التنفيذ :الفرع الثالث 
يكتتتون تعطيتتتل تنفيتتتذ األحكتتتام بستتتبب دوافتتتع شخصتتتية، خاصتتتة إذا كتتتان التنفيتتتذ منتتتوط مبوظتتتف ىتتتو يف  قتتتد

حقيقتتتو خصتت  للمحكتتوم لتتو، فيستتتعمل اظتوظتتف ستتلطات وظيفتتتو فيضتتع العراقيتتل والصتتعوابت اظتاديتتة والقانونيتتة يف 
يعتود إليهتا اوكتوم لتو إعمتاال  طريق التنفيذ، كأن يبادر بتعيني أو ترقيتة موظتف أختر يف نفتل الوظيفتة التم ينبغتي أن

للحكتت  وىتتتو متتا استتتتنكره القضتتتاء اإلداري دائتت ، وقتتتد بلغتتن النتتتوازع والتتتدوافع الشخصتتية متتتداىا دون أن يضتتتعوا يف 
 .2اعتبارى  أن ما يعلنوه نتثل إىداراً ضتجية الشيء اظتقضي بو واحتقارا لقدسية األحكام القضائية

ا جزائيتا مهمتا يكترس جتر  االمتنتاع عتن تنفيتذ األحكتام، ويتعلتق كان اظتشترع قبتل ىتذا التتاريخ قتد كترس نصت
اظتعتتتتدل واظتتتتتتم  لقتتتتانون  2001يونيتتتتو  26الصتتتتادر بتتتتتاريخ  09-01مكتتتترر (متتتتن القتتتتانون رقتتتت  138األمتتتتر ابظتتتتتادة )

العقوابت وجاء ىتذا التنص تنفيتذا التوصتيات صتنتة إصتالح العدالتة التم شخصتن مشتكلة تنفيتذ األحكتام واقرتحتن 
  . 3عتا من بينها فكرة جر  وعقاب االمتناع عن تنفيذ اإلحكامحلوال 

كـل علتى أنتو :" 09-01وزتل اظتشرع اظتوظف العام اظتسؤولية الشخصية يف اظتادة اظتذكور أعاله من القانون 
قـا، مو ـف عمـومي اسـتعمل سـلطة و يفتـو لوقــف تنفيـذ حكـم قضـائي أو امتنـع أو اعـرت، أو عرقـل عمــدا 

،وإىل دج"18888دج إىل 1888( أشــهر إىل ثــالث ســنوات وبغرامــة مــن 80ابحلــب  مــن ســتة )تنفيــذه يعاقــب 
 .4جانب ىذه اظتسؤولية اصتنائية للموظف فإن مسؤولية اإلدارة يف التنفيذ تبقى قائمة 

 

 

                                                           

. 65ىجرية بعزيز،مرجع سابق، ص- 1  
. 44نفل اظترجع،ص  - 2  
.395مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  - 3  
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 الفصل خالصة
وقستتمناىا شتتروط ، أمتام القضتاء اإلداري تتوافر قبتول دعتتوى التعتويض اإلداريتة ألجتل حوصتلة ظتتا ستبق ذكتتره 

إىل شتتتروط عامتتتة ىتتتي الصتتتفة يف اظتتتتدعي واظتتتتدعي عليتتتو، واظتصتتتلحة وتعتتترف ا تتتا اظتنفعتتتة اظترجتتتوة متتتن رفتتتع التتتدعوى، 
إضتتافة إىل شتترط العريضتتة وتتتوفر بيناهتتتا الشتتكلية وضتترورة إمضتتائها متتن طتترف ػتتتامي، ومتتن شتتروط التتدعوى كتتذلك 

 رية العتباره من النظام العام حسب ق إ م إ.وجود التأكد من االختصاص اإلقليمي والنوعي للمحكمة اإلدا

أما عن الشروط اطتاصة ؾتد افجال القانونية حددىا اظتشرع اصتزائري اربع أشهر من أجل تقد  تظل  أمام 
سنة وىي  15من  ق إ م إ ، أما دعوى التعويض عددىا ب 829اصتهة اإلدارية مصدرة القرار حسب اظتادة 

من القانون اظتدين، وىناك استثناءات على ىذه افجال على بعض  133ادة أجال تقادم اضتقوق حسب اظت
الدعاوى اإلدارية، ابإلضافة إىل شرط التظل  اإلداري الذي يعترب جوازاي، والشرط األخري ىو شرط حتديد اصتهة 

 اإلدارية اظتسؤولة عن األضرار.

ن تعيتني قاضتي مقترر متن طترف رئتيل ولصوص إجراءات الفصل يف الدعوى على مستوى اوكمة ابتداء م
اوك ، مرورا إبجراءات الصل  الواجبة الم يقوم هبا ىتذا األختري بتني طتريف التدعوى، ويف حالتة عتدم الصتل  تستتمر 

 إجراءات التحقيق ويكون بكل الوسائل القانونية، ويت  الفصل يف الدعوى وفق الضوابط القانونية.

وقتائع واظتستتندات والتقتارير واطتتربة، وحتتدد قيمتة التعتويض وفتق ظتبتادن إن للقاضي ستلطة تقتدير بنتاءا علتى ال
يتعمد عليها القاضي اظتقرر، وقد يكون التعتويض نقتداي بشتكل ريتع أو رأس متال حستب ستن الضتحية، وقتد يكتون 

قتررة عتتا، عينيا يف بعض اضتاالت، وأخر مرحلة  يت عملية تنفيذ أحكام التعويض، وتتت  وفتق اإلجتراءات القانونيتة اظت
ويف حالتتتة عتتتدم التنفيتتتذ يتتتت  اللجتتتوء إىل فتتترض الغرامتتتة التهديديتتتة متتتن طتتترف القاضتتتي اإلداري وقتتتد يصتتتل األمتتتر إىل 

 اظتتابعة اصتزائية يف حالة عدم التنفيذ . 
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وػتتتتتوى العتتترض اظتقتتتدم  نتكننتتتا أن نقتتتول أننتتتا حاولنتتتا بقتتتدر اإلمكتتتان وضتتتوع ىتتتذا اظتمتتتن ختتتالل البحتتتث يف 
ها نتتقتتتد يتضتت  أن اإلدارة العامتتتة عنتتداإلجابتتة عتتن اإلشتتتكالية الرئيستتية اظتطروحتتتة وكتتذا اإلشتتتكاليات الفرعيتتة، ومنتتتو 

ختتدمات لتستتيري مرافقهتتا ولتلبيتتة وإشتتباع حاجيتتات األفتتراد، قتتد ينتتتج عنهتتا أخطتتاء تتتؤدي إىل اظتستتاس دقتتوق األفتتراد 
ومتن الصتور صور اطتطأ اظترفقتي مفهوم  ، وصتأ القضاء اإلداري ليخذ هبذا اظتسؤولية، من مت حتديد تهامسؤوليوتقي  
يتضت  لنتا جليتا أن اطتطتأ عام.التسيري السيئ للمرفتق العتام عتدم ستتتتتتتري اظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترفق العتام، و سوء تنظي  اظتتتتتتتتتتتتتتتتتترفق الؾتد 

ابعتبتار أن ىتذه مظاىر ثالث وىي القترارات الغتري مشتروعة، واالعتتداء اظتتادي واألخطتاء اظترفقيتة اظترفقي يتجسد يف 
ية اإلدارة علتتتى أستتتاس القتتتانون، وقتتتد اجتهتتتد كتتتل متتتن الفقتتتو الدراستتتة تستتتتبعد مستتتؤولية اإلدارة عتتتن العقتتتود ومستتتؤول

 والقضاء يف حتديد اظتسؤوليات وإمكانية دغتها بني اظتوظف واإلدارة ودتييزىا والعالقة الناجة عنها .

لقتتد فصتتل اظتشتترع اصتزائتتري يف عديتتد اظتتتواد بتتني اطتطتتأ الشخصتتي اظتقتتي  ظتستتؤولية اظتوظتتف الشخصتتية ويستتأل 
بدفع تعويض للمتضرر من مالو اطتاص ويكون ذلك أمام القضاء العادي، واطتطتأ اظترفقتي اظتقتي   عنو شخصيا ويلتزم

ظتستؤولية اظترفتق معتمتدا علتى معتايري التفرقتة القضتائية، اركتا اطتيتار يف اظتتابعتة القضتائية للمضترور يف بعتض اضتتاالت، 
، علتى أن يستتفيد اظتضترور متن تعتويض والعكتلأو مطالبة اظترفق أو مطالبة اظتوظف مع رجتوع إحتداقتا علتى األختر 

 واحد.

أستتتتاس اطتطتتتتأ اظترفقتتتتي أمتتتتام القضتتتتاء  علتتتتى ويكتتتتون ىتتتتذا التعتتتتويض برفتتتتع دعتتتتوى التعتتتتويض اإلداريتتتتة للمطالبتتتتة
اإلداري، ومت التتتذكري أن ىنتتاك حتتاالت تنقطتتع فيتتو اظتستتؤولية اإلداريتتة، حالتتة القتتوة القتتاىرة واضتتتادث اظتفتتاجئ وفعتتل 

الضتتتحية، ومتتتن اظتعتتتروف قضتتتائيا أن ىنتتتاك إجتتتراءات رفتتتع  التتتدعاوى اإلداريتتتة ومتتتن بينهتتتا دعتتتوى الغتتتري وأختتتريا خطتتتأ 
التعتتتويض اإلداريتتتة وشتتترط قبوعتتتتا أمتتتام القضتتتاء اإلداري واظتتمثلتتتة يف شتتتروط عامتتتة وشتتتروط خاصتتتة إضتتتافة إىل شتتتروط 

لقانونيتة متن النظتام العتام متعلقة بعريضة الدعوى وضرورة شرط االختصاص النوعي واإلقلتي ، وعلتى اعتبتار افجتال ا
وؾتتد متدة رفتع دعتوى التعتويض  وجب التقيد ابفجال التم حتددىا اظتشترع اصتزائتري يف غتتال رفتع التدعاوى اإلداريتة 

يف دعتوى التعتويض، إال أنتو توجتد بعتض االستتثناءات يف افجتال القانونيتة متن اريتخ وقتوع الفعتل الضتار  سنة  15
 يف بعض الدعاوى .

لقضائي يلزم إتباع إجراءات أمام اواك  اإلدارية يف الفصل يف الدعوى ابتتداء متن إيتداع العريضتة إن التنظي  ا
امانتتة كتابتتتة اضتتتبط، متترورا بتعيتتتني قاضتتتي مقتترر، متتتع إجباريتتتة اظتتتترور عتترب مرحلتتتة الصتتتل  بتتني اطتصتتتوم، وقتتتد تستتتتمر 

وستتائل التحقيتتق، بنتتاءا علتتى الوقتتتائع  اطتصتتومة يف حالتتة عتتدم الصتتل ، وإمكانيتتة صتتتوء القاضتتتي اظتقتترر إىل استتتعمال
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واظتستتتندات والتقتتارير واطتتتربة، واظتعاينتتة ومضتتاىاة اطتطتتوط وشتتتاع الشتتهود، وليتتت  حتديتتد قيمتتة التعتتويض وقتتد يكتتون 
التعتتويض نقتتدا علتتى شتتكل ريتتع أو رأس متتال علتتى أن يكتتون ابلعملتتة الوطنيتتة، وكيفيتتة اضتصتتول علتتى التعتتويض إمتتا 

تبليتتتر الرشتتتتي متتتن طتتترف اوضتتتر القضتتتائي دستتتب الشتتتروط القانونيتتتة واظتستتتتندات الواجبتتتة مباشتتترة متتتن اإلدارة بعتتتد ال
تقتتتدنتها قتتتانوان أو عتتترب اللجتتتوء إىل اطتزينتتتة الوالئيتتتة التابعتتتة عتتتتا اإلدارة اظتتتتدعى عليهتتتا، ويف حالتتتة عتتتدم تنفيتتتذ اإلدارة 

اضتي، وقتد يتتابع اظتوظفتون اظتمتنعتون عتن ليحكام القضائية اإلدارية كترىا إىل فرض الغرامية التهديديتة متن طترق الق
 منو . 138تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية إىل متابعة جزائية حسب قانون العقوابت اصتزائري اظتادة 

 :وديكن أن نستخلص من دراستنا النقاط اآلتية
 التمييز بني اطتطأين الشخصي واظترفقي.يف الفقو والقضاء إىل حد ما   وفق  -
 ظروف اطتطأ وزمان ومكان ودرجتو عوامل حتدد مدى استحقاق التعويض. -
 الفقو والقضاء يف وضع معايري توافقية اثبتة. اتفاقعدم  -
 اظتشروعة.تعويض األفراد على كل يف حالة اإلضرار دقوقه  ومصاضته   -
 الضارة.إقرار مسؤولية اإلدارية عن أعماعتا  -
اظتضتتتتتتترور يف رفتتتتتتتع التتتتتتتدعوى ستتتتتتتواء علتتتتتتتى اظتوظتتتتتتتف أو اإلدارة علتتتتتتتى أن يستتتتتتتتفيد متتتتتتتن تعتتتتتتتويض واحتتتتتتتد  اضتريتتتتتتتة -

 فقط.
 ػتامي.ؽتارسة حق الدفاع وحق توكيل  -
 جوازاي.تبسيط بعض اإلجراءات من خالل جعل التظل   -
 قبول الدعاوى اصتماعية. -
 فراد .ألإرساء دولة اضتق والقانون من خالل مقاضاة اإلدارة وزتاية حقوق ا -
 تسهيل طرق استفاء التعويض . -

  االقرتاحات:بعد استخالصنا لبعض النقاط ديكن من التدعيم ببعض  

ضرورة تنظي  اظترفق والسهر على توفري اإلمكانيات اظتادية والبشرية ضتسن سري اظترفق جنبا لسوء التسيري، أو  -
 عدم أداء اظترفق للخدمة كليا.

 األخطاء.تنظي  دورات أو أايم دراسية للموظفني من أجل توضي  غتال العمل وحتديد اظتسؤوليات للتقليل من  -
 يكمن إصدار أو إؾتاز مطوايت توضيحية للمهام اظتوكلة لكل مكتب أو مصلحة حسب اضتاجة. -
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 ضرورة وضع منظومة تكوينية للمستخدمني من أجل الرفع من األداء الوظيفي للموظف. -
 يب اظتوظف وذلك بتحفيزى  إما عن طريق التكر  أو حى يف االىتمام ابصتانب االجتماعي. ترغ -
 حتديد جسامة األخطاء والتعويض عنها حسب صعوبة مهام اظترفق. -
 .لتجنب الوقوع يف األخطاء كفاءة بعض الرأساء واظترأوسني   ضرورة حتسني  -
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التعـــويض عـــن األضـــرار الناعـــة عـــن األخطـــاء ادلرفقيـــة والشخصـــية يف بتتتوعلي ،  حنتتتان حديتتتد، ستتتهام (5

، متتتتذكرة مقدمتتتتة لنيتتتتل شتتتتهادة اظتاستتتترت يف القتتتتانون العتتتتام، ختصتتتتص الدولتتتتة واظتؤسستتتتات القــــانون اإلداري
 2017-2016العمومية، كلية اضتقوق، جامعة البويرة، اصتزائر ،
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،2008-2009. 
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2003-2004. 
، متذكرة لنيتل شتهادة اظتاجستتري يف النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطـأكفيف اضتسن،  (10

) يوستتف  1اضتقتوق، ختصتتص الدولتتة واظتؤسستتات العموميتة، كليتتة اضتقتتوق والعلتتوم اإلداريتة، جامعتتة اصتزائتتر 
 ، 2012/2013بن خدة(، 
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 . 2017/2018وزو،
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 .2002/2003لقانون اإلداري، كلية اضتقوق والعلوم السياسية، جامعة زتد خيضر، بسكرة، ا
، متذكرة مكملتة ادلسؤولية اإلدارية على أسـاس اخلطـأ وأىـم تطبيقاهتـا يف القضـاء اإلداريوداد عويسي،  (13

لنيتتل شتتهادة اظتاستترت ختصتتص قتتانون إداري،  كليتتة اضتقتتوق والعلتتوم السياستتية، جامعتتة دمحم خيضتتر، بستتكرة، 
2013-2014. 

 :ادلقاالت/ ج

، غتلتة التواصتل يف االقتصتاد واإلدارة والقتانون، نظرية االعتـداء ادلـادي يف القـانون اإلداريأحسن غريل،  (1
  2014، سبتمرب 39 جامعة ابجي ؼتتار، عنابة، عدد

،  2، كليتتة اضتقتتوق والعلتتوم السياستتية، جامعتتة وىتتتران رللــة حوليـــات، ادلســؤولية اإلداريــةبناصتتر يوستتف،  (2
 .2017، 12-15، 02، العدد 08اجمللد 
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، دعــوى الرجــوع اإلداريــة بــني صــون ادلــال العــام ومســائلة اإلدارة، رللــة العلــوم اإلنســانيةبونويتتوة شتيتتة،  (3
 . 2018، جوان، 49ي، قسنطينة، اجمللد أ، عدد جامعة االخوة منتور 

، كليتة اضتقتوق،  38، ع، 10،  غتلتة الرافتدين للحقتوق، م فكرة اخلطأ ادلرفقيقيدار عبد القادر صتاحل ،  (4
 . 2008جامعة اظتوصل، العراق، 

تطــــور مســــؤولية الدولــــة عــــن أعمــــال اإلدارة )دراســــة مقارنــــة يف القضــــاء اإلداري وليتتتتد فتتتتاروق رتعتتتتة،  (5
،   مكتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اظتنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل االلكرتونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وادلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري(

https://platform.almanhal.com/Reader/2/36462. 
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 14يف ج ر ج عتتتتدد 2016اظتتعلتتتتق ابلتعتتتتديل الدستتتتتوري  06/03/2016، اظتتتتتؤرخ10-16القتتتتانون رقتتتت   (1
 .07/03/2016صادر بتاريخ 

لتتدد القواعتد اطتاصتة  1991ينتاير 08اظتوافتق  1411رتادى الثانية عام  22، اظتؤرخ يف 02-91القانون  (2
 .  09/01/1991،صادرة  يف  02اظتطبقة على بعض أحكام القضاء، ج ر ج، ع

، يتضتتتمن قتتتانون اإلجتتتراءات اظتدنيتتتة واإلداريتتتة،ج ر، ع 2008فربايتتتر  25متتتؤرخ يف  09-08القتتتانون رقتتت   (3
 . 23/04/2008صادرة يف  21

، يتعلتق ابلبلديتة، ج  2011يونيتو ستنة  22اظتوافق  1432رجب عام  20مؤرخ يف  10-11القانون رق   (4
 . 03/07/2011، صادرة يف 37ر عدد 

، يتعلتق ابلواليتة، ج  2012فربايتر  21اظتوافتق  1433ربيع األول عتام  28مؤرخ يف  07-12القانون رق   (5
 . 2012-02-29، صادرة يف 12ر، ع 
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 .16/07/2006، 46القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر، ع 

يتضــــمن  5231ســــبتمرب ســــنة  20ادلوافــــق  5721رمضــــان عــــام  28مــــؤرخ يف  10-31األمــــر رقــــم  (7
 .   30/09/1975صادرة يف  78، ج ر، ع القانون ادلدين معدل ومتمم

 02-91م ع م ،اظتعدلتتتتة واظتتممتتتتة تنفيتتتتذ بعتتتتض أحكتتتتام القضتتتتاء القتتتتانون رقتتتت   80-74التعلميــــة رقــــم  (8
 . 1991ماي 11الصادرة عن وزارة اظتالية ،اظتديرية اظتركزية للخزينة ،اصتزائر، اظتؤرخة يف 
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1) Marceau Longet Autres, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administratif, Tome 01, 20 édition,2015, Dalloz, Paris. 

 

   

 

 



 

   المىضىعات فهرس

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 فهرس

 الموضوعات



 فهرس ادلوضوعات
 

  
90 

 بسملة

 شكر وعرفان

 اإلىداء

 قائمة اظتختصرات

 ملخص

 أ  ............................................................................................... مقدمة

 الفصل األول

 طبيعة اخلطأ ادلرفقي ادلستوجب للتعويض
 8 ................................................................ ادلبحث األول: ماىية اخلطأ ادلرفقي

 8 ...................................................... ادلطلب األول: اخلطأ ادلرفقي تعريفو وصوره

 8 .............................................................. الفرع األول: تعريف اطتطأ اظترفقي

 8 ..................................................................... أوال: التعريف الفقهي

 10 ................................................................. اثنيا: التعريف التشريعي

 11 .............................................................. ين: صور اطتطأ اظترفقيالفرع الثا

 11 ............................................................. أوال: سوء تنظيم ادلرفق العام

 12 ....................................................... اثنيا : التسيري السيئ للمرفق العام

 14 ............................................................. اثلثا : عدم سري ادلرفق العام

 15 .................. ادلطلب الثاين: التمييز بني اخلطأ الشخصي وادلرفقي وأثره على حتديد ادلسؤولية

 15 ............... الفرع األول: اظتعايري الفقهية والقضائية يف التفرقة بني اطتطأ الشخصي واطتطأ اظترفقي

 15 .................................................................. الفقهية :أوال:  ادلعايري 

 17 ................................................................. اثنيا :  ادلعايري القضائية



 فهرس ادلوضوعات
 

  
91 

 18 .................... موقف ادلشرع اجلزائري يف التفرقة بني اخلطأين ادلرفقي والشخصي اثلثا:

 18 ........................................ الفرع الثاين : العالقة بني اطتطأ الشخصي واطتطأ اظترفقي

 18 ............................................. أوال : اجلمع بني ادلسؤوليتني يف حالة اخلطأين

 20 ......................................... اثنياً: اجلمع بني ادلسؤوليتني يف حالة اخلطأ الواحد

 22 ......................................... الفرع الثالث  : نتائج اصتمع بني األخطاء واظتسؤوليات

 22 ............................................................ أوال :  تعريف دعوى الرجوع

 22 ......................................................... دعوى ادلتضرر )الضحية(اثنيا : 

 23 .......................................... اثلثا: دعوى رجوع اإلدارة على ادلو ف ادلخطئ

 25 ...................................... رابعا : دعوى رجوع ادلو ف ضد اإلدارة ادلستخدمة

 26 .............................................................. خلطأ ادلرفقيادلبحث الثاين: تقدير ا

 26 .... ادلطلب األول: مسؤولية اإلدارة عن اعماذلا غري ادلشروعة )القرارات اإلدارية واألعمال ادلادية(

 27 .................................................... الفرع األول:القرارات اإلدارية غري اظتشروعية

 27 ............................اوال : حاالت عدم التالزم بني مسؤولية اإلدارة وعدم ادلشروعية

 31 ............................... اثنيا :  حاالت التالزم بني مسؤولية اإلدارة وعدم ادلشروعية

 33 ................................................................. الفرع الثاين: االعتداء اظتادي

 33 ............................................................. اوال: تعريف االعتداء ادلادي

 35 .................................................. العناصر األساسية لالعتداء ادلادي اثنيا:

 37 ...................................................... ادلطلب الثاين: كيفية تقدير اخلطأ ادلرفقي

 37 ..................... الفرع األول: مراعاة الظروف الزمانية واظتكانية الذي يؤدى فيو اظترفق خدماتو.

 37 ................................................أوال :  مراعاة الظرف الزماين لتأدية اخلدمة

 38 ................................................ اثنيا : مراعاة الظرف ادلكاين لتأدية اخلدمة



 فهرس ادلوضوعات
 

  
92 

 38 .........................................الفرع الثاين: مراعاة أعباء اظترفق وموارده ظتواجهة التزاماتو

 39 .................................................... الفرع الثالث : مراعاة عالقة اظتتضرر ابظترفق

 40 ................................................................................. خالصة الفصل

 الفصل الثاين

 النظام القانوين لدعوى التعويض 

 42 .......................................................................................... دتهيد

 43 .................................. ادلبحث األول: الشروط العامة واخلاصة لدعوى التعويض اإلدارية

 43 ....................................... الشروط العامة لدعوى التعويض اإلدارية  ادلطلب األول:

 43 ............................................. الفرع األول : شرطي الصفة واظتصلحة يف التقاضي

 43 ............................................................................ أوال : الصفة

 44 ......................................................................... اثنيا : ادلصلحة

 46 ......................................................... ط وبياانت العريضةالفرع الثاين : شرو 

 46 ..................................................... أوال : بياانت عريضة افتتاح الدعوى

 47 .............................................. اثنيا: شروط عريضة افتتاح الدعوى اإلدارية

 49 ............................. الفرع الثالث : شرط حتديد االختصاص القضائي يف دعوى التعويض

 49 .............................................................. أوال: االختصاص اإلقليمي

 50 ................................................................ االختصاص النوعياثنيا: 

 51 .................................. )ادلطلب الثاين: الشروط اخلاصة لرفع دعوى التعويض اإلدارية

 51 ............................................... الفرع األول : ميعاد رفع دعوى التعويض اإلدارية

 51 .................................................................... أوال : حساب ادليعاد

 52 .......................... من ق إ م  إ 829اثنيا :االستثناءات الواردة على القاعدة ادلادة 



 فهرس ادلوضوعات
 

  
93 

 53 ......................................................... اثلثا :أجال رفع دعوى التعويض

 54 .............................................................. رابعا : حاالت دتديد ادليعاد

 55 ................................................................. الفرع الثاين : التظل  اإلداري

 55 ..................................................................... أوال: تعريف التظلم

 56 ............................................ اثنيا:  احلاالت ادلستثنىات من التظلم اإلداري

 56 ....................................... الفرع الثالث : حتديد اصتهة اإلدارية اظتسؤولة عن األضرار

 56 ............................................... أوال: حالة الشغل العمومي وادلبىن العمومي

 57 ..................................................... اثنيا: ادلسؤولية يف حالة عقد االمتياز

 57 .......................................................... اثلثا: يف حالة االزدواج الو يفي

 58 ........................................................... رابعا: يف حالة الوصاية اإلدارية

 58 ............................................. مساً: حالة تصرف إدارة ابسم إدارة أخرىخا

 59 ..................................... ادلبحث الثاين إجراءات رفع الدعوى وتقدير التعويض وتنفيذه

 59 ........................................................ ادلطلب األول : إجراءات رفع الدعوى

 59 ..................................................... مرحلة حتضري ملف القضية الفرع األول: 

 59 ......................................... أوال: إرسال العريضة إىل رئي  احملكمة اإلدارية  :

 60 .................................................... اثنيا :زلاولة الصلا بني طريف الدعوى

 61 ........................................................... اثلثا : مرحلة التبليغ والتحقيق

 62 ............................................................... رابعا / الضوابط اإلجرائية:

 63 .................................. خامسا  : سري اجللسة وصدور القرار الفاصل يف الدعوى

 64 ....................................... الفرع الثاين:  سلطة القاضي اإلداري يف  تقدير التعويض

 64 ............................................................ أوال : مبدأ التعويض الكامل:



 فهرس ادلوضوعات
 

  
94 

 65 ....................................................... : مبدأ التعويض لكل األضراراثنيا 

 65 .............................................................. اثلثا : مبدأ حدود التعويض

 65 ....................................................... رابعا :  مبدأ لريش تقدير التعويض

 67 ............................................. (الفرع الثالث : طبيعة التعويض ) النقدي والعيين 

 68 ......................................................... ادلطلب الثاين:  تنفيذ أحكام التعويض

 69 ................................................... الفرع األول:  شروط تنفيذ أحكام التعويض

 69 ................................................................ أوال: أن يكون احلكم ابل

 69 .................................................... اثنيا : أن يتضمن القرار إلزاما لإلدارة

 70 ................................................................... اثلثا : التبليغ اإلداري

 72 ........................................ رابعا :  الصيغة التنفيذية للحكم القضائي اإلداري

 73 .................................................. خامسا : النتائج ادلرتتبة عن عدم التنفيذ

 73 ...................................................... سادسا : سلطة توجيو أوامر لإلدارة

 74 .................................................. الفرع الثاين : الطرق البديلة جراء عدم التنفيذ

 74 ........................................................ أوال : اللجوء إىل اخلزينة العمومية

 75 .................................................................. اثنيا:  الغرامة التهديدية

 77 ................................................. ثالث: اظتتابعة اصتزائية جراء عدم التنفيذالفرع ال

 78 ................................................................................. خالصة الفصل

 79 ............................................................................................. خادتة

 83 .............................................................................. قائمة اظتراجع واظتصادر

 89 ................................................................................. فهرس اظتوضوعات
 

 


