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 :امللخص 

تعرف املسؤولية اإلدارية ��ا احلالة القانونية اليت تلزم فيها الدولة وهيئا�ا العمومية بدفع تعويض عن 

األضرار اليت تسببت فيها للغري بفعل أعماهلا اإلدارية الضارة سواء كانت أعماهلا مشروعة أو غري 

املتضرر الستيفاء حقه يف  مشروعة ،فعمل القضاء اإلداري لتوفري مجلة ضما�ت تكون محاية ملصلحة

التعويض وجرب الضرر من خالل قاعدة اجلمع بني األخطاء واملسؤوليات ودعوي الرجوع يف املسؤولية 

ليقيم القضاء اإلداري ضمانة جديدة ملصلحة املتضرر يف التعويض بعد قصور املسؤولية .اخلطئية 

قيام التعويض يف املسؤولية الغري اخلطئية اخلطئية وصعوبة اتبات اخلطأ لتكتفي بركن الضرر مع شروطه ل

  .  خاصة ملا تشهده احلياة االجتماعية لألفراد والتطور اليت تشهده الدولة مبرافقها احليوية

Summary: 
 

 Administrative responsibility is defined as the legal 

situation in which the state and its public bodies are 

obligated to pay compensation for the damages it caused to 

others by its harmful administrative acts, whether their 

actions are legal or illegal, so the administrative judiciary 

works to provide a set of guarantees that protect the interest 

of the injured in order to fulfill his right to compensation and 

redress the damage through The rule of combining errors 

and responsibilities and the claim of recourse in faulty 

liability. The administrative judiciary may establish a new 

guarantee for the benefit of the injured in compensation after 

the failure of faulty liability and the difficulty of evidencing 

the error. 
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  أ

استنادا لقواعد املسؤولية اإلدارية وعند قيام اإلدارة بنشاطا�ا ووظائفها التقليدية يف خمتلف 

القانون اإلداري لإلدارة مجلة من االمتيازات والسلطات يف سبيل تكليفها القطاعات مع ما مينحه 

وتكفلها �ملهام املنوطة �ا لضمان السري احلسن للمرافق العامة �نتظام و�ضطراد ،ميكن أن تتسبب 

وخلضوعنا لدولة القانون �حرتام احلقوق واحلر�ت .أضرار للغري جراء نشاطها املشروع أو غري مشروع 

خالل اإلدارة واألشخاص ،فيحق للضحية املتضررة أن تستوف على تعويض كامل يغطي الضرر  من

فاألفعال الضارة املتولدة عن سري املرافق العامة طأ املتولد عن نشاط مرافق الدولة، احلاصل جراء اخل

واليت تقيم و�لتايل يستوجب حتديد من يتحمل األفعال الضارة  .ع على عاتق الدولة حتملها وجربهاتق

ز بني اخلطأ املقيم يومنه يتوجب علينا يف الواقع التمي ية هل اإلدارة العامة أو أعوا�ااملسؤولية اإلدار 

فرتفع دعوى  ،�لتعويض كضمانة ملصلحة املتضرر للمسؤولية اإلدارية لتحديد اجلهة القضائية املختصة

طأ املرتكب من طرف العون اإلداري التعويض ضد اإلدارة أمام القاضي اإلداري عندما يكون اخل

  .صي فانه وحده املسؤول عن التعويضومن جهة أخرى عند ارتكاب العون خطا شخ.مرفقيا 

ونظرا للتطور الذي شهده النظام العام لقواعد املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ املرفقي 

فيها حيث أصبحت املسؤولية توزع أدى إىل توزيع املسؤولية يف التعويض وجرب الضرر بني اإلدارة وموظ

ما عزز ضما�ت املتضرر يف زي يف إطار ما يسمي بقاعدة اجلمع، بني اإلدارة وأعوا�ا بشكل متوا

  .ما حلقه من ضرر من خالل التعويض جرب

واستجابة للتطورات احلاصلة يف ا�تمع ومع ما يتماشي مع ضرورات احلياة املعاصرة أصبحت 

عاجزة عن ترتيب مسؤولية اإلدارة يف بعض احلاالت شديدة األمهية ما جعل الفقه املسؤولية اخلطئية 

والقضاء اإلداري يبحث عن أسس جديدة جلرب أضرار الضحا� خاصة األضرار اجلسيمة واليت مل يكن 

فأصبح اخلطأ كأساس وحيد للمسؤولية اإلدارية .لإلدارة ذنب يف حدوثها أثناء مزاولتها لنشاطا�ا 

والصاحل اإلداري العام بسبب رفض دعوى  ن حتقيق التوازن بني مصلحة الفردغري كاف ععاجز و 

بات اخلطأ وأيضا لعدم امتالك القاضي إال إثاملضرور لعدم أحقيته فيما يطلب من جرب الضرر لصعوبة 

ة اليت نظرية واحدة إلعمال قواعد املسؤولية اخلطئية واليت أصبحت عدمية اجلدوى أمام التطورات الكبري 
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  ب

عيشها ا�تمعات احلديثة ومنه عمل القضاء اإلداري �جتهاداته حسب الوقائع والقضا� املختلقة اليت ت

يهتم جبرب الضرر احلاصل غري اخلطئية وتطويرها كأساس بديل طرحت أمامه إىل تفعيل املسؤولية 

فراد اجتاه اإلدارة وجعلها ماية أكثر حلقوق األحللألفراد نتيجة العمل املشروع لإلدارة وذلك كسبيل 

ويعد �ج جديد لتعزيز احد الضما�ت حلماية ات والتطورات احلاصلة يف ا�تمع، تستجيب ملقتضي

مصلحة املتضرر وفقا لقاعدة مفادها أن هناك أنشطة تقوم �ا اإلدارة تنتج عنها أضرار تصيب 

اء اإلداري �جتهاداته إلعمال لذلك حاول القض، الغري دون أي خطا تقرتفه اإلدارةموظفيها أو 

ضرر �تج عن تسري املرافق العامة  فكرة أن خاطر كأساس بديل للخطأ معتمدا علىوإرساء نظرية امل

فاستحدثت مسؤولية  أ،خط ىيفرتض تعويض الشخص املتضرر دون أن ينطوي ذلك النشاط عل

لتضمن تعويض حياة ا�تمع  املستجدات يفواليت متاشت مع  ،أساس املخاطر �نواعها رة علىاإلدا

ة أن يكون الضرر �تج عن فليس �لضرور  ،اإلدارة املشروع مىت حتققت شروطهاملتضررين من نشاط 

بل توسعت هذه ا�االت إىل ما  ،و �مجا عن ممارسة املهنةأشاقة و استعمال وسائل خطرية أعمال 

ا �جلانب االجتماعي لضمان النظام العام مع التطور الوظيفي للدولة وانشغاهل تزامناابعد من ذلك  هو

مبدلوالته املتنوعة يف احلفاظ على األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة من خالل قيامها مبهام 

  .الضبط اإلداري متخضت عنها مجلة من األخطار االجتماعية

أحكام املسؤولية اإلدارية األمهية الذي تكتسيها النابعة من  ةأمهية الدراسهنا جاءت من 

، وما عرفه من �إلدارة ونشاطها  هفرادأوعالقة املعاش واقع ا�تمع  علىتزايدة يوميا لكو�ا تصب امل

ع نظرا لتغري الدور التدخلى للدولة املعاصرة مع متطلبات األمن تستدعي تغطية مجيع األضرار و ا اتس

لسببية بني تصرف اإلدارة عند ممارستها لنشاطا�ا املخاطر وتعويض املتضررين عند ثبوت العالقة ا

سواء كان عن طريق أعمال مادية أو قانونية والضرر حيت تقوم مسؤوليتها أ� كان األساس اخلطأ 

والضمانة املمنوحة حلماية مصلحة املتضرر حمل الدراسة  من ،،املخاطر أو املساواة أمام األعباء العامة 

ما تلك املرتبطة بعدم أ ، التعاقدية ؤولية اإلدارة يكون عن أعماهلا غريخالل التعويض الناتج عن مس

  .رس يف إطار نظام العقود اإلداريةتنفيذ التزام تعاقدي فتد
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  ت

انه موضوع جيد للدراسة والبحت ألنه ميس  رأيناذاتية  لقد دفعنا الختيار املوضوع أسباب

  .الفاضلأهم مقياس يف ختصصنا اإلداري فوقع منا قبوله ورغبتنا يف اإلشراف علينا من قبل أستاذ� 

فهو من املواضيع اهلامة يف حياتنا اليومية �عتباره موضوع ذا امتداد  أما األسباب املوضوعية

اعا مع مرور الزمن وتطور اإلدارة  تبعا لتحوهلا من دولة زمين متجدد تزداد دائرة االهتمام به اتس

حارسة إىل دولة متدخلة ما زاد رقعة تدخلها يف احلياة االجتماعية لألفراد وهيمنتها على خمتلف 

جوانب النشاط وتبيان التأصيل الفقهي للموضوع واحللول القضائية اليت كرست حلماية مصلحة 

  .ة القانونية ببحتنا خاصة يف بعض تفاصيل املوضوع ونقص البحت فيه إضافة إىل إثراء املكتب.املتضرر

وبشكل أساسي إىل الكشف عن أمهية الضما�ت املتخذة حلماية  ه الدراسةذ�دف ه

مصلحة املتضرر الذي يكون يف املركز القانوين للمدعي للوصول إيل إقامة املسؤولية اإلدارية عن 

كما . ي واحللول اليت ابتكرها وطورها إلرساء تلك الضما�ت األضرار وسبل تعامل القضاء اإلدار 

  . نسعى إيل قراءة الدراسات السابقة اليت تناولت احد جزئيات موضوعنا بصفة متفرقة

ها تفشي جائحة  بالد� من ظروف إستثنائية فرضنه ونظر ملا متر به إف الصعو�ت ثومن حي

رافق العامة من بينها يف هذا الشأن، من غلق لبعض املوما تبعه من إجراءات اختذ�ا الدولة كور�، 

عدد كاف من املراجع اليت تساعد� يف الوصول إىل كان هلا األثر الكبري يف إعاقتنا وغريها  املكتبات 

   .، األمر الذي جعلنا نعتمد على الشبكة العنكبوتية يف ذلكيف إعداد هاته الدراسة�لقدر امللم 

  :رح اإلشكالية علي النحو التايلط بناء علي ما سبق ميكن

إىل أي مدى إستطاع النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية تكريس ضما�ت قانونية كفيلة حبماية 

  ؟ مصلحة املتضرر

  ولإلجابة عن هاته اإلشكالية يتوجب علينا طرح مجلة من التساؤالت 
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  ث

كاف حلفظ حقوق املتضررين يف   هل ميكن إعتبار إقرار قاعديت اجلمع بني األخطاء واملسؤوليات - 1

  .؟ املسؤولية اإلدارية القائمة على اخلطأ

  هل كل األضرار موجبة للتعويض يف املسؤولية اإلدارية ؟ وماهي حدود ذلك ؟- 2

  ؟  ما هي اآلليات القانونية اليت أقرها املشرع حلماية مصلحة املتضرر يف ظل انعدام خطأ- 3

الوصفي من حالل التطرق لدراسة ضما�ت ومن اجل دراسة املوضوع مت االعتماد علي املنهج   

واملنهج التحليلي .محاية املتضرر يف أحكام املسؤولية اإلدارية من اجلانب النظري والتعريف �ا 

ة والشروط الواجبة للتعويض عن األضرار النامج وأسسهاالتطبيقي من خالل عرض قواعد املسؤولية 

عن اإلدارة يف النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية اخلطئية وغري اخلطئية لتحديد الضما�ت املمنوحة 

  . للمتضرر والتطبيقات القضائية

فقد اعتمد� علي خطة شاملة  ،لغا�ت حتقيق هده املنهجية هدفهاما تقدم و  وبناء على

،الفصل األول عاجلنا فيه ضما�ت محاية  ملعاجلة املوضوع من كل جوانبه وهدا بتقسيمه إيل فصلني

مصلحة املتضرر يف أحكام املسؤولية اإلدارية علي أساس اخلطأ ،وهو األخر قسمناه إيل مبحثني مت 

تناول إقرار قاعدة اجلمع بني األخطاء واملسؤوليات واألخذ بعالقة سببية مرنة بني اخلطأ املرفقي 

فصل الثاين إيل ضما�ت محاية مصلحة املتضرر يف أحكام والضرر يف املبحث الثاين،مت عرجنا يف ال

املسؤولية بدون خطا،تناولنا يف املبحث األول  عقد املسؤولية لإلدارة العامة عن أفعاهلا املشروعة 

  .رة العامة عن األخطار االجتماعيةالضارة،إما  املبحث الثاين تطرقنا فيه إيل عقد املسؤولية اإلدا

املوضوع ما توصلنا إليه من نتائج واقرتاحات خبصوص ضما�ت محاية املتضرر وأخريا تناولنا يف خامتة 

.يف نظام املسؤولية اإلدارية



 

  

  

  

  

  

  

  الف�ــــــــــــل األول

ض�انات ح�ا�ة م�ل�ة ال����ر في أح�ام 

  ال���ول�ة اإلدار�ة على أساس ال��أ
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لس الدولة املرفقي واخلطأ الشخصي من قبل جملقد جاء االعرتاف بفكرة التمييز بني اخلطأ 

 أملبد، لتكرس عالقة انسجامية بني اخلطاءين بعدما كانت تناقضيه وفقا الفرنسي يف قضية أجني

للضحية  تحواليت أ�، 1األخطاء، مسحت بظهور نظرية اجلمع بني الفصل بينهما الذي كان سائدا

تلك القاعدة إىل اجلمع بني املسؤوليات حبيث وتوسعت  ،املضرور عدة مسالك قضائية جلرب الضرر

توسعت معه  ،يف وجود خطأ شخصي واحد مرتبط �لوظيفيةفرز إحداث تعايش بني املسؤوليات أ

فإقرار هاتني اآلليتني ونتائجهما �لنسبة  ،التعويض املناسبعلى  يف احلصول املضرور ضما�ت

   .هو املوضوع الذي أفرد� له املبحث األول ،للمضرور

والضرر  اخلطأيقوم إال بتوافر شرط سؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ اليف حني ومبا أن نظام امل    

وحتديد  عدمه،وما يرتتب عنهم من إقرار القاضي اإلداري للمسؤولية اإلدارة من  السببية،والعالقة 

   .نسبته وتقديره يف وجود تلك املسؤولية

األمر الذي جيعلنا نتساءل عن مدى نسبية تلك العالقة السببية بني اخلطأ بشكل عام واخلطأ     

جتهادته إأوجد�ا طبيعة املسؤولية اإلدارية املستمدة من القضاء و  اليتاملرفقي بشكل خاص واملرونة 

املرونة من ختفيف  وما تُرتبه تلك ،وقراراته واليت تعاجل املسائل والقضا� املعروضة عليه  كل على حدا

وهذا ما حاولنا مبعاجلته من خالل التطرق  ،أو إعفاء اإلدارة من املسؤولية، وأثره على حقوق املضرور

مث العالقة السببية بني الوجود واالنقطاع ،لتحديد الضرر املستحق التعويض وأنواعهبداية للضرر شروط 

  .ما خص بتقدميه يف املبحث الثاين وهذا،أو التخفيف منها

  

  

  

                                                             
1
 

  .13-12ص ص ،  1994رشيد خلويف ، قانون املسؤولية اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر ،  
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  املبـحث األول

  واملسؤوليات األخطاءإقرار قاعدة اجلمع بني 

لقد عرف القضاء اإلداري يف حتديد موقفه حول العالقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي 

أساس أن أفض إىل إقرار مبدأ الفصل التام بني اخلطأ الشخصي و اخلطأ املرفقي على ،تطورا كبري

اخلطأ الشخصي هو اخلطأ الذي يصدر عن موظف وتتحقق معه املسؤولية الشخصية له أمام احملاكم 

وينعقد به  ،العادية يف حني أن اخلطأ املرفقي هو ذلك اخلطأ املوضوعي ويرتب مسؤولية املرفق

  .عمال بقاعدة اجلمع بني األخطاء واملسؤوليات 1االختصاص للقضاء اإلداري

ظرا لعدة اعتبارات وما أفرزته من غموض خاصة يف تطبيق قاعدة اجلمع بني وعليه ون 

اخلطأين  وما يتمتع به اخلطأ األقل خطورة من محاية أمام اخلطأ األكثر خطورة  وما يصدم به املضرور 

حني يتحمل املوظف تبعات خطئه الشخصي اليت تكون يف غالب األحيان أكثر من قدرته فيصعب 

  .صول على التعويضاتعلى املضرور احل

هذا ومن جهة أخرى، فعدم واقعية املبدأ الفرتاض أن اخلطأ يكون شخصيا أو مرفقيا، غري  

انه ميكن أن يرجع سبب الضرر إىل عدة أخطاء شخصية و مرفقية كما قد جيتمع الفعل الواجب 

  . 2للخطأ معا

اخلطأ الشخصي �خلطأ  األوىل حني يقرتن،وفقا لتلك االعتبارات سنتناول حالتني وعليه و

والثانية اليت يوصف فيها عمل املوظف الضار على أنه خطأ شخصي لكن تلزم اإلدارة يف ي،قاملرف

وذلك تبعا للتطور اليت عرفه القضاء اإلداري يف هذا ،حتمل املسؤولية ودفع التعويضات للمضرور

                                                             
 ،، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر) الكتاب األول املسؤولية على أساس اخلطأ (حلسني بن شيخ آث ملو� ، دروس يف املسؤولية اإلدارية   1

  . 186، ص 2006
  .29ص  مرجع سابق،   رشيد خلويف ،  2
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رار بقاعدة اجلمع بني األخطاء هي نتيجة و امتداد لإلق،فظهور قاعدة اجلمع بني املسؤوليات ،الشأن

  . الفرنسي يف عدة قضا� عرضت عليه الذي أقره جملس دولة

األول تناولنا من خالله إقرار قاعدة اجلمع بني األخطاء  وعليه قسمنا هذه املبحث إىل مطلبني

يف املطلب لنسبة للمضرور وكان اجلمع بني املسؤوليات وأ�رها �،واآل�ر املرتبة عليه �لنسبة للمضرور

  .الثاين

  :ــطلب األولامل

  �لنسبة املضرور قاعدة اجلمع بني األخطاء وأ�رها 

لقد نشأت قاعدة اجلمع أول مرة نتيجة اجتماع بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي بعد أن           

  . وفقا الجتهادات القضاء اإلداريوسع القاعدة تكان املبدأ السائد هو عدم إمكانية اجلمع بينهما لت

  قاعدة اجلمع بني األخطاء:  األولالفـــــرع 

وجود خطاءين األول مرفقي منسوب لإلدارة  ىيعرب عن اإلقرار بقاعدة اجلمع بني األخطاء عل

ويتحقق ذلك عندما جيتمع اخلطاءين ارتكا�ما املوظف 1،املستخدمة واألخر شخصي منسوب للعون

د جاءت هذه القاعدة بعد ما كان القضاء اإلداري وملدة طويلة يعترب أن املسؤولية وأحد� ضرر، وق

  ،2اإلدارية مانعة للمسؤولية الشخصية ومن متة فمسؤولية اإلدارة ال تقوم إال على أساس اخلطأ املرفقي

األخطاء قر من خالهلا قاعدة اجلمع بني أقضية عاجلها القضاء الفرنسي يف هذا الصدد و  ولأفكانت 

اليت تتلخص وقائعها  أن السيد  اجني  دخل على الساعة الثامنة والنصف " أجني" ، وهي قضية 

إىل مكتب الربيد لقبض حوالة، وملا أراد اخلروج كان الباب  1908كانون الثاين   11مساء يف 

ني ليصل املخصص لعامة اجلمهور مغلق، فقام احد العاملني بتوجيهه إىل األماكن املخصصة للعامل

                                                             
  186احلسني بن الشيخ أث ملو� ، املرجع سابق ، ص   1
   30-29ص صابق ، رشيد خلويف ، مرجع س  2
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إذ وجد موظفان كا� يقومان بتصنيف القيم الربيدية فقاما بدفعه إىل الطريق بقسوة ،إىل خمرج آخر

وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي أن الضرر الذي حلق  1،فانكسرت ساقه،العتقادمها انه أحد األشقياء

شخصي يتمثل يف السيد اجني كان نتيجة خطأ مرفقي يتمثل يف سوء تسري مصلحة الربيد وخطأ 

  .2املعاملة غري العادية واليت استعملها موظفي الربيد يف حق الضحية

بقاعدة اجلمع بني األخطاء وهذا ما أقرته الغرفة اإلدارية   ذأما القضاء اجلزائري فنجده أخ

للمحكمة العليا يف قضية  السيد بلقاسي ضد وزير العدل واليت تتمثل جمر��ا يف الشرطة القضائية 

دج مملوك للسيد بلقاسي وأودعته عند كاتب الضبط، ورغم  63050امت حبجز مبلغ مايل قدره ق

كاتب الضبط احملجوزة لديه املبالغ املالية مل يقم بتبديليها   أن إالتغيري األوراق النقدية من طرف الدولة 

حملكمة العليا نسبت مما سبب ضرر �لسيد بلقاسي وعليه فالغرفة اإلدارية �،يف الوقت احملدد قانو�

ذلك الضرر خلطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط وخطأ مرفقي يف صورة سوء تسري كتابة الضبط 

  .3يف وزارة العدل �لتعويض الضحية عن ذلك الضرر الالحق به  وألزمت بذلك اإلدارة ممثلة

إىل ما سبق وقد مت األخذ بقاعدة اجلمع بني األخطاء يف القضاء اإلداري اجلزائري، و�إلضافة 

مستهدفا بذلك إحداث توازن بني املصلحة ،ذكره يف عدة قضا� تتعلق مبرافق عمومية ذات أمهية كبرية

ضما� حلقوق املتضرر نتيجة األخطاء اليت يرتكبها املوظف ولو  مما يعد ،العامة واخلاصة لألفراد

 نذكر منها الصحة،يتسىن للمتضرر احلصول على التعويض املناسب هومن ،بوصفها أخطاء شخصية

حيت يعترب مرفق املستشفي أهم أداة أوكلت هلا مهمة اإلشراف والسهر علي صحة املواطن مما يؤدي 

تها سواء كان اخلطأ جسيم أو إيل احتمال صدور أضرار خمتلفة أتناء تقدمي اخلدمة ما يرتب مسؤولي

ه يرتب مسؤولية الدولة عن األخطاء القضائية وتكون صادرة عن القضاة القضاء حيت انو  .بسيط

 ن مرتبطة �ملرفق أو أخطاء شخصية حبيث ميكن الدولة الرجوع علىأو أعوان مرفق القضاء وتكو 

                                                             
  . 258، ص  2009 ،لبنان  مسري دنون ، اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي يف القانونني املدين واإلداري ، املوسوعة احلديثة للكتاب  1
  30رشيد خلويف ، مرجع سابق ، ص   2

   .نفسهاملرجع   3
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وحلساسية هاته املرافق وأمهيتها الرتباطها  .إخل ...األمن و  املتسبب يف الضرر بعد تعويض املضرور،

 س الدولة يقيم مسؤوليتهما علىنظرا لطبيعة اخلدمات املقدمة من هذه املرافق فمجلمبصلحة الفرد و 

اخلطأ اجلسيم نظرا لكثرة األعباء امللقاة عليهما، مما يفضي إىل عجز املضرور يف احلصول على تعويض 

  .  األمر الذي جعل قاعدة اجلمع بني األخطاء تعد ضمانة قانونية حلماية مصلحة املتضرر

  :  �لنسبة للمرفق الصحة :أوال 

يرى القضاء اإلداري يف هذا ا�ال أنه ليس من الضرورة التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ 

فهو بذلك يقر مبسؤولية اإلدارة حىت عن اخلطأ الشخصي الذي يرتكبه املوظف أثناء ممارسة ،املرفقي

اخلطأ ،دنية كاخلطأ يف التشخيصإذا اشرتط أن يكون اخلطأ ذو طبيعة م،لكن ليس أي خطأ1،وظائفه

، �إلضافة إىل األخطاء الالحقة له يف اختيار العالج املناسب واخلطأ يف تنفيذ هذا العالج وحىت

  .خطأ اإلدارة يف تنظيم وتسيري العمل يف املرفق العام

  : �لنسبة ملرفق القضاء : �نيا    

أعمال القضاء إال  ما يقرر القانون يف  لقد كانت احملاكم اإلدارية ال تقر مبسؤولية الدولة عن

وتتمثل يف حالة وجود  1885يونيو  08األوىل أنشأها قانون ،ذلك ، وهذا ما مت حصره يف حالتني

وجيب أن يكون الغلط مستخلصا من قرار مراجعة يعرتف ،غلط قضائي يف املادة اجلنائية أو اجلنحية

مباشرة املتقاضي إجراءات املخاصمة اليت �دف إىل إعمال  واحلالة الثانية تتمثل يف،برباءة احملكوم عليه

فالدولة تتحمل دفع ،املسؤولية الشخصية لقاض مذنب �لتدليس، تواطؤ، أو إنكار العدالة

من قانون  505وهذا ما نظمته املادة ،لكن �ستطاعتها رفع دعوى رجوع ضد القضاة،التعويضات

                                                             
–مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت يف قانون املسؤولية املهنية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو " مسؤولية املستشفيات يف ا�ال الطيب :" عمريي فريدة   1

  20-19 ص ، ص 04/07/2011اجلزائر ، 
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يف القانون  505وما أضيف للمادة ،1972فرباير  05ن مبوجب القانو ،اإلجراءات املدنية وامللغاة

  .19331فرباير  07

وقد حتددت مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء تكييفا لتطور القضائي، وذلك من خالل 

، والىت حتمل )املتعلق �صالح قانون اإلجراءات املدنية( 1972يوليو  05من قانون  11املادة 

لكن تشرط لقيام هذه ،رر الناتج عن السري املعيب ملرفق القضاءالدولة مسؤولية التعويض عن الض

  . 2اجلسيم أو إنكار للعدالة  اخلطأاملسؤولية على 

من  61واملادة  49وخاصة املادة  1996لسنة  و�لرجوع إىل أحكام الدستور اجلزائري

النامجة عن  فإننا جنده يقر مسؤولية الدولة عن األخطاءاليت وردت بنفس الصيغة، 20163دستور 

بغض النظر على نوع اخلطأ مرفقي كان أو ،جهاز العدالة وما ينتج عليها من تعويض للمضرور

  .4والذي يعد ضمانة قوية للشخص املتضرر للحصول على التعويض ،شخصي

مرتكب اجلنا�ت املنصوص عليها " من قانون العقو�ت اليت تنص  �108لرجوع إىل املادة 

شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون هلا احلق الرجوع على  مسؤول 107يف املادة 

على الدولة  أو ،جندها تشري إىل الرجوع مباشرة على املوظف الذي تسبب يف الضرر للغري 5"الفاعل 

فاألخطاء اليت يرتكبها موظفي الشرطة القضائية مثال �عتبارهم من موظفي الدولة ،لطلب التعويض

  .خرية مسؤولية مدنيا عن أخطائهم تكون هذه األ

                                                             
  114-113حلسني بن الشيخ آث ملو� ، مرجع سابق ، ص ص  1
   115املرجع نفسه ، ص   2
   "يرتتب على اخلطأ القضائي تعويض من الدولة، وحيدد القانون شروط التعويض وكيفياته "  2016من دستور  61املادة   3
جامعة  رمحاين غنية ، مسؤولية الدولة عن التعويض عن اخلطأ القضائي مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي ، كلية احلقوق والعلوم اإلنسانية  4

  .49،ص  2014- 2013قلة ، قاصدي مر�ح ور 
ــــن األمر  108املـــــــادة   5 املتضمن قانون العقو�ت املعدل واملتمم، ج ر ج  1966يونيو  08املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66مــ

  . 24/12/2006،املؤرخة يف 84ج عدد
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إن من األمهية مبكان يف حتديد املسؤولية وما يرتتب عليها من أحقية للمتضرر يف طلب 

التعويض أن منيز بني األخطاء الناجتة عن األعمال القضائية واألخطاء اليت يسببها تسري مرفق القضاء، 

األعمال السابقة على صدور احلكم واليت : وهيوعليه فان هذا األمر يقود� لتفريق بني ثالثة حاالت 

تلعب فيه النيابة العامة دورا كبري كو�ا متارس أعمال قضائية وأعمال إدارية فهي ال تسأل ال مدنيا وال 

جزائيا أل�ا متثل ا�تمع حىت يف حالة تربأت املتهم، أما األعمال املتعلقة بتنظيم وتسيري املرفق العام 

ى ذلك القرار املتعلق �نشاء احملاكم و اختصاصات وتنظيمها فان هذا القرار يعد للقضاء وكمثال عل

األضرار اليت قد عن عمل إداري خيضع لدعوى اإللغاء و التعويض و�لتايل تتحمل الدولة املسؤولية 

صورها واحلالة الثالثة واملتمثلة يف األعمال الالحقة على صدور األحكام القضائية فتتضح احد . يرتبها

يف عدم تنفيذ تلك األحكام رغم اكتسا�ا لقوة الشيء املقضي به فاالمتناع مثال عن تنفيذها من 

   . يرتب املسؤولية الشخصية للموظف ويعوض من ماله اخلاص ااملوظف العام يعد خطأ جنائي

  أ�ر قاعدة اجلمع بني األخطاء �لنسبة للمضرور :الثاينالفـــرع 

ني األخطاء من الضما�ت اليت كرست احلماية القانونية للمضرور يف تعترب قاعدة اجلمع ب

احلصول علي التعويض املناسب، �إلضافة إىل إقرارها احلق يف الرجوع لإلدارة على املوظف واملوظف 

  :على اإلدارة يف التعويض وهذا ما سنتطرق إليه يف ثالثة حاالت

 اختيار اللجوء إىل اجلهة القضائية اليت فقد أعطت له احلرية يف: �لنسبة للمتضرر  -أوال

حبيث ميكن أن يلجأ إىل القضاء العادي علي أساس اخلطأ  ،يراها األنسب جلرب األضرار الالحقة به

كما له احلق يف طلب التعويض أمام جهات القضاء اإلداري على ،الشخصي الواقع من املوظف

اللجوء إىل اجلهتني معا يف حالة عجز املوظف عن إضافة إىل ذلك  حيق له  أساس اخلطأ املرفقي،

إال أن هذا 1985،1سنة  وهذا ما حصل يف قضية ب ع س ضد وزير الداخلية ،التعويض الكامل

                                                             
، بن يوسف بن  1محيش صافية ، الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية اإلدارية ، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجيستري ، جامعة اجلزائر   1

  .33، ص  2011/2012خدة ، كلية احلقوق ، 
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من  148االختيار يصطدم مببدأ عدم جواز اجلمع بني التعويضات وهو املبدأ الذي طبقته أيضا املادة 

تفيد املضرور من التعويضات من جهتني علي أساس اخلطأ ،حبيث ال ميكن أن يس1احلايلقانون البلدية 

  .واحد 

وهي من اآل�ر اليت يولدها اجتماع اخلطأين :إمكانية رجوع اإلدارة على املوظف  -�نيا 

الرجوع علي ،فحق الدولة اليت  تؤدي  التعويض للضحية،الشخصي و املرفقي يف إحداث الضرر

وظف هو الذي تسبب يف اخلطأ الشخصي مبا ال يسوغ معه املوظف بكامل التعويض إذا كان هذا امل

وهو ضابط صف ارتكب " الر�ل"وهي قضية ،لذلك املوظف االحتجاج �خلطأ املرفقي املذكور

وقامت الدولة بتعويض ،حادث سري أتناء استعماله سيارة �بعة للدولة يف قضاء أغراض شخصية

، وصدر قرار 19482مارس  12الدولة الفرنسي يف الضحية بكامل التعويض تنفيذا لقرار جملس 

ففي هذه احلالة تعترب الدولة  ،آخر يلزم السيد مارشال �رجاع كامل املبلغ الذي دفعته الدولة للضحية

  .مل تقم بدعوى الرجوع عليه  إناملتضرر من تصرفات موظفيها وهو إهدار للمال العام 

في هذه احلالة تكون عندما خيتار الضحية ف:مكنة رجوع املوظف على اإلدارة  -�لثا  

متابعة املوظف فان هذا األخري ونتيجة لتضرره من دفعه مبلغ التعويض على اخلطأ املرفقي أو 

  .الشخصي املسبب للضرر، له الرجوع على اإلدارة الستفاء التعويض الذي دفعته للضحية 

  : وهنا نفرق بني حالتني 

ويض على أساس خطأ شخصي يف حني أن اخلطأ املرتكب إذا كان قد كان احلكم �لتع -)أ

  .هو خطأ مرفقي

                                                             
املؤرخ يف  11/10من قانون  03فقرة  148املادة " أن جيمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر األحوالال ميكن �ي حال من "  1

   . 03/07/2011املؤرخة يف  37:ددع ج ج املتعلق �لبلدية ، ج ر 22/06/2011
  156-155 ص صحلسني بن الشيخ أث ملو� ،مرجع سابق ،   2
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عندما يرتكب املوظف شخصي ال ميكن فصله عن الوظيفة وحيكم على املوظف على  -)ب

أي  ،بينما هناك مسؤولية مشرتكة بني اإلدارة واملوظف،التعويض الكامل على أساس اخلطأ الشخصي

  . 1نشوء الضرر كونه خطأ شخصي ومقرتن خبطأ مرفقي يف نفس الوقت

ويف حالة وجود نزاع بني اإلدارة واملوظف حول تقدير نصيب التعويض لكل منهما يؤول 

وعلى القضاء تقدير قيمة اخلطأ اليت تتحمله كل من اإلدارة ،جلهة القضاء اإلداري االختصاص

ومن جهة أخرى فإنه يف حالة تعدد . ملنسوب إليه،هذا من جهة واملوظف وفقا لدرجة جسامة اخلطأ ا

املوظفني املسؤولني عن اخلطأ الشخصي فانه ال تضامن بينهم يف حتمل اخلطأ بل كل موظف يعوض 

  .2بنسبة مسامهته يف ارتكاب اخلطأ 

وحتدث حينما يكون املوظف هو : حالة دعوى رجوع اإلدارة على الغري يف التعويض-رابعا

فالدولة حتل حمل حقوق املوظف ضد الغري املتسبب يف الضرر وفقا ،ية واملتضرر من أفعال الغريالضح

إخل أثناء ممارسة الوظيفة أو ...شتم ،إهانة،لواجب اإلدارة يف محاية املوظف مما قد يتعرض له من �ديد

  .مبناسبتها 

املتضمن  06/03 من األمر 30ويف هذا األمر فقد نص املشرع اجلزائري مبقتضى املادة 

قانون الوظيفة العمومية على أنه جتدر اإلشارة �ن دعوى رجوع املوظف على اإلدارة ودعوى حلول 

التعويضات املدنية للدولة واجلماعات  ىما تعرف بدعاو  وأ،اإلدارة حمل املوظف يف الرجوع على الغري

ديسمرب  15املؤرخ يف  75/83 قد عاجلها األمر،احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

                                                             
مسؤولية ( إسيلني نصرية و كركار مرمي ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ، التعويض عن األخطاء الشخصية واملرفقية يف القانون اإلداري  1

  . 23ص  2016/2017كلية احلقوق والعلوم السياسية ، قسم العام ، جامعة عبد الرمحان مرية جباية ، ) املستشفى منوذجا
  .174،ص 2007، 03،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ط ) دراسة �صيلية، حتليلية ومقارنة(نظرية املسؤولية اإلدارية ،ديبعمار عوا  2
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 09خاصة املادة  واملتعلق بدعاوى التعويضات واجلماعات احمللية وبعض املؤسسات العمومية 1975

  . 1منه 

   :الثــــايناملطلـب 

  بني املسؤوليات وأ�رهاقاعدة اجلمع 

يقــيم تقـوم هـده القاعـدة علـي أســاس وجـود خطـا واحـد هـو اخلطــأ الشخصـي للموظـف ،غـري انـه       

، حبيث مت تقرير إمكانيـة اجلمـع بـني املسـؤوليات نتيجـة مسؤوليته الشخصية ويؤدي إيل مسؤولية اإلدارة

   .لالنتقادات املوجهة لعدم اجلمع 

   قاعدة اجلمع بني املسؤوليات: ع األول ر الفــ

جاءت قاعدة اجلمع بني املسؤوليات لتوسع فكرة  اجلمع بني األخطاء يف نظام املسؤولية 

اإلدارية حبيث بعد ما كانت  تقوم هذه األخرية على وجود خطأ شخصي ومرفقي معا فأصبحت 

مسؤولية اإلدارة تقوم على أساس اخلطأ الشخصي فقط والذي ترتب عليه ضرر �لضحية وهذا ما اقره 

دارة وعرف خالهلا القضاء اإلداري تطور بدأ �العرتاف  مبسؤولية اإل ،القضاء اإلداري يف عدة قضا�

وانتهى  مبسؤولية  هذه األخرية  رغم أن اخلطأ ،علي أساس اخلطأ الشخصي املرتكب داخل املرفق

من  20،  وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري  من خالل  املادة 2الشخصي ارتكب خارج املرفق 

ومية املتضمن القانون األساسي النموذجي للعمال املؤسسات اإلدارية العم 85/59املرسوم رقم 

إذا تعرض العامل ملتابعة قضائية من الغري بسبب ارتكابه خطأ يف اخلدمة وجب على " �لقول  

املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها أن حتميه من العقو�ت املدنية اليت تسلط عليه ما مل 

                                                             
 ا شريطة أنعندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بني الغري والضحية، ميكن للهيئة العمومية الرجوع على الغري �لنسبة �موع األداءات املرتتبة عليه"   1

 املؤرخة يف 103 :عدد ج جر  ج ،1975ديسمرب  15املؤرخ يف  75/83ألمر ا 09املادة "يتجاوز مبلغها قيمة التعويض املرتتب على الغري 

26/12/1975.  

جامعة دمحم ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، قسم احلقوق ، لة ملقتضيات نيل شهادة املاسرت مذكرة مكم " اإلداريةاملسؤولية   :"مربوكي عبد احلكيم  2

  .31،ص 2014-2013خيضر بسكرة 
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جيعل اإلدارة  مما ، 1"ينسب إىل هذا العامل نفسه خطأ شخصي ميكن أن يفصل عن ممارسة مهامه 

مسؤولة عن اخلطأ الذي يرتكبه  احد مستخدميها  بشرط أن ال ميكن ينفصل ذلك اخلطأ عن 

  : الوظيفة سواء حدث أتناء اخلدمة آو مبناسبتها  وهذا ما سنتناوله وفقا ملا يلي 

  :ارتكاب العون للخطأ الشخصي داخل املرفق -أوال 

وهو ،للخطأ الشخصي يف إطار اخلدمة أو مبناسبتهاهذه احلالة حتدث عندما يرتكب املوظف   

وما اقره قرار " كيسنال" وازدادت حتديد مع قضية  1918سنة " لومونييه" ما تتحقق مع قضية 

،و اليت ذكرها األستاذ عمار عوابدي واليت تتلخص 1937أفريل21جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 

ملال للموظفة مبكتب الربيد لتضعه هلا يف صندوق أن اآلنسة كيسنال سلمت مبلغ من ا:" فيما يلي 

التوفري فقامت هذه األخرية �الستحواذ على املبلغ فرفعت اآلنسة كيسنال ضد الدولة لتطالب 

�ستعادة املبلغ فقرر جملس الدولة أن خطأ موظفة الربيد يعد خطا شخصيا الن املوظفة ارتكبته بقصد 

اخلطأ مل تتمكن املوظفة من ارتكابه إال أل�ا تشغل وظيفة  غري أن هذا  ،حتقيق مصلحة شخصية هلا

  . 2"حمصلة مبكتب الربيد وعلى هذا فإن مسؤولية اإلدارة تنعقد على أساس هذا اخلطأ

كان شخصيا إال انه يبقى مرتبط �ملرفق مما وسع   اخلطأ الذي ارتكبته املوظف و�لرغم من أن

الشخصي استوجب معه مجع بني املسؤوليتني معه أيضا من دائرة اخلطأ املرفقي على حساب اخلطأ 

  . 3غموض عن قرار ملونييه وبذلك يكون قد أزاح ال

ن هذه اخلطأ ال ينفصل أ فقد اعترب القضاء اإلداري �ن املرفق هو الذي مهد لوقوع اخلطأ و

ومن هنا اجتمعت مسؤولية املرفق مع املسؤولية  ،عن املرفق الذي جيب عليه حتمل جزء من املسؤولية

وقد تناول هذه احلالة القضاء اجلزائري وألزم اإلدارة �لتعويض يف قضية ذهاب ،الشخصية للموظف

أحد اجلنود املناوبني يف الثكنة إىل حفل أقيم يف جوارها واصطحب معه سالحه الناري وقد وقع 
                                                             

  186احلسني بن الشيخ أث ملو� ، مرجع سابق ، ص   1

  .126سابق،  ص  رجع، معمار عوابدي   2
   258.ص  2008، 7اجلزائر ،ط ،اجلامعيةأمحد حميو ، املنازعات اإلدارية ، ترمجة فائز أجنق وبيوض خالد ، ديوان املطبوعات   3
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يدخل يف  ،إلدارية على أساس اخلطأ الشخصي جلنديحادث مميت ومت حتميل الدولة املسؤولية ا

كما قرر أيضا أن اخلطأ الشخصي للموظف ال ميكن .اختصاص احملاكم الفاصلة يف املواد اإلدارية 

وهذا ألن احلادث كان نتيجة استعمال اجلندي سالحه الناري الذي استلمه حبكم ،فصله عن املرفق

  . 1وظيفته

  :ارتكاب العون للخطأ الشخصي خارج املرفق  - �نيا 

اليت عاجلها القضاء اإلداري الفرنسي  " لوموين "ولتوضيح هذه احلالة ميكن الرجوع إىل قضية   

خالل عيد حملي لبلدية روككوب كان من بني  1918جويلية  16أنه بتاريخ  يفو وقائعها تتمثل 

وخالل هذه العروض أصيبت السيدة ،�ر صغريالعروض الرامية �لبندقية على أهداف عائمة يف 

تقدمت برفع دعوى أمام القضاء اإلداري ورفع األمر إىل ،لوموين جبروح إثر تعرضها لرصاصة طائشة

جملس الدولة الذي قرر وجود خطأ شخصي ينسب لرئيس البلدية ألنه مل يتخذ االحتياطات األمنية 

ز استبعاد مسؤولية البلدية على إعتبار السلطة العمومية و�إلضافة إىل هذه املسؤولية ال جيو ،الضرورية

مكلفة �لسهر على سالمة الطرق العمومية و ارتكب خطأ جسيم �لسماح هلا �قامة الرمي، دون 

ونظرا هلذا اخلطأ جيب التصريح مبسؤولية البلدية عن ،عملية الرمي إقامةالتأكد من سالمة شروط 

ميكن للخطأ الشخصي املرتكب أثناء املرفق : " لفرنسي قراره قائالوقدر برر جملس الدولة ا.احلادث 

  . 2"أن ينفصل عنه لكن ال ينفصل املرفق عن اخلطأ 

أما القضاء اإلداري اجلزائري فقد سار على نفس النهج وهذا ما يتضح من خالل قراره بتاريخ   

لخص يف أن الضحية وتت ،3يف قضية صايغي ضد املستشفى املدين �ألخضرية  1977جانفي  22

واصل عالجه �ملنزل الضحية مرتكبا  و،صايغي عوجل من طرف الطبيب �نتاف مبستشفى األخضرية

توبع على إثرها جنائيا وصدر حكم يف حقه �إلدانة ،مما سبب له جروح غري عمدية،إمهاال يف العالج

                                                             
   .املرجع نفسه   1

  31خلويف رشيد ، املرجع سابق ، ص   2
  .142، ص 2014كفيف حسن ، النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ ، د ط ، دار هومة اجلزائر    3
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ضاء اجلزائر يطالب من خالهلا ، ليقوم فيما بعد أب الضحية برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية مبجلس ق

برفض دعواه لعدم  1972أفريل  12فصدر قرار بتاريخ ،�لتعويض عن األضرار الالحق �بنه

وبعد استئناف هذا القرار صدر قرار من جملس األعلى قضى مبسؤولية مرفق املستشفى ،التأسيس

فالضرر مل  ،املرفق ووجود خطأ شخصي مربرا قراره أنه ال ميكن فصل اخلطأ الشخصي للطبيب عن

  .1يكن حيدث لوال املرفق 

أ�ر مجع املسؤوليات �لنسبة للمضرور :الثاينالفرع   

 ىنستخلصها من إقرار قاعدة اجلمع بني املسؤوليات  تلك املبنية عل نأمن النتائج اليت ميكن 

اإلدارية   سؤوليةاملالتوازن والتعايش يف املسؤوليات  والذي توصلت إليه قضية بالنكو حيث أن قواعد 

وانطالقا من هذا املفهوم  يتحدد �ثري  ،تتغري وفقا لضرورة التوفيق بني حقوق الدولة واحلقوق اخلاصة

هذه النتائج تتعلق بوضع آليات لضمان حقوق ،قاعدة اجلمع على املسؤولية اإلدارية موضوعيا وإجرائيا

  .2الضحا� بصفة خاصة 

األخطاء الشخصية اليت يرتكبها املوظف  واليت تتحمل  وعليه فان قاعدة اجلمع تنطوي على

هذا يعطي احلق لإلدارة يف رفع دعوى الرجوع ،اإلدارة تبعا�ا يف تعويض الضحية علي تلك األخطاء

ومثال ذلك ما أقرت به   ،علي املوظف  املرتكب للخطأ الشخصي  �سرتداد مبلغ التعويض كامال

البلدية مسؤولة مدنيا عن األخطاء اليت "  نأصت علي اليت ن 11/10من قانون  144املادة 

 أويرتكبها  رئيس ا�لس الشعيب البلدي  ومنتخبو البلدية ومستخدموها  أتناء ممارسة مهامهم 

اجلهة القضائية املختصة  ضد هؤالء يف حالة ارتكا�م  ماإمبناسبتها وتلزم البلدية  برفع دعوي الرجوع 

املادة  السالف الذكر فان إقرار مسؤولية الدولة علي أخطاء موظفيها وفقا لنص  و ،3"خطأ شخصي 

                                                             
 182-181ص صحلسني بن الشيخ آث ملو� ، املرجع السابق ،   1

  143، ص  السابقاملرجع كفيف احلسن ،    2
  03/07/2011 املؤورخة يف  37 :عدد ج ر ج ج ، 22/06/2011املتعلق �لبلدية املؤرخ يف  11/10قانون   3
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الشخصية يعد ضمانة  قانونية للمضرور  ومحاية للحقوق اليت يسهل معها احلصول علي التعويض 

  .الكاف جلرب املضرور 

مسؤولية الدولة يف تعويض املضرور يف  إقراروقد ذهبت كذلك حمكمة التنازع يف فرنسا إىل 

حبيث قررت  أن الدعوى اليت ،حىت وإن كان اخلطأ ينسب إىل أحد موظفي القطاع،ل الطيبا�ا

يقيمها املريض أو خلفه ضد الطبيب أو اجلراح الذي يعمل �ملستشفى العام الرتكابه خطأ يف أداء 

وذلك ألن عند ثبوت تلك ،فان هذه الدعوى ليست من اختصاص القضاء العادي،عمله الطيب

وعليه فمىت كانت ،مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة تقع على عاتق األطباء واملمرضني أداؤهااألخطاء فهي 

األخطاء اليت يرتكبها الطبيب العامل مبستشفى عام خالل قيامه بعملية ال تشكل أخطاء شخصية 

ال ينفصل عن تلك اخلدمة اخلطأ املرتكب أثناء قيام ،منفصلة عن أداء اخلدمة الصحية املكلف �دائها

وهدف هذا القضاء هو محل اإلدارة على تغطية األخطاء الصادرة من �بعها ،لطبيب بعمله الفينا

واملضرور وضما� حلصوله على حقه البد عليه من اختصام املتبوع وهو ،أثناء قيامهم �عمال املرفق

  . 1اإلدارة أمام القضاء اإلداري

زيع األعباء بني املوظف وقد أورد األستاذ سليمان الطماوي طريقتني يف سبيل تو 

لإلدارة من خالهلما تعويض املضرور عن األخطاء الشخصية اليت يرتكبها موظفيها  ميكنو ،واإلدارة

وموقف جملس الدولة ،وذلك بشكل متتالني تبعا لزمن اقرامها ،2لز�دة الشعور لديهم �ملسؤولية

  : وميكن ذكرهم كما يلي  ،الفرنسي من طريقة احللول

ة الضمان ومفادها أن اإلدارة ال تدفع التعويض إال بعد إعسار املوظف يف دفعه طريق: أوال

    Thévenet يف قضية 1916جوان  23وهذا ما تبناه حكم جملس الدولة الفرنسي ،للمضرور

                                                             
  170-169 ص ص،  2007، 01اإلسكندرية طبعة –عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، قرينة اخلطأ يف جمال املسؤولية اإلدارية ، دار الفكر اجلامعي  1
القاهرة  –، الكتاب الثاين ، ملتزم الطبع والنشر ، دار الفكر العريب ) قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام ( سليمان لطماوي ، القضاء اإلداري  2

  .202-201 ص ، ص 1986
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وبناء عليها ال جيوز للمضرور أن يطالب اإلدارة �لتعويض قبل أن يتوجه بطلبه للموظف 

  . وقد عرفت هذه الطريقة انتقادات،احتياطيةفمسؤولية اإلدارة ،املخطئ

للمضرور وحتل حمله  املوظفالتعويض بدال من  اإلدارةومبقتضاها تدفع : طريقة احللول : �نيا 

  .لكن هلا احلق يف الرجوع على األخري مببلغ التعويض ،يف ذلك

 –القاعدة قد أمهل هذه ،موقف جملس الدولة الفرنسي حسب رأي األستاذ طماوي: �لثا 

وأعمل فكرة اخلطأ الشخصي يف عالقة املوظف ،1951يوليو سنة  28كليا يف   –أي طريقة احللول 

  .laruelle  1وهذا ما يظهر يف حكمه يف قضية ،�إلدارة

   :الثايناملبحث 

  ملرفقي والضررااألخذ بعالقة سببية مرنة بني اخلطأ 

رة موضوع مسؤولية اإلدارة عن أخطاء لقد كان ألحكام القضاء اإلداري دورا كبريا يف إ�

موظفيها لتشمل األخطاء اليت تقع منهم أثناء �دية الوظيفة أو بسببها أو مبناسبتها وفقا الرتباطها �ا 

ومنه تلزم اإلدارة �لتعويض عن كافة األضرار اليت تطال الغري واملرتكبة من قبل موظفيها الذين يعملون 

لة بني هذه األضرار ونشاط اإلدارة دون النظر إىل خطأ اإلدارة من حتت سلطتها مىت كانت هناك ص

القضاء  إليهاومن هنا فحقوق الضحية تكون مضمونة حبكم القواعد اإلدارية اليت توصل ،2عدمه

  .اإلداري ودلك �عتبار أن اإلدارة هي الطرف امليسور ماليا يف مواجهة الطرف املضرور 

السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر من طرف فقهاء القانون وعليه فقد متيز حتديد العالقة 

اإلداري والقضاء اإلداري مبرونة كان هدفها إجياد توازن بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة 

                                                             
  .املرجع نفسه 1
  245ص  2009املؤسسة احلديثة للكتاب طرابلس ، لبنان  ،واإلداريملدين نني الشخصي واخلطأ املرفقي يف القانو مسري دنون ، اخلطأ ا 2
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وما يرتتب عليه من مرونة يف ،ومتاشيا مع طبيعة منشأ املسؤولية اإلدارية املرتبط �لقضاء، للمضرور

  .ووفقا ألهدافه املشار إليه سابقا، عروضة عليه كل واحدة على حداإجياد حلول للقضا� امل

تثار مسألة أخرى وهي ،املرفقي والضرر  لكن قبل التطرق إىل تلك العالقة السببية بني اخلطأ  

و�لنتيجة تعويض ، هل كل األضرار تستوجب حتميل اإلدارة املسؤولية.طبيعة  الضرر يف حد ذاته 

  .أم أن هذه األخري خيضع لشروط ومعايري وضوابط حتدده  .املضرور ؟

يف هذا املبحث ،احلديث عن الضرر املستحق للتعويض يف  ار�يناوعليه وملعاجلة هذا املوضوع 

  .املطلب األول و والعالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر يف املطلب الثاين 

  :املطلب األول

  الضرر املوجب للتعويض

أن الضرر يقع عبء إثباته على ،املسلمات يف النظام القانوين للمسؤولية اإلداريةإن من 

بل جيب ،فليس يكفي لتحقق مسؤولية اإلدارة أن يقع خطأ،املضرور ومنه يعترب شرطا إلقامة املسؤولية

  . 1بيافالضرر قد يكون ماد� أو أد،ومبا انه واقعة مادية ميكن إثباته بكافة الطرق،أن حيدث اخلطأ ضررا

فانعدامه أو انتفائه تنعدم املسؤولية وال حمل ،ومن هنا فتحديد التعويض يتحدد بقدر الضرر

وعلى هذا فقد اختلف الباحثون  ،2حبيث يعترب الضرر هو قياس التعويض الواجب ضمانه ،للتعويض

ط أن فمنهم من اقتصر على شر ،يف وضع شروط الضرر وصفاته واليت من خالهلا يكون قابل للتعويض

وأن .ومنهم من أضاف شرط آخر وهو أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة مشروعة ،يكون حمققا

  .يكون مباشر كما ذهب إليه بعض فقهاء القانون اإلداري 

                                                             
  .113، ص  نفسهمرجع  ،مسري دنون  1
  .54 ص ،سابقحلسني بن الشيخ آث ملو� ، مرجع  2



ضمانات حمایة مصلحة المتضرر في أحكام المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ الفصل األول           

 

 

22 

أن يكون الضرر شخصيا ملن : وهناك من الباحثني و الشراح من أدخل شرطني آخرين ومها 

  1 .يطالب به وأن ال يكون قد سبق تعويضا

وعليه سنتطرق يف هذا املطلب لشروط  الضرر املستحق التعويض يف املسؤولية اإلدارية على 

أساس اخلطأ وتطبيقا�ا يف القضاء يف الفرع األول، وكذا أنواع الضرر املوجب للتعويض مستدلني يف 

  .ذلك مبجموعة القضا� اليت طرحت أمام القضاء اإلداري 

  للتعويضاملوجب  شروط الضرر: الفرع األول

وفر بل ال بد من ت،وجود الضرر فقطال يكفي أن تقوم املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ ب

ومنه فشروط الضرر ،يف هذا الضرر شروط عامة من خالهلا يتحدد استحقاق التعويض من عدمه

 ما ا ومؤكدا ومباشرا وميس مبصلحة أو حق مشروع وهذايالقابل للتعويض هي أن يكون الضرر شخص

  .اوله نسنت

ذلك الضرر الذي يصيب  �نهويعرف هذه الضرر الشخصي  :يكون الضرر شخصيا  أن -أوال 

ومنه ميكن تقسيم هذا الضرر ،الشخص يف ماله وجسمه أو عواطفه وحقوقه اليت تدخل يف تقومي ثروته

 .والضرر الذي يلحق األفراد،إىل الضرر الذي يلحق األموال

وميس هذا النوع من الضرر ذاتية املال أو االنتفاع به ويتحقق  :الضرر الذي حلق األموال  –  ) أ

وكمثال عن ذلك ما ،الضرر على األموال �العتداء على امللكية سواء كان ذلك كليا أو جزئيا

قضى به جملس يف قضية بلدية الذرعان ضد سوايبية عبد ا�يد ومن معه يف قراره املؤرخ يف 

فضياع سيارة السيد  ،2رد السيارة أو تعويضها نقدالصاحل هذا األخري ب،03/01/2000

سوايبية ومن معه هو ضرر حاصل نتيجة عن امتناع البلدية عن أداء واجب احملافظة على السيارة 

                                                             
  114- 113 ص صمسري دنون ، مرجع سابق،  1

جملس الدولة قضاء يف  ىاملنتقغري منشور ، حلسني بن الشيخ آيت ملو� ، " بلدية الذرعان ضد سوايبية عبد ا�يد ومن معه "  31/01/2000د .م 2

  .285، ص  2006، دار هومة اجلزائر ،  4، اجلزء األول ، ط 
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احملجوزة حبظري�ا إذا قامت بتسليمها ملصاحل األمن �لرغم من علمها بعدم جواز ذلك وهو خطأ 

 .مرفقي 

هذا النوع من الضرر الذي يلحق األفراد يكون أما  :فراد الضرر الشخصي الذي يلحق �أل –) ب

جسمانيا أو معنو� ومن األضرار اجلسمانية اليت ترتتب عن األخطاء املرفقية أو الشخصية جند 

واألخطاء املرفقية اليت تؤدي إىل حوادث لتالميذ  ،األخطاء الطبية يف املستشفيات

وهذا ما توصلت إليه الغرفة اإلدارية ،أو جزئي فيتسبب هذا الضرر يف عجز دائم كلي،املدارس

للمحكمة العليا يف قضية بن سامل ضد مستشفى اجلزائر ـ إذ جاء يف تسبيب قرارها أن الطفل بن 

سامل عبد الرحيم قد حلقته أضرار شىت من العجز املؤقت والعجز اجلزئي الدائم عن البرت الكلي 

 .1بابهلساقه وهو ما يؤثر على دراسته والتمتع بش

أما فيما خيص الضرر املعنوي الذي يصيب الشخص يف شعوره وعاطفته وحنانه وهذا ما 

يف قضية رئيس املندوبية التنفيذية  08/03/1999جنده فيما أفضى به قرار جملس الدولة بتاريخ 

�داء املندوبية تعويض لوادي الضحية مببلغ  ،لبلدية عني أزال ضد عربة الطاهر ومن معه

دج عن الضرر املعنوي لكل  5000دج لكل واحد منهما عن الضرر املادي و 100.000

واحد من األخوة حبيث أقرت مسؤولية البلدية بسبب تقصريها وإمهاهلا الذي أدى إىل سقوط 

  .2حقوق الضحية الطفل الضحية يف حفرة كانت حتت حراسة البلدية وألزمت بتعويض ذوي 

وقد أقرت كذلك الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا مببدأ التعويض عن الضرر املعنوي يف عدة   

يف قضية بن حسان أمحد ضد وزير  09/07/1977قرارات منها قرارها الصادر بتاريخ 

إذ جاء يف تسبيب القرار من حيث التعويض عن الضرر املعنوي إلخوة الضحية  ،3الداخلية 

أن األوالد املولودين من أم واحد سينتا�م أمل وضيق معه اختالل " اة أمهم وأخو�م �لقول لوف

خطري يف العاطفة ستظهر عليهم مستقبال حيث وسعت دائرة التعويض عن اخلطأ الصادر عن 

                                                             
  124- 123 ص ص،  R.A.J.A، " فريق بن سامل ضد املركز اإلستشفائي �جلزائر " ،  29/10/1977أ ، .م .إ.غ  1
  .26، مرجع سابق ، ص صافيةمحيش   2
  117عن الغرفة اإلدارية �حملكمة العليا ، ص  09/07/1977صادر بتاريخ  1326قرار رقم   3
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إضافة إىل الزوج األوالد اآل�ء املعنيني �لتعويض يف قانون ،واألخوات،اإلدارة ليشمل األخوة

  .مني يف حوادث املرور التا

 75/58املعدل واملتمم لألمر رقم  05/10مكرر من القانون رقم  -182كما أكدت املادة   

  1 .والسمعةكل مساس �حلرية والشرف �نه  التعويض املعنوي على مشتمالت املتضمن القانون املدين 

لقد اعترب القضاء اإلداري أن الضرر املؤكد هو الضرر :  الضرر املؤكد واحملقق الوقوع -�نيا 

  ،واستثىن يف ذلك الضرر احملتمل،احلايل حبيث يكون وجوده �بتا فعال أو سيقع مستقبال حتما

فالضرر الذي يصيب طفال بعجز حيول دون القدرة على ممارسة مهنة مستقبال يعد ضرر حمققا وإن  

فالضرر الذي حيدثه شخص يف منزل جاره هو ،ل فقد يقع وقد يقعأما الضرر احملتم،كان يف املستقبل

  .أما احتمال �دم املنزل فهو ضرر غري حمقق ال يسأل عنه إال إذا وقع فعال،ضرر حمقق يسأل عنه

كما لو تعرض ،فالضرر احلال الذي وقع فعال، قد جيتمع والضرر املستقبل يف حالة واحدة

فإن تلك العاهة تعد مبثابة ضرر يستحق املضرور ،ميةشخص حلادث سيارة جنم عنه عاهة مستد

وعجزه عن تكسب الرزق يف املستقبل فهو ضرر مستقبلي يستحق أيضا التعويض عنه ،التعويض عنه

  . 2كونه مؤكد الوقوع

أما التعويض عن الضرر املستقبل فريجع تقديره للقاضي وذلك بناءا ملا يستعمله من عناصر 

فإما أن حيكم �لتعويض مقابل الضرر الواقع فعال مع حفظ حق ،املستقبلالزمة يف تقدير الضرر 

وإما أن تؤجل الدعوى حىت تستكمل العناصر  ،املضرور يف املطالبة �لتعويض ملا يستجد من الضرر

  .الالزمة لتقدير الضرر يف املستقبل 

                                                             
املؤرخ يف  10-05املستحدثة �لقانون " يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس �حلرية أو الشرف أو السمعة :" مكرر 182تنص املادة   1

  .24ص  26/06/2005املؤرخة يف  44: رج ج عدد.ج.  2005يونيو  20

مصر ،  ص  2008، دار الكتاب احلديث ،ط ) مسئولية اإلدارة عن القرارات والعقود اإلدارية( عبد العزيز خليفة ، ركن اخلطأ يف املنازعات اإلدارية  2
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لسلوك اإلدارة  مبعىن أن يكون حتققه مبثابة نتيجة طبيعية :أن يكون الضرر مباشرا -�لثا

فهذا الشرط قد تعرضنا لدارسته يف املطلب الثاين وذلك حني تطرقنا للعالقة السببية بني اخلطأ ،اخلاطئ

من التفصيل حول النظر�ت الفقهية اليت جاءت لتحدد هذه العالقة  بشيءتكلمنا املرفقي والضرر، و 

من ،ملباشر يف حدوث الضررحيث تسأل عن كيفية معرفة السبب ا،خاصة يف حالة تعدد األسباب

  ...وكذا يف حالة تعدد وتعاقب النتائج الضارة،بني األعمال اليت سبقت حدوثه أو شاركت فيه

فمفهوم الضرر املباشر، كان والزال موضوع نظر�ت فلسفية، �عتبار مثة تشكيك وجدال يف 

  .مدى ترابط املسببات والنتائج

  أن يكون الضرر ميس مبصلحة أو حبق مشروع  -رابعا 

ومدلول هذا الشرط يف أن يكون الضرر املستحق التعويض قد أصاب حقا أو مصلحة 

، الن تلك يض عن ضرر أصاب مصلحة غري مشروعةمشروعة حيميها القانون، حبيث ال جيوز التعو 

  .1املصلحة غري جديرة �حلماية 

تصدر هذه األخرية قرار بفصل موظف  أن ،�ا اإلدارة فمن �ب األعمال الضارة اليت تقوم 

أو رفض التصريح ألحد األفراد مبزاولة عمل معني أو �دم منزل أو �غالق حمل عام أو فرضت قيودا 

فهذه الصور ومثيال�ا �خذ فيها اخلطأ صورة ملموسة وهي عدم ،معينة بالئحة على نشاط فردي

 واستحقاق ،2مما يعد مصدر لقيام املسؤولية،إلغاء القرار اإلدارياليت تعترب وجه من أوجه ،املشروعية

  .يض للمساس حبق مشروع  هذا من جهةالتعو 

نظرا ،فقد تصدر اإلدارة قرارا بسحب ترخيص منشأة وإغالقها،ومن جهة خمالفة لألوىل

لعب  وما ثبت من أعمال منافية لآلداب أو استعماهلا يف،ملخالفتها الشروط احملدد يف الرتخيص

فإن الضرر الذي ،فرغم عدم مشروعية هذا القرار لصدوره من جهة غري خمتص،القمار وتعاطي اخلمور

                                                             
   . 217ص ، مرجع نفسه  1
  . 27 ، مرجع سابق ،صعبد احلكيم  مربوكي  2
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جاء نتيجة لقرار ال ينشئ للمضرور حقا يف التعويض ألن احلق الذي أصابه الضرر غري مشروع يف 

  .1ذاته

ومثال ،انونتلك احلاالت املخالفة للق،ومن احلاالت اليت ال يستحق فيه التعويض عن الضرر

وإختذت يف حقهم السلطة العامة ،ذلك األضرار اليت تلحق بشاغلني امللك العام بطريقة غري شرعية

  .ذت هذه التدابري بصورة غري شرعيةحىت وإن نف،إجراءات وتدابري حتد من تصرفا�م

ومثال ذلك ما نصت عليه ،كما أن هناك حاالت استبعد فيها القانون التعويض عن الضرر

تتضح جليا من ،واليت وضعت شروط السرتجاع األراضي املؤمنة ،90/252من القانون  76ة املاد

خالل الفقرة السادسة منها موضحة أن عمليات اسرتجاع هذه األراضي ال حتمل الدولة أي عبء 

  .وأي تعويض لصاحل املالك األصلي

  أنواع الضرر املستحق التعويض :الفرع الثاين

هم مإال أن معظ،التصنيفات اليت قدمها فقهاء القانون اإلداري حول الضرر�لرغم من تعدد 

  .مادي ومعنوي : اتفقوا على تقسيم الضرر إىل نوعني 

يعترب الضرر املادي هو ذلك الضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه وماله  :الضرر املادي  -أوال 

  .3"الذمة املالية " فهو يصيب ،ويتوجب معه مسؤولية الفاعل

  .واعترب القضاء أن الضرر يكون ماد� إذا حلق جبسم الضحية أو مباهلا أو مبصلحة مالية هلا

وسنوضح  ،فهنا الضرر ميس السالمة اجلسمية كما خيل بظروف املعيشة  :الضرر اجلسماين  -  ) أ

 :ذلك وفقا ملا يلي 

                                                             
  . 217، ص  سابقعبد العزيز خليفة ، املرجع   1
   1990 /18/11 املؤرخة يف 49: ج ر ج ج عدداملتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990املؤرخ يف  90/25القانون رقم   2
   126، ص  ، مرجع سابقمسري دنون   3
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هذا الصدد، جنده فبالرجوع إىل القضاء اجلزائري يف : الضرر الذي ميس �لسالمة اجلسمية  – )1

وهذا ما قرره عندما اعترب أن تعفن عظم الفخذ أملا جسمانيا  ،انه وصف الضرر �ألمل اجلسماين

كما اعترب أيضا أن الضمور العضلي املعترب للطرف السفلي ،له عالقة �حلالة البدنية للمريض

 .1والتصلب األفقي للعرقوب يشكالن أملا جسمانيا ،األيسر من الفخذ

أخذ القضاء اإلداري  ،يف هذه احلالة: ر الذي يسبب إخالال يف ظروف املعيشة الضر  – )2

اجلزائري بعدة صور للضرر اليت من شأ�ا إحداث إختالالت يف ظروف املعيشة للمتضرر ومن أمثلة 

ذلك ما وصفه يف أحكامه �لعجز الدائم أو الكلي الناتج عن التأثري على وظائف اجلسم كاإلعاقة 

 . مدى احلياة

ا كانت  سواء أموالهيف ) الضحية( ويتجلى ذلك الضرر فيما يلحق املضرور  :الضرر املايل  –  ) ب

احليلولة  أو،أو حتطيمها كليا أو جزئيا أو اإلنقاص من قيمتها،�العتداء عليها ،عقارية أو منقولة

اج عن خطأ فالقضاء اإلداري ال يرتدد يف تعويض الضحية ما دام الضرر كان نت،�ا االنتفاعدون 

أو ،وكمثال عن ذلك الضرر ما نتج عن االعتداء على ملكية أو احلرمان من االنتفاع �ا  ،اإلدارة

 .أو ضياع سيارة من حظرية البلدية كما سبق ذكره ،2حبق اإلجيار

يف أن الضرر قد يصيب نشاطا مهنيا ،وميكن توضيح ذلك :الضرر الذي يصيب مصلحة مالية -  ) ت

يت فرض قكتو ،مصدر آخر من شانه جلب للضحية مصلحة ماليةعاما أو خاصا أو أي 

وقد أقر القضاء اإلداري �حقية التعويض على هذه الصورة من الضرر يف حاالت عديدة ،الربح

نذكر منها تفويت فرصة احلصول على إعفاء ضرييب وكذلك التوقف عن دفع املرتب بسبب العجز 

 . 3املؤقت عن العمل

                                                             
  105املرجع سابق ، ص ) مذكرة لنيل شهادة ماجيستري(كفيف حلسن ، النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ    1

  . 106، ص  املرجع نفسه  2
  .107املرجع نفسه ، ص   3
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وهو كل ضرر ميس اجلوانب النفسية للذمة األدبية مبعىن ما يلحق بشخصية :  املعنوي الضرر - �نيا

أو ما يصيب العاطفة كاحلزن ومثال ذلك ما يتلقاه ،كالقدح والذم والتحقري،وحبقوقه العائلية،اإلنسان

فالضرر املعنوي يصعب إثباته كما  ،1الورثة من ضرر نتيجة احلرمان وعدم االستفادة من حياة مورثهم

وهذا ما جعل فقهاء القانون اإلداري خيتلفون بني مؤيد ومعارض ،ري من احلاالتتقييمه يف كث بيصع

  .للتعويض عنه 

وإن كان يف البداية يقبل تعويض بعض ،واجته يف ذلك موقف القضاء اإلداري الفرنسي  

أحيا� بتعويض رمزي األضرار املعنوية كتلك الناجتة عن االعتداء على حق امللكية األدبية والفنية أو 

 2على الضرر الذي يصيب الضحية بسبب االعتداء على السمعة والشرف أو على حرية العبادة

مربرا ذلك �ن الدمع ال ميكن ،غري أنه يرفض التصريح �لتعويض عن األمل املعنوي،واملعتقدات الدينية

 leالعاطفية يف قضية وتراجع عن موقفه حبيث قبل التعويض وأقره عن اآلالم ،تقييمه �ملال

tisserand  19613سنة .  

كالضرر  ،فقد قرر التعويض عن الضرر املعنوي الناتج عن ضرر مادي ،أما القضاء اجلزائري  

 تاضطرا�كحدوث  ،حبيث أوجب أحقية التعويض عليه ،اجلمايل وكذا الضرر املعنوي البحت

 ،القضائي لالجتهادتكريسا  االجتاهمعترب األخذ �ذا  ،أو مساس مبشاعر احلنان واحلسرة ،نفسية

  .املعنوي يف آن واحد وللقاضي يف ذلك احلكم �لتعويض عن الضرر املادي و

وفقا للنصوص التشريعية اجلزائرية، فقد أقر املشرع �لتعويض عن الضرر املادي واملعنوي  و  

و املادة  ،4ج.إ.من ق 03ادة امل يستشف منونص على ذلك صراحة يف بعض النصوص، وهذا ما 

                                                             
   127مسري دنون ، مرجع سابق ، ص  1
  107كفيف حلسن ، مرجع سابق ، ص   2

        244-243يو أمحد مرجع سابق ، ص حم  3

تقبل دعوى املسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما " ... ج اجلزائري  .إ.من من ق 03و  02الفقرتني  03املادة  4

يتضمن الذي  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155- 66، األمر رقم " دامت �مجة عن الوقائع موضوع الدعوى اجلزائية 

  . اإلجراءات اجلزائية ،  املعدل واملتمم  نقانو 
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ج �خلصوص تيف حني إكتفى يف البعض منها �عطاء أمثلة على ذلك الضرر النا ج،م .من ق 182

ومما  ،1) ع.و. ع. أ.ق من  30م ( أي إعتداء مهما كانت طبيعته  أو،قذف،شتم،إهانة،عن �ديد

املعنوي  عطى معىن ضيقا للضررأن املشرع أ ،2005سنة اجلزائري لتعديل القانون املدين يالحظ يف 

  . كما سبق اإلشارة إليه  حني حصره يف املساس �حلرية أو الشرف أو السمعة

  :املطلب الثاين

  العالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر

 ،الضـــارة أوللقيـــام مســـؤولية اإلدارة فإنـــه يتعـــني وجـــود عالقـــة مباشـــرة بـــني أعماهلـــا غـــري مشـــروعة      

مبعىن أن يكون الضرر منسوب بصفة مباشرة إىل خطـأ اإلدارة  ،2أصاب طالب التعويض والضرر الذي

  .فهي الشرط الثالث بعد اخلطأ والضرر" رابطة السببية" ، وهذا ما يصطلح عليه 

ال ،وعليه فتحديد العالقة السببية بني اخلطأ  والضرر اليت من خالهلا يستحق الضحية التعويض  

لكن إذا تعدد األسباب يف إحداث ،ما إذا كان هذه الضرر بسبب واحد حمددتثري مشكلة يف حالة 

كما كان للقضاء رأي ،األمر الذي أدى �لفقهاء إىل تقدمي عدة نظر�ت ،الضرر هنا تطرح املشكلة

  .، هذا من جهة )الفرع  األول(يف ذلك 

إنتفائها مما يرتتب حبيث ميكن ،ومن جهة أخرى فهذه العالقة السببية قد تكون نسبية مرنة   

أو التخفيف منها وما ينعكس من حتمل ،عليه عدم تعويض اإلدارة املضرور وتنتفي معه املسؤولية

  ) .الفرع الثاين(اإلدارة جلزء من املسؤولية املوجب للتعويض وهذا ما تناولنا يف 

  موقف الفقه والقضاء من العالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر :األولالفرع 

                                                             
، يتضمن القانون األساسي العام 2006يوليو سنة  15املوافق  1427مجادي الثانية عام  19مؤرخ يف  03-06من األمر  30أنظر للمادة   1

  . للوظيفة العمومية

  . 223، ص مرجع سابقعبد العزيز خليفة ،   2
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لقد أ�ر الفقه اإلداري يف جمال حتديد العالقة السببية املنتجة للتعويض عدة نظر�ت اختلفت    

كما أسهم القضاء بصفة عامة يف وضع أطر يستعني �ا القاضي يف إبراز مسؤولية ،�ختالف أرائه

  : ليه بشئ من الدارسة وفقا ملا يليما سنتطرق إاإلدارة من عدمه و 

  لعالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضررحول ا النظر�ت الفقهية -أوال

حاول الفقهاء تطبيقا لقاعدة السببية أو خاصية السبب املباشر بني اخلطأ والضرر خاصة يف         

املباشر أو الرئيسى للضرر جاءت عدة نظر�ت حالة تعدد األسباب وبغية الوصول إيل حتديد السبب 

  . لتبيان مبدأ السببية

    .الظروف أو تكافؤ األسبابزن اتو نظرية  -ا

يعترب أصحاب هذه النظرية أن كل سبب له دخل يف إحداث الضرر يعترب من األسباب اليت   

وتؤدي إىل ا دخل يف إحداث الضرر متساوية هل ومنه فكل األسباب اليت كان ،أحدثت الضرر

ومثاهلم يف ذلك أن شارب اخلمر سار يف عرض الطريق ،ووفقا لذلك،مسؤولية كل من تسبب فيه

فدهسته سيارة مسرعة وكان من اليسر على سائق السيارة أن يتفادى احلادث لو انه كان يسري بسرعة 

تحكما يف وكذلك كان �مكان لشارب اخلمر أن يتفادى احلادث لو كان يف وعيه وم،عادية معتدلة

وخطأ املصاب ،ومن هنا كان هناك سببني يف إحداث الضرر مها خطأ السائق يف السري بسرعة،توازنه

يف السري يف الطريق العام وهو سكران فالسببان متساو�ن يف إحداث الضرر ويعترب كل منهما سببا 

  .1ويكون صاحبه مسئوال فتحقق املسؤوليتان معا،فيه

وهذا التساوي ،تساوي بني األسباب املشاركة يف ارتكاب الضرر كلهاومن هنا فهذه النظرية   

  2.حبيث أن ختلف أحدها ال يقع معه الضرر.ينتج عنه تساوي يف توزيع التعويض 

                                                             
  .  33ص  مرجع سابق ،محيش صافية ،   1
   224، مرجع سابق ، ص خليفةعبد العزيز   2
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  )املباشر(نظرية السبب القريب  -ب

وتستثين  ،1تعتمد أو �خذ هذه النظرية �حلدث األقرب زمنيا من الضرر أي �حلدث األخري  

ألخرى اليت كانت كذلك سبب يف إحداث الضرر، حبيث ترى هذه النظرية أنه بقدر ما األحداث ا

يكون حصول الضرر بعيدا من حيث الزمان عن الفعل  املنسوب إليه بقدر ذلك تكون العالقة 

السببية املباشرة بينهما قابلة للمنازعة واجلدال �عتبار أن عناصر جديدة أخرى ميكن أن تكون قد 

وميكن �لتايل أن تكون قد أثرت على واقع ،يفت إىل سلسلة األسباب والنتائج السابقةتداخلت وأض

  .2وبذلك تكون عدة جهات مسؤولة عن احلادث،الضرر وزادت رمبا يف تفاقمه

  )املنتج( نظرية السبب املالئم أو الفعال - ج

األحداث احلدث ترتكز هذه النظرية على السبب الذي حيدثه دائما الضرر و�خذ من بني   

  .الذي كان حيمل حسب السري العادي والطبيعي لإلنسان احتمال أو إمكانية حدوث الضرر

فهذه النظرية متيز بني السبب العارض والسبب املالئم أو املنتج وتعترب هذه األخري هو السبب 

حيدث عادة والسبب العارض هو السبب غري املألوف الذي ال ،املألوف الذي حيدث الضرر يف العادة

ومعيار السبب املالئم هو أن يكون الفعل من طبيعة تؤدي إىل ،ولكنه أحدثه عرضا،هذا الضرر

  .الضرر حبسب ا�رى العادي لألمورإحداث 

ال �تم أصحاب هذا الرأي جبميع املقدمات اليت سامهت يف إحداث الضرر، وإمنا يعتمدون 

  3.احملدث للضرر وفقا للمجرى العادي لألموروهو السبب املألوف الذي ، على السبب املنتج

قد حظيت هذه النظرية بتـأييد من الفقه والقضاء الفرنسي ومعظم الدول وحىت العربية، األمر 

  .والفرنسي من هذه اآلراء الفقهية نتساءل عن موقف القضاء اجلزائري الذي جيعلنا

                                                             
  .112، ص  مرجع سابقرشيد خملويف ،   1

  .4، ص  2001نوار عياش ، التعويض يف املسؤولية اإلدارية ، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء ، سنة   2
  .224مرجع سابق ، ص  ،خليفةعبد العزيز   3
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  من العالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر  اإلداري موقف القضاء : �نيا 

ميكن إستقراء موقف القضاء اإلداري الفرنسي فيما عرب عنه يف قضية بالنكو حني قررت   

بقوهلا أن مسؤولية اإلدارة عن األضرار اليت تلحق  08/02/1873حمكمة التنازع الفرنسية املؤرخ يف 

  .هم يف املرافق العامة األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذين تستخدم

لكن ما يثار يف ذلك هو مسألة البحث عن العالقة املباشرة بني األضرار اليت تلحق األفراد  

حبيث أنه ال يعوض عن الضرر ،وتصرفات األشخاص الذين تستخدمهم اإلدارة أو نشاط هذه األخرية

وان القاضي اإلداري ،نشاط اإلدارة هو السبب املباشر يف حدوثه وأاملرفق العام  أعوانإال إذا كان 

وهذا ما يعرب عنه �لعالقة السببية .يرفض التعويض عن الضرر غري املباشر أو البعيد عن نشاط اإلدارة 

  .�خلطأ املرفق والضرر

لقد اخذ جملس الدولة �لسبب املباشر يف قضية دوجي حبيث استنتج أن ظهور اإلصابة 

و�لتايل فإن اإلصابة اليت عاىن منها ،رن أعقب احلقن �لطعم، فهو نتيجة مباشرة هلذا التطعيم�لد

مما يعين أن خطأ اإلدارة ،والستة اآلخرون الدرنية جراء تطعيمهم يف ذات اجللسة dejousالصغري 

لطفلني وهذا ما �كيده يف قضية ا،1املتمثل يف خلل يف سري مرفق عام من شأنه حتريك املسؤولية

وقد جاء تسبيب احلكم ، احدمها عمره سنة واحدة والثاين سنتان ونصف توفيا يف أعقاب التطعيم

والذي جاء  Méricذلك تقرير املفوض   حوقد وض،مطابق ملا جاء به احلكم السابق لقضية دوجي

إثبات عالقة إن قرب تدخل املرفق العام يف وقوع احلادث ميثل العنصر املهم بل واألساسى يف : " فيه 

فإن مسئولية السلطة العامة تثبت �سيسا على وجود ،وعلى وجود خلل يف سري املرفق العام،السببية

 .2"وحىت لو مل يكن اخلطأ قد وقع يف داخل املرفق ،حىت لو مل يعلم مرتكب اخلطأ،خطأ مرفقي

                                                             
  . 262-260ص ص : مرجع سابقعبد الرؤوف هاشم بسيوين ،  1
  .املرجع نفسه  2
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ومل ،رنسيوما يالحظ كذلك أن مسالة العالقة السببية غري واضحة يف القضاء اإلداري الف

كما جند أن القضاء اإلداري يبحث عما إذا كان فيه عنصر يزيل ،يستقر فيها على نظرية واحدة

  .1العالقة املوجودة بني الضرر والعمل املضر �إلدارة مما يؤدي إىل إعطاء طابع غري مباشر للضرر 

املرفقي والضرر و  ويستند إجتهاد القضاء اإلداري الفرنسي يف حتديد العالقة السببية بني اخلطأ

  :  املنتج ملسؤولية اإلدارة وتعويض املضرور بصورة أولية إىل نظرتني 

احلادث أو الفعل األقرب  أناليت مبوجبها ميكن اعتبار  :نظرية التقارب الزماين واملكاين   -  أ

 .2مكانيا وزمنيا إىل الضرر هو السبب الوحيد له

منه  واليت مبوجبها يبحث القاضي عما إذا كان الضرر املشكو :نظرية الرابطة الطبيعية   - ب

فإذا انتفى وجود ،ة طبيعية ومنطقية للحادث أو الفعل مصدر الشكوىجموضوعيا أي نتي

وال تكون  ،هذا الرابط الطبيعي فإنه ال يكون هناك صلة سببية مباشرة بني الضرر والفعل

  .السلطة العامة �لتايل مسئولة 

حبيث جنده يعتد �لضرر الذي ،نظرية السبب املنتج أو الفعالفقد تبىن جلزائري اأما املشرع 

من القانون  182وهذا ما يتضح من خالل نص املادة ،يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء �اللتزام

أو يف القانون فالقاضي هو الذي ،إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد: "املدين �لقول 

التعويض ما حلق من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة ويشمل ،يقدره

لعد الوفاء �لتزام أو التأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية  إذا مل يكن يف استطاعته الدائن 

  .3" أن يتوقاه ببذل جهد معقول

                                                             
1
  113 - 112 ص صاألستاذ رشيد خلويف ، املرجع سابق ،   

  . 36محيش صفية ،مرجع سابق، ص   2
  30مرجع سابق ص  07/05من القانون املدين  182/01نص املادة   3
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طبيعية للخطأ أو النشاط  املقصود �لضرر املباشر وفقا للنص املذكور أن يكون نتيجة و   

أما إذا  ،الضار ، وهو يعترب نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة املضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول

  .توقي الضرر يكون هو أيضا قد اخطأكان املضرور مل يبذل جهد معقول يف 

ليس املعيار الوحيد للضرر  ،وميكن اإلشارة أن عدم استطاعة توقي الضرر ببذل جهد معقول  

تنصرف إىل الضرر الذي مل يكن  أ�ااملباشر فقد أراد املشرع حتديد عبارة النتيجة الطبيعية فنص على 

يف استطاعة اإلنسان أن يتوقاه فهو معيار يسرتشد به القاضي لتقدير ما يعترب نتيجة طبيعية للعمل 

ن نص املادة اخصوصا و  ،معيارا أخر إذا رأى ذلكيتخذ  أنالضار وليس املعيار الوحيد وال مانع من 

من القانون املدين ال تتعلق مباشرة �ملسؤولية التقصريية هذا فضال أن القاضي اإلداري غري  182

  .وله سوى االقتباس منها مبا يتالءم والقانون العام ،مقيد بتطبيق النصوص املدنية

طلب أحد املقاولني التعويض عن توقفه عن حني   ،وهذا ما ستند إليه القاضي اإلداري       

وقد رفض  ،استغالل حمجرة بسبب قرار إداري غري مشروع مبنع سري شاحنته يف مسلك طريق معني

القاضي اإلداري منحه تعويض عن هذا الضرر ألنه كان �ستطاعته استعمال شاحنته عرب طريق 

  .1أخر

الغرفة اإلدارية للمجلس  إليه أشارت كما يتجلى لنا موقف القضاء اإلداري اجلزائري فيما

إىل العالقة السببية بني نشاط اإلدارة والضرر وغياب الضرر املباشر يف قضية الشركة ) سابقا(األعلى 

واليت طالب من خالهلا الشركة املدعية تعويضا  2 22/10/1965املدنية العقارية يف قرارها املؤرخ يف 

تغرقت مدة طويلة أدت إىل إحداث أضرار، تتمثل يف اخنفاض عن الضرر بسبب أشغال البناء اليت اس

  .يف إجيار املساكن نتيجة عدم قدوم املستأجرين احملتملني وكذلك استحالة الدخول إىل مرأب الشركة 

                                                             
  . 35غنية محيش ، مرجع سابق ، ص   1

  . 240األستاذ أمحد حميو ، املرجع السابق ، ص   2
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اإلجيارات انه  �خنفاضاته خبصوص الدفع األول املتعلقة ييف حيث  األعلىوقد اجاب ا�لس   

إليه ال ميكن نسبته إىل األشغال حمل النزاع ألنه غداة االستقالل حصل غري �بت كون الضرر املشار 

اخنفاض عام يف مجيع اإلجيارات ومن الصعب إثبات عالقة سببية مباشرة بني األشغال والضرر املستند 

  .إليه 

 هناك �لفعل عالقة سببية مباشرة بني،أما يف احلالة الثانية املتعلقة �ستحالة الدخول إىل املرأب  

، وأشغال البناء مما يرتتب عنها 1الضرر املتمثل يف املنع من دخول املرأب وما تشكله من عائقا ماد� 

  .حق التعويض 

املركز اخلاص إلعادة الرتبية ومنصوري عيسى والسيدة بقلول قموجة ،ويف قضية وزير الشبيبة  

محلت الطاعنني  17/03/1979قرارها املؤرخ يف ) سابقا(فان الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى 

لعالقة السببية بني ل املباشر على الرغم من غيابوقضت �لتعويض لفائدة املدعني ،املسؤولية الكاملة

إال إن انعدام احلراسة يشكل خطا مرفقيا ارتكبه املركز و�لتايل نستخلص وجود  نشاط اإلدارة والضرر

وبني سة احملبوس رااملتعلقة �خالل مبهمة حو عالقة مباشرة بني سوء سري عمل مركز إعادة الرتبية 

 أناملتمثل يف هروب املسجون ووجود مقتوال على حاشية الطريق وان وقائع القضية تتلخص يف الوفاة،

كان موضوع أمر قضائي �يداعه يف مركز خاص   26/03/1954الشاب منصوري أحسن املولود يف 

من طرف  28/02/1969اث بسكيكدة يف �عادة الرتبية يف قسنطينة صادر من قاضي األحد

ويف نفس اليوم من إعادته للمركز كلف هذا الشاب للقيام �شغال تنظيف  ،مصاحل الشرطة بسكيكدة

ويف املساء ذاته هرب من جديد ويف الغد وجد الشاب مهشم الرأس مقتوال على مقربة ،داخل املركز

  . 2مدينيت عنابة وسكيكدةمن قرية احلروش على حاشية مفرتق الطريق الرابط بني 

                                                             
  . 73ص  مرجع سابق، قضية أشار إليه األستاذ احسني بن الشيخ آث ملو� ، دروس يف املسؤولية اإلدارية ، 1

2
  46مرجع سابق محيش صافية ،   
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�لرجوع إىل الوقائع املذكورة أن قتل الضحية سببه الغري وليس نشاط املركز  ألن هروب   

  .الضحية ال يؤدي حتما إىل قتله وهذا سبب غري مألوف 

  إنتفاء عالقة السببية أو ختفيف منها: الفرع الثاين 

، وذلك لعدة أسباب أجنبية عن اإلدارة،قد تنقطع العالقة السببية بني اخلطأ املرفقي والضرر

  .فيمكن أن ترجع تلك أسباب لفعل الغري أو فعل املضرور ذاته أو قوة قاهرة والظرف الطارئ 

وعليه سنسلط الضوء على احلاالت اليت تكون اإلدارة مسؤولة عن األضرار وحاالت 

  : التخفيف منها او اإلعفاء  كما يلي 

  الغري  خطأ -أوال

واملنطق يقتضي أن ال تكون الدولة مسؤولية عن األعمال اليت حيدثها الغري وتسبب العدالة   

  .أضرار للضحية ، منه فالتعويض يكون على عاتق الغري 

ألوف للرجل العادي وله شأن يف عن السلوك امل االحنرافكما أن خطأ الغري يقاس مبعيار   

  .1الضرر إحداث

ية بشكل كامل استنادا إىل خطأ الغري ،فإنه يتعني أال غري أنه ولكي تعفى اإلدارة من املسؤول

  . 2يكون يف وسعها توقعه أو توقيه ، فإن تثبت ذلك تبقى مسؤولة عن التعويض

  : كما ميكن ان نفرق يف هذه احلالة على أمرين 

هنا تعفى اإلدارة كليا من املسؤولية إذا كان : أن يكون الغري شخصا عاما : ألمر األولا)1(

 .اشرتك خطا اإلدارة مع خطأ الغريوتعفى جزئيا منها إذا ،�جتا عن خطأ الغري لوحدهالضرر 

                                                             
  . 219ص،كفيف حلسن ، مرجع سابق 1

  . 226ص عبد العزيز خليفة ،   2



ضمانات حمایة مصلحة المتضرر في أحكام المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ الفصل األول           

 

 

37 

ال ترتتب مسؤولية اإلدارة يف هذه احلالة .إذا كان الغري شخصا خاصا :األمر الثاين )2( 

 مشكليف حني إذا اشرتك ذلك اخلطأ مع خطأ اإلدارة تثور  ،بوجود خطأ الغري لوحده 

هي اجلهة القضائية املختصة اليت يلجا إليها املضرور للمطالبة  ، مبعىن مااالختصاص

 .�1لتعويض

إجياد حل واإلشارة إليه يف هذه املسألة مقتبس من القانوين املدين، " حميو" لقد حاول األستاذ  

منه ، واليت من خالهلا حيكم  126وفقا ملا جاءت به نص املادة  ،وهو تطبيق فكرة تضامن الشركاء 

  .2القاضي �لتساوي بني اإلدارة والغري ، كما ميكنه حتديد نسبة التعويض كل منهما

حيكم القاضي على اإلدارة بتحمل  أنوهناك حل آخر أساسه محاية حقوق الضحية يتمثل يف   

فهذا ،وع ضد الغري حسب نسبة مسامهته يف الضررحبق دعوى الرج احتفاظهاالتعويض الكلي مع 

خاصة إذا كانت ،لوال ما يرتتب عنه من إضرار يف بعض األحيان خبزينة الدولة،احلل يعد أكثر إجيابية

ىل السلطة التقديرية للقاضي يف التوفيق بني حقوق ’األمر الذي جيعلنا حنيله ،نسبة الغري هي الغالبة

    3.الدولة واحلقوق اخلاصة

، و يتحمل ضرر بني فعل الغري و خطأ اإلدارةيف إحداث ال كااشرت هناك  اوخالصة القول أنه إذ  

قوع الضرر، رغم قد ميكن حتميل و التعويض كل منهما وفقا ملا يتناسب والقدر الذي شارك به يف 

  .4اإلدارة كامل التعويض يف ذلك إذا استغرق خطأ اإلدارة خطأ الغري والعكس صحيح

  فعل املضرور  - �نيا 

                                                             
  110ص  مرجع سابق  ، )مذكرة املاجستري(  كفيف حلسن ، النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ    1

  René CHAPUS, Op.Cit, P 1099 et 1100أنظر أيضا  250و 249ص ،حميو أمحد ، مرجع سابق   2
  .111كفيف حلسن ، مرجع سابق ، ص    3
  227املرجع نفسه ، ص   4
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إن خطأ املضرور بشكل منفرد يعفى اإلدارة من املسؤولية ، لكن إذا أسهم خطأ املضرور مع 

نشاط اإلدارة يف وقوع الضرر فإن القاضي يقسم املسئولية بينهما بقدر مسامهة كل منهما بفعله يف 

   .1إيقاع الضرر

  : وسنوضح ذلك وفقا ملا يلي 

ث ذلك حني يكون نتيجة الضرر تعود إىل خطا الضحية وحدها وحيد: عفاء الكلي لإلدارة اال  -  أ

و�لتايل تنتفي مسؤولية اإلدارة كليا ومثال ذلك إعفاء اإلدارة من املسؤولية بسبب عدم إحرتام 

 .2السائق لإلشارات  على جسر مقطوع بوادي 

إلدارة يف وتتجلى هذه احلالة عندما يشرتك خطا الضحية مع خطأ ا: عفاء اجلزئي لإلدارة اال  - ب

ومثال ذلك إعفاء الدولة ،جزء من املسؤولية بقدر خطا الضحية نفتعفى اإلدارة م ،إحداث الضرر

إلجراءات الضرورية  اختاذهامن املسؤولية بنسبة ثالثة أر�ع بسبب خطأ الضحية واملتمثل يف عدم 

إعفاء البلدية من املسؤولية بنسبة الثلثني على سوء تثبيت  ن، أ3إلمخاد احلريق أو احلد من األضرار

مما أدى إىل وفاة الطفل وذلك بسبب اشرتاك الوالدين املتمثل يف انعدام ،احلائز األمين �لطريق

  .4الرقابة

  القوة القاهرة  - �لثا 

أنه كشأن لقد أشار القضاء والفقه اإلداري إىل الشروط اليت نكون فيها أمام القوة القاهرة ش  

، غري أن 5وال ميكن دفعه،وهي أن يكون احلدث خارجا عن اإلدارة، غري متوقع حدوثه، القانون املدين

                                                             
  .املرجع نفسه  1
  249 ، حميو أمحد ، املرجع سابق ، ص" خلضر وعمار ضد الدولة " ،  14/02/1969.أ .م .إ.غ  2

  69، ص  R.A.J.Aب لبلدية اخلروب ، .ش.بن مشيش ضد البلدية و رئيس م"  06/04/1973أ . م.غ، إ   3
  . 87 ،ص دية السوقر ، غري منشور ، احلسني بن الشيخ آث ملو� ، املرجع السابقم ضد رئيس بل.، ذوي حقوق ط  20/07/2004د .م  4
�لنسبة للفقه  .  56، ص  R.A.J.Aوزير التعليم اإلبتدائي والثانوي ضد حيشور عالوة "  07/01/1972: م أ .ا.غ : �لنسبة للقضاء   5

  190ص ،محدي أبو النور السيد عويس ، املرجع السابق   Darcy-Debbach-Kenrick Rossetكاألساتذة 
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، أو يضيف 1للقضاء اإلداري أن ينظر إىل أحد هذه الشروط فقط، كأن يكون غري متوقع حدوثه 

  .للشروط ، كما قد يكتفي �عتبار احلدث يشكل قوة قاهرة دون التعرض �2نه استثنائي

فمسؤولية اإلدارة قد تعفى منها كليا، ففي حالة القوة القاهرة إذا كان حدوثها هو السبب   

، بينما نكون أمام إعفاء 3الوحيد للضرر، كحالة الضرر الناتج عن فيضا�ت، عمت كافة املنطقة 

اإلدارة يف سوء جزئي ملسؤولية اإلدارة يف حالة مسامهتها خبطئها يف وقوع الضرر، كأن مساهم خطأ 

وإنعدام الصيانة مع القوة القاهرة املتمثلة يف الفيضان، وقد حدد القاضي يف ظل هذه العوامل 

  .مسؤولية الدولة بنسبة النصف أو الربع

  :  ةالطارئ الظروفحالة  -رابعا 

ا لقد اختلف الفقهاء يف وضع معايري لتحديد الظرف الطارئ ومتييزه عن القوة القاهرة، إال أنن  

�خذ �لرأي القائل �ن القوة القاهرة تكون خارج النشاط الضار اإلدارة والظرف الطارئ يكون داخل 

بصدد البحث عن مسؤولية  النناالنشاط الضار لإلدارة، وبدون اخلوض يف تفاصيل ذلك نظرا  

رة إىل نتائج اإلدارة اليت تكفل لنا إجياد ضمانة قانونية حتمي حقوق املتضرر، مما جيعلنا نلج مباش

  .الظرف الطارئ 

وعليه فإن الظرف الطارئ يعد سببا معفيا ملسؤولية اإلدارة فقط يف حالة اخلطأ الثابت إلدارة،   

إذ يفرتض أن ال ينسب لإلدارة خطأ ما، فإذا كان اخلطأ مفرتضا فال جمال لإلعفاء، ويتوافق ذلك 

فس الوقت، حيث يندمج الطابع اخلفي على اعتبار أن الظرف الطارئ حد� جمهوال وداخليا يف ن

                                                             
  23، ص  Dimeglio  ،R.A.J.Aبلدية سكيكدة ضد شركة "  17/03/1967أ . م.غ، إ   1
  26، ص  R.A.J.Aالدولة ضد شركة الورق املقوى العصرية واآلخرين   " 19/04/1968أ . م.غ، إ   2
  103، ص  2003،  3لسة جملس الدولة ، عدد جم" ج ف ضد بلدية بومقر "  07/05/2001د .م   3
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للظرف الطارئ بنظام افرتاض اخلطأ الذي يفرتض معه أن يكون جمهوال وله عالقة �ملرفق غري خارج 

  .1عنه 

مــــــــــن القـــــــــــانون  127وقــــــــــد حـــــــــــدد املشــــــــــرع اجلزائـــــــــــري هــــــــــذه احلـــــــــــاالت يف نــــــــــص املـــــــــــادة   

فيـــــــــــه  إذا أثبــــــــــت لشـــــــــــخص أن الضــــــــــرر قـــــــــــد نشــــــــــأ عـــــــــــن ســــــــــبب ال يـــــــــــد لــــــــــه " املــــــــــدين �لقـــــــــــول 

خطـــــــــأ صــــــــدر مــــــــن املضـــــــــرور أو خطــــــــا مـــــــــن الغــــــــري كـــــــــان  كحــــــــادث مفــــــــاجئ أو قـــــــــوة قــــــــاهرة، أو

  .2"د نص قانوين أو إتفاق خيالف ذلكمل يوج غري ملزم بتعويض هذا الضرر ما

مــــــــــــن خـــــــــــــالل نــــــــــــص املـــــــــــــادة الســــــــــــالفة الـــــــــــــذكر يتضــــــــــــح لنـــــــــــــا أن املشــــــــــــرع قـــــــــــــد حـــــــــــــدد   

ـــــــــــت طبيعتـــــــــــه إلنتفـــــــــــاء  املســـــــــــؤولية حـــــــــــاالت ميكـــــــــــن أن يتمســـــــــــك �ـــــــــــا أي شـــــــــــخص مهمـــــــــــا كان

ـــــــــــــت نتيجـــــــــــــة ألســـــــــــــباب خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن  ـــــــــــــه أن األضـــــــــــــرار كان أو اإلعفـــــــــــــاء منهـــــــــــــا بشـــــــــــــرط إثبات

ـــــــــــه فيهـــــــــــا كحـــــــــــادث مفـــــــــــاجئ أو قـــــــــــوة قـــــــــــاهرة أو أن اخلطـــــــــــأ  إرداتـــــــــــه، وبتعبـــــــــــري أصـــــــــــح ال يـــــــــــد ل

مــــــــــن القـــــــــــانون  127املضــــــــــرور أو الغــــــــــري ، إال أن ذلـــــــــــك يــــــــــرتبط وفقــــــــــا لـــــــــــنص املــــــــــادة  مصــــــــــدره

يـــــــــــة واالتفاقيـــــــــــات الـــــــــــيت تلزمـــــــــــه بتحمـــــــــــل املســـــــــــؤولية املـــــــــــدين مبـــــــــــا ال يتعـــــــــــارض والنصـــــــــــوص القانون

  .احلاالتمثل هذه يف 

  

                                                             
  .113ص مرجع سابق ، حلسن كفيف   1
2
  .23، مرجع سابق، ص 07/05من القانون المدني الجزائري  127نص المادة   
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لقد كان للتطور االجتماعي واالقتصادي خاصة بعد احلرب العاملية األوىل وتزايد نشاط 

اإلدارة األثر الواضح يف توجه القضاء اإلداري إىل إقرار املسؤولية اإلدارية بدون خطأ وهي نوع حديث 

املسؤولية تتحمله اإلدارة بدون خطأ ، رغم أن اخلطأ هو الركن األول واألهم يف املسؤولية التقليدية  من

  .القائمة على أساس اخلطأ ، والذي تطرقنا إىل بعض من جوانبها يف الفصل األول 

وقد عرفت هذه املسؤولية �ملسؤولية القائمة على أساس املخاطر وهي تسمية غري دقيقة نظرا   

و�ا ليست جامعة لكافة احلاالت الداخلة فيها ، وميكن القول أ�ا تصدق يف احلاالت اليت يكون لك

نشاط اإلدارة اخلطر ينطوى على خماطر حيتمل حدوثها تصيب األفراد بضرر،يف حني ال تنطبق يف 

كما هو احلاالت اليت يؤدي فيها النشاط العام بذاته وفورا إىل إحداث أضرار مؤكدة لبعض األفراد  

  .1احلال عند ممارسة نشاط اقتصادي معني يقوم به هؤالء األفراد

وعليه فتحديد أساس املسؤولية بدون خطأ قد اكتنفه الغموض والعمومية يف االجتهاد 

القضائي، مما أ�ر جدال كبري وخالفا بني الفقهاء يف حتديد أساس هذه املسؤولية، األمر الذي أدى 

عدة نظر�ت فقهيه خمتلفة ، البعض منها بقي منعزال ومل يعرف انتشارا، والبعض اآلخر  رإىل ظهو 

نظرية املخاطر ، ونظرية الضمان، ونظرية املساواة أمام األعباء : عرف رواجا واسعا وكبريا ومن أمهها 

  .2العامة ، ونظرية الدولة املؤمنة

رية القائمة بدون خطأ إال هذا التنوع قد فرغم تعدد النظر�ت احملددة ألساس املسؤولية اإلدا

أكسبها أمهية �لغة يف الواقع العملي، على اعتبارها تعمل على إرساء قواعد منصفة للمتضررين من 

أعمال اإلدارة و إقرار ما يعترب محاية للمتضرر وضما� حلصوله على تعويض من اإلدارة حىت ويف 

  .وجود نشاط أو عمل مشروع لإلدارة

                                                             
،نوفمرب  04، العدد  املقارنةلة الدراسات القانونية جم ،)بني نظامها يف اجلزائر ومصر –قراءة يف نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ (قر�ش مجال ،.أ  1

   82،ص2017

  2-1 ص ص ،2000 اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان ، اإلداري القانون يف وتطبيقا�ا املخاطر عن املسؤولية شيهوب، مسعود2 
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وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذا الفصل حبيث ار�ينا لدراسة انعقاد مسؤولية  

اإلدارة عن أفعاهلا املشروعة الضارة يف املبحث األول وأفرد� املبحث الثاين للبحث يف مسألة مسؤولية 

  . اإلدارة العامة املنعقدة نتيجة األخطار االجتماعية

  :املبحث األول

  العامة عن أفعاهلا املشروعة الضارة عقد مسؤولية اإلدارة

إن تطور الدولة يف مفهومها الواسع وما تبعه من توسع يف نشاطا�ا املختلفة بني أعمال مادية 

وأخري قانونية واليت أصبحت مصدرا ملخاطر قد تصيب األفراد أو تؤدي إيل إضرار مبصاحلهم اخلاصة 

ها أو يعود األمر إيل أهداف وغا�ت اإلدارة يف نتيجة لطبيعة تلك النشاطات واملرافق اليت تباشر 

حتقيق املصلحة واملنفعة العامة ،أفض ذلك إيل حتميل السلطة العامة املسؤولية عن تلك  األضرار 

  . بسبب أفعاهلا املشروعة والضارة يف نفس الوقت 

وأســسها ، فقــد ورها جــذهلا دون خطــأهــا  اإلدارة عن نشاطها الضار مــسؤوليةقيام  ففكرة

   .بناهــا جملــس الدولــة الفرنــسي فــي جمــاالت عــدة ســواء علــى أعمــال ماديــة أو قانونية

أي عنــدما يكــون هــذا  أأســاس اخلطــ فمسؤولية الدولة وفقا لذلك كانت يف البداية تقام على

وتطــورت هــذه النظريــة فأصــبح جملــس الدولــة األخيــر هــو العنــصر الواضــح فــي نــشاط اإلدارة، 

ة الدولــة فـي غيـاب اخلطـأ واخلطـر، أي علـى أسـاس ـضي بــالتعويض لقيــام مــسؤوليالفرنــسي يقـ

  . 1اإلخـالل مببـدأ املـساواة أمـام األعباء العامة

أفعاهلا املشروعة والضارة إىل هذا املنطلق مت تقسيم دراستنا ملوضوع مسؤولية اإلدارة عن ومن   

مطلبني، األول خصص بدارسة قيام املسؤولية على أساس املخاطر، والثاين تناولنا فيها �لبحث يف 

    .سؤولية على أساس األعباء العامةقيام امل

                                                             
ية جامعة العريب زهري عمور ، تطور نظام مسؤولية اإلدارة العمومية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، كلية احلقوق والعلوم السياس  1

  63، ص 2008/2009بن املهيدي، أم البواقي، 
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  :املطلب األول

  أساس املخاطر قيام املسؤولية على

 تبعة حتمل فعليه منها أو �ا ينتفع خماطر أنشأ من أن هو املخاطر بنظرية املقصود إن 

 من اإلدارة منها تستفيد اليت املنفعة فإن اإلدارة نشاط على ذلك وبتطبيق عنها، النامجة األضرار

 األفراد تصيب اليت األضرار جرب يف التبعات وتتمثل النشاط، هذا تبعات حتمل عليها يفرض نشاطها،

  .1واإلنصاف العدالة منطلق من وذلك املخاطر هذه جراء من

مـل هـذا النشـاط قـد حي ،حتقيـق الصـاحل العـاماملنوط �ا من أجل  اإلداري هالنشاطفاإلدارة ونتيجة      

مـن حلـق �ـم أضـرار   تعـويض ، ومنـهتتحمـل هـذه املخـاطر األمـر الـذي جيعلهـا ،فـرادخمـاطرا قـد تضـر �أل

  . املشروع�شئة عن نشاطها  

قــرره القضــاء اإلداري  ،قــانوين اســتثنائي للمســؤولية اإلداريــةومنــه فنظريــة املخــاطر تعتــرب أســاس   

لتكون صمام أمان وصيغة قانونيـة، اهلـدف منهـا حتقيـق تـوازن بـني احلقـوق املتضـررين مـن نشـاط اإلدارة 

  . 2واالمتيازات املقررة لإلدارة

عـــدة فهـــذه النظريـــة قـــد أخـــذ �ـــا القضـــاء اإلداري الفرنســـي كمـــا اجلزائـــري وهـــذا مـــا يتجلـــي يف   

قــرارات كانــت هلــا األمهيــة الكبــرية يف جــرب األضــرار الــيت قــد تصــيب ضــحا� النشــاط اإلداري املشــروع ، 

ووفقا لذلك تناولنا يف هذا املطلب  قيام املسؤولية اإلدارية علـى أسـاس املخـاطر مـن خـالل التطـرق إىل 

ســـؤولية النامجـــة عـــن األشـــغال حبيـــث تطرقنـــا يف الفـــرع األول إىل امل. أهـــم تطبيقا�ـــا أو جمـــاالت تطبيقهـــا

  .العمومية، يف حني تضمن الفرع الثاين املسؤولية اإلدارية لبعض املرافق العامة واليت حتمل خماطر خاصة

  العمومية األشغال عن النامجة األضرار عن اإلدارية املسؤولية :األول الفرع

 فرنسا يف واسع وإنتشار يةأمه من محلته مبا العامة األشغال بسبب القائمة اإلدارة مسؤولية إن

 يف تفصل اإلدارية احملاكم بذلك فكانت ، واألشخاص األموال متس أضرار من عنها ينتج وما

                                                             
  .3مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 1
  203، ص  مرجع سابق عمار عوابدي ، 2
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 �لقضاء أدى العمومية األشغال جمال يف اخلطأ إثبات فصعوبة ، وجربها �ألضرار املتعلقة منازعا�ا

  .1املخاطر نظرية إعمال اىل اإلداري

 مرفقي خطأ وجود فيه يشرتط ال ضرر أول العمومية األشغال مصدره الذي الضرر ويعترب

 خطأ، بدون اإلدارة مسؤولية يقيم األفراد على أضرر من األشغال تلك ترتبه ما فكل وعليه لتعويضه،

 تعويض فيها يرتبط بل مطلقة ليست املسؤولية هذه ،ولكن اجلماعة أفراد مجيع يتحملها ومنها

   .2األفراد من ومعني حمدود عدد ومسه الضرر خطورة بدرجة املشروعة طاتالنشا هذه من املتضررين

العمومية تتقرر مبجرد وقوع  األشغالأضرار والناجتة عن ى أساس املخاطر لع اإلداريةاملسؤولية ف

و  قة بني الضرر الإثبات الع إاليشرتط من الضحية  فالأي خطأ ،  إىل إثباتالضرر دون حاجة 

  ، فماذا يقصد �لغري ؟اليت تصيب الغري لألضرارتتقرر دائما �لنسبة  هذاىو ،الشغل العمومي

صعوبة، وخاصة العمومية  األشغالعن أضرار  اإلداريةتعريف الغري يف نظام املسؤولية يشكل 

 ، تعريف يف اءهالفق لدى بعض مما أحدث اختالف، 3يف التميز بني الغري و منتفعي األشغال العمومية

يعترب   كل شخص ال: ذا التعريف هغري �ملقارنة مع املرتفق و املشارك ، و يعد الغري حسب لل

هو ) لغريا(الشخص الثالث أو : "  يلي اخلوري كما هللالدكتور سعد  هكمرتفق أو مشارك ، فيعرف

 العامة أو يف تسيري املنشآت العامة و ال األشغالم يف تنفيذ هيسا اليشرتك أو  الذلك الذي 

أو  األشغال، فالغري ميكن أن يكون أحد جماوري  ال جيين فائدةمباشرا و  استخداماا هيستخدم

كما ،أو الساحات أو الطرقات العامة لشوارعوالعقارات ا�اورة  احملالتاملنشآت العامة كأصحاب 

  .4"أحد املارة بقرب ورشة أشغال عامة ميكن أن يكون 

 واعد املسؤولية دون خطأ على األضرار الناجتة عنققد طبق القضاء اإلداري اجلزائري ف

للقضاء يف اجلزائر  ا�لس األعلى،وهذا ما تباه األشغال العمومية، إذا أصابت هذه األضرار الغري

                                                             
  08، دار الخلدونیة الجزائر ص 1،ط)المسؤولیة بدون خطأ(لحسین بن الشیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة االداریة الكتاب الثاني   1
ببريوت مبقر املؤمتر السابع للمحاكم اإلدارية يف الدول العربية املنعقد ) مسؤولية اإلدارة بدون خطأ( القاضي سيد ابراهيم دمحم ختار مداخلة مبوضوع   2

  06ص .اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  2017أغسطس  23-21املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية خالل الفرتة من 

  185انظر ل مسعود شيهوب فقد اشار الختالف الفقهاء يف حتديد معيار لتمييز الغري عن منتفعي األشغال العمومية ،مرجع سابق ، ص   3
اجللفة ص  2017/2018باركة ، املسؤولية اإلدارية النامجة عن أضرار األشغال العمومية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة اجللفة براهيمي م  4
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ديسمرب  03يف قرار له بتاريخ  سابقا املسؤولية غري اخلطئية عن األضرار اليت تسببها األشغال العامة،

حيث أنه بسبب األخطار اليت ميثلها « :ضد الدولة بقوله» حطاب «: يف قضية املدعو 1965

اخلطأ، عن األضرار احلاصلة، واليت ال ميكن  وجود تلك املنشآت، فإن اإلدارة مسؤولة ولو يف غياب

  .»1 الضحية  إعفائها منها إال يف حالة القوة القاهرة، وخطأ

 القضاء أخذ فقد العمومية األشغال عن الناشئة اإلدارة مسؤولية لتحديد أنه القول وميكن

 رتب و املرتفق أو املشارك أو الغري من الضحية كانت  إذا ما بني ميز و الضحية مبعيار اإلداري

 تناول خالل من سنوضحه ما وهذا،خطأ بدون أخرى أحيا� و اخلطأ أساس على أحيا� املسؤولية

 املضرور حلماية قانونية ضما�ت مبنح كفيلة  كانت واليت. اجلزائرى القضاء يف املسؤولية هاته تطبيقات

  .املضرور �لتعويض هلا ملزم وبنتيجة اإلدارة ملسؤولية املوجب الضرر لطبيعة �لدارسة تطرق مث

  املشاركني على الواقعة األضرار - أوال

 إجناز يف يساهم أي العمومي لشغلا �خرى أو بطريقة ينفذ الذي الشخص هوو  املشارك

 املشارك يكون قد و مساعديه، و الوكيل عماله، و املقاول التعريف هذا حتت فيدخل العمومي، املبين

 عتربيف املخاطر على ليس و اخلطأ على يؤسس هؤالء يتحملها اليت األضرار عويضفت ،اعتبار� شخصا

 إجناز يف يشارك كونه، العمومي املبين إنشاء عملية خماطر عن غريب ليس املساهم االداري القضاء

 .2املبىن

 وقع حادث بشأن 1964 أكتوبر 16 يف اجلزائر قضاء مبجلس اإلدارية الغرفة اعتربت وقد

 مواجهة يف مسؤولة اعتبارها ميكن ال الشركة �ن اجلزائر غاز و كهر�ء  شركة �ا قامت أشغال أثناء

 كان  إذا إال املذكورة للمنشآت الصيانة أشغال يف يشاركون احلادث وقوع حني كانوا  الذين العمال

 .3العمومية املؤسسة لتلك ينسب خطأ عن نتج قد احلادث

                                                             
تعرض لتكهرب بعدما ملس  1954ديسمرب  15وتتلخص وقائعها أن الشاب حطاب عبد هللا يف يوم -مسعود شيهوب،قضية أشار إليه األستاذ 1

، رفع والد الضحية دعوى للمطالبة �لتعويض فحكم ‘‘اتزارةف”جزء من احملطة التجريبية  - أي اخليط–خيط كهر�ئي كان ساقطا على األرض، وهو 

فع التعويض ، يف حني التمست والد الضحية التمس ر : قضاة الدرجة األوىل بقبول الطلب، ولكن احلكم استؤنف أمام احملكمة العليا من قبل الطرفني 

نفس الوقت  الدولة إعفائها من املسؤولية زاعمة وجود قوة قاهرة وخطأ من طرف الضحية ، فأعلنت احملكمة عدم توافر القوة القاهرة وخطأ الضحية، ويف

  .181، مرجع سابق، ص –مسؤولية اإلدارة بدون خطأ 
  46، ص مرجع سابق رشید خلوفي ،   2
  223أمحد حميو، مرجع سابق، ص   3
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 :املرتفقني على الواقعة األضرار -�نيا

 و العمومي املبىن فعال يستعمل الذي الشخص هو، شيهوب مسعود االستاذ رأي حسب

 املبىن من ستفادتها أو هاستعمال و الضحية بني ما املباشرة العالقة أن ذلك معىن الضرر، يف املتسبب

 .عمومية حديقة يف أشخاص على شجرة كوقوع   �حية من ،هذافقتاملر  حتديد يف أساسيا معيارا تعترب

 عندما مرتفقا الشخص يكون حبيث الكهر�ء، و الغاز املاء، مبرافق املستفيد كذلك  مرتفقا يعترب و

 ،الرئيسية القناة الضرر مصدر كان  إن الغري من يعترب و منها، يستفيد اليت القناة من ضررا يصيبه

 قامت أ�ا أثبتت إذا إال منها، تعفى ال و املرتفق يلحق الذي الضرر حالة يف اإلدارية املسؤولية فتقوم

 جهة من العمومي املبين من يستفيد والذي ،مرتفقا الشخص كان  إذا ما حالة يف العادية �لصيانة

  .1خرىأ

 خطأ عن اإلدارة مبسؤولية 1982 افريل 17 يف املؤرخ قرارها يف العليا احملكمة أقرت وقد

 نتيجة االستحمام بغرفة إختنقت اليت الضحية بتعويض األخرية هذه ألزمت عندما الصيانة إنعدام

  .2املياه تسخني جبهاز احملرتق الغاز خلروج الالزمة واملنافذ التهوية انعدام

 انعدام بسبب) السواق ( الطرق مرتفقي تعويض يف قسنطينة قضاء جملس أقر فقد آخر ومثال

 السيد حقوق ذويل تعويض مبنح اإلدارة ألزم عندما 02/03/1983 بتاريخ قراره يف الصيانة

 إشارة به ليس خطري منعرج يف سيارته انقالب جراء من مرور حادث إثر على تويف الذي)ب،ع(

 .3اإلدارية املسؤولية قيام يرتب الصيانة انعدام مبثابة اإلشارة انعدام ا�لس اعترب . اخلطر

 الصيانة غياب بنظرية أخذ قد اجلزائري القضاء أن القرارات هذه خالل من يتضح وعليه

 اعتمد أي املرتفق حالة يف العمومية األشغال عن اإلدارية للمسؤولية كأساس  العمومي للمبىن العادية

 .4اخلطأ افرتاض أو كأساس  اخلطأ فكرة

 :الغري على الواقعة األضرار-  �لثا

عن الغري وصعوبة إجياد تعريف له دقيق نتيجة لتداخله مع املرتفق يف  تكلمنا فيما سبقلقد 

لة تعريفه وهذا ما سبق و هم إال أن ذلك مل مينع الفقهاء من حمايصعب معها التمييز بين ،عدة حاالت

                                                             
   44-43رشيد خلويف،  مرجع سابق، ص ص   1
  184قرار أشار إليه األستاذ مسعود شيهوب ا ، مرجع سابق ، ص   2
  قرار أشار إليه األستاذ مسعود شيهوب ، مرجع نفسه   3
  45رشيد خلويف، مرجع سابق ، ص   4
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اإلشارة إليه ، كل ذلك بسبب ما منحه القضاء للمضرور الغري من ضما�ت كبرية تتيح له املطالبة 

، لكن ميكن طرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه احلماية �لتعويض دون عبء إثبات خطأ اإلدارة 

األضرار دون حتديد طبيعة هذا الضرر تشمل كل ) الغري(القانونية اليت كفلها القضاء للضحية املتضرر 

  : وهذا ما سنتطرق إليه وفقا ملا يلى.وخصوصيته  ؟

  :الضرر طبيعة – أ

 يرتب مل ه،جند العمومية االشغال عن النامجة املسؤولية خيص فيما هوقراراتت القضاء اىل �لرجوع

 القانون فقهاء استخلصه ما وهذا �لضرر، خاصة بشروط قيدها بل مطلق بشكل االدارة مسؤولية

 فإن ،تناوهلا سبق واليت للضرر العامة الشروط إىل فإضافة ،االجتهادات هذه خالل من االداري

 ليةاملسؤو  يف �لضرر خاصة شروط احددو  شيهوب مسعود االستاذ ذلك إىل أشار كما  الفقهاء

 األستاذ فريى القضائية، االجتهادات واقع من العمومية األشغال عن والناجتة خطئية غري اإلدارية

 فإنه chapus  األستاذ وإستثنائي،أما عادي وغري مادي يكون أن جيب الضرر أن عوابدي عمار

 لضحا�ا عدد زاوية من إليه ننظر عندما وخاصا حقيقيا يكون أن العامة األشغال ضرر يف يشرتط

 بني سببية عالقة إثبات يشرتط كما  أمهيته، ومدى خطورته زاوية من إليه ننظر عندما عادي وغري

  .1 العمومي والشغل الواقع الضرر

   منها البعض ذكر ميكن صور عدة �خذ فهو صوره عن أما الضرر، شروط خيص فيما هذا  

  :يلي ما العمومية األشغال عن الناجم الضرر صور من : الضرر صور -ب

 .عمومية أشغال إجناز عن �جم ضرر -

 و عمومية، أشغال بوجود متعلقة إشارات وجود كعدم   :عمومي شغل تنفيذ عدم عن �جم ضرر -

 قضاء مبجلس اإلدارية الغرفة اعتربت حيث" soleil Le " التأمني شركة قضية يف جسد ما هو

 حدوث يف سبب كان ) عمومي مبىن ( عمومي طريق على اخلطر لوجود اإلشارة عدم أن اجلزائر

 صغرية شاحنة منت على كان  مسافر وفاة ،القضية هذه وقائع وتتمثل ة،الضحي وفاة إىل أدى ضرر

  .2الطريق على تشرف بشجرة الشاحنة سقف اصطدام بسبب عكنون بن ةببلدي مارة

  .عمومي مبىن صيانة عدم أو سوء عن �جم ضرر-

                                                             
  191مسعود شيهوب ، مرجع سابق، ص   1
  41رشيد خلويف،  مرجع سابق ، ص   2
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 شغل إىل مصدرها يعود كريهة  رائحة أو ملوثة مياه كتدفق  عمومي مبىن سري سوء عن �جم ضرر -

 .عمومي مبىن أو عمومي

 ال املثال سبيل على هي ،العناصر هذه خالل من الواردة األضرار أن اإلشارة كذلك  جتدر و

 للقاضي التقديرية السلطة إىل تعود العمومية األشغال عن النامجة األضرار حتديد مسألة ألن احلصر،

  .1العمومي �لشغل وعالقته الضرر طبيعة و مالبسات و ظروف حسب اإلداري

 أن تقدم مما خنلص أننا إال واسع جمال العمومية األشغال عن الناجتة املسؤولية عن احلديث إن

 وهي �لغري إضرار عنه ينجم حني ،القضاء لرقابة خيضع دائما فإنه مشروعا كان  مهما اإلدارة نشاط

 طبيعة تفرضها خاصة خماطر حيمل قد اإلدارة نشاط أن �لتعويض،كما للمطالبة املضرور بيد آلية

 الفرع يف بدارسة خصهسن ما وهذا عادية، غري أضرار عنه ينتج قد خطر وتشكل ذاته حد يف املرفق

  .خاصة مبخاطر تتميز اليت و العمومية، املرافق لبعض الثاين

  العامة املرافق لبعض اإلدارية املسؤولية :الثاين الفرع

 عام مرفق من تلفخت اخلطرة طبيعة ذات العمومية املرافق بعض عن النامجة اإلدارية املسؤولية 

 العامة املنفقة حتقق عمومية خدمة من يقدمه فيما مرفق كل  ودور طبيعة حسب وذلك فهناك آلخر

 كبرية  مهيةاأل املرافق بعض فتكتسي لألفراد، بنسبة خطورة تشكل قد وأدوات وسائل من يستعمله وما

    .إليه التطرق سنحاول ما وهذا عادية، وغري خاصة خماطر من حتمله ملا

   الشرطة مرفق - أوال

هاز  اجل هذا سؤوليةاإلدارة اليت تتميز بنشاط خطر ، ومنه فميعترب مرفق الشرطة من أهم مرافق 

غري املرتبة للمسؤولية  ى أساس أن نشاطها من أنشطة السلطة العموميةكانت مستبعدة يف بدايتها عل

  .نظرا للظروف اليت تعمل فيها اإلدارية

طات املرافــق العموميــة التــي انــشاط مــصاحل الــشرطة مــن نــش يعترب القــضاء اإلداري فقد كان

 GRICCO-TOMASO" فــي قــضية 1905ال تكــون اإلدارة مــسؤولة عنــه، إال أنــه ســنة 

                                                             
  42رشيد خلويف، املرجع نفسه ، ص   1



ضمانات حمایة المتضرر في أحكام المسؤولیة اإلداریة بدون خطأ                 الفصل الثاني            

 

 

50 

الــذي أصــيب جبــروح أثنــاء مطــاردة رجال الدرك لثور هائج يف إحدى األحياء التونسية فقبــل  "

   .1مرفــق الــشرطة علــى أساس اخلطأ اجلسيم القــضاء اإلداري مبــسؤولية الدولــة عــن نــشاط

الفرنــسي فإنــه قــرر االعتمــاد علــى أســاس املخــاطر فــي حكمــه فــي اإلداري القــضاء  و�ستقراء

وتتعلق القـضية فـي أن أحـد رجـال البـوليس  "LECOMTE" فــي قــضيته 1949يونيــو  24

ــه بطلقــات �ريــة، فتقــررت مــسؤولية الدولــة عــن اســتعمال أصـاب شخـصا عنـد اسـتعمال رشاش

   .2الــشرطة لألسلحة اخلطرية دون اشرتاط خطأ

فـي املـادة اإلداريـة إنـه طبـق نفـس املبـدأ ويتعلـق األمـر  األصلأما �لنـسبة للقـضاء اجلزائـري 

وتعــود وقــائع ) م .وزيــر الداخليــة ضــد الــسيد ل ( 3 1976يفيفـر  16رفـة اإلداريـة بتـاريخ بقـرار الغ

عنـدما قـام رجـال الـشرطة بعمليـة إلقـاء القـبض علـى أحـد ا�ـرمني  1970سـبتمرب  15القــضية إلــى 

ومنه   .برصاصـة ضـائعة وهو واقف أمام دكانه فتويف) م. ب(نـة البليـدة حيـث أصـيب الـسيدفـي مدي

يف حني وبعد استئناف احلكم أمام اخلطــأ، أساس  علــىقرارهم ضاة ا�لــس القــضائي قــ فقد بنو

حيـث أنـه إذا كانــت مــسؤولية مــصاحل "املـسؤولية علـى املخـاطر احملكمة العليا أقام ا�لس األعلى 

ية الدولــة قائمــة دون وجــود أي األمــن ال ميكــن أن تقــام إال علــى أســاس اخلطــأ اجلــسيم، فــإن مــسؤول

 خطــأ عنــدما تــستعمل مصاحل األمن أسلحة �رية قد تشكل خماطر خاصة �لنسبة لألشخاص

  ." واألمــوال، وتتجــاوز األضــرار النامجــة عنهــا احلــدود العاديــة التــي ميكــن حتملها

،جنده يؤسس يف جملــس الدولــة اجلزائــريواملالحظ من خالل تتبع قرارات احملكمة العليا أو 

  .البعض األحيان قراراته على املخاطر ويف البعض اآلخر يعتمد على نظرية اخلطأ

  )السجون (مرفق مؤسسات أعادة الرتبية  - �نيا 

                                                             
  104مسعود شيهوب، مرجع سابق ، ص  1
  وما يليها 242سليمان دمحم الطماوي ، املرجع السابق، ص   2
  106املسؤولية عن املخاطر وتطبيقا�ا يف القانون اإلداري، املرجع سابق ص : قرار غري منشور، أشار إليه األستاذ مسعود شيهوب يف كتابه   3
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مل يتعرض القضاء اإلداري يف اجلزائر للمسؤولية عن األفعال اليت يقوم �ا املسجونني الذين 

اهج حرة، ويستفيدون مبوجب هذه املناهج من نظام احلرية النصفية يف الوسط املفتوح، تطبق عليهم من

ا من أجل إعادة تربيتهم، وتسهيل إدماجهم يف ا�تمع، حىت يكونوا أفرادا صاحلني، وكذلك األمر ذوه

�لنسبة للمسؤولية عن أفعال األحداث اجلاحنني الذين خيضعون لنظام إعادة تربيتهم يف الوسط 

  1 .املفتوح

 2005فرباير  06يف قانون تنظيم السجون احلايل الصادر بتاريخ  اجلزائري  تناول املشرعوقد 

نظام إعادة الرتبية خارج البيئة املغلقة، ونص يف القسم الثاين منه على احلرية  04-05رقم حتت 

  :كما يلي 104النصفية يف املادة 

احملكوم عليه �ائيا خارج املؤسسة العقابية خالل يقصد بنظام احلرية النصفية، وضع احملبوس «

  2 »النهار منفردا، ودون حراسة أو رقابة اإلدارة ليعود إليها مساء كل يوم

و�لتايل فإن احملبوس، عندما يطبق عليه نظام احلرية النصفية يف الوسط املفتوح، يكون طيلة 

رتكب هذا احملبوس أو املسجون جرمية أو أية النهار دون حراسة، ويف أثناء فرتة النهار، قد حيدث أن ي

أفعال ضارة يف حق الغري، وألن نظام احلرية النصفية هو نظام خطري، ألن تواجد املسجون دون 

حراسة يشكل خماطر على الغري من األفراد، وهلذا فإنه عندما يتسبب هدا احملبوس �ضرار للغري، فمن 

طأ مرفق السجن، ألن هذا األخري ال يوجد يف وضعية غري املنطقي، أن نطالب املتضرر �ثبات خ

املراقب هلذا املسجون أثناء النهار، و�لتايل فإن مسؤولية مرفق السجن أو الدولة تقوم يف هده احلالة 

دون خطأ، وعلى أساس املخاطر، ويعفى الضحية أو املتضرر من إثبات اخلطأ، وعليه فقط إثبات 

                                                             
قوق والعلوم كلية احلة املاجستري يف العلوم القانونية ،شهادبريك عبد الرمحان، املسؤولية اإلدارية بدون خطأ واهم تطبيقا�ا ، مذكرة مكملة لنيل   1

ــر السياسية ،   146ص  2011-�2010تنــــة،  -جامعـــة احلــــاج خلضــ
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة  2005فرباير سنة 06 املوافق 1425ذي احلجة عام27املؤرخ يف 04- 05رقم  من قانون 106املادة   2

  06/02/2005املؤرخة يف 12:اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،ج ر ج ج عدد
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الضرر ومرتكبه، وهو يف هذه احلالة احملبوس املستفيد من نظام احلرية . العالقة السببية بني املفتوح

  1.النصفية يف الوسط

  مرفق مستشفيات األمراض العقلية  - ا لث�

يف القدمي كانت العناية �ملصابني �مراض عقلية يتبع بشأ�م أسلوب  احلجر املطبق   

معاملة ا�رم ومينع عليهم اخلروج ألي سبب   واملطلق، حيث كانوا كلهم يعتربون جمانني وكانوا يعاملون

إعطاؤهم القدر األكرب من فتم ، كان موجودلوب املتبع اليوم هو على عكس ما  كان، ولكن األس

احلرية، وٕاشعارهم ��م ضمن عائلة كربى ال يف سجن، وذلك لتسهيل إعادة �هيلهم اجتماعيا، 

سيما �لنسبة للممرضني أو احلراس، أو سائر ولكن من الطبيعي أن تشكل هذه احلرية خماطر، ال

املرضى يف املستشفى الواحد، أو حىت على الغري وذلك إذا ما فر املريض وارتكب جرمية أو سبب 

  . 2املذكورة أضرار بفعل حالته املرضية 

 لذا اعتمد االجتهاد اإلداري هنا أيضا على املسؤولية بال خطأ فيما لو منح املريض عقليا 

وهو يهدف من جراء اعتماد هذا النظام،  .ييب، وارتكب أثناء ذلك عمال مضراخروج جتر فرصة 

تشجيع املستشفيات، واألطباء على منح هذه اإلجازات اليت تبدو يف الغالب طريقة جيدة للعالج 

إذا ما وقع احلادث وحصل الضرر، فيعوض عندئذ  أخطئواالنفساين، دون أن تتم حماسبتهم على أ�م 

  .3ملتضرر على أساس املسؤولية املبنية على املخاطرعلى ا

 األشغال جمال يف نشاطها عن اإلدارة ملسؤولية �سيس جانب إىل اإلداري القضاء أخذ لقد

 أضرار عنها يرتتب واليت القانونية األعمال على كذلك  مسؤولية ، مادية أعمال تعترب واليت العمومية

 �ساس املتعلق الثاين املطلب تضمنه ما وهذا العامة، األعباء أمام املساواة مببدأ مساس وتشكل لألفراد

  .العامة األعباء املساواة على القائمة اإلدارية املسؤولية

                                                             
  147مرجع سابق ، ص ، بريك عبد الرمحان  1
   130بريك عبد الرمحان ، مرجع سابق، ص   2
  مرجع نفسه  3



ضمانات حمایة المتضرر في أحكام المسؤولیة اإلداریة بدون خطأ                 الفصل الثاني            

 

 

53 

  :املطلب الثاين 

  .قيام املسؤولية على أساس األعباء العامة 

 أعبـاءهيتحمل املوطنون مجيعا  أنالنشاط العام لصاحل اجلميع ولذا وجب  أنيراد �ذه الفكرة     

  .1التكاليف العامة أمامهذا الضرر حتقيقا ملبدأ املساواة  إصالحوذلك بتحمل اخلزينة العامة عبء 

والتكـــاليف العامـــة مبـــدأ دســـتور� تـــنص عليـــه صـــراحة  األعبـــاءأمـــام  األفـــراديعتـــرب مبـــدأ مســـاواة   

جيـوز للسـلطات العامـة يف الدولـة خـرق هـذا املبـدأ �عتبـاره  الاملواثيق الدولية والدسـاتري الداخلية،وعليـه 

إذا  األساسـي�ـذا املبـدأ  إخـاللوحـر��م وبنـاء عليـه يعـد  األفـرادضمانة أساسية مـن ضـما�ت حقـوق 

يسـتفيدون منهـا،  درااألفـاملسببة للضرر �ل تعويض ما دام أن معظم  داريةاإل األنشطةو األعمال بقيت 

الـيت �ـدف أساسـا لتحقيـق الصـاحل العـام يسـتفيد  اإلداريـة واألنشطةوالتدابري  اتراءجاإلهكذا جند أن 

ا�تمــع دون أن يقــدموا أي تضـحية ودون أن يتحملــوا أي عــبء إضـايف تتحملــه فئــة  أفـرادمنهـا أغلــب 

2.قليلة منهم
   

ر النامجة عن فاملساس مببدأ املساواة أمام األعباء العامة يثري مسؤولية اإلدارة عن األضرا      

تصرفات املشروعة مبوجب ما  تصدره من قرارات، و اليت من شأ�ا أن تلحق ضررا �لغا و جسيما 

بفرد أو جمموعة من األفراد حمددين عددا، ضما� ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة أي عدم حتمل 

  3.تستفيد منه املضرور لوحده آ�ر النشاط اإلداري مادامت عامة اجلمهور و املواطنني

ــــرى فــــالني    ــــدأ املســــاواة  أن  VALINEوي ــــاء أمــــاممب الوحيــــد  األســــاسالعامــــة هــــو  األعب

املصلحة العامة كثريا ما حتـتم القيـام بعمـل دون خطـأ  آوالضرورة  أنللمسؤولية دون خطأ ويفسر ذلك 

فانــه جيـــب  –يف ســبيل املصــلحة العامــة  – األفــرادمــا نــتج عنــه ضــرر خــاص لــبعض  فــإذا –خطــر  آو

فكـرة املخـاطر تعـين املقابلـة بـني  أناملساواة اليت اختلت وال تصـلح   إلعادةتعويضهم من اخلزينة العامة 

هــي تســعى  وإمنــا أعباءهــاتتحمــل  أنوان الســلطة العامــة ال جتــىن لنفســها منــافع عليهــا  واألعبــاءاملنــافع 

  . 4املصلحة العامة إىلدائما 
                                                             

،مقال منشور يف ا�لة املتوسطية  اليابس، سيدي بلعباساليل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجليأطروحة دكتوراه يف القانون خالد سر�ح، ،   1

  .2018ن جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 262- 243، الصفحات  1، العدد  3ا�لد  واإلقتصادللقانون 
  مرجع نفسه خالد سر�ح، ،   2
  .207 ، ص 2005الوجيز يف املنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،دمحم الصغري بعلي ،   3
   201، ص  2007،  01ط طاهري حسني ، القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية ، دار اخللدونية ،   4
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إال  حـاالت عـدة املسؤولية اإلدارية على أساس املساواة أمام التكاليف العامة يف أو جند وتطبق 

يف  تناولنا يف العمل حالتني منها حبيث تطرقنا ملسؤولية اإلدارة بسبب عـدم تنفيـذها لألحكـام القضـائية

  .الفرع األول، وكذا مسؤولية اإلدارة بسبب القوانني والنصوص التشريعية يف الفرع الثاين

  مسؤولية اإلدارة بسبب عدم تنفيذها لألحكام القضائية :فرع األولال

إن األحكــــام القضــــائية النهائيــــة تصــــنف إىل نــــوعني �لنظــــر لوجــــود اإلدارة كطــــرف فيهــــا مــــن      

سـواء كانـت  القضـاء أحكـامقـد يتعـذر تنفيـذ الـذي خيتلـف معـه دور اإلدارة يف تنفيذها،ف األمـر ،عدمـه

ويف هــذه احلالــة يتحــتم علـــى هــذه األخــرية تنفيــذها تنفيـــذا   -هــذه األحكــام صــادرة ضــد اإلدارة ذا�ـــا 

كـــامال، يشـــكل معـــه امتناعهـــا انتهاكـــا واضـــحا وخطـــري لقـــوة الشـــئ املقضـــي بـــه الـــذي يتمتـــع بـــه ذلـــك 

اإلدارة أن تسـاعد  أو صـادرة ضـد األفـراد و يتوجـب علـى -1احلكم، مما يرتـب مسـؤولية قانونيـة لـإلدارة

فــإن ذلــك ميثـل خطــأ جســيماً مــن  ،فــإذا تقاعسـت اإلدارة عــن تنفيــذ األحكــام القضـائية. علـى تنفيــذها

  .ينتج عنه مسؤوليتها ،جانبها

ففـي مثـل هـذه . العتبارات أكثر أمهية وخطـورة تتعلـق �لصـاحل العـاميعود لو كان عدم تنفيذها  أما

احلاالت ال ترتكب اإلدارة خطأ �متناعها عن تنفيذ األحكام القضائية ولكنها تلتزم بتعـويض صـاحب 

احلصـول علـى التعـويض  طلـب ،و حيـق للمتضـرر مـن ذلـك الشأن عـن الضـرر النـاتج عـن عـدم التنفيـذ 

احلكــم ســيتحمل ضــرراً كبــرياً الفــرد الصــادر لصــاحله  ومبــا أن ،وفقــاً ملبــدأ املســاواة أمــام التكــاليف العامــة

فـإن القضـاء اإلداري يقضـي  ،احلفـاظ علـى املصـلحة العامـة يف سـبيليتمثل يف ضياع مصـلحته اخلاصـة 

  .2له �لتعويض املناسب استناداً إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة

عـدم تنفيــذ وقـد أشـار األسـتاذ عمـار عوابـدي إىل ضـرورة وجــود شـرطني لكـي تقـام املسـؤولية بفعـل 

  :األحكام القرارات اإلدارية ومها 

أن يرجــع عــدم تنفيـــذ تلــك األحكــام والقـــرارات العتبــارات الصــاحل العـــام وتكــون خطور�ـــا  -

 . وأمهيتها تفوق ما يرتتب من عدم تنفيذها

وان يتجــــاوز �خــــر اإلدارة يف عــــدم تنفــــذها لألحكــــام والقــــرارات القضــــائية احلــــد املــــألوف  -

  .3يكون هذا التأخر غري عاديواملعقول، مبعىن 

                                                             
  237، ص املرجع السابق،عمار عوابدي   1
  .307ص،2014،اجلزائر ، 03دار هومة،ط، اإلداريالوجيز يف القضاء  عبد هللا ،بومحيدة عطا هللا  2
   241ص  املرجع السابق،عمار عوابدي ، 3
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ولنوضح قيام هذه املسؤولية، ميكن ذكـر صـورة مـن صـورها والـيت تشـكل إخـالال مببـدأ املسـاواة    

، املــربر وفقــا ملتطلبــات حفــظ الــرفض القــانوين ملــنح القــوة العموميــةأمــام األعبــاء العامــة والــيت تتمثــل يف 

النظــام، هــذا املــربر ال مينــع اإلدارة مــن تعــويض املتضــرر، وهــذا مــا يتضــح مــن خــالل قــرار جملــس الدولــة 

والــيت تتمثـل �ن الســيد   1Couiteasيف قضـية كويتيـاس  30/11/1923الفرنسـي الصـادر بتــاريخ 

 األراضـــيحة واســـعة مـــن هـــاجر إىل تونس،حيـــث اشـــرتى مســـاكويتـــاس الـــذي هـــو مـــن أصـــل يـــو�ين، 

القــدماء، واستصــدر حكمــا مــن حمكمــة األشــراف  ألــف هكتــار،من ورثــة أحــد  35، تقــدر بـــ الزراعيــة 

يف  ألهـــايلفـــوجئ � األرض،وملـــا ذهـــب لوضـــع يـــده علـــى 1908فيفـــري  13سوســـة التونســـية بتـــاريخ 

الفرنســية يف تــونس لطــرد  اإلداريــةتــونس قــد اســتقروا عليهــا منــذ فــرتة طويلــة،حيث تقــدم إىل الســلطات 

ضـرار الـيت األجلأ إىل جملس الدولة مطالبا �لتعويض عن  ألمرالعرب من أرضه �لقوة، ويف ظل صعوبة ا

  .األحكام عن أداء واجبها يف تنفيذ  اإلدارةسببها امتناع 

داريـة أما القضاء اجلزائري وما قرره يف هذا الشأن ، وكمثال عن ذلك ما جنده يف قرار الغرفـة اإل  

 2يف قضــية بوشــات ســحنون ضــد وزيــر الداخليــة 20/01/1979بتــاريخ ) ســابقا(للمجلــس األعلــى 

واليت مت فيـه إلـزام اإلدارة بتعـويض املـدعي لـيس فقـط علـى رفـض تنفيـذها لقـرار قضـائي وإمنـا كـذلك مبـا 

  .نتج عنه من صعو�ت واجهت السيد بوشات سحنون

الدســـتور اجلزائـــري قـــد أعطـــى مـــا ميكـــن اعتبـــاره  هـــذا ومـــن خـــالل مـــا ســـبق، جتـــدر اإلشـــارة أن  

ضــما�ت محايــة حلقــوق املتضــرر مــن عــدم تنفيــذ أحكــام القضــاء مــن طــرف اإلدارة والــذي يتجلــى مــن 

علــى كــل أجهــزة الدولــة ‹‹: والــيت تــنص علــى مــا يلــي  2016مــن تعــديل دســتور  163خــالل املــادة 

يعاقــب . املختصــة أن تقــوم يف كــل وقــت، ويف كــل مكــان ويف مجيــع الظــروف، بتنفيــذ أحكــام القضــاء 

  3››القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي 

  مسؤولية اإلدارة بسبب القوانني والنصوص التشريعية :الفرع الثاين

اليت تصدرها مستندين يف ذلك على لقد ساد قدميا مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن القوانني 

أساس أن املشرع ال خيطأ، فجاء بعد ذلك نظرية املخاطر لتحل مشكل عدم وجود أساس قانوين 

تتميز �خلصوصية واالستثنائية، وعليه  أضرارها نتشريعات وقواني أحدثت إذاملسؤولية الدولة املشرعة 

                                                             
  .201حلسني بن شيخ آث ملو�، مسؤولية السلطة العامة، املرجع السابق،ص  1
   228ص  أشار إىل هذا القرار، أمحد حميو ، مرجع سابق  2
  20ص  2016من دستور  163املادة   3
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 القضائي الفرنسي يف قضية شركة املنتجاتيف االجتهاد  1938فقد مت تكريس هذه املسؤولية  سنة

من أجل محاية سوق احلليب ، صدر قرار مبنع إنتاج و  وتتلخص يف أنه و ،1االلبان الفلوريت السابقة

تسويق منتجات األلبان اليت ال تكون فيها مادة الكرمية مستخلصة مباشرة من احلليب، فوجدت 

. ا املسمى قرادين مما أحلق �ا أضرارا معتربةنفسها مضطرة لوقف منتجه»  «La Fleuretteشركة 

، ونتيجة على نص قانوين صادر من مث منحها جملس الدولة تعويضا على أساس املسؤولية بدون خطأ

  :2اإلدارة العامة ، إال أن جملس الدولة قد حدد شروطا ملنح التعويض تتمثل فيما يلي

 .مينع املشرع بنص صريح التعويض الأ  -

 .الضرر خاصا وغري عاديأن يكون  -

  .بنشاط غري مشروع األمريتعلق  الأ -

وقد عاجل املشرع اجلزائري مسألة مسؤولية الدولة الناجتة عن قوانينها �لنص عليها صراحة يف   

القوانني واللوائح، والىت حتدث أضرار استثنائية وهذا ما جنده يف قوانني التأميم وقانون الثورة الزراعية 

  .3مسؤولية الدولة وتعويض املتضررين على نظرية املخاطرواللذان أسست 

ويف نفس السياق فإن املشرع كذلك قد أقر مسؤولية الدولة يف حاالت معينة كتشريع لنزع 

  4.امللكية من أجل املنفعة العامة والتشريعات املتفرقة اخلاصة بتعويض املالك مقابل املساس مبلكيا�م

اإلدارة الناجتة عن القرارات املشروعة يف القضاء اجلزائري فإننا  و�لرجوع إىل تطبيقات مسؤولية

، 1987فيفري  25بتاريخ  ، صادر عن الغرفة اإلداريةجندها فيما قرره جملس قضاء قسنطينة ال

بسبب قرار وذلك غري اخلطئية ،  املسؤولية  ممثلة يف وزارة الدفاع الوطين الدولة محل يف قراره الذيو 

رغم أن هذا القرار الذي يدخل يف إطار مقتضيات اخلدمة الوطنية هو من القرارات جتنيد املدعي، 

املشروعة اليت خيوهلا القانون لوزير الدفاع الوطين، إال أن القضاء يف هذه احلالة حكم �لتعويض لصاحل 
                                                             

  241، ص  السابقملرجع ،اعمار عوابدي  ا  1
  304ص  ، 2014،اجلزائر ، 03دار هومة،طبومحيدة عطا هللا ، الوجيز يف القضاء االداري ،  2
  442-441عمار عوابدي املرجع سابق ، ص ص   3
اجلزائر ، ) د.ط(ديوان املطبوعات اجلامعية ،) دراسة مقارنة (مسعود شيهوب ، املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة وتطبيقا�ا يف القانون اإلداري   4
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، املدعي الذي تسبب له تنفيذ هذا القرار بضرر معنوي متثل يف إصابة املدعي خبلل أو مرض نفسي

مبدأ املساواة أمام األعباء العامة، : جملس قضاء قسنطينة قراره مستندا لثالثة مبادئ وهيوقد أسس 

   .1واإلنصاف فكرة التضامن االجتماعي، مبادئ العدالة 

حيث أنه أمام هذه املعطيات، فإن الضرر الالحق ....«: وقد جاء يف حيثيات هذا القرار 

وأن هذا الضرر يعد استثنائيا، وعمال �حكام االجتهاد ...الوطنية�ملدعي �جم عن أداء اخلدمة 

القضائي املستقرة ، فإنه ميكن مساءلة السلطة اإلدارية، ولو بعد سقوط ركن اخلطأ، وأنه من جهة 

أخرى فإن مبادئ التضامن االجتماعي واملساواة أمام األعباء العامة، ومبادئ العدالة واإلنصاف، 

دعي يف التعويض، وذلك مبنحه احلق يف معاش على أساس احلد األدىن لألجر تقتضي إثبات حق امل

  .2›› ....الوطين

  :املبحث الثاين 

  االجتماعيةعقد املسؤولية اإلدارة العامة عن األخطار 

التطور اإلجتماعي واإلقتصادي للمجتمعات إىل تزايد ضحا� األضرار اجلسدية، يف أدى لقد   

ظل تراجع أو عجز املسؤولية املدنية يف جرب تلك األضرار ، مما ادى إىل ظهور النظر�ت الفلسفية 

يف مواجهة األخطار  االجتماعيالتضامن  ذات التوجه اإلجتماعي، واليت �دت ألعمال مبدأ 

تركها على عاتق الفرد ولكن من الضروري إضفاء طابع اجلماعية عليها  املختلفة وعدم اإلجتماعية

ي ينص �ملساواة وتضامن كافة املواطنني أمام األعباء النامجة ذا عمال �ملبدأ الذتوخيا من أ�رها، وه

جل حتقيق من أ واالقتصادية االجتماعيةعن الكوارث العمومية، كما أصبحت الدولة تتدخل يف احلياة 

                                                             
  2007دار اخللدونية  01طبعة ) املسؤولية بدون خطأ(املسؤولية اإلدارية ، الكتاب الثاين حلسني بن الشيخ آث ملو�، دروس يف   1
  .املرجع نفسه   2
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وكذلك محاية املواطنني من األخطار اليت �دد مصاحلهم األساسية ومن  االجتماعي واالستقرار األمن

   .1االجتماعيةهنا ظهرت فكرة األخطار 

ففكرة التضامن بني أفراد ا�تمع جتسدت يف كل ا�االت، وخاصة مع ظهور الفلسفات   

  .2االجتماعيةأفراد ا�تمع يف مواجهة األخطار  اليت تقوم على ضرورة التضامن بني االجتماعية

عنها فكرة التعويض   ترتبتاليت  االجتماعيةبرزت فكرة مجعية األخطار أو األخطار  وعليه فقد  

وفقا لذلك  ،3متثالن قاعدة أساسية لنظام التعويض املستحدث الفكر�نكنتيجة منطقية وها�ن 

   .مجعية األخطار والثاين مجعية التعويض األول تضمنتناول هذا يف مطلبني 

  : املطلب األول

  مجعية األخطار

ي ميكن ذعلى توفري اإلطار القانوين اليقتصر احلماية القانونية يف نظام املسؤولية املدنية  إن

أن عالقة الضحية �ملسؤول هي عالقة شخصية بني  �عتبارالضحية من املطالبة مبسؤولية الفاعل، 

تلك العالقة وما ينتج عنها بني مسؤوليات فيما إليه  آلتو�لتايل فال شأن للجماعة مبا  ومديندائن 

وما ، لكن مع تزايد عدد الضحا� الذين بقوا بدون تعويض لقصور اإلطار القانوين املوجود، بينهم

 عاألمر الذي أدى ��تمتضامنا أكرب فيما بينهم، ترتبهم عنه من إجحاف يف حقهم ولد عندهم 

وتزامنا مع تطور  ،ا�تمع واملواطن وتضامنقصد احملافظة على النظام العام  ككل لإلهتمام �م ،

ظهرت فكرة مجعية األخطار أو ظاهرة  االجتماعيوظيفة الدولة اليت أصبحت تنشغل �جلانب 

  . 4االجتماعيةاجتماعية األخطار أو األخطار 

                                                             
1
،جامعة اجلزائر و العلوم السياسية  ، كلية احلقوق أطروحة دكتوراه يف القانوناحلق يف السالمة اجلسدية،  انتهاكقجايل مراد، نظام التعويض عن   

  .113، ص2014
  .338ص  2010 ،، اجلزائر 3الفعل املستحق للتعويض، موفم للنشر، ط :علي فياليل، االلتزامات  2
  .املرجع نفسه   3
  .339علي فياليل ، مرجع سابق، ص   4
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بل عرفت إىل  ،بتعويض األضرار االلتزامبتقرير  االنفراد لمسؤولية الفردية وحدهافلم يعد ل

بدال منه،  أوجانبها مسؤولية مجاعية تتمثل يف قيام أنظمة مجاعية تلتزم �لتعويض إىل جانب املسؤول 

أو  االختياري أو النظامنياخلاصة،  أووذلك عن طريق الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة 

هناك خماطر ذات صلة وثيقة �حلياة يف اجلماعة،  أنومفادها  ،1االجتماعية التأميناتأو  اإلجباري

، األخطاروال ميكن أن يتحمل نتائجها شخص مبفرده، بل اجلماعة هي اليت حتمل عواقب هذه 

، مما سبب للدولة ضغطا جعلها تقر عدة تشريعات لتقليل من  �2دد كثريا النظام العام أ�احيث 

  .3أ�ر وأعباء تلك املخاطر 

يف سالمته اجلسدية،مما قد  د اإلنسانيد� ترب اخلطر يف مفهومه العام هو كل ما من شأنه يع

ينشأ من الطبيعة كالزالزل و الرباكني والفيضا�ت وغريها، وهناك أخطار تنشأ عن احلروب واألخطار 

ملرض، السياسية، ومن زاوية أخرى هناك أخطار ترجع إىل عوامل فيزيولوجية لإلنسان كالشيخوخة، ا

، ومن هذا املنطق ميكن تعريف اخلطر االجتماعية التأميناتواملهنية كالبطالة اليت تغطيها ،الوفاة

وفقا هلذه الفكرة  االجتماعيةاخلطر الناتج عن احلياة يف ا�تمع، فاألخطار ‹‹ :على أنه  االجتماعي

�نه اخلطر  ‹‹ :ه كذلك �نه وميكن تعريف.›› االجتماعيةهي تلك املخاطر الوثيقة االرتباط �حلياة 

الذي يؤثر يف املركز االقتصادي للفرد الذي يتعرض له، سواء عن طريق االنتقاص من الداخل أو 

انقطاعه ألسباب فيزيولوجية كاملرض و العجز والشيخوخة والوفاة، أو ألسباب اقتصادية كالبطالة أو 

  .››4لة العالج واألعباء العائلية املتزايدةعن طريق ز�دة أعباء دون االنتقاص من الدخل كما يف حا

وما ينتج عنها من أضرار تلحق  االجتماعيةاألخطار وعليه ونظرا لتعدد واختالف مصادر  

اليت وضع هلا املشرع  االجتماعيةسوف نقتصر �لدارسة على األخطار  �لفرد وتعكر صفوة حياته، 

                                                             
االسكندرية ،  ،1عادل جربي دمحم حبيب، املفهوم القانوين لرابطة السببية وانعكاساته يف توزيع عبئ املسؤولية املدنية، دار الفكر اجلامعي، ط  1

  .155-154، ص ص 2003
  339علي فياليل، املرجع سابق، ص   2
  68قجايل مراد، املرجع سابق، ص   3
الصناعة التأمينية، الواقع  :بعنوان امللتقى الدويل السابع مداخلة يف ، )احلماية االجتماعية بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر (زيرمي نعيمة،  4

  .2ص ،04/12/2012-03يومي املنعقد الشلف،  ،جامعة حسيبة بن بوعلي،كلية العلوم االقتصادية   –جتارب الدول –التطور  وأفاقالعملي 
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يف خماطر العمل وتشمل حوادث العمل واألمراض املهنية اليت تصيب  ةواملمتثلتشريعات خاصة، 

الفرع (العنف  وأعمالاملظاهرات والتجمهر  وحوادث) الفرع الثاين(وخماطر املرور )الفرع األول(العامل 

  ).الثالث

  خماطر العمل  :األولالفرع 

يف تطور  البارز دوراليت كا�ا الالتطورات الصناعية  تعود خماطر العمل بشكل أساس إىل 

 إىلالدولة احلديثة، إال أن هذا التطور زاد من املخاطر اليت يتعرض هلا العاملني يف املرافق املختلفة 

ومواد   اآلالتالعديد من اإلصا�ت وذلك نتيجة خطورة الصناعية حبد ذا�ا وما يدخل فيها من 

  .1كيمائية وغريها من املواد اخلطرة

مسؤولية صاحب العمل عن األضرار فيها كانت لعمال أثناء العمل ،فاألضرار اليت تصيب ا  

حبيث ال يقوم صاحب العمل بتعويض املتضرر العامل لديه إال  تتحقق وفقا لقواعد املسؤولية املدنية،

إىل عدم حصول العمال يف غالبية  مما أدى الذي كان سبب يف احداث الضر، بعد إثبات اخلطأ

طلوب لعجزهم عن إثبات أي خطأ من جانب أصحاب العمل، وهنا ظهر األحوال على التعويض امل

التفكري يف وسائل أخرى  إىلقصور القواعد العامة يف املسؤولية التقصريية عن محاية العمال، مما دعا 

لعالج هذا القصور وتسهيل حصول العمال على تعويض األضرار اليت أصابتهم بسبب ذلك جلأ كل 

مسؤولية صاحب العمل مسؤولية  اعتباررة اخلطأ ذا�ا مث إىل كمن الفقه والقضاء إىل التوسع يف ف

ملساءلته إثبات  يكفي ثسالمة العمال حبي لتزامصاحب العمل � إخاللعقدية تقوم على أساس 

   .2إصابة العامل �لضرر دون حاجة إىل إثبات وقوع خطأ آخر يف جانب صاحب العمل

                                                             
  .19ص  2010عمان ، ،1،ط عوالتوزيالعمل والتعويض عنها، دار الثقافة للنشر  إصا�ت، صالح رامي �يد 1

الفنية، ،د ط  اإلشعاعمني حوادث السيارات والتأمني االجتماعي واملسؤولية املدنية، مكتبة ومطبعة مسري عبد السميع االودن، احلق يف التعويض بني �  2

  .53-52ص ص ،1999 ،، االسكندرية
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عن األضرار املرتتبة عن حوادث العمل واألمراض املهنية   �لتعويضإن أول تشريع خاص 

املتعلق  122-96املعدل ومتمم مبوجب األمر رقم  13- 83وكذلك قانون  19661صدر سنة 

�سيس نظام وحيد يسري على العمال مهما يكن  من خالله ث العمل واألمراض املهنية، مت حبواد

، وتشمل تغطية احلوادث اليت ميكن أن يتعرض هلا العامل أثناء إليهقطاع النشاط الذي ينتمون 

بني فئيت العمال وأر�ب العمل حيث مل يبق  االجتماعيوم على مبدأ التضامن ق، حيث ي3العمل

أصبح يعين كل العمال وكل ؟أر�ب العمل  مل وضعا خاص يعين املصاب ورب العمل بلحادث ع

   .4يف املرحلة األوىل، ليتطور فيما بعد ويشمل عامل الشغل برمته

أنه يكون يف حكم حادث العمل  القانون السالف الذكر،من  12 وكذلك فقد أضافت املادة

كانت   أ�املؤمن لذهاب إىل عمله أو اإل�ب منه، وذلك احلادث الذي يطرأ أثناء املسافة اليت يقطعها 

وسيلة النقل املستعملة شريطة أال يكون املسار قد انقطع أو احنرف إال إذا كان ذلك حبكم 

أو الضرورة أو ظرف عارض أو ألسباب قاهرة، ويقع املسار حسب ما نصت عليه الفقرة  االستعجال

لتناول الطعام وإما ألغراض  إمالعمل الذي يرتدد عليه عادة من املادة السالفة الذكر بني مكان ا 02

   .5عائلية

                                                             
  )ملغى(، 1966،  املؤرخة يف 22:ج ج عدداملهنية، ج ر  واألمراضاملتعلق حبوادث العمل  21/06/1966املؤرخ يف  183-66األمر رقم  1
 19-96، معدل ومتمم مبوجب أمر رقم 28 :ج ج عدداملهنية ج ر  واألمراضيتضمن حوادث العمل  02/07/1983مؤرخ يف  13-83قانون   2

  .)42 :ج ج عددج ر ( 06/07/1996مؤرخ يف 
 مولود معمري ، جامعة والعلوم السياسية ، كلية احلقوق  ،مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت "احلماية القانونية للعامل من األخطار املهنية، "قالية فريوز   3

  .10ص  2012تيزي وزو، ، 
  343علي فياليل،مرجع سابق ، ص   4
  السابق ذكره 13-83من القانون  12املادة   5
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 آوحادث عمل –وعليه فإن املبدأ  الذي ركز عليه املشرع هو أنه يف حالة حادث مزدوج 

أكدته احملكمة العليا يف قرارها  هذاو ،كحادث عملأصال  يكيف احلادث  –حادث مرور 

  .1وقوع احلادثوساعة  العمل ةساعبني وذلك يف الوقت الذي يفصل  25777رقم

  خماطر املرور :  الثاينالفرع 

لقد ترافق التطور الصناعي والتكنولوجي مع ازد�د األخطار الناجتة عن اتساع وتعدد    

مما أوجب  املروروانتشار شبكة الطرقات بصفة عامة وهذا ما أدى إىل كثرة حوادث وسائل النقل، 

ما نظر خلطور�ا و واملركبات بصفة عامة �لالسيارات  حلوادث�لغة ليويل أمهية اجلزائري على املشرع 

 يستوجب السلبية على ا�تمع اقتصاد� واجتماعيا  ، فأ�رها تسببه يوميا من خسائر مادية وبشرية 

   .2محاية ضحا� حوادث املرور وذوي حقوقهم

املسؤولية املدنية عن  ألحكامخيضع  فحوادث املرور والتعويض عن األضرار الناتج عنها كان

كل فعل أ� كان يرتكبه ‹‹ :من القانون املدين واليت تنص  124الفعل الشخصي وفقا لنص املادة 

وحىت تستحق .  3››الشخص خبطئه ويسبب ضرر للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه �لتعويض

رر والعالقة السببية بينهما، أو الضحية التعويض عن الضرر الذي حلقها عليها إثبات اخلطأ والض

املطالبة مبسؤولية حارس الشيء، وهذا يتطلب إثبات فعل الشيء من الضحية، وذلك حسب نص 

  . 4م.من ق 138املادة 

                                                             
ات التأمني التكافلي مؤسس :بعنوان ندوة  مداخلة يف )القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكله العلمية اإلطار (الطيب مسايت   1

  44ص  ،2011افريل  26.25يوم  ،جامعة سطيف والتأمني التقليدي بني األمس النظرية والتجربة التطبيقية، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية،
اجلسمانية الناشئة عن حوادث املرور يف اجلزائر، مذكرة لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء ، جملس قضاء أم  األضرارزرقط سفيان ، نظام تعويض    2

   .5، ص 2001/2004البواقي ، الدفعة الثانية عشر 
3
  القانون المدني الجزائري   

والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدث لذلك كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيري ‹‹138م  .من ق تنص املادة   4

طارئة أو الشيء وبعفى من هذه املسؤولية احلارس للشيء إذا اثبت أن الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغري، أو احلالة ال

  ›› القوة القاهرة
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املسؤولية املدنية أصبحت عاجزة عن  قواعد وما ميكن أن نستنتجه من استقراء ما سبق أن  

يث بقي العديد من هؤالء الضحا� من دون تعويض توفري احلماية الكافية لضحا� حوادث املرور ح

بسبب صعوبة إثبات قيام املسؤولية أو إعسار املدين، وقد تكون الضحية يف الكثري من احلاالت هي 

  . 1املتسبب يف احلادث كأن يكون السائق هو الضحية أو تكون الضحية هي احلارس للسيارة

ا لضمانة قانونية للمتضررين منها يف وحفاظا على حقوق ضحا� حوادث املرور و تكريس  

جانفي  30املؤرخ يف  74/15أصدر املشرع اجلزائري األمر استفاء التعويض ومبشاركة منهم ، 

ومؤدى هذا  2املتعلق �لزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث املرور 1974

النظام يتمثل يف تنظيم تعويض األخطار واألضرار اجلسمانية اليت تصيب الضحا� من جراء حوادث 

املرور، وبصدور هذا األمر يكون املشرع اجلزائري قد ختلى على مبدأ املسؤولية املدنية اليت ترتكز على 

   جتماعيةواقرار نظام تعويض جديد يقوم على فكرة األخطار اال .3مفهوم اخلطأ

  والتجمعات وأعمال العنف املظاهراتخماطر : الفرع الثالث 

إن حداثة ا�تمعات وما أفرزته من وعي توسعت معه املطالب االجتماعية واليت عربه عنها   

واالقتصادي  االجتماعياملطالبة بتحسني الوضع  اهلدف منها 5والسياسية 4لنقابية�إلحتجاجات ا

ني املستوى املعيشي لكل مواطن مبا يتماشى مع ارتفاع أسعار املواد عن طريق رفع األجور لتحس

والسكن إىل غريها من املطالب املشروعة   ،6، واملطالبة مبناصب العملاالستهالكاألساسية كثرية 

  . االجتماعي واالستقرارعلى األمن  واليت من شأ�ا احلفاظ

                                                             
   .344علي فياليل ، مرجع سابق ، ص  1

  .1974 /02/ 19 املؤرخة يف  15 :، العدد ج ر ج ج  2
  . 8رقط سفيان ، مرجع سابق ، ص ز  3
   "احلق النقايب معرتف به جلميع املواطنني ": كمايلي   1996من الدستور لسنة  56تنص املادة   4
  " حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون"  :الذكرمن الدستور سالف  42تنص املادة   5
6
  " لكل املواطنني احلق يف العمل ":من الدستور على ما يلي  55تنص املادة   
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املظاهرات أو املسريات أو التجمعات كيتخذ عدة صور   االجتماعيةتعبري عن هذه املطالب فال  

يرتتب من األحيان الشعبية، وغريها واليت تسمح بتجمع يتجمع اجلمهور يف األماكن العمومية وكثريا 

  .واملمتلكاتوأضرار يف األرواح  خسائرعن هذه املظاهرات أعمال الشغب والعنف وتؤدي إىل 

من مثة ال  سؤولية املدنية وملألحكام اكانت مثل هذه األضرار تعوض من قبل البلدية وفقا ف  

املسؤولية وإال بقيت الضحية من دون تعويض كما حترم من تلك حتقق شروط قيام توفر أو  بد من

  .1التعويض يف حالة مشاركتها يف أعمال العنف

كما قد أخذ املشرع اجلزائري يف هذا الصدد مببدأ التضامن االجتماعي كأساس املسؤولية على   

الذي ينص  11/10من قانون البلدية رقم  141وهو ما يتبني لنا من خالل املادة  2خطارأساس األ

عندما تكون التجمهرات والتجمعات مكونة من سكان عدة بلد�ت تصبح كل بلدية منها  ‹‹  :

مسؤولة عن اخلسائر واألضرار النامجة، وذلك حسب النسبة اليت حتددها اجلهة القضائية 

  . 3››املختصة

العشرية "د مرت اجلزائر خالل العشرية األخرية من القرن املاضي أو ما يطلق عليه تسمية ولق  

، واليت كادت أن تعصف بوجود كيان ا�تمع اجلزائري وأركان دولته والقضاء على مكاسب "السوداء

فسادا وختريبا  1991، حيث أفرزت ظاهرة اإلرهاب عقب توقيف املسار االنتخايب سنة 4شعبها

مفقود  7000ألف شخص وأزيد من  200وتقتيال واعتداء على األرواح أسفرت على مقتل 

وعشرات املتشردين واليتامى واألرامل، وأكثر من عشرين مليار دوالر أمريكي من اخلسائر املادية 

  .وختريب اآلالف من املؤسسات الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية العامة واخلاصة

                                                             
  .344علي فياليل ، املرجع سابق ، ص   1
، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي ، "النامجة عن األضرار األشغال العمومية يف التشريع اجلزائري اإلداريةاملسؤولية  "لوصيف أحالم   2

  .42ص  ،2014 بسكرة ، ،جامعة دمحم خيضر،احلقوق 
  .03/06/2011املؤرخة يف  37:عدد ج ر ج جاملتضمن قانون البلدية ، 1990 / 06/ 22املؤرخ يف يف  11/10القانون رقم   3
  346علي فياليل ، مرجع سابق ، ص  4
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هذه املرحلة وما أحدثته من آ�ر على ا�تمع، استوجبت تضامنا اجتماعيا بني كل أفراد ا�تمع 

اجلزائري ملواجهة كل ما خلفته األزمة السياسية من أضرار يف األرواح واملمتلكات، ومن غري املعقول 

صة اعتربت هذه ، مما دفع املشرع إىل وضع تشريعات خا1أن ال يتضامن ا�تمع مع هؤالء الضحا� 

  .2احلوادث أخطار اجتماعية ملقية عبء تعويضها على عاتق الدولة

  : املطلب الثاين 

  مجعية التعويض

لقد جلأت معظم التشريعات احلديثة وسايرها يف ذلك القانون اجلزائري إىل آلية التعويض 

 la socialisation deأو ما يسمى من الناحية القانونية مبصطلح اجتماعية التعويضاجلماعي 

l’indemnisation. وذلك يف سبيل تعويض ضحا� األضرار اجلسدية الناجتة عن األخطار

  . 3اإلجتماعية ، واحلد من آ�رها

مصدرا أخر أصبح هناك إىل جانب نظام املسؤولية املدنية الفردية والقائمة على اخلطأ، و 

نظام اجتماعية التعويض أو ر إىل ظهور ينافسها فيما بضمان األضرار اجلسدية، ويرجع هذا األم

ونظام ) الضرر( املسؤولية القائمة على حتمل التبعة هذهالتعويض عن طريق الذمم اجلماعية ، وتتمثل 

التأمني، حيث يقع التعويض على مجاعة املؤمن هلا حيث ختتفي بذلك العالقة املباشرة بني املضرور 

وبني املؤمن الذي يصبح هو ملتزم �لتعويض عن الضرر وحمدث الضرر، وتصبح العالقة بني الضحية 

  .4الذي أصاب الضحية، وذلك من جمموع األقساط اليت دفعها املشاركني يف عملية التأمني الواحدة

                                                             
  على فیاللي، مرجع نفسھ  1
واملتعلق مبنح تعويضات وبتطبيق التدابري املتخذة لصاحل األشخاص الطبيعيني  1997فيفري  12املؤرخ يف  49-97مرسوم تنفيذي رقم أنظر   2

ج أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب ولصاحل ذوي حقوقهم ، ج ر  إرهابيةضحا� األضرار اجلسمانية أو املادية اليت حلقت �م نتيجة أعمال 

  .04ص  ، 1997 املؤرحة يف 10:ج عدد
  .117-115، املرجع سابق ص ص  مراد قجايل  3
  117، ص نفسهمراد قجايل، مرجع  4
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فقد اقتصر دون الدولة احلارسة واليت كانت وظيفتها األساسية قاصرة على الدفاع عن األمن   

نظام واحلقوق املدنية واحلر�ت العامة لألفراد، حيث أن الداخلي واخلارجي للمجتمع، ومحاية ال

، وأمام هذا الوضع  االجتماعيةأو محاية أفرادها ضد األخطار  االجتماعيةوظيفتها مل حتقق العدالة 

اليت  االجتماعيةكان من الطبيعي أن يسعى األفراد إىل استعمال الوسائل وطرق ملواجهة هذه املخاطر 

أو  االجتماعيةأو  االقتصاديةعن طريق مظلة التأمينات سواء  واالقتصادي االجتماعي�دد أمنه 

 التأميناتاليت تغطيها  االجتماعيةبتغطية هذه األخطار مباشرة من خزينة الدولة، حيث أن املخاطر 

الواسع لألفكار املتعلقة حبقوق اإلنسان وكرامته وسالمة  االنتشاريف تزايد مستمر وذلك بفضل 

يف مواجهة هذه األخطار  االجتماعيوعي ا�تمعات �مهية وفعالية مبدأ التضامن  �دازدجسده مع 

   .1الناجتة عن التطور الصناعي والتكنولوجي االجتماعية

 األخطارومن الوسائل التقليدية الفردية واجلماعية اليت اعتمد عليه اإلنسان من مواجهة هذه   

يعترب من أول الوسائل اليت حيتاط �ا الفرد ملواجهة )   l’épargne(الفردي  االدخار، االجتماعية

للقيام به، وال  إتباعهافليس هناك إجراءات ميكن  �لبساطة االدخار، ويتميز 2املخاطر االجتماعية

، إال أنه أصبح عاجزا عن مواجهة هذه األخطار 3حيتاج إىل نفقات كثرية كغريه من الوسائل األخرى

ار اليت �دد حياة اإلنسان، وهذا ما ساعد على ظهور روح التضامن بني وعدم مالءمته لدرء األخط

أفراد اجلماعة ملواجهة هاته املخاطر أي بتضامن األفراد سو�ن، فأهتدو إىل التعاون ويكون التعاون 

اليت  �الكتتاب التامنيمجعيات التأمني التعاوين وتسمى  �لتعاونويقصد  ،عن طريق االدخار اجلماعي

اليت  النتائجمن عدة أفراد ينتمون إىل مهنة واحدة ويتعرضون إىل أخطار ويرغبون يف الوقاية من  تتكون

ترتتب عن حتققها فيكونون فيما بينهم مجعية مهمتها مجع مبالغ بسيطة من األعضاء وتسمى 

  .4لتدفع حمصلتها مبالغ التأمني ملن يصيبهم اخلطر املؤمن منه ت�الشرتاكا

                                                             
  159-158، ص ص 2017، دار اخللدونية اجلزائر   مراد قجايل، نظام التعويض عن االضرار اجلسمانية يف التشريعات اخلاصة   1
  348علي فياليل، املرجع السابق، ص   2
  .159ص مرجع سابق مراد فجايل،  3
  169مراد قجايل ،نظام التعويض عن االضرار اجلسمانية يف التشريعات اخلاصة ،مرجع سابق   4
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وسيلة الثانية تتمثل يف نظام التأمني ويقصد به التأمني التجاري أو التأمني أما �لنسبة لل  

�قساط �بتة والذي تتواله شركات املسامهة، ويراعي يف حتديدها درجة احتمال اخلطر، مدة التأمني، 

تدفع  اليت �دف الشركة املؤمنة يف حتقيقها، والنفقات اإلدارية املختلفة على أن األر�ح التامنيومبلغ 

  . 1الشركة للمؤمن له مبلغ التأمني عند حتقق اخلطر املؤمن منه

ومن خالل املدخل التقدميي جلمعية التعويض ووسائلها املتجددة كنظام التأمني الذي سنتناول    

كوسيلة أو أليه نظمتها الدولة يف إطار مبدأ التضامن االجتماعي وذلك لضمان تعويض املضرور يف 

، مث خنص بدارسة جانب من تدخل الدولة يف التكفل )الفرع األول(ية خمتلفة وجود أخطار اجتماع

  ). الفرع الثاين(بتعويض 

  )التأمني(تنظيم الدولة للتضامن االجتماعي : الفرع األول  

تلك داف ألتساع أهلقد أضحى للتأمني أمهية كربى يف ا�تمعات و الدول احلديثة نظرا 

غطية مجيع املخاطر اليت ، ملا حيققه من تقتصاديةاالو  االجتماعيةا�تمعات والدول من الناحية 

ومبا أن التأمني هو آلية ، الدولة احلديثة تاألفراد يف ظل هذا التطور اتساع إسرتاتيجيايتعرض هلا 

نظمتها الدولة تتيح من خالل للمتضرر احلصول على تعويض وفقا لنظام حمدد وخاص وهذا تطرقنا 

  .أوال وذكر أهم تقسيماته �نيا التأمني تعريف نظامإليه ب

  :تعريف نظام التأمني: أوال  

ميكن حتديد معيار جامع للتأمني نظرا للزوا� الكثرية اليت ميكن أن يعرف �ا كالزاوية  ال 

ختفيف املخاطر عن  هوقتصادية االإخل، فيعرف من الناحية ...جتماعية و التجارية االقتصادية و اال

يعرف �نه ف .2خبصوص خسارة مالية ، أما من الناحية القانونية االحتمال و املشاركة و طريق التحويل

، األخطاروتقسيم اخلسائر الناجتة عن حتققها على املعرضني هلذه  األخطاروسيلة عملية لتجميع 

                                                             
  .14الطيب مسايت ، املرجع سابق ، ص   1
  .223، ص 2014جوان 30، جامعة أدرار ، 29، عددجملة احلقيقةدراسة مقارنة ، شريف حبماوي ، دور التأمني يف تعويض املضرورين جسمانيا ، 2
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 اخلسارة اليت تلحق �ي منهم بدل من ترك الفرد الذي حلقته اخلسارة حبيث يشرتك اجلميع يف حتمل

�نه نظام تعاقدي  لاللتزاماتيتحمل وحده عبئها، كما ميكن تعريف نظام التأمني وفقا للنظرية العامة 

، وقد نص عليه املشرع اجلزائري  1التعاون على ترميم أضرار املخاطر يقوم على أساس معاوضة غايته

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي ‹‹ :ق م �نه  619يف م 

التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عرض مايل آخر يف حال وقوع حادث أو حتقق  أشرتط

   2 .››اخلطر املبني يف العقد ، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية يؤديها املؤمن له للمؤمن

على الرغم من أنه أبرز أشخاص التأمني وهم املؤمن و املؤمن له و املستفيد  فهذا التعريف

انه أغفل اجلانب الفين املتمثل يف  إالووضح عناصر التأمني وهي اخلطر و قسط ومبلغ التأمني ، 

  .043-06رقم القانون نفس التعريف م من ق  2املخاطر ، كما قد أعادت م  تنظيم و إدارة 

  :تأمني�نيا تقسيمات ال

ومن أبرز طرق الذي أنشأت من أجله الغرض  �ختالفتقسيمات التأمني و ذلك  ختتلف 

  :يلي ماكتقسيم التأمني  

  فقا لذلك ميكن أن نقسم التامني إىل نوعني و.من حيث عنصر التعاقد - أ

لضمان حق املضرور يف التعويض فرض املشرع نظام �مني إجباري ، وهذه  :اإلجباريالتأمني 

الصورة من الـتأمني تعد أكثر شيوعا يف الوقت احلاضر ، مبوجبه حتل شركة التأمني جمل املؤمن له يف 

 اختياره، فلم يعد الفرد حرا يف  4سداد ما حيكم به التعويض ضده عند رجوع املضرور عليه �ملسؤولية

                                                             
  .19، ص  1984مصطفى أمحد الزرقاء ، نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيه، د ط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان،   1

 
، )ج ر ج ج ( 13/05/2007واملؤرخ يف  05-07املعدل واملتمم �لقانون ، املتضمن القانون 26/09/1975املؤرخ يف  75/58رقم  األمر  2

  .13/05/2007املؤرخ يف  31عدد 

، مؤرخ  04-06، املتعلق �لتأمينات ، املعدل و املتمم ب ق رقم  1995يناير 25املوافق ل  1415شعبان  23، املؤرخ يف  07- 95أمر رقم   3 

  . 12/03/2006 املؤرخة يف 15 :عددج ، جر  ج 2006فرباير 20املوافق  1427حمرم 21يف 
 اإلنسانيةجملة التواصل يف العلوم القضاء ،  اجتهاددراسة بني تدخل املشرع و  –ب ، إلتزام شركة التامني بتعويض ضحا� حوادث املرور الإبراهيم جع  4

  .177، ص 2012،كلية احلقوق ، جامعة �جي خمتار، عنابة ، ديسمرب  32، ع  االجتماعيةو 
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صلحة العامة فقد أصبحت امل من أجلحتديد احملتوى ، وهذا  الاملتعاقد معه و  اختياريف  الالتعاقد، و 

أكرب من إبقاء على حرية التعاقد و ، خاصة بعد تطور وظيفة   اجتماعيةمحاية الضحا� ذات أمهية 

  .1الدولة وأصبحت تتدخل يف مجيع امليادين

املتعلق �لزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض فقد عنون  15-74 األمرفبمقتضى   

كل مالك مركبة ملزم �كتتاب ": 1فقرة  1حتت عنوان إلزامية التأمني حيث نصت م  األولالباب 

   .2اليت تسببها تلك املركبة للغري األضراريف عقد التأمني يغطي 

التأمني عن حوادث السيارات  إللزاميةلتحقيق التطبيق احلسن  منه املشرع اجلزائري و سعياف

كل شخص خاضع  ":من ق التأمني 190نصت م  فقد فرض بعض العقو�ت ملخالفة ذلك حيث

بس من مثانية أ�م إىل يعاقب �حل 15-74 األمرمن  األوىلالتامني املنصوص عليها يف م  إللزامية

دينار، أو �حدامها فقط إن مل ميتثل  4000دينار جزائري إىل  500ثة أشهر، وبغرامة مالية من الث

 احلال يف جمال الضرائب املباشرة وتدفع حلساب اخلزينة حتصل هذه الغرامة كما هو اإللزاميةهلذه 

املشرع خماطر الكوارث الطبيعية إىل  أخضع، كذلك �لنسبة لتأمني الكوارث الطبيعية فقد  "3 العامة

: " منه  1منه فقرة  1حيث نصت م  412-03 األمر خاللوذلك من  اإلجبارينظام التأمني 

يتعني على كل مالك عقاري مبين يقع يف اجلزائر شخصا طبيعيا كان أو معنو� ما عدا الدولة أن 

  .يضمن هذا التأمني من آ�ر الكوارث الطبيعية األضراريكتتب عقد �مني على 

يتعني على كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا صناعيا أو جتار� أن يكتتب عقد 

يتعني على و . ملنشئات الصناعية و التجارية وحمتواها من آ�ر الطبيعيةيضمن ا األضرار�مني على 

                                                             

  .190-189ص ص املرجع السابق ، ،نظام التعويض عن االضرار اجلسمانية مراد قجايل ،   1
املؤرخ  15األضرار ، ج ج ر ر، عدد املتعلق �لزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض على  30/01/1974املؤرخ يف  15-74األمر رقم   2

  . 230، ص 19/02/1974يف 
  . مرجع سابق، املتضمن قانون التأمينات املعدل و املتمم ،  07-95رقم  ألمرا  3
4
املؤرحة 52 :عددج ، .ج.ر.املتعلق �لكوارث الطبيعية ، ج 2003غشت  26املوافق ل  1424مجادى الثاين 27،املؤرخ يف 12-03األمر رقم   

  . 2003 /08/ 26 يف
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التابعة هلا أو اليت تشرف على  أمالكالدولة املعفاة من إلزام التأمني أن �خذ على عاتقها جتاه 

  ."حراستها

 األضراراله هي مآ�ر الكوارث الطبيعية املذكورة يف أع" :األمرمن نفس  2كما أضافت م  

جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غري عادية مثل الزلزال أو الفيضا�ت  �ملالكرة اليت تلحق املباش

  .1 "أو العواصف أو أي كارثة أخرى

ة مبحض إرادته و أاليت يتعاقد الفرد أو املنش ويشمل كل أنواع التأمني :االختياريلتأمني ا

ختيار كأساس االبد من توافر حرية  الوذلك للحاجة امللحة ملثل هذه التغطية التأمينية ، أي  اختيارهم

وادث الشخصية و �مينات احلريق ، وتعرف أيضا ��ا احلالتعاقد بني شركة التامني و الفرد ك

مها على الك  ختضع حرية التعاقد فيها إىل حكم قانوين جيرب املؤمن أو املؤمن له أو الالتأمينات اليت 

    .3ق التأمينات 44حسب م  2إجراء التأمني

 احتياطيمن ق التأمينات �نه عقد  60و قد عرفته م : األشخاصالتأمني على :�نيا 

يكتتب بني مكتتب و املؤمن ، يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ التأمني يف شكل رأس مال أو ربع يف 

احملدد من العقد للمؤمن له أو املستفيد املعني ، يلتزم بدفع  األجلحالة وقوع حادث أو حلول 

املادة نستخلص أن التأمني على  خالل، من "متفق عليه استحقاقحسب جدول  األقساط

مباله إذن فهو �مني  ال�مني يكون فيه خطر املؤمن منه أمرا يتعلق بشخص املؤمن له  األشخاص

   . 4عليه اتفاق للشخصه أو ملا اإلنسانيقصد به دفع مبلغ من املال إذا تعرض 

ويعرف هذا التأمني على أنه عقد يلتزم مبقتضاه املؤمن  : اجلسمانية األضرارالتأمني على 

يف جسمه أو إىل املستفيد يف  إلصابةمقابل قسط أن يدفع مبلغ التأمني إىل املؤمن له يف حالة تعرضه 
                                                             

  املرجع نفسه، 12-03األمر رقم   1
جامعة  50ملتطلبات ماسرت اكادميي إختصاص قانون خاص، ص عبد العايل روان،احلق يف التعويض على ضوء تطور املسؤولية اإلدارية، مذكرة مكملة  2

  عني متونشت قسم احلقوق
  . املرجع سابق، املتضمن ق التأمينات ،  07-95األمر رقم   3
  .53، ص  2008، اجلزائر  1دار كليك للنشر، ط سعيد مقدم ، التأمني و املسؤولية املدنية ،  4
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اليت يكون املؤمن  الصيدالنيةإىل مصاريف الطبية و افة �إلضإىل وفاة املؤمن له  اإلصابةحال ما أدت 

�دف التأمينات من احلوادث  ":من ق التأمينات  67، وقد نصت م 1اإلصابةله قد أنفقها بسبب 

للمؤمن له أو املستفيد يف حالة وقوع  اجلسمانية إىل ضمان التعويض يف شكل رأس املال أو ربع

املخاطر الصحية لدى الفرد  الصحي ضدقد يكون هذا التأمني و ". 2حادث طارئ حمدد يف العقد

 األمراضجه، وكذلك �مني ضد حوادث العمل و الويشمل تكاليف فحصه و تشخيصه وع

  .3املهنية

 اإلصابةوهذا التأمني غري جائز شرعا ويكون حلالة البقاء و قد يكون هو  : التأمني على احلياة

   .4لدائم و املؤقتا اليت تتسبب يف الوفاة أو العجز 

متاما على التأمني على  األضرارخيتلف التأمني على  .األضرارالتأمني على : �لثا .

، حبيث يكون اخلطر املؤمن منه أمر يتعلق مبال املؤمن له أو مال غريه طاملا كانت فيه  األشخاص

مشروعة تعود عليه من عدم وقوع  اقتصادية بشخصه فكلما كانت للشخص مصلحة المصلحة 

   : و هي نوعان 5خطر معني جاز أن تكون حمال للتأمني

ك يف حالة الألمامن أقدم الصور محاية  األشياءيعد التأمني على   :األشياءالتأمني على 

هذه .احلريقكما كان احلال على البضائع املنقولة حبرا أو يف حالة ضياع الشيء بسبب   املادي،فقدا�ا 

اليت تصيب املؤمن له يف ماله بطريق  األضرارالضما�ت تعددت حىت أصبحت مبرور الوقت تغطي 

حترق مزروعاته أو كان يكون شيئا غري معني بذاته   مباشر كأن حيرتق منزله أو تسرق أمتعته أو

                                                             
  .180مراد قجايل ، ، املرجع السابق ، ص   1
   مرجع سابق،  07-95األمر رقم   2
  .232الشريف محاوي ، املرجع السابق ، ص   3
  .54سعيد مقدم ، املرجع السابق، ص   4
  .45املرجع نفسه ، ص   5
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 إىل 44واد من املنص على ذلك املشرع يف  و 1به الالحقة األخطاركالتأمني على خطر احلريق و 

    .2ق التأمينات 48

سيما يف الإن التأمني عرف تطور كبريا يف جمال املسؤولية املدنية : ن املسؤوليةعالتأمني 

الواقعة على الذمة املالية الشخصية على عاتق  االعتداءاتالشخصية بشكل جيعل عبئ  األخطاء

جتماعي للمخاطر، وقد أصبح �لرغم من التأمني من االجتماعية ، وهو ما يعرف �لتوزيع االاهليئات 

، ويقصد به العقد الذي مبوجبه يؤمن املؤمن  ا�االتاملسؤولية أصبح يف توسع أكثر يف العديد من 

الذي  األضراراليت تلحق به من جراء رجوع الغري عليه �ملسؤولية وذلك بسبب  األضراراملؤمن له من 

عنها قانو� وهذا نوع من التأمني يقوم على �لثة أشخاص  ترب مسؤواليلحقها بدوره للغري واليت يع

أنه يستفيد من  إاليعترب طرفا يف هذا العقد  ال األخرياملؤمن و املؤمن له و املضرور �لرغم من أن هذا 

يكون معينا فهو �مني مل  الإىل أن حمل التأمني يف املسؤولية  �إلضافةالدعوى املباشرة ضد املؤمن ، 

يتحقق بعد حىت يعرف مداها هلذا جند املؤمن له يلجأ إىل تعيني حد أقصى ليطالب به املؤمن إذا 

أ� كان  كامال، وأحيا� أخرى يعهد إىل �مني غري حمدد يعوض مبوجبه تعويضا  3حتققت مسؤوليته

م سنأخذ على سبيل املثال التأمني من والتأمني من املسؤولية يكون ملز  .مدى مسؤوليته اليت حتققت 

جيب :" املتعلق �لتأمينات على أنه 07-95رقم  األمرمن  167املسؤولية الطبية، حيث نصت م 

املمارسني  الصيدالينعلى كل مؤسسات الصحية املدنية وكل أعضاء السلك الطيب و الشبه طيب و 

  "4 مرضاهم و إجتاه الغري اجتاهملدنية املهنية مسؤوليتهم ا حلسا�م اخلاص ، أن يكتتبوا �مينا لتغطية

  جتماعياالالتأمني اخلاص و التأمني : رابعا

  .كل منها   الغرض من وجود �ختالف االجتماعيخيتلف التأمني اخلاص و  .

                                                             
  . 46سعيد مقدم ، ااملرجع السابق ، ص   1
  مرجع سابق،  07-95األمر رقم   2
  .47سعيد مقدم ، املرجع السابق، ص   3
  . ، املتضمن ق التأمينات، أشري إليه سابقا 07-95أالمر رقم   4
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،  1ويقوم التأمني هنا على أساس جتاري أي بغرض حتقيق الربح :التأمني اخلاص أو التجاري

لدى شركات التأمني أو الضمان التجاري ، و جيري هذا النوع  اإلنسانوهذا النوع من التأمني ينشده 

من التأمني بصورة تعاقدية بني الشركة وطالب التامني أن تدفع للمؤمن أو املضرور عند حتقق اخلطر 

إىل حصول  �إلضافةة ، مبلغا معينا مبقابل أن يتعهد املستأمن فدي ع أقساط �مني يف مواعيد احملدد

  . 2لديها الشركة املؤمنة سعر فائدة نتيجة توظيف مبالغ املتجمعة

، أي ال يهدف إىل  اجتماعيةويقوم هذا التأمني على أساس أهداف  :االجتماعيالتأمني 

اليت  األخطارحتقيق غاية مالية رحبية أي أنه يهدف إىل محاية الطبقات الضعيفة يف ا�تمع من 

يف حدوثها وال قدرة هلم على محاية أنفسهم منها ، وعاد ة ما يكون  إلراد�ميتعرضون هلا وال دخل 

واجلدير �لذكر أن الضمان   3اآلمرة بقواعده هذا النوع من التأمني إجبار� أي يتدخل املشرع لفرضه 

لى أنه جمموعة من أعم و أمشل حيث يعرف ع فاألولجتماعي االخيتلف عن التأمني  االجتماعي

 األخطار �ستثناءجتماعية اال األخطارمن  األفراداليت �دف إىل محاية  االجتماعيةالتأمينات 

   . 4خزينتها قتصادي أو اليت تتكفل �ا الدولة مباشر ة من االاخلاضعة لنظام التأمني 

نتساءل على مدى جناعة  ومبا أننا نبحث عن ضما�ت قانونية تكفل تعويض للمتضرر فإننا 

يف ضمان حقوق املتضرر من األخطار االجتماعية ؟ من هنا تدخلت الدولة حماولة إجياد  التأمني هذا

حلول أخرى من شأ�ا إعطاء ضمانة حقيقة للمتضرر من األخطار االجتماعية متكنه من احلصول 

  .فيما سيأيت  هولسنتناعلى التعويض يف ظل انعدام املسئول عن تلك األخطار وهذا ما 

  تكفل الدولة �لتعويض: الفرع الثاين 

                                                             
  .64، ص  2006، مصر ، التأمني ، د ط ، دار اجلامعية  إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه ، مبادئ  1
  .175اجلسمانية يف التشريعات اخلاصة ، املرجع السابق ،ص األضرارمراد قجايل ، نظام التعويض عن   2
  .52إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه ، املرجع السابق ، ص   3
  .214مراد قجايل ، نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية يف التشريعات اخلاصة ، املرجع السابق ،ص  4
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 األحوالدائما يف كل  حاليعترب  الالتعويض الذي حيصل عليه املضرور يف إطار التأمينات إن 

قد يتخلف شرط من شروط التأمني أو يسقط حقه يف التعويض مما جيعل املضرور يف حرية من ف، 

غري مغطاة �لتأمني  ألخطارفماذا إذا تعرض  يف حاالت معينة،  التأمني هذا يف حالة اكتتاب ، أمره 

الدولة بصناديق  توهنا يكون تدخل ،، هنا �يت دور الدولة لتدخل بشكل مباشر للتكفل �ملضرورين

  . 1خاصة أو بواسطة ميزانيتها

  الصناديق اخلاصة  -أوال

يتحصل املضرور عن تعويض من عند املسؤول فأنشأت الدولة  ال األحواليف الكثري من 

صناديق خاصة حبيث تتكفل فيها �ملضرورين بشكل أساسي ، وتعرف هذه الصناديق على أ�ا عبارة 

تقبلها عادة شركات التأمني أو تلك اليت ترى  الاليت  األخطارعن نظام يتوىل عمليات التأمني ضد 

، و�لتايل سنتطرق يف هذا الفرع إىل صناديق تعويض ضحا� حوادث املرور  2بنفسها مزاولتهااحلكومة 

  .البيئية األضرارإىل الصناديق اخلاصة بتعويض  األخريو يف  اإلرهابمث إىل ضحا� 

  صندوق تعويض ضحا� حوادث املرور - أ

لقد أنشأ هذا الصندوق �دف تعويض املتضررين جسمانيا من حوادث املرور أو ذوي حقوقهم  .

تعويضات املمنوحة يتوىل صندوق مهمة حتمل كل أو جزء من ال":  103- 04من املرسوم  4تنص م 

ادث اجلسمانية اليت تتسبب يف وقوعها سيارات ، إذ ا كان املتسبب يف احلادث إىل ضحا� احلو 

الضمان أو كانت تغطيته غري كافية أو غري مؤمن و يتبني أنه غري قادر على  و مسقوط عنهأ جمهوال

                                                             
  .31دمحم بن أوذية ، املرجع السابق ، ص   1
،  19، األكادميية لدراسات االجتماعية و اإلنسانية ، ع  -صناديق التعويض منودجا –ميلود قايش ، النظام القانوين لتعويض عن االضرار البيئية   2

  .136،ص 2018قسم العلوم االقتصادية و القانونية ، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ، جانفي 
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 اإللزاميالتأمني  ألغراضو كمكمل  كاحتياطي، و �لتايل فإن الصندوق يعترب  1 "الوفاء جزئيا أو كليا

  . 2األصلو هو 

  : ـ.اإلرهابصندوق تعويض ضحا� - ب

يتمثل يف اجلرائم  األخريةإن أبرز ما تعاين منه ا�تمعات و الدول عرب ربوع العامل يف السنوات 

و السلم وأصبحت تشكل خطرا مؤكدا على  األمنة و�تت �دد اليت أخذت أبعاد خطري  اإلرهابية

ت فكرة و السلم الدوليني برز  منألاالدول بتحقيق  انشغالا�م ، ومع يف حيا�م وممتلك األشخاص

  .3تيجة ما أصا�م من أفعال إرهابيةاحلصول على تـعويضات فعلية وسريعة ن متكني الضحا� من 

من املرسوم التشريعي رقم -  145مبقتضى م  اإلرهابفقد أنشئ صندوق تعويض ضحا�  

ية و املادية املرتتبة اجلسد األضرار، حيث يتكفل �ملعاشات ورأس مال التعويض و كذلك  18- 93

و، يتوىل مبقتضى أحكام املرسوم  ....."4 وفق الشروط املنصوص عليها اإلرهاب على أعمال

ولصاحل ذوي  اإلرهابتسديد خمتلف التعويضات املقررة لفائدة ضحا�  475- 99التنفيذي رقم 

  .6تماعيجاال لإلدماجرأس مايل إمجايل أو مساعدة مالية  حقوقهم يف صورة معاش شهري أو 

  البيئية األضرارصندوق تعويض  -ب

                                                             
السيارات وحيدد قانونه  املتضمن إنشاء صندوق ضمان 2004أبريل  05صفر املوافق ل  15، املؤرخ يف  103-04املرسوم التنفيذي رقم   1

  .2004 /04/ 07املؤرخة يف ،  21 :عددج ، .ج.ر.، ج األساسي
، جامعة أبو بكر  2، ع  ا�لة اجلزائرية ل ق البحري و النقلحليمة حوالف ، مسؤولية الدولة عن تعويض حوادث السيارات الغري مؤمن عليها ،   2

  .158، ص 2014نوفمرب 01بلقايد ، تلمسان ، 
، كلية  3، ع  2، مج  ا�لة األكادميية للبحوث القانونية اإلرهابيةالقانوين لرتتيب مسؤولية الدولة عن تعويض اجلرائم  األساسموسى ديش ،   3

  .665غواط ، ص احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة عمار ثليجي ، اأال
 :ددعج ،.ج.ر.، ج 1994انون املالية ل يتضمن ق 1993ديسمرب 29املوافق ل  1414رجب  15، مؤرخ يف  18-93املرسوم التشريعي رقم   4

  . 1994ر/12/ 31 املؤرخة يف ،  88
يتعلق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني  1999فرباير  13املوافق ل  1419شوال عام  25، املؤرخ يف  47-99املرسوم التنفيذي رقم   5

املؤرخة ،  9 :عددج ، .ج.ر.املادية اليت حلقت �م نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب ، جضحا� األضرار اجلسدية أو 

  .1999 /02/ 17 يف 
  . 28ص ، 2017جويلية  01، 1ع  حوليات جامعة اجلزائر ، ، ، تطور احلق يف التعويض بتطور الضرر وتنوعهعلي فياليل   6
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، و هو يعترب حساب خاص 1 1992إنشاء هذا لصندوق مبوجب قانون املالية لسنة لقد مت  

للخزينة تتصرف فيه الوزارة املكلفة �لبيئة ، حيث يستخدم هذا الصندوق كوسيلة تقنية لتصدي 

مشاكل التلوث البيئي و يتجمع على مستواه كافة املوارد الضرورية مهما كانت طبيعتها ونوعها 

لصندوق نذكر الغرامات املفروضة وختصيصها ملواجهة تكاليف احلماية البيئية، ومن مصادر متويل هدا ا

على املخالفات املتعلقة �لتشريع والتنظيم البيئي و اهلبات والوصا� الوطنية والدولية والتعويضات 

  . 2خطرية يف البحر الناجتة عن حوادث التلوث الناجتة عن تفريغ مواد كيماوية 

  التعويض من ميزانية الدولة- �نيا 

 األشخاصاملتعلق مبنح التعويضات لصاحل  47 - 99من املرسوم  49و م  21مبقتضى م 

اجلسمانية و املادية اليت حلقت �م نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت  األضرارالطبيعيني ضحا� 

يث يعترب املعاشات اخلدمة تعويضا مستحقا ، حب3مكافحة اإلرهاب ولصاحل ذوي حقوقهميف إطار 

، أما املعاشات تهأو يف إطار مكافح اإلرهايبراء العمل ن املتويف جاملوظف أو العو  لذوي حقوق

اجلسدية اليت  األضرارالعموميون عن  األعوانتعويضات مستحقة للموظفني و  �عتبارهاالشهرية 

على عاتق اهليئة  اإلرهابنتيجة عمل إرهايب أو حادث وقع يف إطار مكافحة  و، �ا اأصيبو 

 125- 02من املرسوم الر�سي رقم  09جتزئة للدولة كما تنص م  األخريةاملستخدمة كون هذه 

 أطفاالبعنوان ميزانية الدولة معاشا شهر� عندما يرتك اهلالك  تقاضى ذوي حقوق الضحا� املتوفنيي":

                                                             
 /12/ 31 املؤرخة يف ،  70 :ددج ، ع.ج.ر.،ج 1991ديسمرب  30املوافق ل  1412مجادى الثاين  23املؤرخ يف  1992ق املالية سنة   1

1991.  
  .139ميلود قايش ، املرجع السابق ، ص   2
اليت حلقت �م نتيجة أعمال املتعلق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحا� األضرار اجلسدية أو املادية  47-99املرسوم التنفيذي رقم   3

  إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، سابق اإلشارة إليه



ضمانات حمایة المتضرر في أحكام المسؤولیة اإلداریة بدون خطأ                 الفصل الثاني            
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يف تسديد بعض  تماعيجاال، كما وقد يستعني الدولة مبصاحل صناديق الضمان  "1 كانوا يف كفالته

  .دوق بصرف التعويض حلساب اخلزينة العامةالتعويضات فيكلف صن

  

  

  

  

                                                             
اليت رافقت احلركة  األحداث، الذي حيدد حقوق ضحا�  2002أبريل  7املوافق ل  1423حمرم  24، املؤرخ يف  125 - 02ملرسوم الر�سي رقم   1

،  2006غشت15املوافق ل  1427رجب  20املؤرخ يف  269-06من أجل إستكمال اهلوية الوطنية املعدل و املتمم �ملرسوم الر�سي رقم 

  . 16/08/2006 املؤرخة يف ،  21 :ددج ، ع.ج.ر.ج
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إن ما ميكن أن نستخلص من خالل تطرقنا إىل ضما�ت القانونية للحماية حقوق املتضرر يف 

تطور الفكر القانوين خضم تطور املسؤولية وما أجنر عنه من إختالف يف أسسها وآليا�ا هو أن 

كل الدميقراطية واحلر�ت العامة وحقوق اإلنسان   وظهور الدولة احلديثة وانتشار املبادئ اليت تدعو إىل

وأصبحت الدولة احلديثة ختضع للقانون وملبدأ الشرعية،  تطور يف مفهوم السيادة ه نتج عنذلك ،

بداية األمر، حيث كان نطاق هذه املسؤولية يف حدود أعمال التسيري  تقررت هذه املسؤولية جزئيا يفف

وكان األساس القانوين هلذه  .انت حمصنة من رقابة القضاءهاته األخرية ك دون أعمال السيادة

، اليت عرفت تغري مرحليا بظهور ) العالقة السببية فعل غري مشروع ، ضرر،(املسؤولية هو نظرية اخلطـأ 

 وفقا لذلك  كرستففكرة التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي من قبل جملس الدولة الفرنسي 

الفصل بينهما الذي كان سائدا ،  أملبد خالفااخلطاءين بعدما كانت تناقضيه عالقة انسجامية بني 

خيارات للمطالبة �لتعويض عدة  للمتضرر تحاليت أ�،  األخطاءنظرية اجلمع بني  األمر مسح بربوز

أدى إىل  اتوسعويف مواجهة عسر املوظف العام ، هذه النظرية بدورها عرفت  جلرب الضرر أمام القضاء

إحداث تعايش بني املسؤوليات  يف وجود خطأ  تاجلمع بني املسؤوليات حبيث أفرز  ظهور قاعدة 

  .واتسعت معه ضما�ت املتضرر �ختالف صفته  شخصي واحد مرتبط �لوظيفية

 ونتيجة لقصور نظرية املسؤولية على أساس اخلطأ يف محاية حقوق األفرادرغم كل هذا إال أنه 

من طرف املتضرر من  إثبات اخلطأاملتجددة وما نتج عنه من صعوبة أنشطة اإلدارة  املتضررين من

مبتدد وتوسع نشاطا�ا مسؤولية اإلدارة متددت . جهة، ومن جهة �نية ما يشكله غياب اخلطأ أصال 

وهو ما يعرف بنظرية  اصبحت تتحمل تعويض املتضريني دون النظر لوجود ركن اخلطأ من عدمه 

يف إرساء أسسها القانونية ووضع قواعدها وتطوير مبادئها  ساعد اليتبدون خطأ و اإلدارية املسؤولية 

، ونية واجتهاداته القضائيةاملشرع اجلزائري يف نصوصه القان منهوهو مأخذ  القضاء اإلداري الفرنسي

  .وهو محاية قانونية لضحا� األضرار مهما كان مصدرها

ونظر لتطور التكنولوجي والصناعي واستخدام اآلالت بشكل واسع وما قابله من تطور يف 

األفكار االجتماعية خاصة فكرة التضامن االجتماعي، أصبح قيام مسؤولية اإلدارة وفقا لألسس 
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التقليدية غري كايف وإجحاد يف حقوق املتضرر خاصة غي وجود ما يعرف  �ألخطار االجتماعية 

فظهرت فكرة التضامن االجتماعي كطريق لتوزيع اجلماعي واملباشر لبعض األخطار اجلماعية  املختلفة،

إىل ظهور وسائل مجاعية للتعويض من أجل  مما أدى ،حتققها عندائر سخل� وتصيبهاليت �دد االنسان 

  .كان هلا دور مكمل للمسؤولية املدنيةف توزيع عبئ الضرر على ا�تمع

واالجتهاد القضائي، دورا مهم يف إرساء دعائم جديدة حتكم اإلطار العام لتشريع وقد كان 

ملسؤولية الدولة يف حدود معقولة تستجيب ملبادئ العدالة واإلنصاف والتضامن واملساواة يف حتمل 

  .األعباء

  :واعتمدا على ما سبق يف هاته الدارسة واليت خنلص من خالهلا إىل ما يلي وعليه 

  : النتائج

أن للقضاء اإلداري كان له الدور البارز خاصة حني أقر قاعدة اجلمع بني األخطاء اليت أ�حه  -

لتعويض وفقا ملا يراه مناسبا وجتنبا � بني املوظف أو اإلدارة يف املطالبةللمتضرر حرية اختيار 

ضمانة للمتضرر يف  تإلعسار املوظف ، يف حني كان إلقرار قاعدة اجلمع بني املسؤوليا

 . صوله على التعويض من اإلدارة حىت وإن كان اخلطأ يعد خطأ شخصيا من املوظف العامح

، اإلداريةالعام يف املسؤولية  األصلجيعل منها  البفكرة املسؤولية القائمة بغري خطأ  األخذإن  -

 اإلدارةالعام وهو قيام مسؤولية  األصلمن  االستثناءعلى سبيل  احلاالتبعض  وإمنا يعتد �ا يف

يف  لألفراداحلالة له ما يربره، وهو حتقيق العدالة �لنسبة  يف هذه واالستثناءعلى أساس اخلطأ، 

اخلطأ جمحفا �م متنافيا مع  يكون فيها تطبيق قواعد املسؤولية القائمة على أساس حاالت

 .ترهق كاهل اخلزينة العمومية  المالية حىت  العتباراتمبادئ العدالة، وكذلك 
يف أسس قيام املسؤولية اإلدارية واملبادئ اليت تستند إليها يعد ضمانة قانونية  أن التنوع -

حقيقة للمتضرر يعتمد عليها يف املطالبة �لتعويض بعدما كان عليه إثبات اخلطأ والعالقة السببية 

بني اخلطأ والضرر أمرا يثقل كاهله، تغري إىل إعفائه من إثبات اخلطأ وأصبح هذا األخري ليس 

ا وفقا لنظرية املخاطر وتوسع األمر يف إطار الدولة املتدخلة يف ظل تغري املناحات شرط

 .االقتصادية واالجتماعية لتتكفل الدولة �لتعويض وفقا آلليات ووسائل نظمتها من أجل ذلك 
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  : االقرتاحات

للبريوقراطية بداية مبا ميكن أن نسميه بيئة خصبة  إقرتحاتناأن تتعلق  بنا األجدرنرى أنه من 

لقوة  ةاحلائز  لقضائيةمقنن قانو� وهذا وجنده يتجلى يف إمتناع اإلدارية على تنفيذ األحكام والقرارات ا

  .لذلك قانونية الشيء املقضي فيه دون وجود مربرات 

فبالعودة إىل النصوص القانونية احملددة لكفيات إستفاء ديون اإلدارة املقرر مبوجب أحكام 

كو�ا وإن أحالت   ،جندها جمحفة يف حق املتضرر منها واليت إمتنعت اإلدارة عن تنفيذهاقضائية �اية 

هذا األخري إىل اخلزينة العمومية ألستفاء حقه إال أنه رتب عليها إجراءات قانونية معقدة أثقلت كاهله 

كات شر ملا تضمنته من أعباء وأجال قانونية تؤثر سلبا خاصة على املتضررين من فئة أصحاب ال

النصوص واآلليات ملا يتناسب واألهداف العامة القائمة  هعادة النظر يف هذواملقاوالتية، وعليه وجب إ

  .على حتقيق التوازن بني املصاحل العامة ومصاحل األفراد

مبا توصل إليه املشرع من هي تلك املتعلقة إليها ومن االقرتاحات كذلك اليت وجب اإلشارة 

ذي تتميز به ، وعدم األفراد من املخاطر االجتماعية نظرا لطابعها اخلاص الدف حلماية يهقانون سن 

  .توقعها 

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية  83/13من القانون  06نص املادة ب يما يتعلقفف

يعترب كحادث عمل كل حادث اجنرت عنه « : تنص على واليت نرى أنه جيب أن تعدل، حيث أ�ا 

وجند أن اشرتاط صفة » عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ يف إطار عالقة عمل �جتةإصابة بدنية 

املفاجأة �إلصابة اجلسدية حىت يعترب حادث عمل، من شأنه أن يرتك ضحا� حوادث العمل من 

 .دون تعويض، وخاصة يف حالة حدوث اإلصابة نتيجة فعل غري مفاجئ أو مرض غري مهين
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  قائ�ة ال��ادر وال��اجع

  املصادر :أوال 

  :  القانونيةالنصوص  -

  .،املعدل واملتمم 1996لسنة  الدستور اجلزائري -  ) أ

  :  القوانني العادية واألوامر واملراسيم التشريعية -)ب    

 يتضمن حوادث العمل واألمراض املهنية ج رج  02/07/1983مؤرخ يف  13- 83 القانون

  .28: ج عدد

  ج ر ج ج عدد ( املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف  90/25القانون رقم

  ).1990/ 18/11  املؤرخة يف 49

   رج ج عدد .ج( املتضمن القانون املدين  2005يونيو  20املؤرخ يف  10-05القانون رقم

  ). 26/06/2005املؤرخة يف  44

  املتضمن قانون تنظيم السجون  2005فرباير سنة 06املؤرخ يف  04- 05القانون رقم

  .2005/ 06/02املؤرخة يف 12:وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،ج ر ج ج عدد

 37:ج ر ج ج عدد(املتعلق �لبلدية  22/06/2011املؤرخ يف  11/10 رقمقانون ال 

  .) 03/06/2011املؤرخة يف 

  املتضمن قانون  1966يونيو  08املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66األمر

  .) 24/12/2006،املؤرخة يف 84ج ر ج ج عدد(العقو�ت املعدل واملتمم، 

  املتعلق �لزامية التأمني على السيارات وبنظام  30/01/1974 املؤرخ يف 15-74األمر رقم

  .)19/02/1974املؤرخ يف  15ج ج ر ر، عدد (التعويض على األضرار ، 
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  واملتعلق بدعاوى التعويضات واجلماعات احمللية  1975ديسمرب 15املؤرخ يف  75/83األمر

  .)26/12/1975املؤرخة يف  103: ج رج ج عدد(وبعض املؤسسات العمومية 

  املتضمن قانون التأمينات املعدل و املتمم  07- 95األمر رقم ،.  

  2003غشت  26املوافق ل  1424مجادى الثاين 27،املؤرخ يف 12- 03األمر رقم 

  .) 2003/ 08/ 26املؤرحة يف 52: ج ، عدد.ج.ر.ج(لكوارث الطبيعية ، املتعلق �

  العام للوظيفة  األساسياملتضمن قانون   15/07/2006املؤرخ يف  03- 06األمر رقم

  ) . 16/07/2006املؤرخ يف  46ج ر ج ج عدد (العامة 

  29املوافق ل  1414رجب  15، مؤرخ يف  18- 93املرسوم التشريعي رقم 

، املؤرخة يف   88: ج ،عدد.ج.ر.ج(،  1994يتضمن قانون املالية ل  1993ديسمرب

  .) 1994ر/12/ 31

  : املراسيم الر�سية-)ج

  2002أبريل  7املوافق ل  1423حمرم  24، املؤرخ يف  125 - 02ملرسوم الر�سي رقم ا 

اهلوية الوطنية  استكمال، الذي حيدد حقوق ضحا� األحداث اليت رافقت احلركة من أجل 

املوافق ل  1427رجب  20املؤرخ يف  269-06املعدل و املتمم �ملرسوم الر�سي رقم 

  .)16/08/2006، املؤرخة يف   21: دج ، عد.ج.ر.ج(،  2006غشت15

  :املراسيم التنفيذية -)د

  املؤرخة يف  10:ج رج ج عدد ( 1997فيفري 12املؤرخ يف  49-97املرسوم تنفيذي رقم 

1997.(  

  فرباير  13املوافق ل  1419شوال عام  25، املؤرخ يف  47- 99املرسوم التنفيذي رقم

طبيعيني ضحا� األضرار اجلسدية أو املادية ال األشخاصيتعلق مبنح تعويضات لصاحل  1999
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اليت حلقت �م نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب ، 

  .)1999/ 02/ 17، املؤرخة يف   9: ج ، عدد.ج.ر.ج(

  املتضمن إنشاء صندوق  2004أبريل  05، املؤرخ يف  103-04املرسوم التنفيذي رقم

/ 04/ 07، املؤرخة يف  21: ج ، عدد.ج.ر.ج(ضمان السيارات وحيدد قانونه األساسي ، 

2004.(   

  راجع امل:�نيا

  

  :الكتب -1

  

  .2006،  ، مبادئ التأمني ، د ط ، دار اجلامعية ، مصرإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه  )1

، ، املنازعات اإلدارية ، ترمجة فـائز أجنـق وبيـوض خالـد ، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـةأمحد حميو  )2

2008  .  

  .2014،اجلزائر ، 03دار هومة،ط، اإلداريالوجيز يف القضاء  عبد هللا ،بومحيدة عطا هللا )3

عمـــــان ، ،1،طالعمــــل والتعـــــويض عنهــــا، دار الثقافـــــة للنشــــر والوزيـــــع  إصـــــا�ت، رامــــي �يـــــد )4

2010.  

  . 1994،قانون املسؤولية اإلدارية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،رشيد خلويف  )5

، الكتـاب ) قضـاء التعـويض وطـرق الطعـن يف األحكـام ( ، القضـاء اإلداريسـليمان لطمـاوي  )6

  .1986القاهرة ، –الثاين ، ملتزم الطبع والنشر ، دار الفكر العريب 

الشخصـي واخلطـأ املرفقـي يف القـانونني املـدين واإلداري ، املوسـوعة احلديثـة ، اخلطـأ مسري دنون  )7

  ،لبنان  للكتاب

، املفهـوم القـانوين لرابطـة السـببية وانعكاسـاته يف توزيـع عبـئ املسـؤولية عادل جـربي دمحم حبيـب )8

  .2003االسكندرية ،  ،1املدنية، دار الفكر اجلامعي، ط
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 –، قرينة اخلطـأ يف جمـال املسـؤولية اإلداريـة ، دار الفكـر اجلـامعي عبد الرؤوف هاشم بسيوين  )9

  .2007، 01اإلسكندرية طبعة 

  .2010  ،، اجلزائر 3الفعل املستحق للتعويض، موفم للنشر، ط :، االلتزاماتعلي فياليل )10

،ديــوان املطبوعــات ) دراســة �صــيلية، حتليليــة ومقارنــة(نظريــة املســؤولية اإلداريــةعمــار عوابــدي  )11

  .2007 ،03اجلامعية ، اجلزائر، ط 

جملــس الدولـــة ، اجلــزء األول ، دار هومـــة قضـــاء يف  ى، املنتقــحلســني بـــن الشــيخ آيـــت ملــو�  )12

  .2006،  4،طاجلزائر

ـــن شـــيخ آث ملـــو�  )13 الكتـــاب األول املســـؤولية علـــى (، دروس يف املســـؤولية اإلداريـــة حلســـني ب

   .2006 ،اجلزائر، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، ) أساس اخلطأ 

 بـــدوناملســـؤولية  التـــاينالكتـــاب (دروس يف املســـؤولية اإلداريـــة حلســـني بـــن شـــيخ آث ملـــو� ،  )14

  .2006 ،، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر) خطأ 

الــــــوجيز يف املنازعــــــات اإلداريــــــة ،دار العلــــــوم للنشــــــر والتوزيــــــع ،اجلزائــــــر ، دمحم الصــــــغري بعلــــــي  )15

،2005. 

دراسـة (املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة وتطبيقا�ـا يف القـانون اإلداري ،  مسعود شيهوب )16

  2000 اجلزائر ، ) د.ط(ديوان املطبوعات اجلامعية ،) مقارنة 

وتطبيقا�ــا يف القــانون اإلداري ، ديــوان املطبوعــات  ، املســؤولية عــن املخــاطرمســعود شــيهوب )17

  2000اجلامعية اجلزائر، 

، نظـام التـأمني حقيقتـه والـرأي الشـرعي فيـه، د ط ، مؤسسـة الرسـالة ،  مصطفى أمحد الزرقاء )18

  198بريوت ، لبنان، 

 2008، دار كليك للنشر، اجلزائر ،  1، التأمني واملسؤولية املدنية، طمقدم سعيد )19

 ،نظــام التعــويض عــن االضــرار اجلســمانية يف التشــريعات اخلاصــة ، دار اخللدونيــةمــراد قجــايل،  )20

  .2017اجلزائر 
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   1998، لبنان، 02،ط  2، القانون اإلداري العام ،جيوسف سعد هللا اخلوري )21

:أطروحات ومذكرات جامعية  -2  

 اليل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجليأطروحة دكتوراه يف القانون  : خالد سر�ح )1

 اليابس، سيدي بلعباس

أطروحة دكتوراه يف ، "احلق يف السالمة اجلسدية انتهاكنظام التعويض عن "  :قجايل مراد )2

  .2014،جامعة اجلزائر و العلوم السياسية  ، كلية احلقوق القانون

، مذكرة مكملة لنيل  "املسؤولية اإلدارية بدون خطأ واهم تطبيقا�ا" :بريك عبد الرمحان )3

جامعـــة احلــــاج خلضــــر كلية احلقوق والعلوم السياسية ،ة املاجستري يف العلوم القانونية ،شهاد

  .2011-�2010تنــــة،  -

مذكرة من أجل احلصول على ،"الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية اإلدارية"محيش صافية )4

، بن يوسف بن خدة ، كلية احلقوق ،  1شهادة املاجيستري ، جامعة اجلزائر 

2011/2012 .  

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف "تطور نظام مسؤولية اإلدارة العمومية " :زهري عمور )5

القانون العام ، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة العريب بن املهيدي، أم البواقي، 

2008/2009 .  

مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت يف " مسؤولية املستشفيات يف ا�ال الطيب :"  عمريي فريدة )6

 /04/07اجلزائر ، –سؤولية املهنية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو قانون امل

  ،مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت" احلماية القانونية للعامل من األخطار املهنية،"  :قالية فريوز )7

 .2012تيزي وزو، مولود معمري ، جامعة والعلوم السياسية ، كلية احلقوق
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التعويض عن األخطاء الشخصية واملرفقية يف القانون  " : إسيلني نصرية و كركار مرمي )8

كلية   ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ،)مسؤولية املستشفى منوذجا( "اإلداري

   احلقوق والعلوم السياسية ، قسم العام ، جامعة عبد الرمحان مرية جباية

 مذكرة لنيل شهادة" املسؤولية اإلدارية النامجة عن أضرار األشغال العمومية"،  براهيمي مباركة )9

، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ز�ن عاشور ، اجللفة  ماسرت،قسم دولة ومؤسسات 

،2017/2018 

مذكرة مقدمة لنيل  "ولة عن التعويض عن اخلطأ القضائيالد مسؤولية"  :رمحاين غنية )10

شهادة ماسرت أكادميي ، كلية احلقوق والعلوم اإلنسانية جامعة قاصدي مر�ح ورقلة ، 

2013-2014 .  

، مذكرة مكملة "احلق يف التعويض على ضوء تطور املسؤولية املدنية "،عبد العايل روان )11

يب، عني ملتطلبات ماسرت اكادميي، قانون خاص، قسم احلقوق، مركز اجلامعي بلحاج بوشع

 2019-2018متونشت ،

املسؤولية االدارية النامجة عن األضرار األشغال العمومية يف التشريع "  لوصيف أحالم )12

 ،جامعة دمحم خيضر،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي ، كلية احلقوق "اجلزائري

 .2014بسكرة ، 

مذكرة مكملة ملقتضيات نيل شهادة  " اإلداريةاملسؤولية   :"مربوكي عبد احلكيم )13

-2013جامعة دمحم خيضر بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، قسم احلقوق ، املاسرت 

2014. 

نظام تعويض االضرار اجلسمانية الناشئة عن حوادث املرور يف " ، زرقط سفيان )14

، مذكرة لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء ، جملس قضاء أم البواقي ، الدفعة الثانية "اجلزائر

  .2001/2004عشر 
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، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة "التعويض يف املسؤولية اإلدارية  " :نوار عياش )15

  . 2011العليا للقضاء ، سنة

  : ا�الت القضائية -4

 ا�لة القضائية للمحكمة العليا.   

 2003سنة    3جملة جملس الدولة ،عدد.  

  :املقاالت  -5

دراسة بني تدخل  –، إلتزام شركة التامني بتعويض ضحا� حوادث املرور  بالإبراهيم جع )1

،كلية  32، ع  االجتماعيةو  اإلنسانيةاملشرع و إجتهاد القضاء ، جملة التواصل يف العلوم 

  .2012احلقوق ، جامعة �جي خمتار، عنابة ، ديسمرب 

، مسؤولية الدولة عن تعويض حوادث السيارات الغري مؤمن عليها ، ا�لة  حليمة حوالف )2

نوفمرب 01، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،  2اجلزائرية ل ق البحري و النقل ، ع 

2014.  

مداخلة يف ، )احلماية االجتماعية بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر (،زيرمي نعيمة )3

جتارب الدول –التطور  وأفاقالصناعة التأمينية، الواقع العملي  :بعنوان لتقى الدويل السابع امل

- 03يومي املنعقد الشلف،  ،جامعة حسيبة بن بوعلي،كلية العلوم االقتصادية   –

04/12/2012.  

االطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكله  ( الطيب مسايت )4

مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األمس  :بعنوان ندوة  مداخلة يف )العلمية

 26يوم  ،جامعة سطيف 25النظرية والتجربة التطبيقية، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية،

  .2011افريل 
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 1، ع  1، تطور احلق يف التعويض بتطور الضرر وتنوعه، حوليات جامعة اجلزائر يلعلي فيال )5

  .2017جويلية  01، اجلزائر 

 ،)بني نظامها يف اجلزائر ومصر –قراءة يف نظام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ (، قر�ش مجال )6

   .2017،نوفمرب  04لة الدراسات القانونية املقارنة ، العدد جم

ا�لة  اإلرهابيةالقانوين لرتتيب مسؤولية الدولة عن تعويض اجلرائم  األساس،  موسى ديش )7

، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة  3، ع  2األكادميية للبحوث القانونية ، مج 

  .غواط عمار ثليجي ، أال

،  -صناديق التعويض منودجا –البيئية  األضرار، النظام القانوين لتعويض عن  ميلود قايش )8

، قسم العلوم االقتصادية و القانونية ،  19األكادميية لدراسات االجتماعية و اإلنسانية ، ع 

  . 2018جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ، جانفي 
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