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ملخص:
من خبلل هذه الورقة البحثٌة تم دراسة موضوع المسإولٌة اإلدارٌة بؽٌة التطرق إلى نظامها القانونً وأحكامها
فً التشرٌع الجزائري ،حٌث تمثلت إشكالٌة الدراسة تساإل مفاده :ما مدى مسإولٌة اإلدارة عن األضرار التً
تحدثها من خبلل التشرٌع الجزائري؟ ،وقد تم اإلعتماد فً سبٌل اإلجابة عن هذا التساإل مقاربة منهجٌة تعتمد
على الوصؾ والتحلٌل بالتعرض لمختلؾ النصوص القانونٌة واآلراء الفقهٌة واإلجتهادات القضائٌة ذات الصلة
بالموضوع.
ومن جملة النتائج المتوصل لها من خبلل هذه الورقة البحثٌة:
 أن القضاء اإلداري أخذ بعٌن االعتبار معٌار صفة الضحٌة ،الذي ٌعتبر األساس القانونً إلقرار
المسإولٌة.
 أن األضرار الواقعة على الؽٌر تقوم على أساس المخاطر.
أوجد المشرع الجزائري أسااس قاانونً لجبار االضارار التاً تساببها اإلدارة فاً األشاؽال العمومٌاة ماثبل،
عن طرٌق رفع دعوى التعوٌض اإلدارٌة.
 تضمن دعوى التعوٌض اإلدارٌة لرافعها النتضرر حق المطالبة بحقوقه فور لجوئه للقضاء ،حٌاث ال ٌاتم
منح التعوٌض إال بعد ثبوت استحقاقه.
الكلمات المفتاحٌة :الخطؤ ،المخاطر ،الضرر ،المسإولٌة اإلدارٌة ،المنازعة اإلدارٌة.
Abstract:
Through this research paper, the issue of administrative responsibility was studied in order to
address its legal system and provisions in the Algerian legislation, where the problem of the
study was a question: to what extent is the administration responsible for the damages that it
causes through Algerian legislation ?, and in order to answer this question, an approach was
adopted. A methodology based on description and analysis by examining the various legal
texts, jurisprudential opinions and jurisprudence related to the topic.
Among the results reached through this research paper:
 The administrative judiciary took into consideration the criterion of the victim's status,
which is the legal basis for establishing responsibility.
 That the damage to others is based on risk.
 The Algerian legislator created a legal basis for reparation for damages caused by the
administration in public works, for example, by filing an administrative compensation
lawsuit.

* المإلف المرسل :إبراهٌم بوعمرة
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 The administrative compensation lawsuit guarantees that the plaintiff of the injured
party has the right to claim his rights immediately after resorting to the judiciary, as
compensation is not granted until after his entitlement is proven.
Keywords: Error, Risk, Damage, Administrative liability, Administrative dispute.

مقدمة:
ؼنً عن البٌان أن الدولة عموما واإلدارة على وجه الخصوص بالرؼم من تمتعهما بامتٌازات منحهما
إٌاها المشرع بؽرض حماٌة المصلحة العامة ،لكن اإلدارة قد تتعسؾ فً استعمال سلطاتها المخولة لها باسم
القانون ،لذلك فان المشرع الجزائري حاول جاهدا إٌجاد حلول حقٌقٌة قانونٌة خاصة بالمسإولٌة اإلدارة ،واضعا
بذلك أسس لنظام قضائً قائم بذاته ونصوصا خاصة تحمً المتضررٌن من أعمال اإلدارة.
حٌث أصبح ٌشكل موضوع تحدٌد األساس القانونً الذي ٌستند إلٌه المضرور فٌرفع دعوى التعوٌض
مادة هامة فً مجال المسإولٌة اإلدارٌة ،فهل تقام المسإولٌة اإلدارٌة ،حٌث ال ٌكون على المضرور سوى إثبات
العبلقة المسببة بٌن الخطؤ و الضرر ،أو التقصر والضرر ،فبل ٌكون التعوٌض ممكنا إال بإثبات الخطؤ ،إذ أن
تطبٌق مبدأ مسإولٌة الدولة واإلدارة العامة عن أعمالها الضارة القانونٌة أو المادٌة منها ٌ ،عتبر من مظاهر
وجود مظاهر وجود وتطبٌق قاعدة خضوع الدولة واإلدارة العامة لرقابة القضاء على جمٌع تصرفاتها التً تضر
بالؽٌر وتتطلب المسائلة فٌها ،كما أ ن تطبٌق هذا المبدأ أي المسإولٌة اإلدارٌة وباعتبار الجانب الموضوعً فً
عملٌة رفع دعوى التعوٌض ٌ ،عتبر ضمانة هامة فٌما ٌتعلق بجانب تطبٌق حماٌة حقوق األفراد وحرٌاتهم فً
مواجهة األعمال الضارة الصادرة عن اإلدارة والتً ٌرتب علٌها األضرار بممتلكات الؽٌر أي األفراد
ومصالحهم.
 أهمٌة الدراسة:
إن لهذا الموضوع أهمٌة بالؽة على المستوى العملً و العلمً فتتمثل األهمٌة و العلمٌة فً إنها توجد
صعوبات وعراقٌل ٌواجهها المتضرر من نشاط اإلدارة إثبات الخطؤ للحصول على تعوٌض كان ال بد من وجود
إثبات و برهان و دلٌل لمواجهة هذه الصعوبات و التحقٌق من عبئ اإلثبات ،فجاءت فترة المخاطر كبدٌل وحل
لهذه اإلشكال ،حٌث أصبح المتضرر ٌمكنه الحصول على تعوٌض حتى بدون إثبات خطا اإلدارة متى كان
النشاط الذي قامت به فٌه نوع من الخطورة لتجاوز الحد العادي إما األهمٌة العملٌة فتتجل فً أن المسإولٌة على
أساس ا لمخاطر منحت للقضاء إمكانٌة التعوٌض عن األضرار حتى بدون خطؤ ٌثبت من جانب اإلدارة ،فؤصبح
المتقاضً أساسا آخر ٌإسسون به دعواهم الرامٌة إلى إصبلح األضرار التً تعرض لها .
 إشكالٌة الدراسة:
على ضوء ما تقدم ٌمكن صٌاؼة اإلشكالٌة التالٌة:
ما مدى مسإولٌة اإلدارة عن األرضرار التً تحدثها من خالل التشرٌع الجزائري؟
 منهج الدراسة:
لئلجابة على هذه اإلشكالٌة المطروحة من خبلل هذه الورقة البحثٌة تم االعتماد على المنهج الوصفً
والتحلٌلً وذلك من خبلل وصؾ المسإولٌة اإلدارٌة لتعرض على إحكامها ونظامها القانونً ،وكذا تحلٌل اآلراء
ال فقهٌة المتعلقة بمسإولٌة اإلدارة العامة موقؾ كل من التشرٌع والقضاء اإلداري فٌما ٌخص هذه المسإولٌة
والنتائج المترتبةعنها.
 أهداف الدراسة:
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إن الهدؾ األساس الذي ٌنبؽً الوصول إلٌه من خبلل هذه الدراسة ٌكمن فً معرفة طبٌعة النظام
القانونً الواجب التطبٌق على المسإولٌة اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري .هل تقام المسإولٌة اإلدارٌة
على أساس الخطؤ أم على أساس المخاطر.
كما تهدؾ دراسة قواعد المسإولٌة اإلدارٌة إلى معرفة الشروط الواجبة للمسإولٌة اإلدارٌة عن األضرار
الناشئة ،وكذا تحدٌد الضرر القابل لتعوٌض فً النظام القضائً الجزائري.
 تقسٌمات الدراسة:
تم تقسٌم هذه الورقة البحثٌة تقسٌما ثنائٌا ،حٌث تم التطرق فً المبحث األول إلى أحكام النظام القانونً
للمسإولٌة اإلدارٌة على أساس الخطؤ ،وفً المبحث الثانً إلى أحكام النظام القانونً للمسإولٌة اإلدارٌة على
أساس المخاطر.
 .1المبحث األول :أحكام النظام القانونً للمسإولٌة اإلدارٌة على أساس الخطؤ
تقوم المسإولٌة اإلدارٌة فً األصل على أساس الخطؤ ،إذ ٌشكل هذا األخٌر األساس القانونً والمنطقً
الذي ٌفسر مسإولٌة اإلدارة العامة عن أعمالها القانونٌة والمادٌة التً تقوم بها ،فاألصل العام أن كل خطؤ ٌسبب
ضرر للؽٌر ٌلزم من ارتكبه بالتعوٌض ،وٌستوي أن ٌكونه الخطؤ إٌجابٌا ٌتمثل فً عمل ٌقوم به المسإول ،أو
سلبٌا ٌمتنع فٌه عن القٌام بعمل كان ٌنبؽً أن ٌقوم به ،فٌتخذ بذلك صورة لئلهمال فً اتخاذ احتٌاطات البلزمة
لتفادي اإلضرار بالؽٌر ،أو صورة التؤخٌر وعدم التبصر.
وعلٌه سٌتم التطرق من خبلل هذا المبحث إلى الطبٌعة القانونٌة للخطؤ الذي ٌعقد مسإولٌة اإلدارة عن
أعمالها الضارة (المطلب األول) ،ثم إلى فكرة التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً (المطلب
الثانً).
 .1.1المطلب األول :الطبٌعة القانونٌة للخطؤ الذي ٌعقد مسإولٌة اإلدارة عن أعمالها الرضارة
حٌث سٌم التطرق من خبلل هذا المطلب إلى مفهوم الخطؤ (الفرع األول) ،ثم تحدٌد الخطؤ الموجب
والمإسس لعقد المسإولٌة اإلدارٌة (المطلب الثانً).
 .1.1.1الفرع األول :مفهوم الخطؤ بوجه عام
لم تعرؾ أؼلب التشرٌعات الخطؤ تاركة مهمة ذلك لبلجتهادات الفقهٌة والقضاء ،وهكذا عرفه الفقٌه
الفرنسً "مازو" بؤنه " عٌب ٌشوب مسلك اإلنسان ال ٌؤتٌه رجل عاقل متبصر أحاطته ظروؾ خارجٌة مماثلة
للظروؾ التً أحاطت المسإول ".
وفً رواٌة عن الواجبات وااللتزامات التً ٌعتبر اإلخبلل بها خطؤ تنحصر فً أربعة حاالت (عوابدي،
 ،2012صفحة :)114
 -1االلتزام بعدم االعتدال بالقوة على أموال الناس وأشخاصهم
 -2االلتزام بعدم استعمال وسائل الؽش والخدٌعة
 -3االلتزام بعدم القٌام باألعمال التً لٌس لدى اإلنسان ما ٌلزمه من قوة أو كفاءة
 -4االلتزام برقابة اإلنسان على من فً رعاٌته وعلى األشٌاء التً فً حوزته.
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ورؼم أن تعرٌؾ ببلنٌود اعتبر من أبسط التعارٌؾ وأكثرهم تقرٌبا لفكرة الخطؤ من حٌث اعتبار كل
إخبلل بالتزام سابق ٌقٌم المسإولٌة ،إال أن سهام النقد وجهت لهذا التعرٌؾ وأهم ما أخذ علٌه أنه لم ٌعرؾ
الخطؤ ذاته وإنما عدد أنواعه التً ترتب المسإولٌة ولهذا ٌرى بعض الفقهاء أنه ٌجب إضافة عنصر اإلخبلل
بالتزام السابقة وهكذا ٌصبح تعرٌؾ الخطؤ بؤنه " اإلخبلل بااللتزام السابق مع توفر التمٌٌز واإلدراك لدى
المخل بهذا االلتزام ".
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري ٌتضح لنا بؤنه ٌجعل الخطؤ األساس الذي تقوم علٌه المسإولٌة بصفة
عامة دون أن ٌعرؾ ماهٌة الخطؤ لما فٌه من الرقابة والصعوبة واقتصر على نص المادة  124من القانون األمر
 58-75المتضمن القانون المدنً الجزائري المعدل والمتمم " كل عمل أٌا كان ٌرتكبه المرء وٌسبب ضرر
للؽٌر ٌلزم من كان سببا فً حدوثه بالتعوٌض".
ومنه ٌتبٌن من التعرٌؾ السابق للخطؤ أنه ٌتكون من عنصرٌن إثنٌن:
أوال :عناصر الخطؤ
أحدهما موضوعً مادي وهو اإلخبلل بالتزام قانونً سابق  ،والعنصر الثانً معنوي نفس أو شخص
وهو ٌتمثل فً ضرورة توافر التمٌٌز واإلدراك لدى المخل بهذا االلتزام القانونً (عوابدي ،2012 ،صفحة
)115
 -1العنصر المورضوعً للخطؤ " اإلخالل بااللتزامات والواجبات القانونٌة "
إن اإلخبلل بااللتزامات والواجبات القانونٌة ٌشمل بدوره على عنصرٌن أحدهما عنصر التعدي إذا تعمد
الشخص األضرار بؽٌره عن طرٌق اإلخبلل بااللتزامات والتعدي قد ٌكون متعمدا فٌكون ما ٌسمى بالجرٌمة
المد نٌة  ،كما ٌقع التعدي دون قصد نتٌجة لئلهمال أو التقصٌر وهو ما ٌسمى بشبه الجرٌمة المدنٌة وقد ٌكون
محددة بطرٌقة مباشرة  ،بواسطة القانون فً نصوص خاصة تعٌن أمورا معٌنة تعٌٌنا دقٌقا ومن ٌقٌم بهذا التكلٌؾ
اعتبر مخطئا وبالتالً مسإوال عن األضرار التً لحقت وأصابت الؽٌر بسبب هذا الخطؤ ومثال ذلك :ما تفرضه
لوائح المرور على قائد السٌارة من واجب التزام ٌمٌن الطرٌق  ،وواجب إضاءة السٌارة لٌبل وواجب استعمال آلة
التنبٌه عند مفترق الطرق إال فً األحٌاء وأوقات معٌنة  .......إلخ.
 -2العنصر النفسً المعنوي للخطؤ (اإلدراك)
إن القاع دة القانونٌة التً تفرض على الناس أوامر ونواهً خاصة  ،أو تقرر حقوق لبعض األشخاص
وتفرض وجوب التزام واحترامها  ،فهً تعتبر خطاب موجه لؤلشخاص ونفترض فً من توجه إلٌهم توافد
التمٌٌز واإلدراك أي ٌجب أن ٌكون هذا الشخص مدرك ألعمال التعدي التً قام بها سواء بقصد أو وقعت منه
بؽٌر قصد (عوابدي ،2012 ،صفحة ،)116واإلدراك مرتبط بقدرة اإلنسان على التمٌٌز فً القانون الجزائري
من  16سنة فمن بلػ سن ٌ 16كون مسإوال مسإولٌة كاملة على أفعاله الضارة وهذا ما قدرته المادة  125من
القانون المدنً الجزائري  " ،ال ٌسؤل المتسبب فً الضرر الذي حدث بفعل أو بامتناعه أو إهمال منه أو عدم
حٌطته إال إذا كان متمٌزا " أما بالنسبة للذي لم ٌبلػ سن  16فالقاعدة العامة مسإولة عنه " ال توقع على القاصر
الذي لم ٌكمل الثالثة عشر إال تدابٌر الحماٌة أو التهذٌب" وهذا عمبل بؤحكام قانون العقوبات الجزائري.
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إذ ٌإدي ذل ك إلى عدم مسإولٌة عدٌم التمٌٌز المعتوه والمجنون ومن فقد رشده بسبب عارض " ال عقوبة
على من كان فً حالة جنون وقت ارتكابه الجرٌمة "
ثانٌا :أنواع الخطؤ:
ٌنظر إلى الخطؤ من عدة اسس ونواحً مختلفة األنواع منها:
 -1الخطؤ اإلٌجابً والخطؤ السلبً:
الخطؤ اإلٌجابً هو ا إلخبلل بااللتزام والواجبات القانونٌة عن طرٌق ارتكاب أعمال ٌمنوها أو ٌنهى عنها
وٌنتج عن إتٌانها أو ارتكابها المسإولٌة الجنائٌة أو المدنٌة أو اإلدارٌة ،وكذلك األفعال المنافٌة لقواعد األخبلق
واألمانة ،والشرؾ كالؽش والتدلٌس والخدٌعة التً تستلزم التعوٌض وكذا أفعال التعارض والتحرٌض على
اإلخبلل بااللتزامات القانونٌة من قبل الؽٌر المنافٌة لآلداب العامة.
أما الخطؤ السلبً فهو ال ٌتحقق باالمتناع أو الترك على عدم االحتٌاط أو من طرؾ المكلؾ بحكمة القانون
أو االتفاق بدفع الضرر الذي حصل.
 -2الخطؤ العمدي وخطؤ اإلهمال:
أ /الخطؤ العمدي  :وهو تصرؾ العون العمومً الذي ٌرمً خبلل قٌامه بمهمته إلى إٌذاء وتولٌد الضرر،
وعند ما تظهر هذه النٌة فمن السهل التعرؾ علٌها ولكن مسترة وعاما ٌصبح من الصعب كشفها وللوصول إلى
ذلك ٌستعمل القاضً معٌارا الفرض المستهدؾ والذي ٌرمً إلى أن العون الموظؾ تصرؾ بؽرض أو بقصد
تحقٌق مصلحة المرفق والتنفٌذ السلٌم لمهمته أو قاصد بتصرفه لؽرض آخر ذي طبٌعة شخصٌة  ،ولتوضٌح ذلك
فسنسٌقها من القضاء الفرنسً فمثبل  ":قام أحد األعوان بافتعال مبلحقات جزائٌة ضد أحد األشخاص دون سبب
مقبول سوى تعمده إٌذائه فهذا اإلقبلق ؼٌر مبرر ٌعد خطؤ شخصٌا (قوجٌل ،2006 ،صفحة )258
ب /الخطؤ باإلهمال  :فهو اإلخبلل بواجب قانونً سابق مقترؾ بإدراك لهذا الخلل دون قصد اإلضرار
بالؽٌر (عوابدي ،2012 ،صفحة .)118
 -3الخطؤ المدنً والخطؤ الجنائً:
الخطؤ المدنً الذي ٌفقد المسإولٌة المدنٌة هو اإلخبلل بؤي التزام قانونً ولو لم ٌكن مما تكلفه القوانٌن
العقوبات.
الخطؤ الجنائً الذي ٌكون ركن من أركان المسإولٌة الجنائٌة فهو ذلك بواجب أو إلتزام قانونً تفرضه أو
تقرره قواعد العقوبات بنص خاص  ،وٌتضح من ذلك أن الخطؤ المدنً أعمر من الخطؤ الجنائً (عوابدي،
 ،2012صفحة .)119
 -4الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً:
أ -الخطؤ الشخصً :هو الخطؤ الذي ٌقترفه وٌرتكبه الموظؾ العام حٌث ٌبن أن عمله ٌملٌه هدؾ شخصً
ؼٌر وظٌفً بمعنى الخطؤ الذي ٌبٌن لنا الموظؾ نقائصه وعواطفه وتهوراته (لعشب ،1994 ،صفحة .)47
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ب -الخطؤ المرفقً :هو الخطؤ الذي ٌشكل إخبلال بالتزامات وواجبات قانونٌة سابقة عن طرٌق التقصٌر
واإلهمال الذي ٌنسب وٌسند إلى المرفق ذاته .
 -5الخطؤ الجسٌم والخطؤ الٌسٌر:
الخطؤ الجسٌم أحٌانا ٌقصد به الخطؤ الذي ٌبلػ حدا ٌسمح بافتراض سوء نٌة الفاعل حٌث ال ٌتوافر الدلٌل
علٌها والقصد بها هو اإلهمال وعدم التبصر الذي ٌبلػ حدا من الجسامة ٌجعل له أهمٌة خاصة وٌقصد به فً
معرض قانون إصابات العمل حسبما ذهبت محكمة النقض الخطؤ الذي ٌقع من شخص قلٌل الذكاء والعناٌة فبل
ٌتصور وقوعه إال من شخص ؼبً عدٌم االكتراث كما ٌقصد به فً شؤن خطؤ أرباب العمل الخطؤ الذي ٌكون
مسلما ال جدال فٌه ،أما الخطؤ الٌسٌر فهو عكس ذلك( .عوابدي ،2012 ،صفحة )119
وٌإسس المسإولٌة اإلدارٌة
 .2.1.1الفرع الثانً :الخطؤ الذي ٌعقد
ّ
إذا كان الخطؤ فً المسإولٌة القانونٌة بصفة عامة ومسإولٌة السلطة اإلدارٌة بصفة خاصة هو األساس
القانونً المنطقً األصٌل الذ ي ٌفسر مسإولٌة اإلدارة العامة فً أعمالها القانونٌة والمادٌة التً ٌقوم بها وٌإٌدها
لها دائما عمالها وموظفٌها فً نطاق اختصاصاتهم الحقٌقٌة والمسلم بها فً نطاق أساس المسإولٌة.
فإن السإال الجدٌر بالطرح ٌكون حول نوعٌة وطبٌعة الخطؤ الذي ٌعقد مسإولٌة السلطة اإلدارٌة عن
أعمال موظفٌها؟
وللمسإولٌة اإلدارٌة على اساس الخطؤ أركان ثبلثة تقوم علٌها وهً ركن الخطؤ وركن الضرر وركن
ثالث العبلقة السببٌة.
أوال :المسإولٌة اإلدارٌة على أساس الخطؤ المرفقً
 -1مفهوم الخطؤ المرفقً:
ٌعود مصدر نظرٌة الخطؤ المرفقً على القضاء اإلداري خاصة بعد القضٌة المشهورة فً قانون
المسإولٌة اإلدارٌة وهً قضٌة ببلنكو (خلوفً ،2004 ،صفحة .)18
فؤساتذة القانونً مجمعون حول التقرٌر بؤنه من الصعب تعرٌؾ الخطؤ المصلحً فهو مرتبط بالحالة،
ترجع إلى جرد تجاوزات اإلدارات (أحمد ،1994 ،صفحة .)215
ولكن مع هذه الصعوبة قدم الفقه بعض المحاوالت منها:
الخطؤ المرفقً هو الفعل أو النشاط الذي صدر عن العون العمومً حال أداء وظٌفته أو بسببها وسبب
ضررا للؽٌر تتحمل نتٌجته القانونٌة اإلدارة التً ٌتبعها (بوضٌاؾ ،2013 ،صفحة .)18
وٌعتبر الخطؤ المرفقً إلى جانب المخاطر القاعدة األساسٌة فً نظرٌة المسإولٌة وراح بعض الفقهاء إلى
القول أنه المفهوم األهم( .خلوفً ،2004 ،صفحة )18
كما ٌعرؾ األستاذ هورٌو بؤنه " :الخطؤ الذي ال ٌمكن فصله عن واجبات الوظٌفة ٌعتبر من المحافظة
التً ٌتعرض لها الموظفون"
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أما األستاذ " شابً " فقد عرؾ الخطؤ المرفقً بقوله :نشٌر بعبارة أخطاء مرفقٌة إلى تلك التً ال تقبل
الفصل عند ممارسة الوظائؾ األخرى بصفتها أخطاء شخصٌة" (آث ملوٌا ،2007 ،صفحة .)135
 -2الخصائص العامة للخطؤ المرفقً:
ٌنسب الخطؤ المرفقً إلى النشاط اإلداري أو النشاط المرافق العامة وال ٌتحقق هذا النشاط إال بواسطة
أعضاء أو موظفٌن تابعٌن لئلدارة أو المرافق العامة ومن الحظ الفقه أن هناك خاصٌتٌن للخطؤ المرفقً هما
(خلوفً ،2004 ،صفحة :)19
أ-طابع الخطؤ المجهول:
عادة ما ٌكون الخطؤ المرتكب مادٌا من قبل أعوان عمومٌٌن معلومٌن ,أي مرتكب الخطؤ ٌكون معلوم،
ففً هذه الصورة نتحدث عن خ طؤ المرفقً ،ؼٌر أن عبارة الخطؤ المرفقً ٌقصد بها حسب بعض الفقهاء أن
مرتكب الخطؤ مجهول ،ففً مثل هذا النوع من الخطؤ للعون العمومً ال ٌهم كثٌرا فالمسإولٌة تقع على عاتق
اإلدارة ولٌس على عاتق العون اإلداري ,رؼم أنه هو من قام بالخطؤ باعتباره ممثبل للمرفق.
ب-طابع الخطؤ المباشر:
ٌعد العون العمومً ممثبل للمرفق وفً حالة قٌام هذا العون بتصرؾ خاطئ أثناء ممارسته لواجباته
الوظٌفٌة ،فإن الخطؤ ٌنسب مباشرة إلٌه ،وبالتالً حٌنما تختفً شخصٌة العون خلؾ المرفق العام الذي ٌنتمً
إلٌه ،فإن الخطؤ المرفقً ٌعتبر مرتكبا من قبل اإلدارة ،أي أن القاضً ٌعتبر الخطؤ قد أرتكب من طرؾ الشخص
العمومً الذي نسب إلٌه.

 3-1مظاهر الخطؤ المرفقً:
ٌمكن أن ٌعرؾ الخطؤ المصلحً بتعرٌؾ سلبً عن طرٌق تمٌٌزه عن الخطؤ الشخصً أو بتحدٌد
مظاهره ،وهً كالتالً:
أ /التنظٌم السًء للمرفق العام
مثبل أن ٌنص القانون البلدي على أن البلدٌات ملزمة بتنظٌم مرفق مكافحة الحرٌق ،وهذا ما حدث فً
قضٌة (بن مشٌش) ضد بلدٌة الخروب ,و تتلخص وقائعها فً أنه شب حرٌق بتارٌخ  1969/05/28فً النجارة
تابع للسٌد (بن مشٌش),وٌعود الحرٌق إلى رمً مفرقعات من طرؾ أطفال ٌحتفلون بالمولد النبوي الشرٌؾ
,ولقد قررت الؽرفة اإلدارٌة بالمحكمة العلٌا فٌما ٌتعلق بمرفق مكافحة الحرائق حٌث أنه ٌنجم عن الملؾ أن
الظروؾ التً تمت فٌها مكافحة الحرٌق تبٌن نقص فً الوسائل ,حٌث ٌتبٌن حٌنئذ أنه لم ٌوجد أي خطؤ فً تنظٌم
وسٌر مرفق العام لمكافحة الحرٌق ,إن قرار( بن مشٌش) الذي ٌشٌر إلى عدم وجود خطؤ فً تنظٌم و سٌر مرفق
العام ٌبرهن على أن سوء تنظٌمه و سٌره ٌعتبر خطؤ مرفقً.
ب /التسٌٌر السًء للمرفق
كما جاء فً قضٌة (بن مشٌش) التً تتلخص وقائعها فٌما ٌلً:
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وظفت اإلدارة شخصا فً ظروؾ ؼٌر قانونٌة ولم تنتبه لهذه الوضعٌة إال بعد ثمانٌة سنوات ،فؤلؽت قرار
توظٌفه ،فبعد ما رفع الموظؾ قضٌة قررت الؽرفة اإلدارٌة للمحكمة العلٌا أن هذا التؤخٌر ٌشكل خطؤ مصلحٌا
ملزما لمسإولٌة اإلدارة( .خلوفً ،2004 ،صفحة )21
ج /عدم تسٌٌر المرفق العام:
ومثال ذلك تلقً أحد كتاب الضبط إلٌداع مبلؽا من المال ٌشكل أوراق مصرفٌة صادرتها الشرطة
القضائٌة ،وٌنسى أن ٌبدل هذه األوراق حٌن إصدار أوراق مصرفٌة نقدٌة جدٌدة ،فبعد الحكم باإلفراج عن
صاحب المال ،قام هذا األخٌر بالمطالبة بمسإولٌة بوزارة العدل ،وحصل على حقوقه بسبب إهمال كاتب الضبط
المعتبر عونا للدولة  ،مجلس الجزائر ( الؽرفة اإلدارٌة ( )1972/04/19لعشب ،1994 ،صفحة )48
 -2المسإولٌة اإلدارٌة على أساس الخطؤ الشخصً:
 1-2مفهوم الخطؤ الشخصً:
إن فشل المحاوالت الفقهٌة والقضائٌة فً وضع تعرٌؾ للخطؤ الجسٌم ٌرجع أساسا إلى تطورات واختبلؾ
وتعدد نشاط اإلدارة والدولة واألفراد حول حقوقهم.
وحاول األستاذ عوابدي حٌث كتب " :وٌمكن القول بصفة عامة أن الخطؤ الجسٌم هو الخطؤ الذي ال ٌقع
من شخص قلٌل الذكاء والعناٌةٌ ،راد بالخطؤ الجسٌم ذلك الذي ال ٌرتكبه بحسن النٌة أكثر الناس ؼباوة ،فهو ال
ٌنطوي على رقابة قضاء محكمة النقض" (عوابدي ،األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها،
 ،1982صفحة )91
إن هذه المحاولة تظهر بدورها صعوبة تعرٌؾ الخطؤ الجسٌم بحٌث ٌصل األستاذ عوابدي فً آخر
محاوالته إلى أن تحدٌد الخطؤ الجسٌم ٌتم تحت رقابة القاضً.
الخطؤ الشخصً حسب "الفرٌر " أنه  :هو الذي ٌظهر فٌه اإلنسان بنقائصه وتهوراته  ،فهو ٌكشؾ عن
العون وعن نٌته فً األذى وهو ٌبٌن أن نشاط العون ٌملٌه هدؾ شخصً ؼٌر وظٌفً( .قوجٌل ،2006 ،صفحة
)257
وكذلك ٌعرفه الدكتور "عمار بوضٌاؾ" بؤنه :الخطؤ الصادر عن العون العمومً والذي ٌعبر عن نٌته فً
إحداث أذى للؽٌر مستؽبل صفته الوظٌفٌة ،وتؤدٌة مهامه وال عبلقة له بالوظٌفة( .بوضٌاؾ ،2013 ،صفحة
)122

الفرع الثانً :فكرة التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً:
ٌجب أن ننتبه أوال إلى التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً ال تعنً أن األول ٌرجع إلى عمل
الموظؾ وأن الثانً ٌرجع إلى فعل المصلحة أو المرفق ذاته  ،فاألخطاء التً تحدث بمناسبة عمال التفرقة تكون
كلها تقرٌبا نتٌجة لفعل أو نشاط موظؾ أو أكثر وذلك ألن األشخاص اإلدارٌة أشخاص معنوٌة بواسطتها ،وعلى
ذلك ٌكون معنى التفرقة بٌن نوعً الخطؤ  ،أي أن الخطؤ الشخصً ٌصدر من الموظؾ وٌنسبه إلٌة شخصٌا
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بحٌث ٌتحمل هو المسإولٌة من ماله الخاص  ،أما الخطؤ المصلحً أو المرفقً ورؼم حدوثه عادة بفعل موظؾ
أو أكثر فإنه ٌنسب إلى المرفق العام وٌعتبر صادر منه وٌسؤل بالتالً عنه دون الموظؾ.
وتترتب عن فكرة التفرقة بٌن الخطؤ المرفقً والخطؤ الشخصً عدة أسس ومبررات فً نطاق المسإولٌة
اإلدارٌة ،المتمثلة فً مجموعة من المزاٌا التً تجسدها هذه التفرقة بحٌث تحقق هذه التفرقة المصلحة العامة
والخاصة بطرٌقة متوازنة ومنظمة ،ومن أبرز مزاٌا التفرقة بٌن الخطؤ المرفقً والشخصً ما ٌلً:
 تشكل هذه التفرقة معٌارا لتحدٌد االختصاص القضائً حٌث تختص جهات القضاء اإلداري بالنظر
والفصل فً دعوى التعوٌض ،والمسإولٌة اإلدارٌة المترتبة على الخطؤ المصلحً ،فً حٌن تختص جهات
القضاء العادي بالنظر والفصل فً دعوى المسإولٌة الناتجة على أساس الخطؤ الشخصً.
ٌ هدؾ التمٌٌز بٌن الخطؤ المرفقً والخطؤ الشخصً إلى تحقٌق فكرة العدالة من خبلل مسإولٌة
اإلدارة وتحمٌلها عبء التعوٌض عن األعمال التً ٌإدٌها موظفٌها والتً تلحق ضررا بالؽٌر باعتبارها أخطاء
مرفقٌة  ،وكذلك قٌام مسإولٌة الموظؾ العام الشخصٌة بارتكابه خطؤ شخصً( .عوابدي ،األساس القانونً
لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها ،1982 ،صفحة )132
فمنظم التشرٌعات الحدٌثة تقر بمبدأ مسإولٌة الموظؾ إلى جانب مسإولٌة اإلدارة وذلك من خبلل التفرقة بٌن
الخطؤٌن وعلٌه تنص المادة  31من االمر رقم  03-06المإرخ فً  15جوٌلٌة  2006المتضمن القانون
األساسً العام المتعلق بالوظٌفة العمومٌة ،ج.ر عدد  ،46سنة  " 2006إذا تعرض الموظؾ لمتابعة قضائٌة من
الؽٌر بسبب خطؤ فً الخدمة ٌجب على المإسسة أو اإلدارة العمومٌة التً ٌنتمً إلٌها أن تحمٌه من العقوبات
المدنٌة التً تسلط علٌه مالم ٌنسب إلى هذا الموظؾ خطؤ شخصً ٌعتبر منفصبل عن المهام الموكلة له".
 وأهم مٌزة لهذه التفرقة ضمان السٌر الحسن للوظٌفة العامة( .عوابدي ،األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارةعن أعمال موظفٌها ،1982 ،صفحة )133
أوال :معاٌٌر التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً:
تعددت اجتهادات ومحاوالت كل من الفقه والقضاء اإلداري ،والتشرٌع فً وضع معٌار راجح ودقٌق من
أجل التفرقة بٌن الخطؤ المرفقً والخطؤ الشخصً ،وترتٌب النتائج واألثار القانونٌة (عوابدي ،نظرٌة المسإولٌة
اإلدارٌة ،دراسة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة ومقارنة ،الطبعة  ،2012 ،4صفحة  ،)135ومن أهم هذه المعاٌٌر والنظرٌات
نجد:
 -1معٌار التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً فً التشرٌع:
لقد تبنى المشرع الجزائري هذه التفرقة الشهٌرة فً العدٌد من التشرٌعات الوطنٌة التً أصدرها وهكذا
نص فً المادة  31من األمر  03/06المإرخ فً ٌ 15ولٌو 2006المتعلق بالقانون األساسً للوظٌفة
العمومٌة  " :إذا تعرض لمتابعة قضائ ٌة من طرؾ الؽٌر بسبب خطؤ فً الخدمة ٌجب على المإسسة واإلدارة
العمومٌة التً ٌنتمً إلٌها أن تحمٌه من العقوبات المدنٌة التً تسلط علٌه مالم ٌنسب إلى هذا الموظؾ خطؤ
شخصً ٌعتبر منفصبل عن المهام الموكلة إلٌه "
وهنا نجد ان المشرع الجزائري ٌؤخذ صراحة بالتفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً  ،ولقد أكد
فً العدٌد من التشرٌعات الجزائرٌة الصادرة منه ماهو فً قانون البلدٌة ٌنص على هذه التفرقة مإكدا ذلك فً
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المادة  144من قانون  10/11المإرخ فً  22جوٌلٌة  ،2011الجرٌدة الرسمٌة عدد  ،37المتعلق بالبلدٌة "
البلدٌة مسإولة مدنٌا عن األخطاء التً ٌرتكبها رئٌس المجلس الشعبً البلدي ومنتخبو البلدٌة ومستخدموها أثناء
ممارسة مهامهم وبمناسبتها  ،وتلزم البلدٌة بدفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائٌة المختصة ضد هإالء فً
حالة ارتكابهم خطؤ شخصٌا"
وكذلك تعرضت المادة  140من القانون  07/12المإرخ فً  21فٌفري  2012المتضمن قانون الوالٌة،
الجرٌدة الرسمٌة رقم  12الصادرة فً  29فٌفري  ،2012المتعلق بالوالٌة ،إلى كون " الوالٌة مسإولة مدنٌا
عن األخطاء التً ٌرتكبها رئٌس المجلس الشعبً الوالئً والمنتخبون.
وتتولى الوالٌة ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائٌة المختصة فً حالة خطؤ شخصً من
جانبهم".
وقد ٌتعرض المشرع لفكرة التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً اإلداري بصورة ؼٌر مباشرة ،
كؤن ٌعالج المشرع بعض جوانب وجزئٌات وآثار فكرة التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً اإلداري كما
فعل المشرع المدنً فً المادة  129حٌث عالج مسؤلة أثر أوامر السلطة الرئاسٌة على خطؤ الموظؾ العام
المؤمور مقررة فً ذلك  " :ال ٌكون الموظفون واألعوان العمومٌون مسإولٌن شخصٌا عن أفعالهم التً أضرت
بالؽٌر وإذا قاموا بها تنفٌذا ألوامر صدرت إلٌهم من رئٌس حتى كانت إطاعة هذه األوامر واجبة علٌهم.
هذه النصوص واضحة وجلٌة الداللة على اعتناق المشرع الجزائري لفكرة التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً
للموظؾ العام المرتب لمسإولٌة شخصٌة فً ذمته المالٌة الخاصة  ،والخطؤ المرفقً الذي ٌرتب وٌعقد
المسإولٌة اإلدارٌة( .عوابدي ،األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها ،1982 ،صفحة )135
 -2معٌار التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري فً الفقه:
ومن أهم هذه النظرٌات واألفكار القانونٌة الفقهٌة النظرٌات التالٌة:
 1-2معٌار االهواء الشخصٌة:
نسب هذا المعٌار للفقٌه "الفٌٌر" ،وٌقوم هذا المعٌار على أساس النزوات واألهواء الشخصٌة للموظؾ
العام أو العامل المنسوب إلٌه الخطؤ ،فٌرى العبلمة الفٌٌر أن الخطؤ ٌكون شخصٌا إذا كان العمل الضار مطبوعا
بطابع شخصً ٌكشؾ عن اإلنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره  ،أما إذا كان العمل الضار ؼٌر مطبوع بطابع
شخصً ،وٌبنً عن موظؾ عوضه للخطؤ والصواب فالخطؤ هنا فقط ٌكون مصلحٌا وظٌفٌا ٌستوجب وٌعقد
مسإولٌة السلطة اإلدارٌة.
وٌتمٌز هذا المعٌار بؤنه معٌار ذاتً شخصً ،حٌث ٌقوم أساس على القصد السًء لدى الموظؾ وهو
ٌإدي واجباته الوظٌفٌة.
 2-2معٌار االنفصال عن الوظٌفة
نفس هذا المعٌار للفقٌه "هورٌو" وٌكمن مضمونه فً ضرورة دراسة التعمق بشؤن عبلقة التصرؾ عن
العون العمومً بالوظٌفة أو المهام المسندة إلٌه ،وٌكون الخطؤ منفصبل انفصاال مادٌا عن
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الوظٌفة ،إذا ظهر االنفصال بشكل مادي ملموس وٌكون ذلك إذا كانت واجبات ومقتضٌات الوظٌفة
العامة ال تتطلب القٌام بمثل هذا العمل أصبل ،كما لو أن القانون نص على اختصاص رئٌس البلدٌة بحذؾ أسماء
األشخاص الذٌن ال تتوفر فٌهم شروط االنتخاب،وقام رئٌس البلدٌة بشطب اسم شخص سبق وأن شهر إفبلسه
بحكم قضائً من جدول االنتخابات.
كان هذا العمل صحٌحا ألنه ٌدخل فً صمٌم واجباته الوظٌفٌة ،ولكن إذا تجاوزهذه الحدود ولصق
إعبلن ات حائطٌة فً القرٌة تتضمن التصرٌح بؤن هذا الشخص شطب اسمه من قائمة االنتخابات ألنه صدر حكم
إفبلسه أو كلؾ منادٌا ٌنادي بؤن فبلن قد أشهر إفبلسه ،فإن هذا العمل األخٌر الذي أتاه رئٌس البلدٌة ٌعتبر خطؤ
شخصٌا منفصبل انفصاال مادٌا عن الواجبات الوظٌفٌة ،ألنه لٌس من واجبات الوظٌفٌة وال من مقتضٌاتها
التشهٌر بالؽٌر( .العطار ،1962 ،صفحة )165
ٌبدو أن هذا المعٌار كان دقٌقا وركز على جوانب موضوعٌة فً التمٌٌز،ونظرا لدقته التؾّ حوله ؼالبٌة
الفقه وطبقه القضاء فً كل من فرنسا والدول المتؤثرة بنظامها ومنها الجزائر.
 3-2معٌار الهدف
تصدره الفقٌه "دوجً" والقصد منه أننا نكون أمام خطؤ شخصً إذا كان العون العمومً ٌسعى من خبلل
تصرفه إلى تحقٌق أهداؾ شخصٌة أو خاصة ،فإن ثبت ذلك تحمل المسإولٌة كاملة ،أما إذا تصرؾ من أجل
تحقٌق المصلحة العامة ،كنا أمام خطؤ مرفقً فالقضاء حسب هذا المعٌار هو الجدٌر بتفسٌر مقصد العون من
خبلل التصرؾ ،فٌفتح تحقٌقا معمقا فً الموضوع لٌصل فً النهاٌة لتحدٌد أبعاد التصرؾ وتصنٌفها ،وبالتالً
نكون أمام خطؤ مرفقً وٌتحمل المرفق المسإولٌة فنكون أمام مسإولٌة الموظؾ الشخصٌة وهو من ٌتحمل
التعوٌض.
 4-2معٌار مدى جسامة الخطؤ
وقد نادى به الفقٌه جاز نكون أمام الخطؤ شخصً كلما كنا أمام خطؤ جسٌم ارتكبه الموظؾ ،كؤن ٌرتكب
جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون ،ولقد انتقد هذا المعٌار كذلك لكون مصطلح الخطؤ الجسٌم مصطلح فً ؼاٌة من
اإلطبلق والشمولٌة والعمومٌة بما ال ٌمكن االعتماد علٌه لوحده كؤداة فصل بٌن الخطؤ الشخصً والمرفقً.
(بوضٌاؾ ،2013 ،صفحة )127
ولقد انتقد هذا المعٌار من حٌث أنه لٌس جامع وال مانع.

 -3معٌار التفرقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ اإلداري المرفقً فً القرضاء:
قبل التطرق إلى دراسة هذه المعاٌٌر ال بؤس أن نذكر أهم القضاٌا التً كانت وراء مسؤلة التمٌٌز بٌن
الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً( .خلوفً ،2004 ،صفحة )10
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وكانت أول مرحلة لمسؤلة التمٌٌز بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً هً قضٌة "بٌلوتى" وتتلخص
وقائع هذه القضٌة فٌما ٌلً:
بموجب السلطة المستمدة من حالة الحصار صادرت السلطة العسكرٌة أول عدد من صحٌفة أصدرها
بٌ لوتى ،فرفع هذا األخٌر دعوى ضد كل من قائد المنطقة العسكرٌة ومحافظ "الواز" " L’OISEومحافظ
الشرطة أمام المحكمة المدنٌة إللؽاء عملٌة المصادرة ،واألمر بإرجاع نسخ الصحؾ المحجوزة وتعوٌض
األضرار الناجمة عن هذا التصرؾ.
واستؤنؾ المحافظ هذا الحكم أمام محكمة التنازع التً قررت أنه فً القضٌة المطروحة أمامها فإن الخطؤ
المرتكب من طرؾ السلطات اإلدارٌة هو خطؤ مرفقً ولٌس خطؤ شخصً ٌإدي إلى عقد اختصاص القضاء
اإلداري ،لقد اعتبر قرار "بٌلوتى" نقطة انطبلق التمٌٌز بٌن الخطؤ المرفقً والخطؤ الشخصً ،ألنه ال ٌحدد أو
ٌعرؾ كل من الخطؤٌن وترك مشكل تعرٌفهما كامبل ،وما كان له من نتٌجة سوى وضع قاعدة اختصاص القضاء
اإلداري فً حالة ارتكاب خطؤ مرفقً.
انطلقت المرحلة الثانٌة مع قضٌة "لوموبٌى-كارٌول" التً وضع أثرها محافظ الدولة "دافٌد" تعرٌؾ
للخطؤ المرفقً والخطؤ الشخصً.
المرحلة الثالثة مع قضٌة "أنفى"  ANGUETتعتبر هذه القضٌة منعرج طبٌعً للعبلقات بٌن الخطؤ
الشخصً والخطؤ المرفقً.
كما الحظ السٌد " "pailletفً اطروحة قٌمة انه قبل قضٌة anguetكانت العبلقات بٌن الخطؤ الشخصً
والخطؤ المرفقً عبلقة تناقضٌة ٌعرؾ فٌها الخطؤ المرفقً خبلفا للخطؤ الشخصً ،ثم اصبحت منذ 1910
عبلقة انسجامٌة سمحت بضهور نظرٌة الجمع بٌن االخطاء.
وتتلخص وقائع قضٌة anguetفٌما ٌلً:
دخل السٌد "أنجً"ٌوم  1908/01/11مكتب البرٌد والموصبلت على الساعة الثامنة والنصؾ لقبض
حوالة برٌدٌة ،وعندما أراد الخروج ؼلق الممر المخصص للجمهور فاضطرا إلى استعمال ممر مخصص
للموظفٌن ،وهذا بعد نصٌحة أحدهم وأثر خروجه دفع السٌد " أنجً" خارج المصلحة من طرؾ موظفٌن
وانكسرت رجله.
وقرر مجلس الدولة أن الضررالذي ألحق بالسٌد"أنجً"،هو نتٌجة خطؤٌن خطؤ شخصً وخطؤ مرفقً.
المرحلة الرابعة تحققت فً القضٌتٌن التالٌتٌن:
أولها:قضٌة"لومونٌس" ثانٌها":اآلنسة مٌمور" وكانت نتٌجة القضٌتٌن المذكورتٌن هو توسٌع أكثر لمجال الخطؤ المرفقً علىحساب الخطؤ الشخصً و قبول عملٌة الجمع بٌن األخطاء بسهولة،بحٌث اعتبر القضاء اإلداري أن سبب الخطؤ
الشخصً ٌعود لوجود خطؤ مرفقً( .خلوفً ،2004 ،صفحة )13
وٌتجه القضاء اإلداري الفرنسً إلىاعتبار الخطؤ شخصٌا فً المعاٌٌر التالٌة:
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 1-3إذا كان الخطؤ منبت الصلة بالمرفق العام:
فً حالة ما إذا كان الخطؤ المرتكب والمنسوب إلً الموظؾ ال عبلقة له بعمله الوظٌفً إطبلقا كان قد
ارتكبه فً حٌاته الخاصة ،كما لو خرج ٌتنزه بسٌارته الخاصة فؤصاب أحد المارة بضرر أو كان العمل الضار
الذي ارتكبه الموظؾ أثناء العمل،إال أنه منبت الصلة تماما بواجبات الوظٌفٌة كؤن ٌقبض البولٌس علً أحد
األفراد ٌضعه فً أحد أقسام الشرطة ،ثم ٌتعدى علٌه اعتداءا عنٌفا بدون أي مبرر ودون مقاومة منه ،فهنا ٌعتبر
الخطؤ فً نظر مجلس الدولة الفرنسً الخطؤ شخصٌا للموظؾ العامٌ ،سؤل عنه وحده أصبل سواء كان عمدٌا أم
ؼٌر عمدي ،وهو حكم مجلس الدولة الفرنسً الصادر بتارٌخ  27أكتوبر  1944فً قضٌة مدٌنة نٌس.
 2-3إذا كان الخطؤ قد بلغ درجة خاصة من الجسامة:
إن الخطؤ الؽٌر عمدي الذي ٌتم ارتكابه خبلل القٌام بالواجبات الوظٌفٌة أو بمناسبتها
ٌمكن اعتباره خطؤ شخصً حتى ولو استهدؾ المصلحة العامة،إذا كان الخطؤ جسٌما وتظهر جسامته فً
ثبلثة صور وهً:
أن ٌخطئ الموظؾ خطؤ جسٌما كما لو تصور أحد الرإساء واتهم مرإوسه بالسرقة دون مبرر ،وهوحكم محكمة التنازع الفرنسٌة ،الصادر فً  15ماي  1908فً قضٌة جٌورم.
 أن ٌخطئ الموظؾ خطؤ قانونٌا جسٌما وذلك فً حالة تجاوز الموظؾ سلطاته واختصاصاته بصورةبشعة ،كما لو أمر أحد الموظفٌن بهدم حائط ٌملكه أحد األفراد بدون وجه حق.
 أن ٌكون الفعل الصادر من أحد الموظفٌن مكونا بجرٌمة جنائٌة تخضع لقانون العقوبات سواء كانتالجرٌمة مقصورة على الموظفٌن كجرٌمة إفشاء األسرار وجرٌمة الخٌانة ،أوكانت الجرائم الجنائٌة من جرائم
االعتداءعلى األشخاص واألموال كجرائم القتل واضرب ،ومسؤلة جسامة الخطؤ هذه تقدٌرٌة متروكة للقضاء.
 3-3إذا كان الخطؤ عمدٌا مستهدفا غٌر خدمة المصلحة العامة:
إذا ارتكب الموظؾ خطؤ أثناء ممارسته للوظٌفة ،أي إذا كان الخطؤ ؼٌر منبت الصلة بالمرفق العام ،فإنه
ٌعد خطؤ شخصً إذا قصد الموظؾ المخطئ من ورائه أؼراض ومقاصد ؼٌر أؼراض ومقاصد المصلحة
العامة  ،كما إذا ارتكبه عمدا بنٌة االنتقام من خصصه أو مجاملة ومحاباة لصدٌق أو قرٌب له  ،أي ٌتصرؾ
علً حد تعبٌر "الفٌٌر" كإنسان بضعفه و أهوائه وعدم تبصره  ،كما لو تعمد أحد ( رئٌس البلدٌة) أن ٌمنع بعض
األخبار الخاصة بالمجلس البلدي عن صحٌفة معٌنة  ،بٌنما ٌزود بها صحفا أخرا أوكؤن ٌتفق أحد موظفً
التلؽراؾ مع أحد المقاولٌن بمقابل ،قصد المناقشة الؽٌر مشروعة على حجز التلؽراؾ المرسل الً هذا المقاول
األخٌر ،وهذا كم خبلل حكم مجلس الدولة الفرنسً ،الصادر فً  07جوان  1922فً قضٌة .le gloahe
ثانٌا :العالقة بٌن الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً ومدى مسإولٌة كل من اإلدارة والموظف:
لقد وردت بعض االستثناءات بفعل التطور الذي مس القانون اإلداري الذي هو قانون قضائً ؼٌر مقنن،
فإذا كان مبدأ الجمع بٌن المسإولٌتٌن اإلدارٌة والشخصٌة للموظؾ ،فقد أدى التطور القضائً إلى ظهور مبدأ
وقاعدة الج مع بٌن المسإولٌة اإلدارٌة ومسإولٌة الموظؾ فً حالة تعدد أو اشتراك األخطاء المرفقٌة والشخصٌة
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فً إحداث الضرر ،ثم تقررت ورسخت هذه القاعدة فً حالة الخطؤ الشخصً وحده وفقا العتبارات ظروؾ
خاصة،وقٌام مسإولٌة اإلدارة إلى جانب مسإولٌة الموظؾ تحت ظروؾ واعتبارات خاصة.
-1جمع األخطاء:
ٌتحقق جمع األخطاء عندما ٌكون الضرر نتٌجة خطؤ شخصً وخطؤ مرفقً ارتكبهما موظؾ ما  ،حٌث
سلم القضاء اإلداري بهذه القاعدة بعد أن قرر إمكانٌة جمع الخطؤٌن و اشتراكهما فً إحداث ذات الضرر المرتب
للمسإولٌة (عوابدي ،األساس القانونً لمسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها ،1982 ،صفحة  ،)169وبالتالً
تستوجب مسإولٌة اإلدارة عن الوقائع المكونة للخطؤ المرفقً،ومسإولٌة الموظؾ عن الوقائع المكونة للخطؤ
الشخصً المساهم والمشارك فً إحداث الضرر فٌتولد عن ذلك قاعدة الجمع.
وكانت أول قضٌة اشتهر بها القضاء الفرنسً فً هذا الموضوع هً القضٌة التً قرر فٌها مجلس الدولة
أن الضرر الذي ألحق بالسٌد"' "anguetكان نتٌجة خطؤ مرفقًٌ ،تمثل فً سوء تسٌر مصلحة البرٌد ،وخطؤ
شخصً ٌتمثل فً المعاملة ؼٌر العادٌة (العنؾ الذي استعمله بعض عمال مصلحة البرٌد)من طرؾ موظفً
المصلحة ضد الضحٌة.
وقد أخذت الؽر فة اإلدارٌة للمحكمة العلٌا بهذه النظرٌة ،أي نظرٌة جمع األخطاء فً قضٌة بلقاسً ضد
وزٌر العدل ،وقامت فً هذه القضٌة الشرطة القضائٌة بحجز مبلػ مالً قدره  63050دٌنار جزائري مملوك
للسٌد بلقاسً وأودعته لدى كاتب الضبط ،وأثناء هذا الحجز قامت الدولة بتبدٌل األوراق النقدٌة ولم ٌقم كاتب
الضبط بتبدٌل المبلػ فً الوقت المحدد قانونا.
فرفع السٌد بلقاسً دعوة تعوٌض ضد وزٌر العدل ،وبعد دراسة الملؾ قررت الؽرفة اإلدارٌة للمحكمة
العلٌا أن هذا الضرر ٌعود سببه إلى خطؤ شخصً ارتكبه كاتب الضبط ٌتمثل فً اإلهمال ،وخطؤ مرفقً فً سوء
التسٌٌ ر المصلحة وبالتالً حكم على اإلدارة (وزارةالعدل) بتعوٌض السٌد بلقاسً عن الضرر الذي ألحق به.
(خلوفً ،2004 ،صفحة )30
-2جمع المسإولٌات:
نكون أمام حالة جمع المسإولٌات عند حدوث ضرر ناتج عن خطؤ شخصً فقط ،وٌقرر القاضً الفاصل
فٌث المواد اإلدارٌة بمسإولٌة اإلدارة التً ٌنسب لها العمل المضر (دنون ،2009 ،صفحة  ،)210ولقد سمحت
قاعدة جمع المسإولٌات بتوسٌع مجال المسإولٌة اإلدارٌة إذا ما قرنها بالنتٌجة األصلٌة واألساسٌة المترتبة عن
عملٌة التمٌز ،والمتمثلة فً إعفاء اإلدارة من مسإولٌتها فً حالة ارتكاب خطؤ شخصً.
وظهرت نتٌجة نظر ٌة جمع المسإولٌات علىمرحلتٌن :أولها تتعلق بجمع المسإولٌات بسبب خطؤ شخصً
مرتكب داخل المرفق العام ،وثانٌها تتعلق بجمع المسإولٌات بسبب خطؤ شخصً مرتكب خارج المرفق العام.
1-2جمع المسإولٌتٌن بسبب خطؤ شخصً مرتكب داخل المرفق العام
قدر القضاء الفرنسً أول مرة هذه القاعدة فً قضٌة "لوصونً" فً قرار مجلس الدولة الصادر بتارٌخ
 1918/07/26حٌث قرر أن البلدٌة المسإولة عن الخطؤ الشخصً الذي ارتكبه رئٌس البلدٌة والذي هو منفصل
عن المرفق ،وتتلخص وقائع قضٌة "لوصونً" فٌما ٌلً (حنٌش ،2012 ،صفحة :)14
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ككل سنة تنظم البلدٌة "م" حفلة وألعا ب مختلفة من بٌنها اللعبة الدامٌة على أهداؾ عائمة على وادي
صؽٌر ،وقداشتكت السٌدة "لوصونً" التً كانت تتجول فً الحدٌقة بقرب من مكان اللعبة الدامٌة ،والتً الحظت
خطرا متمثبل فً رصاصات طائشة ،ورؼم هذه الشكوى لم ٌقم رئٌس البلدٌة إال بتؽٌر توجٌه الطلقات ،فؤصٌبت
السٌدة " لوصونً" بجروح بالؽة.
وبعدما رفعت دعوى التعوٌض قرر المجلس الدولة الفرنسً أن البلدٌة مسإولة عن الخطؤ الشخصً الذي
ارتكبه رئٌس البلدٌة ،وقد برر المجلس قراره قائبل:
" ٌمكن للخطؤ الشخصً المرتكب أثناء المرفق أن ٌنفصل عنه لكن ال ٌنفصل المرفق عن هذا الخطؤ "
 /2-2جمع المسإولٌتٌن بسبب خطؤ شخصً مرتكب خارج الخدمة:
وتتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظؾ الخطؤ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام ،كما فً حالة
استعمال الموظفٌن للسٌارات الحكومٌة التً فً عهدتهمؤلؼراض خاصة  ،فإذا تسببوا فً إحداث ضرر للؽٌر
بهذه السٌارات ،استو جب القضاء اإلداري قٌام المسإولٌة اإلدارٌة علً أساس أن السٌارة المتسببة فً الضرر
تابعة للمرفق العام.
فً قضٌة عرفة بقضٌة السٌدة "  " memeurطالبت المدعٌة بتعوٌض االضرار التً سببتها الشاحنة
العسكرٌة لفقدان سائقها السٌطرة علٌها ،فاصطدمت بعقار مملوك لها فتهدمت السٌارة جزءا من الحائط ،فؤقر
مجلس الدولة أن الحادث محل النزاع وقع بفعل مركبة منحت إلى سائقها لتنفٌذ خدمة للمرفق العام.
وعلٌه الٌمكن اعتباره فً ظروؾ القضٌة محروما من أٌة صلة بالمرفق ،ففً هذه الحالة ٌمكن الجمع بٌن
المسإولٌتٌن الشخصٌة و المرفقٌة.
وما قرره المجلس األعلى فً المٌدان االستشفائً فً  22جانفً  1977فً قضٌة "صاٌفً" ضد
مستشفى األخضرٌة التً اعتبرت أن الضرر الذي لحق بشاب بعد معالجته من طرؾ الطبٌب  ،penterناتج
عن خطؤ مرفقً رؼم قرار القاضً الجزائً الذي وصفه بالطابع الشخصً( .ع ّدو ،2012 ،صفحة )377
المطلب الثانً :أحكام النظام القانونً للمسإولٌة اإلدارٌة علً أساس المخاطر
إذا كانت القاعدة العامة أن المسإولٌة اإلدارٌة تقوم علً أساس الخطؤ المرفقً فٌمكن فً مٌادٌن محدودة
أن تقوم تلك المسإولٌة علً أساس فكرة المخاطر ،أي بدون إثبات خطؤ اإلدارة ، 2فلهذا ٌعد موضوع نظرٌة
ا لمخاطر كؤساس للمسإولٌة اإلدارٌة علً أعمال موظفٌها فً الوقت الحالً من أدق الموضوعات فً المسإولٌة
حٌث هً مازالت ؼٌر مستقرة و ؼٌر واضحة المعالم  ،فهً تدور فً حدود السلطة التقدٌرٌة للقاضً وبعض
التشرٌعات الجزائرٌة التً تدور فً نطاق التوفٌق بٌن تحقٌق فكرة الصالح العام و الظروؾ المحٌطة به من
جهة ،وبٌن مقتضٌات حماٌة حقوق األفراد وحرٌاتهم و متطلبات نمط العدالة المجرد من جهة أخرى.
وظهرت المسإولٌة عن المخاطر أساسا فً القانون الخاص ،لكنها تطورت فً إطار القانون العام إلى
درجة أنها أصبحت تشمل مختلؾ مٌادٌن النشاط اإلداري ولو أنها مازالت مسإولٌة احتٌاطٌة ،بحٌث تظل
المسإولٌة عن الخطؤ المرفقً هً األصل واالستثناء هو المسإولٌة بدون خطؤ عن مخاطر النشاط اإلداري،
حٌث ٌكفً لتعوٌض المضرور أن ٌثبت العبلقة السببٌة بٌن نشاط اإلدارة والضرر الذي لحق بالمضرور.
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الفرع األول :عملٌة تطبٌق نظرٌة المخاطر كؤساس قانونً للمسإولٌة اإلدارٌة
لدراسة وتوضٌح عملٌة تطبٌق نظرٌة المخاطر كؤساس قانونً للمسإولٌة اإلدارٌة البد من تحدٌد كل من
شروط وحاالت تطبق هذه النظرٌة.
أوال :شروط المسإولٌة اإلدارٌة على أساس نظرٌة المخاطر
ٌشترط فً تطبق نظرٌة المخاطر كؤساس قانونً لمسإولٌة السلطة اإلدارٌة دون خطؤ مجموعة من
الشروط الخاصة واالستثنائٌة ،باإلضافة إلى الشروط العامة الواجب توفرها فً المسإولٌة اإلدارٌة حٌث أنه
ٌجب توفر أركان المسإولٌة أي ضرورة وجود الضرر والعبلقة السببٌة.
بٌن عمل ونشاط عمل السلطة اإلدارٌة وضرر الذي لحق وأصاب األفراد المتضررٌن ،وٌشترط فً
الضرر أن ٌكون محققا ،ومن الشروط الخاصة واالستثنائٌة التً ٌطلبها القضاء اإلداري فً الضرر الناجم عن
نشاط وعمل اإلدارة حتى ٌحكم بالتعوٌض على أساس المخاطر أو تحمل التبعٌة ،أن ٌكون الضرر استثنائٌا،وأن
ٌكون الضرر خاصا.
-1وجوب توافر أركان المسإولٌة اإلدارٌة.
المسإولٌة على أساس المخاطر تقوم وتعقد على ركنٌن أساسٌٌن :ركن الضرر الناجم عن عمل اإلدارة
السٌما المادي المشروع ،وركن العبلقة السببٌة بٌن نشاط اإلدارة وضرر الناشئ ،وسنتطرق لهما بإٌجاز فٌما
ٌلً:
 1-1ركن الرضرر
الضرر عبارة عن إخبلل بمصلحة للمضرور ذات قٌمة مالٌة أو ذات أهمٌة ،وقد تكون مصلحة معنوٌة،
ولقد عرؾ بعض الفقهاء المسلمٌن الضرر أنه" :إلحاق مفسدة بالؽٌرمطلقا" بمعنى كل أذى ٌصٌب اإلنسان فً
ماله أو نفسه ،سواء أدىهذا األذى إلى إتبلؾ كل الملك أو المال إتبلفا كلٌا ،مما ٌإثر فً الثروة المالٌة
للشخص،أو كان الضرر جزئٌا ٌتعلق بفقد الشخص لبعض أعضاء جسمه أو زوال بعض الصفات للمال مما
ٌإدي إلى التقلٌل من قٌمته،كما كانت علٌه قبل وقوع الضرر وهو الركن الثانً من أركان المسإولٌة اإلدارٌة و
بذلك ٌكون الضرر نوعٌن :
أ-الرضرر المادي:
كما سبق تعرٌفه هو ذلك اإلخبلل بمصلحة المضرور ذات القٌمة المالٌة ،وٌشترط فٌه أن ٌكون محققا وال
ٌكفً أن ٌكون محتمل الوقوع فقد ٌقع أو ال ٌقع (شٌهوب ،2000 ،صفحة  ،)48للضرر المادي شرطان:
اإلخبلل للمصلحة المالٌة للمضرور:إن مفهوم المصلحة التً ٌجب أن ٌحدث بها اإلخبلل نتٌجة ضارة هو المفهوم الواسع للمصلحة الذي ٌعنً
نوعٌن من المصلحة ،المصلحة التً ٌعترؾ وٌقرها القانون وٌضع الحماٌة لها مسبقا أي للمضرور،والمصلحة
التً تعنً فً ذات الوقت مجرد المصلحة المالٌة للمضرور،وبذلك ٌكون الضرر المادي إما إخبلال بحق
المضرور أو اإلخبلل بمجرد مصلحة مالٌة للمضرور.
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*الضرر إخبلل بحق للمضرور :مثل الضرر الذي ٌحدث إخبلال بحق المضرور فً السبلمة،كسبلمة
الجسم وسبلمة الحٌاة ..إلخ ،فتعدي و اإلخبلل بحق الحٌاة ٌستوجب كل المسإولٌة اإلدارٌة و اإلخبلل واالعتداء
بحق المضرور فً سبلمة جسمه ،وكذا واالعتداء واإلخبلل بحق الملكٌة ٌعتبر ضرر مادٌا  ،فإذا أدى نشاط
اإلدارة العامة إلى قلع وهدم منزل شخص أو انتزاع الملكٌة الفردٌة للصالح العام و ؼٌرها من صور االعتداءات
على األشخاص المضرورٌن تعتبر ضررا مادٌا بحكم قٌام المسإولٌة اإلدارٌة.
*الضرر إخبلل بمجرد مصلحة مالٌة للمضرور :كما أن الضرر المادي قد ٌكون إخبلال بمجرد مصلحة
مالٌة للمضرور لم تصل مستوى ودرجة الحق ،مثال ذلك إصابة العامل فٌصبح بسبب ذلك مستحقا لمعاش عند
رب العمل ،أو أن ٌفقد المضرور عائلته دون أن ٌكون له حق ثابت فً النفقة أما إذا كان له حق ثابت فً النفقة
فإن التعدي علٌه ٌعتبر إخبلال بحق للمضرور ولٌس مجرد إخبلل بمصلحة( .برٌك ،2010 ،صفحة )34
 ٌجب أن ٌكون الضرر المادي محققا:ٌشترط فً الضرر المادي المستوجب لتعوٌض أن ٌكون محقق الوقوع،وذلك بؤن ٌكون قد وقع فعبل أو
سٌقع حتما ،مثال الضرر الذي سٌقع حتما إصابة عامل فٌعجز عن العمل فمنحه التعوٌض ٌكون عن العجز الذي
أصابه وعن الضرر الذي سٌقع حتما من جراء عجزه عن إتٌان العمل والقٌام به مستقببل،أما الضرر المحتمل
الوقوع وهو ضرر ؼٌر محقق قد ٌقع وقد ال ٌقع فبل ٌكون التعوٌض عنه واجبا إذا حصل ووقع فعبل ،أما الضرر
الناجم عن تفوٌت الفرصة فإنها إذا كانت أمرا محتمبل ،فإن تفوٌتها ٌشكل ضررا محقق الوقوع( .شٌهوب،
 ،2000صفحة )08
ب -الرضرر األدبً أو المعنوي:
هناك من عرفه على انه الضرر الناتج عن النشاط المرافق العامة و الذي ٌصٌب األشخاص فً سمعتهم
او فً كرامتهم أو ٌسبب لهم ألما نفسٌا  ,وكذلك هذا الضرر الذي ٌنصب على حق أو مصلحة ؼٌر مالٌة
للمضرور  ,و قد ٌقترن الضرر المعنً بضرر مادي كنقص قدره المضرور على الكسب للعاهة الجسمانٌة التً
لحقت به من جراء فعل اإلدارة الخاطئ  ,أما بالنسبة لمسالة التعوٌض فلقد تردد مجلس الدولة الفرنسً فً بداٌة
األمر فً التعوٌض عن بعض حاال ت الضرر األدبً إال انه بعد ذلك قضً بالتعوٌض عن كل حاالته  ,و
التعوٌض ال ٌكون إال عن الضرر الخاص و أساس عدم التعوٌض عن الضرر العام انه ٌعد من األعباء العامة
التً تعٌن على المواطنٌن بصفة عامة تحملها و علٌه فان الحاالت التً تإسس علٌه المسإولٌة العامة على مبدأ
المساوات هً حالة اإلضرار الناجمة عن اإلشؽال العامة.
-2العالقة السببٌة بٌن أعمال اإلدارة والرضرر الناجم:
لكً تقوم مسإولٌة السلطة اإلدارٌة عن أعمال موظفٌها على أساس نظرٌة المخاطر ال بد من أن توفر
العبلقة المباشرة مابٌن عمل اإلدارة و الضرر الناجم و ال بد من توفر عبلقة السببٌة باإلضافة إلى ركن الضرر
متى تقوم المسإولٌة اإلدارٌة فً حالة انتقاء الخطؤ ،و اإلسناد المطلوب تحققه و توفر فً عبلقة أو رابطة السببٌة
بٌن أعمال السلطة اإلدارٌة و نشاطاتها و الضرر الناتج الذي أصاب المضرور أو المضرورٌن و حقا من
حقوقهم هو اإلسن اد المادي بطبٌعة الحال أي بنسبة األضرار الناجمة إلى نشاط األعمال أو أعمال اإلدارة العامة
بحٌث ٌكون هذا العمل أو النشاط اإلداري هو المصدر الوحٌد أو الرئٌسً الذي سبب الضرر الناشئ
للمضرورٌن.
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اإلسناد المادي هذا مزدوج ،وهو من جهة بنسبة الضرر الناجم على عمل آو فعل شًء من األشٌاء ،أو
عمل موظؾ معٌن.
ومن جهة أخرى إسناد أو نسبة الفعل أو النشاط أو الشخص الصادر منه الفعل الضار إلى السلطة
اإلدارٌة العامة قانونا وشرعا وبذلك تحقق عبلقة او رابطة السببٌة بٌن عمل السلطة اإلدارٌة العامة والضرر
الناجم المستوجب للمسإولٌة ومن أحكام القضاء اإلداري الجزائري.
ومن أحكام الذي أكد فٌها على قٌام رابطة السببٌة قرار المحكمة اإلدارٌة لدى مجلس قضاء الشلؾ
الصادر بتارٌخ  ,06 /03/2002فً القضٌة رقم  01/358بٌن السٌد ب ضد رئٌس بلدٌة ملٌانة ،حٌث إن
القضٌة تتلخص فً انه بتارٌخ 27أكتوبر  2000حٌنها كان ابن المدعً المسمى محمد و البالػ من العمر 12
سنة ٌلعب قرب المجلس أصٌب بحروق خطٌرة و توفً جراء لمسة ألسبلك عمود التٌار الكهربائً للضؽط
العالً  ,فرفع دعوة قضائٌة أمام المحكمة اإلدارٌة( .برٌك ،2010 ،صفحة )29
ملزما إلزام البلدٌة بدفع مبلػ 1000.000.00دٌنار جزائري تعوٌض عن وفاة ابنة محمد ،فدفعت البلدٌة
إن المسإولٌة ال تقع على عاتقها هً بل على عاتق شركة سونلؽاز المسإولٌة عن أسبلك التٌار الكهربائً.
إال أن المحكمة اإلدارٌة أكدت آن مسإولٌة البدٌلة قائمة فً قضٌة الحال  ,ذلك أن التحرٌات األولٌة التً
قامت بها الشرطة لخصت إلى أن الحادث نتج عن إهمال البلدٌة إذا لم تقم بإزالة كثبان التراب من تحت األسبلك
الكهربائٌة من قبل الضحٌة فإن الطرؾ الذي إرادته الضحٌة الطرؾ الذي أرادت البلدٌة إقحامه وهو سونلؽاز,
كان قد راسل البلدٌة فً  08فٌفري 1999إلزالة أكواب التراب إال إنها لم تحرك ساكنا( .قوجٌل،2006 ،
صفحة )105
وٌستنتج من خبلل هذا القرار إن مجلس قضاء الشلؾ أقام مسإولٌة بلدٌة ملٌانة لقٌام رابطة السببٌة بٌن
عدم قٌامها بإزالة أكواب التراب ،والضرر البلحق بالضحٌة محمد ذلك أن عدم قٌام البلدٌة بذلك أدى إلى تقلٌص
االرتفاع من 6أمتار إلى مترٌن وهو ما أدى إلى لمس األسبلك الكهربائٌة من قبل الضحٌة.
ثانٌا :رضرورة توافر الشروط الخاصة فً الرضرر لقٌام المسإولٌة اإلدارٌة على أساس نظرٌة مخاطر:
إضافة إلى الشروط العامة التً ٌجب توافرها فً الضرر حتى تقوم مسإولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها
على أساس المخاط ر أو تحمل التبعٌة ٌشرط القضاء اإلداري شروطا خاصة فً الضرر حتى تقوم هذه
المسإولٌة على أساس نظرٌة المخاطر وذلك حتى ال ٌتسع فً تطبٌق هذه النظرٌة التوسع الذي ٌإدي إلى جعل
المسإولٌة اإلدارٌة دون خطا مسإولٌة مطلقة األمر الذي ٌإدي إلى إلحاق أضرار فادحة بالخزٌنة العامة
ولتخطً هذه النظرٌة النطاق او المجال المرسوم و المحدد لها كؤساس من األسس األخرى للمسإولٌة أي حتى ال
تخرج عن كونها أساس قانونً خاص و مٌدانٌة المحدد هو المسإولٌة اإلدارٌة ؼٌر المخطئة وحتى ال تصبح فً
النهاٌة أساسا عاما للمسإولٌة فً جمٌع الحاالت و كقاعدة مطلقة فان المشرع لم ٌتدخل بصفة كلٌة و شاملة فً
جمع شتاتها و تجسٌد كٌانها و رسم حدودها و مدادها فً نطاق أسس المسإولٌة اإلدارٌة وتطلب القضاء ضرورة
توافر الشرطان التالٌان :
ٌ -1جب أن ٌكون الرضرر خاص (:)Spécial
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هو أن ٌقع الضرر على فرد معٌن بذاته أو على أفراد معٌنة بدواتهم ،بحٌث الٌكون لهم مركزا خاصا و
ذاتٌا قبل الضرر الناجم من أعمال اإلدارة العامة ،الن الضرر الناجم من أعمال اإلدارة العامة ونشاطاتها الخطرة
إذا أصاب مجموعة ضخمة من األفراد فً أرواحهم و حقوقهم ٌإدي فً نهاٌة األمر إلى احتمال تعرض الكثافة
للضرر مما ٌج عل الجمٌع ٌتساوون أمام هذه األضرار ،فٌقود ذلك إلى انتفاء سن و أساس التعوٌض و دواعٌه
للمضرورٌن (الشرقاوي ،1973 ،صفحة  ،)162ومن تطبٌقات القضاء اإلداري حكم مجلس الدولة الفرنسً
الصادر فً  1961/12/10الذي قضى فٌه بعدم أحقٌة المدعً للتعوٌض عن الضرر الذي أصابه من إجراء
القانون الذي صدر بصدد تؤجٌل اتخاذ اإلجراءات الخاصة بطرد السكان فً فصل الشتاء الن الضرر الذي
أصاب هذا المدعً لٌس ضررا خاصا ،و إنما هو ضرر عام ٌصٌب جمٌع مبلك العمارات( .الشرقاوي،
 ،1973صفحة )163
ٌ -2جب أن ٌكون الرضرر غٌر عادي (:)a normal
وهذا الضرر اال ستثنائً الذي ٌتعدى اإلضرار العادٌة و المضاٌقات التً ٌتعرض لها المبلك  ,وهذه فً
الواقع هً صفة الرئٌسٌة التً تمٌز األضرار التً ٌجب على اإلدارة أن تتحملها على المخاطر ألنه ٌجب أن
ٌكون مفهوما أن اإلدارة ال تجري األشؽال العامة إنما تقوم بها على عقارات تملكها ومن حقها إن تجري فٌها ما
تشاء كاألفراد العادٌٌن سواء بسواء وٌجب على المبلك المجاورٌن لهذه العقارات أن ٌتحملوا مضاٌقات الجوار
العادٌة والتً تصدر من اإلدارة أو من فرد عادي آخر لذلك ٌشترط القضاء اإلداري هذا الشرط القضاء اإلداري
هذا الشرط باإلضافة إلى الشروط تقٌم مسإولٌة اإلدارة على أساس هذه النظرٌة و إذا تخلؾ هذا الشرط تسقط
المسإولٌة اإلدارٌة على هذا األساس القانونً.
مثال ذلك :حكم مجلس الدولة الفرنسٌة فً 1961/01/27فً قضٌة قانونٌة ( )Vannierحٌث رفض
فٌه الحكم بالتعوٌض بالنسبة للضرر الذي أصاب مالكً أجهزة تلفزٌونٌة معٌنة  ,نتٌجة إلٌقاؾ اإلرسال على
القناة الوحٌدة التً كانت هذه األجهزة تستقبل علٌها (عوابدي ،نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،دراسة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة
ومقارنة ،الطبعة  ،2012 ،4صفحة  ,)221مإسسا حكمه هذا على أساس أن الضرر هنا لٌس جسٌما بل هو
ضرر عادي و بالتالً ال محل للتعوٌض علٌه و لهذا فبل محل للتحدث عن التعوٌض إال إذا خرجت هذه
المضاٌقات عن نطاقها العادي لتتخذ طابعا استثنائٌا و مجاور للمؤلوؾ ٌقدره مجلس الدولة وفق لكل حالة على
حدى.
فهذا الطابع االستثنائً والذي ٌخرج عن المؤلوؾ ٌرجع إلى أن أهمٌة األشؽال العمومٌة فً ذاتها والمدة
التً تستؽرقها وعمل اإلدارة فً ذاته مجرد من نتائجه هو الذي ٌبدو ؼٌر مؤلوؾ وال ٌندرج فً طائفة األعمال
التً ٌتعرض لها الجار عادة ،كما لو قامت اإلدارة بهدم حً بؤكمله إلعادة بنائه من جدٌد أو بحفر نفق ٌمر تحته
السكان بقصد تٌسٌر خط للمٌترو.
هذان هما الشرط ان الخاصان اللذان ٌتطلب القضاء اإلداري توافرهما إلى جانب الشروط العامة األخرى
فً الضرر حتى ٌحكم بمسإولٌة السلطة اإلدارٌة عن أعمال موظفٌها على أساس نظرٌة المخاطر  ,و هما
محددان لنطاق و أبعاد هذه النظرٌة و مداها حٌث ٌحوالن كما سبق البٌان من أن تصبح هذه النظرٌة أساسا عاما
لمسإولٌة اإلدارة العامة عن أعمال موظفٌها( .عوابدي ،نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،دراسة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة
ومقارنة ،الطبعة  ،2012 ،4صفحة )222
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الفرع الثانً:حاالت تطبٌق نظرٌة المخاطر.
بذل الفقه اإلداري مجهودات كبٌرة لجمع الحاالت المتشبهة والمتشابكة التً ٌحكم فٌها القضاء اإلداري
بمسإولٌة اإلدارة عن أعمالها وأعمال موظفٌها على أساس نظرٌة المخاطر ،وحتى تكون جلٌة واضحة أمام
المشرع الذي قد ٌتدخل بالتشرٌعات لتقرٌرها وتنظٌمها فً نصوص قانونٌة وسنتطرق من خبلل الفرع إلى
حاالت وتصنٌفات الفقه لنظرٌة المخاطر وكذا مجال تطبٌقها من خبلل أمثلة حول بعض المجاالت.
أوال :التطبٌقات الفقهٌة لحاالت تطبٌق نظرٌة المخاطر.
لقد عالج األستاذ (فٌدال) حاالت وتطبٌقات القضاء اإلداري لمسإولٌة اإلدارة على أساس المخاطر تحت
سبعة تقسٌماتوتصنٌفاتهً:
القسم األول :األضرار التً تسببها األشؽال العامة.
القسم الثانً :األضرار التً تسببها القوانٌن واللوائح.
القسم الثالث :األضرار الناتجة عن القرارات اإلدارٌة والفردٌة.
القسم الرابع :األضرار التً تصٌب معاونً المرافق العامة.
القسم الخامس :األضرار الناتجة عن استعمال أشٌاء مملوكة لئلدارة كالسٌارات والطائرات واألجهزة
الحربٌة واألسلحة النارٌة.
القسم السادس :األضرار الناتجة عن المرافق الحربٌة.
القسم السابع :األضرار الناتجة عن األنشطة ؼٌر العادٌة.
ولقد وجهت لؤلستاذ فٌدل ذات االنتقادات الشكلٌة التً وجهت لؤلستاذ فالٌن فً هذا النطاق( .عوابدي،
نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،دراسة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة ومقارنة ،الطبعة  ،2012 ،4صفحة )225
ونحن نتبنى العتقادنا بسبلمة و منطقٌة منهجٌة التقسٌم الذي ٌصنؾ و ٌقسم تطبٌقات القضاء اإلداري
لنظرٌة المخاطر و ٌحصرها فً نوعٌن هما حاالت فكرة المخاطر فً عبلقة اإلدارة العامة مع سائر موظفٌها ,
و حاالت تطبٌقها فً عبلقة السلطة اإلدارٌة سائر المواطنٌن و األشخاص  ,ثم ٌتفرغ كل نوع من هذٌن النوعٌن
إلى مجموعة من الحاالت و الصور و التطبٌقات الفرعٌة لهذه التطبٌقات( .الطماوي ،1996 ،صفحة )682
ثانٌا:حاالت تطبٌق نظرٌة المخاطر فً نطاق عالقة اإلدارة العامة باألفراد.
إن حاالت وتطبٌقات نظرٌة المخاطر كؤساس لمسإولٌة السلطة اإلدارٌة عن الخطٌئة فً مواجهة األفراد
كثٌرة ومتنوعة باألعمال والنشاطات اإلدارٌة التً تكون مصدر األضرار تصٌب األفراد فً حقوقهم وأنفسهم
وأموالهم
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 -1األرضرار الدائمة الناجمة عن األشغال والمنشآت العامة:
وهذه الصورة هً أقدم الصور التً طبق فٌها القضاء اإلداري الفرنسٌة المسإولٌة اإلدارٌة على أساس
المخاطر،ودراستنا لهذه الصورة اقتضٌنا إن نتعرض بإنجاز مفهوم األشؽال العامة فً القانون اإلداري ،ثم
الشروط التً ٌتطلّبها القضاء فً الضرر الناجم عن هذا النوع من أنشطة وأعمال اإلدارة حتى ٌحكم بمسإولٌاتها
على أساس نظرٌة المخاطر.
األشؽال العمومٌة فً القانون اإلداري:
هً كل إعداد مادي لعقار سواءا كان هذا اإلعداد المادي بناءا أو صٌانة أو ترمٌما إذا كان ٌستهدؾ تحقٌق
منفعة عامة ،وٌتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام ،او لتسٌٌر مرفق عام وتقوم األشؽال العامة على
العناصر التالٌة:
ٌ 1جب أن ٌنصب اإلعداد المادي على عقار هلوك لئلدارة العامة أو مخصص لمرفق عام  ,وال ٌشترط
فً العقار أن ٌكون عقارا بالطبٌعة  ,بل ٌجوز أن ٌكون عقارا بالتخصٌص بإقامة سخان فً إحدى المبانً العامة
أو ٌكون عقارا بالتصاق عمدا بخطوط الهاتؾ على األعمدة( .الطماوي ،1996 ،صفحة )685
 2األشؽال العامة تشمل كل إعداد مما ٌلً ٌقع على عقار كالصٌانة والتعدٌل والترمٌم.
ٌ 3جب ان ٌكون الهدؾ من اإلعداد المادي للعقار تحقٌق مصلحة عامة ،وقد وسع القضاء اإلداري من
نطاق فكرة األشؽال العا مة بعد ان كانت مقصورة اول األمر على العقارات المحسوبة فً الدومٌن العام فقط
ونحسبها على العقارات الداخلٌة فً الدومٌن الخاص.
 4لكً تعتبر األشؽال عامة البد أن تتم وتنجز لحساب أحد أشخاص القانون العام لدولة والوالٌة والبلدٌة
أو المإسسات العامة.
 -2األرضرار الناجمة عن نشاط اإلدارة الخطرة:
أي األضرار الناجمة من جراء أعمال ونشاطات إدارٌة تكون فً حد ذاتها خطرا ٌعرض األفراد لمخاطر
ؼٌر عادٌة وتتجلى صور ونشاط اإلدارة الخطر فً الصور التالٌة:
أ -مخاطر الجوار الغٌر عادٌة:
فقد تزاول وتمارس اإلدارة العامة نشاط وأعمال خطرة فً حد ذاتها على بقعة معٌنة من األرض تخلق
لجٌرانها من األفراد العادٌٌن مخاطر ؼٌر عادٌة دون أن تكون هذه المخاطر ؼٌر عادٌة ناجمة عن أي خطؤ.
ب -استعمال رجال البولٌس لبعض األسلحة الخطرة:
كذلك أن أعمال اإلدارة ونشاطاتها الخطرة قد تتجلى وتبدو فً بعض األحٌان فً استعمالها لبعض
األسلحة الخطرة كما لو حدث عملٌة التفتٌش معٌنة للسٌارات فؤصرت قوة الشرطة إحدى السٌارات بالوقوؾ
ولكنها لم تنفذ األمر فؤطلقت النار اتجاه عجبلتها من اجل إٌقاؾ ولكن رصاصة أصابت أحد المارة إصابة
خطٌرة ،فؤقام القضاء اإلداري على أساس نظرٌة المخاطر مسإولٌة اإلدارة عن ذلك.
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ج -فكرة األشٌاء الخطرة:
هذه فكرة من خلق القضاء اإلداري الفرنسً وتشمل هذه الفكرة صور استخدام األسلحة واألشٌاء الخطرة
كحاالت المنشآت العامة الكهربائٌة وؼٌرها ما ترتب علٌها أضرار لؤلشخاص
 -3األرضرار الناجمة عن صدور تشرٌعات قانونٌة:
إذا كان المبدأ المستقر قدٌما هو عدم مسإولٌة الدولة عن القوانٌن على أساس أن المشرع ال ٌخطئ فان
نظرٌة المخاطر كؤساس قانونً للمسإولٌة جل أشكال عدم وجود أساس لمسإولٌة الدولة المشرعة إذ ما نجم عن
القوانٌن أو اللوائح اإلدارٌة العامة ضررا خاصة واستثنائٌا( .عوابدي ،نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،دراسة
تؤصٌلٌة تحلٌلٌة ومقارنة ،الطبعة  ،2012 ،4صفحة )241
وأحٌانا ٌنص المشرع صراحة فً القوانٌن واللوائح على مسإولٌة الدولة عن األضرار االستثنائٌة الناجمة
عن ذلك فعل المشرع الجزائري فً قوانٌن التؤمٌم ومنها قانون الثورة الزراعٌة.
خاتمة:
ختاما لما سبق بٌانه من خبلل هذه الورقة البحثٌة نصل على نتٌجة حتمٌة بؤن نظام المسإولٌة اإلدارٌة
ٌتضمن كافة القواعد القانونٌة الموضوعٌة التً تحدد تنظٌم قٌام المسإولٌة اإلدارٌة وأساسها القانونً وكٌفٌات
تطبٌقها ،إن مبدأ المسإولٌة اإلدارٌة عن أعمالها ووظائفها المختلفة لم ٌظهر إالّ حدٌثا وبالضبط فً نهاٌة القرن
التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن ومازال ٌتطور فاألسالٌب والوسائل والعوامل القانونٌة والفقهٌة والقضائٌة
البلزمة لتطبٌق مبدأ المسإولٌة اإلدارٌة عن طرٌق اخضاع اإلدارة العامة لرقابة القضاء بواسطة نظرٌة الدعوى
مسلّما به تارٌخٌا أن مبدأ
اإلدارٌة بصفة عامة ودعوى التعوٌض ،وقد مرت الجزائر بالعدٌد من المراحل ،وإذا كان َ
المسإولٌة اإلدارة العامة عن أعمالها الضارة فً مواجهة األفراد مبدأ حدٌث النشؤة وجد مع ظهور الدولة
الحدٌثة.

المتوصل إلٌها من خالل هذه الورقة البحثٌة:
 النتائجّ
 بالنسبة لشروط المسإولٌة اإلدارٌة عن األضرار المترتبة نجد أن القضاء اإلداري بعدما وسع فً الشروط
العامة قد حصر وضٌق الشروط الخاصة بالضرر والطابع الخطٌر لؤلشؽال العمومٌة مثبل.
 أ وجد المشرع الجزائري أساس قانونً لجبر اإلضرار التً تسببها اإلشؽال العمومٌة عن طرٌق رفع دعوى
لتعوٌض اإلداري للمضرور حق المطالبة بحقوقه عن اللجوء إلى القضاء حٌث ال ٌتم منح التعوٌض اال بعد
ثبوت استحقاق التعوٌض عن الضرر الذي أصاب المضرور .
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 تظهر سلطة القاضً الواسعة فً تقدٌر مبلػ التعوٌض بحسب ما ٌراه مناسبا لجبر الضرر سواء بإعادة الحال
إلى ما كان وهو ما ٌعرؾ بالتعوٌض العٌنً أو عن طرٌق بمقابل الذي ال ٌنطق به القاضً ضد اإلدارة إال
فً حاالت استثنائٌة ومحددة.
 نجد أن الفقه والقضاء لم ٌتفق على وضع معٌار محدد لفكرة الخطؤ الشخصً كما ال توجد قاعدة عامة تضع
ضوابط محددة تفصل بٌنهما.
 المسإولٌة اإلدارٌة الشخصٌة ضلت محل خبلؾ شدٌد بٌن جهات القضاء العادي واإلداري وخاصة حول تؤثٌر
الخطؤ الشخصٌلؤلعوان العمومٌٌن على مسإولٌة اإلدارة ،لذلك فالنظام القانونً للمسإولٌة اإلدارٌة قائم على
مبدأ التوازن والتوافق بٌن المصلحة العامة وما تقضٌه من حتمٌة تناسب وتبلإم أحكامها ومبلبسات العمل
اإلداري وبٌن حتمٌة الحفاظ على المصلحة الخاصة وكذلك حماٌة حقوق وحرٌات األفراد فً مواجهة أعمال
إدارٌة.
 دعوى التعوٌض من اختصاص القضاء اإلداري وجد لٌطبق قانون على عبلقات متمٌزة ال تصلح لها قواعد
القانون الخاص.
 دعوى التعوٌض هً الدعوى الت ً ٌتمتع فٌها القضاء اإلداري بسلطات كبٌرة وتهدؾ للمطالبة بالتعوٌض
وجبر األضرار المترتبة عن األعمال المادٌة والقانونٌة.
 توصٌات ومقترحات الدراسة :بعد التطرق إلى أهم نتائج دراسة موضوع المسإولٌة اإلدارٌة على أساسالخطؤ المرفقً ارتئٌنا إلى إدراج بعض االقتراحات والتوصٌات فً هذا الصدد:
 نظرا ألهمٌة المسإولٌة اإلدارٌة التً أصبح لها الكثٌر من االعتبار ،فإنه على القضاء اإلداري والمشرع
الجزائري أن ٌعمل على تفعٌل دور هذه المسإولٌة وتطوٌرها والتوسع فٌها،وإخضاعها لنصوص قانونٌة
واضحة خاصة بها،وذلك تماشٌا مع ضرورات ومقتضٌات الحٌاة المعاصرة ومراعاة لما تقتضٌه العدالة
ٌتماشى وكثرة وتطور النشاطات والمرافق اإلدارٌة.
ٌ جب منح الضحٌة عدة سبل وخٌارات كثٌرة لمقاضاة أكثر من شخص سعٌا وراء تسهٌل التعوٌض وإصبلح
األضرار.
 ضرورة إضافة أسباب أخرى لئلعفاء من المسإولٌة كإثبات السبب الفجائً أو فعل الؽٌر،وعدم حصرها فً
خطؤ الضحٌة والقوة القاهرة،وذلك بهدؾ الحفاظ على المال العام وعدم تبدٌده.
 بالموازة اتساع النشاط اإلداري المتعلق باألشؽال العمومٌة وكثرة األضرار المتولدة عنه نتٌجة االحتكاك
والترابط الدائم بٌن األفراد واإلدارةٌ،كون ضرورٌا نشر الوعً بٌن األفراد عن مدى خطورة هذه األشؽال
وتوعٌتهم وتعبئتهم باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعوٌض عن األضرار التً لحقت بهم،كلما دعت
الضرورة لذلك.
 ضرورة النشر الواسع ل لقرارات القضائٌة لتبسٌط إطبلع الباحث علٌها قصد االعتماد علٌها كمادة علمٌة أثناء
إعداده لبحثه ،مما ٌمكنه من معرفة موقؾ القضاء وتحلٌله لمختلؾ األحكام القضائٌة.
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