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:الممخص

تتمتع بعض السمطات اإلدارية المستقمة في النظام الفرنسي وأيضا في النظام الجزائري بصـححية

 غير أنيا قد تكـون، وتصدر بخصوص ىذه الصححية ق اررات تحكيمية،التحكيم بين االطراف المتنازعة
 مــا يتعــين مســاةلة الســمطة اإلداريــة المســتقمة عــن ىــذه،ضــر ار

ىــذه الق ـ اررات غيــر مشــروعة أو تســب

.الق اررات والسيما عن طريق تقرير مسؤوليتيا عنيا

 وذلــك إذا تـوافرت، وتقــوم مســؤولية الســمطات اإلداريــة عــن قـ اررات التحكــيم إمــا عمـ أســاس الخطـ

 كمــا تقــوم مســؤولية الســمطات. والعحقــة الســببية بينيمــا، والضــرر، أركــان المســؤولية المتمفمــة فــي الخط ـ
 إذا تـوفر ركــن الضـرر وعحقتــو بالتصـرف المشـروع الصــادر عـن الســمطة، اإلداريـة المسـتقمة بــدون خطـ

.اإلدارية المستقمة والمتمفل في قرار التحكيم
:الكممات المفتاحية

. المسؤولية اإلدارية، االختصاص التحكيمي، السمطات اإلدارية المستقمة، الضرر، ركن الخط
Abstract :
Someindependent administrative authorities in the French system and also in the
Algerian system have the power to arbitrate between the conflicting parties, and arbitration
decisions are issuedregardingthisauthority, but thesedecisionsmaybeillegal or cause harm,
so the independent administrative authority must beheldaccountable for thesedecisions,
especially through a report. Herresponsibility.
The responsibility of the administrative authorities for arbitration
decisionsisbasedeither on the basis of error, and that is if the elements of responsibility of
the error, the damage, and the causal relationship between them are available. The
responsibility of the independent administrative authoritiesshallalsobeassumedwithouterror,
if the element of damage and itsrelationship to the legitimatebehaviorissued by the
independent administrative authority, represented in the arbitration decision, ispresent.
Keywords:
The corner of fault, damage, independent administrative authorities, arbitration
jurisdiction, administrative liability.
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:مقدمة
إن وظيفة حل الخحفات أو بما يسم التّحكيم يفير مسؤولية الّسمطات االدارية المستقمة التي تتكفـل
ّ
1
 فإنيـا تقـوم،السـوق
ّ  وبما أنيا سـمطة مسـتقمة فـي. « regulatoryauthority ». بميمة التنظيم وتسم

بالرقابـ ـ ــة لضـ ـ ــمان المنافسـ ـ ــة فـ ـ ــي الّسـ ـ ــوق و الّشـ ـ ــفافية واحت ـ ـ ـرام االلت ازمـ ـ ــات ومـ ـ ــن أمفمتيـ ـ ــا فـ ـ ــي فرنسـ ـ ــا
ّ

."A.R.C.E.P. C.R.E., l‘A.M.F., C.E.C.E.I. C.S.A."

إن مــن ش ـراح القــانون اإلداري مــن يــرون الخــحف بــين مفــرد ســمطة إداريــة مســتقمة و ســمطة الّتنظــيم
ّ
السـمطة اإلداريـة المسـتقمة مـن مجموعـة العناصـر العضـوية ومفيـوم سـمطة
ّ وسمطة الضبط فيتبين مفيـوم

التنظيم التي يعنـي بيـا الوظيفـة فيـي بـذلك تقـوم بـالتّحكيم مـن خـحل إيجـاد التّـوازن فـ مـا بـين األىـداف
) اذ أنيـا تتمتـع بسـمطاتad hoc حريـة العموميـة بواسـطة مؤسسـة
ّ المتعارضة لتنظيم السوق وحمايـة ال
.2 خاصة مفل سمطة التنظيم

 بمناسـبة إنشـاة الّمجنـة الوطنيـة1978 المسـتقمة منـد
ّ
ّ إن القانون الفرنسي أقر وجود الّسمطات اإلدارية
3
Le rapport "  سـمطة إداريـة مسـتقمة40  و أنو في تقرير أحصـ بالتّقريـ. الحريات
ّ لإلعحم اآللي و
 وأيضــا حسـVaneste5  وأكــده تقريــر4" Galard en a recensé près de quarante

Marie-Anne Frison- Roche6

1 . S. Nijinski, Droit public des affaires, Montchrestien, Coll. Domat Droit public, 2009, p. 53 suiv., nº 125
suiv. Il distingue dans cette catégorie les « véritables » autorités indépendantes de marché des autres, les
premières disposant d„un pouvoir de sanction. Jean-Yves Chérot explique que « l„existence d„une autorité de
marché [est] considérée comme un élément constitutif du concept de régulation."
2
. Thèse Thomas Pérroud, « La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au RoyaumeUni »Thèse de doctorat de l„Université Panthéon-Sorbonne – Paris I Discipline : Droit public , présentée et
soutenue publiquement le 6 décembre 2011 , p.13: « Il ne s„agit plus de régenter tout un domaine de la vie
sociale, mais d„arbitrer, de trouver un juste équilibre entre des objectifs contradictoires, c„est-à-dire de réguler,
d„assurer la protection d„une liberté publique essentielle par la mise en placed„une institution ad hoc, dotée de
pouvoirs propres » La notion doctrinale d„autorité indépendante de marché coexiste avec celle d„autorité de
régulation.
3
. Article 8 de la Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l„informatique, aux fichiers et aux libertés (dite
Foyer, J.O.R.F., 7 janvier 1978, p. 227). On peut trouver des traces plus lointaines de cette notion, en 1968,
dans les conclusions du commissaire du gouvernement J. Rigaud rendues à propos de l„affaire « Ministre des
Armées contre Ruffin » (Conseil d„État, 6 déc. 1968, n° 74.284, ministre des Armées c. Ruffin, Recueil Lebon
p. 626) cité dans Lamy Droit public des affaires, 2009, n° 603. M.-A. Frison-Roche affirme que la CNIL ne
serait pas la première A.A.I. et que la Commission des opérations de bourse instituée en 1967 en serait dès
lors la première manifestation, mais rien n„indique dans l„ordonnance qui la crée que cette commission est
bien indépendante (V. M.-A. Frison-Roche, « Autorités administratives incomprises (AAI) », La Semaine
Juridique Edition Générale n° 48, 29 novembre 2010, 1166 et Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une commission des opérations de bourse et relative à l„information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse (J.O.R.F., 29 septembre 1967, p. 9589)).
4
.P.Galard, Rapport sur Les autorités administratives indépendantes, Office parlementaire d„évaluation de la
législation, 2 tomes, n° 3166 AN, nº 404, Sirey, 2006 tome 1, p. 33. L„étude de droit interne fut réalisée par
M.-A. Frison-Roche.
5
. Rapport d„information fait au nom du comité d„évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les
autorités administratives indépendantes, par MM. R. Dossière et C. Vanneste, tome 1, pp. 27 suiv.
6
.Conseil d„État, Rapport public, pp. 300 à 305, Le Conseil d„État recense treize autorités administratives
indépendantes par détermination législative ou jurisprudentielle, dix-sept qui peuvent être rattachées à cette
catégorie en fonction des critères retenus et quatre organismes que le Conseil rattache à cette catégorie avec
toutefois des hésitations. V. aussi la liste dans Lamy Droit public des affaires, 2009, n° 600.
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أ .سامية قموشة

أن
الســمطات اإلداريــة المســتقمة وتكييفيــا يــتم بــإقرار مــن القــانون أو االجتيــاد القضــائي ،و ّ
فـ ّ
ـان إنشــاة ّ
النزاع فيو طريقة استفنائية يقوم عم إراد الطرفين يمج إليو الخصوم
التّحكيم ىو إحدى الوسائل لحسم ّ
لحل الّنزاع دون المجوة ال المحكمة ،و يمكن اعتباره وسيمة قديمة كانـت قبـل القضـاة ت كدتيذىالوظيفـة

أما الّتحكيم في الّمغة معناه تفويض الحكم لشخص أي إطحق اليد في الشـية
في مجال التّجار الّدوليةّ ،
النظر في الخصومة وأنو يسم محكما ،والتّعريـف االصـطححي
أو تفويض األمر لمغير ولممفوض إليو ّ
لمتّحكــيم حــدده الفقــو ففــي اتفاقيــة نويــورك " يقصــد ب حكــام التّحكــيم لــيس فقــط تمــك الّصــادر مــن محكمــين
معينــين لمفصــل فــي حــاالت محــدد بــل أيضــا األحكــام الّصــادر مــن ىيئــات تحكــيم دائمــة يحــتكم إلييــا

أن المححــظ أن االتفاقيــة قــد وســعت نطــاق األحكــام
األط ـراف وىــذا التّعريــف ال يمكــن اعتبــاره كــامح إذ ّ
النيــائي الــذي يفصــل فــي كــل القضــايا التــي تمــت
والق ـ اررات التّحكيميــة " فيقصــد بحكــم التّحكــيم الق ـرار ّ
إحالتيا إل محكمة التّحكيم و أي قرار آخر لممحكمة يحسم بشكل نيـائي ألنـو مسـ لة جوىريـة أو مسـ لة
أن تصــف محكمــة التّحكــيم فــي الحالــة األخيــر القـرار
مــن اختصاصــيا وكــل مــا يتعمــق بــاإلجراةات شــرط ّ
الذي تتوصل إليو ب نو حكم".

النزاع عم شـخص معـين أو أشـخاص معنيـين يفصـموا فيـو دون
عرفو الفقو ب نو اتفاق عم طرح ّ
النظـر فـي نـزاع بمعرفـة شـخص أو ىيئـة يمجـ إليـو و إلييـا المتنـازعون
المحكمة المختصة .والتّحكيم ىو ّ
مع التزاميم بتنفيذ القرار الذي يصدر في الّنزاع و ىو نظـام لتسـوية المنازعـات عـن طريـق أفـراد عـاديين
يختارىم الخصوم إما مباشـر أو عـن طريـق وسـيمة أخـرى يرتضـونيا ،وىـو نظـام لمقضـاة الخـاص يسـم

بــإخراج بعــض المنازعــات عــن واليــة القضــاة العــادي لكــن تحــل بواســطة فــرد أو أف ـراد يختــارىم الخصــوم

ويسند ليـم ميمـة القضـاة بالنسـبة ليـذه المنازعـات 1.فيـو نظـام بـديل لقضـاة الّدولـة فـي حسـم المنازعـات

النظام من عنصرين ىما اتفاق التحكيم وحكم المحكم الذي تنتيي بو خصومة التّحكيم .2
ويتكون ىذا ّ
يعــرف األســتاذ " Jean Robertالتّحكــيم " ب نــو نظــام لمقضــاة الخــاص تفــض فيــو خصــومة معينــة
من اختصاص القضاة العادي ويعيد إل أشخاص يختارون لمفصل فييا

"3

".

4
الضـبط أن تقـوم
أ ّما عن التّحكيم في إطار سمطات الّضبط فح يتم باتفاق األطراف إذ يمكن لسـمطة ّ
أن التّحكيم في الج ازئـر تقـوم بـو سـوى فحفـة سـمطات خحفـا لفرنسـا وىـم كـل مـن لجنـة
تقوم بو بمفردىا ،و ّ

1

المــاد  2/1مــن اتفاقيــة نيويــورك لســنة  1958بشـ ن االعت ـراف وتنفيــذ أحكــام المحكمــين األجنبيــين وأحمــد الســيد صــاوي

التحكيم ،د س ط ،المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر ،مصر ،2002،ص .10
2

عيسي عمرو ،الجديد في التحكيم في الدول العربية ،المكت

الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.205
3

.L‟institution d une justice privée a laquelle les litiges sont soustraits auxjuridictions de droit commun, pour
être résolus par des individus pour lacirconstance de la mission de les juger ».

أن التحك ــيم اتف ــاق األطـ ـراف عمـ ـ ع ــرض منازع ــاتيم عمـ ـ ىيئ ــة خاص ــة يقوم ــون
ويعرفياألس ــتاذ ّ Philipe FOUCHARD
باختيارىا لمفصل فييا.
Jean Robert, l‟arbitrage du droit inter prive, paris 5 éditions 1993 nol1.p3.
4
. René David: » L arbitrage est une technique visant a faire donner la solution d une question ,intéressant les
= rapports entre deux ou plusieurs par une ou plusieurs autres personnes -L‟arbitre ou les arbitres les quelles
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السـمكية والحسـمكية .وبمـا
تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا وسمطة الكيرباة والغـاز وسـمطة االتصـاالت ّ
أن التحكيم قرار إداري ىدفو تنظيم السوق فإنو تتحمل السمطات اإلدارية المستقمة المسؤولية عـن قـ اررات

التحكيم الصادر عنيا ،إال أن قواعد المسؤولية تتباين بين النظام الفرنسي والنظام الجزائري.

مـن خـحل مـا ســبق يكمـن اليـدف مــن البحـث فـي الموضــوع فـي تعريـف التحكــيم المتمفـل فـي التنظــيم

عمـ ـ أساسـ ـ نيا مف ــردات جدي ــد ف ــي الق ــانون االداري الج ازئ ــري ،وال ــتمكن م ــن اف ــار مسـ ـؤولية الس ــمطات
االداريــة المســتقمة وىــي مســالة جديــد فــي القضــاة اإلداري الج ازئــري ،فمــا مــدي إقـرار المســؤولية اإلداريــة

لمسمطات االدارية المستقمة في الجزائر بالمقارنة مع ما ىو عميو الوضع في النظام القضائي الفرنسي؟.

ارت ينا معالجة ىذا الموضوع وفق المعيار المقارن وذلك من خحل إجراة مقارنة بين قواعد المسؤولية

اإلدارية لمسمطات اإلدارية المستقمة عن قب ارراتالتحكييم في النموذج الفرنسي والنموذج الجزائري واستنباط
نقاط التشابو ونقاط االختحف بين النموذجين من حيث قواعد المسؤولية اإلداريـة المطبقـة عمـ القـ اررات

التحكيمية لمسمطات اإلدارية المستقمة في البمدين.

لإلجاب ــة ع ــن االش ــكالية المطروح ــة ارت ين ــا تقس ــيم الد ارس ــة إلـ ـ مبحف ــين ،نع ــال ف ــي المبح ــث األول

مسؤولية السمطات اإلدارية المستقمة عم أساس الخط بينمـا نعـال فـي المبحـث الفانيمسـؤولية السـمطات
اإلدارية المستقمة بدون خط .

المبحث األول

قيام مسؤولية الّسمطات اإلدارية المستقمّة عمى أساس الخطأ:

ان حل الخحفات من قبل السمطات اإلدارية المستقمة يمس بـالحقوق والحريـات المعتـرف بيـا لرفـراد
ّ
والمحمية دستوريا وقانونيا ،وليذا تتقرر مسؤولية الّسمطة اإلدارية المستقمة عنـد ارتكابيـا لرخطـاة نتيجـة

فصــميا فــي الخــحف بــين المتعــاممين االقتصــاديين التــابعين لمقطــاع الخاضــع لرقابــة ســمطة الضــبط ،لكــن

األم ــر مختم ــف ف ــي النظ ــام الفرنسـ ـي المطمـ ـ
الفاني).

األول) ،عم ــا ى ــو عمي ــو ف ــي النظ ــام الج ازئ ــري المطمـ ـ

المطمب األول

مسؤولية الّسمطات اإلدارية المستقمة عمى أساس الخطأ في فرنسا:

ان ح ــل الخحف ــات م ــن قب ــل الس ــمطات اإلداري ــة المس ــتقمة ق ــد يم ــس ب ــالحقوق والحري ــات ،ول ــذا تف ــار
ّ
مس ــؤولية الس ــمطات اإلداري ــة المس ــتقمة عن ــد ارتكابي ــا لرخط ــاة الجس ــيمة أي م ــا يس ــم ض ــبط النش ــاط

1
فان المجمـس الّدسـتوري الفرنسـي 2يتـدخل فـي حالـة الّتعـدى عمـ اإلجـراةات
اإلداري  ،ومن جية أخرىّ ،

= tiennent leur pouvoir d une convention privée et statuant sur la base de cette convention sans être investies
de cette mission par l‟Etat ».
1
. Tomas PERROUD, op. Cit., p. 927.
2
.Deux conditions sont nécessaires pour que la responsabilité de l„Administration soit engagée à raison de
l„illégalité d„un acte administratif : il faut que cet acte soit illégal et qu„il constitue une véritable décision, Ch.
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،التّشريعية أو التّنظيمية ومنو توقيع المسؤولية اإلداريـة لممرفـق وىـي تعـد تـذكي ار بالقـانون سـاري المفعـول
.1 أن مسؤولية الّدولة واألشخاص العمومية قاعد ذات طابع دستوري
ّ اذ
Roland Drago : «... en effet, on n„hésite pas à dire que la responsabilité de
l„État et des autres personnes publiques est une règle de nature
constitutionnelle ».
 ألنـو،2الصع تطبيـق المسـؤولية اإلداريـة عمـ الّسـمطات االداريـة المسـتقمة
ّ حت و إن كان من
فقــد وضــع،ّالدســتورية فــي فرنســا التــي تقــر مســؤولية االدار
ّ القواعــد

ال يمكــن إقـرار ىــذه المســؤولية حسـ

الدولة نظام المسؤولية االدارية عم أساس الخط الجسيم لعدم مشروعية عمل السمطات االدارية
ّ مجمس

.3الدستوري أقر نفس المبدأ عم أساس حماية الحقوق والحريات
ّ أن المجمس
ّ المستقمة و
 اذ ال يعتـ ــد،وضـ ــعت القواعـ ــد التّش ـ ـريعية المتعمّقـ ــة بالمس ـ ـؤولية عم ـ ـ أسـ ــاس الخط ـ ـ الجسـ ــيم
ّ لقـ ــد
 فمــفح فــي قطــاع البريــد والمواصــحت فقــد أعف ـ القاضــي المســؤولية حالــة ضــياع4 ،باألخطــاة البســيطة

.  لتحقيق ما يسم باإلدار الجيد5  وكذا بخصوص ميدان البورصة، البريد او توزيعو
« Décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l„article 12
précité de l„ordonnance du 28 septembre 1967, juge que, par là-même, le
législateur a aussi transféré au juge judiciaire les demandes d„indemnité
fondées sur l„illégalité dont seraient entachées ces décisions».
 أيــن تــم الطم ـ مــن محكمــة الــنقض، لمحكمــة الــنقض1991  مــاي29 لقــد تــم إصــدار ق ـرار فــي
) إلغــاة ق ـرارCompagnie Diamantaire بــاريس مــن طــرف عضــو نقابــة تصــفية أمــحك لمؤسســة

 م ـ ــن قبــ ــل لجن ـ ــة المتع ـ ــاممين ف ـ ــي البورص ـ ــة ض ـ ــد مؤسس ـ ــة المــ ــذكور1984  جويميــ ــة20 ص ـ ــدر ف ـ ــي
.)d‟Anvers

Guettier, Irresponsabilité de la puissance publique (régimes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels),
Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, mai 2009, n° 28.
1
.R. Drago, Responsabilité (Principes généraux de la), Répertoire de la responsabilité de la puissance
publique, mai 2004, n° 43.
2
.D.de Béchillon, B. Ricou, Irresponsabilité de la puissance publique, Répertoire de la responsabilité de la
puissance publique, 2011, n° 29 ; M. Deguergue, « Les sources constitutionnelles du droit de la responsabilité
administrative », in X. Bioy (ss. la dir. de), Constitution et Responsabilité, 2009, Montchrestien Lextenso,
coll. Grands colloques, p. 145.
3
.R. Chapus, Droit administratif général, préc. Tome 1, p. 1324, n° 1475. 4068 ; Conseil d„État, 17 octobre
1986, ministre des PTT c. Erhardt, Recueil Lebon p. 240 ; AJ 1986.694, chr. Azibert et de Boisdeffre ; RA
1986.569, note Terneyre ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, préc., n° 96-8, p. 692.
4. M. Guyomar, note La Gazette du Palais, 26 mai 2011 n° 146, pp. 19-21.
5
.Tribunal des conflits, 22 juin 1992, Mizon, n° 02671, Recueil Lebon p. 486 : Recueil Dalloz 1993 p. 439,
note N. Decoopman ; RFDA 1991 p. 293, note F. Llorens. Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, Institut
privé de gestion financière et Royer c. Conseil des bourses de valeur, n° 02865 : « Considérant que, par les
dispositions précitées, le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre administratif
pourconnaître non seulement des recours dirigés contre les décisions prises par le Conseil des bourses de
valeurs dans l'exercice de ses attributions en matière réglementaire et disciplinaire mais également des actions
en réparation des dommages causés par les fautes commises par le Conseil des bourses de valeurs dans
l'exercice de ces attributions et donner compétence aux tribunaux judiciaires pour se prononcer sur les autres
actes de ce Conseil et statuer sur les actions en réparation de leurs conséquences dommageables ».
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) التّعويضات عن األضرار المترتبة عـن القـرارCompagnie Diamantaire d’Anvers لتتمقي
 مــن المرســوم34 الصــادر مــن الّمجنــة إلق ـرار الجيــة المختصــة لمفصــل فــي ىــذه الطّمبــات وفــق المــاد
ّ
1

.1949 اكتوبر24 الصادر في

أن القضـاة االداري غيـر مخـتص
ّ  فمجمـس1990  جويميـة06 الصـادر فـي
ّ الدولـة أقّـر
ّ وطبقا لمقرار
.في التّعويضات ضد الدولة
Vu la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le Conseil d‟Etat statuant au
contentieux a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour
connaître des demandes à fin d‟indemnité formées contre l‟Etat par la société
“Compagnie Diamantaire d‟Anvers” et M. X... ;
 مــن القــانون الصــادر9  و وفقــا لممــاد1967  ســبتمبر28  مــن المرســوم المــؤرخ فــي12 وطبقــا لممــاد

ـان مراجعــة الطّعــون ضــد لجنــة عمميــات البورصــة المصــدر لمقــيم المنقولــة يرجــع
ّ  فـ1989  أوت2 فــي
28  مــن المرســوم الصــادر فــي12  طبقــا لممــاد.لمنظــر فــي التّعــويض إلـ القاضــي المــدني
ّ االختصــاص

أن الطّع ــون ض ــد لجن ــة عممي ــات البورص ــة لي ــا ط ــابع التنظ ــيم ترج ــع إلـ ـ القاض ــي
ّ  أي1967 س ــبتمبر
.2 العادي حس المواد الححق ذكرىا
"....Il suit de là qu‟il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des
demandes d‟indemnité formées contre l‟Etat par une société pour obtenir
réparation des préjudices que lui aurait causé la décision par laquelle la
Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du “numéro
d‟enregistrement” qui lui avait été attribué et lui a interdit de conclure de
nouveaux contrats avec des épargnants » 3.

1

.Tribunal des conflits, n° 02671du 05 juillet 1991, Publié au recueil Lebon, paris, « enregistrée à son
secrétariat le 5 juin 1991, l‟expédition de l‟arrêt du 29 mai 1991 par lequel la cour d‟appel de Paris, saisie de
demandes de Me Y... agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société “Compagnie
Diamantaire d‟Anvers” et de M. Yves X... tendant, d‟une part, à l‟annulation d‟une décision prise le 20 juillet
1984 par la commission des opérations de bourse à l‟encontre de la société “Compagnie Diamantaire
d‟Anvers” et, d‟autre part, à la condamnation de l‟Etat à leur verser des indemnités en réparation des
préjudices résultant pour eux de cette décision, a renvoyé au tribunal, par application de l‟article 34 du décret
du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ».
« .concernant les demandes en indemnisation introduites par la société “Compagnie Diamantaire d‟Anvers” et
M. X... ;»
2
.Article 12 de l‟ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de l‟article 9 de la loi n°
89-531 du 2 août 1989, concernant commission des operations de bourse -contentieux des décisions de la
commission des opérations de bourse - compétence des juridictions judiciaires pour connaître des recours
contre les décisions de la commission des opérations de bourse autres que réglementaires ou relatives à
l‟agrément d‟organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de gérants de
portefeuille.competence - repartition des competences entre les deux ordres de juridiction competencedeterminee par des textes speciaux - attributions legales de competence au profit des juridictions
judiciaires - autres cas d‟attributions legales de competence au profit des juridictions judiciaires -ordonnance
du 28 septembre 1967 modifiée (article 12) - décisions de la commission des opérations de bourse autres que
réglementaires ou relatives à l‟agrément d‟organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de
gérants de portefeuille - portée - demandes d‟indemnité fondées sur l‟illégalité des décisions de la
commission.
3
.Section, 1990-07-06, compagnie diamantaire d‟anvers et delcourt, p. 206.
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مشـروعية قـرار حــل الخحفـات لمجنـة تنظـيم االتصـاالت االلكترونيـة والبريــد

ـان القاضـي ي ارقـ
ومنـو ف ّ
ولجنة الطاقة وسمطة تنظيم خدمات السكة الحديدية والسمطة العميا لحقوق االنترنت .1

إن القاضي مختص كذلك بالنسبة لمدعاوى ضد المجنة البنكية  2أو لجنة الرقابة عم الت مينات عم
ّ
أن رقابة القاضي تكون حالة تدخل السمطات اإلدارية المستقمة الذي يضر بالمتعامل االقتصادي
اعتبار ّ
3

وتحمل إخطار لمزبائن والمتعاقدين.
« Comme le résume Gabriel Eckert, « concrètement, la faute lourde est
caractérisée lorsque l„intervention de l„autorité de régulation s„est avérée trop
peu contraignante ou insuffisamment diligente au regard de la situation de
l„opérateur économique et des risques qu„elle faisait courir à ses clients et
cocontractants ». Dans l„affaire Kechichian, le Conseil d„État formule deux
reproches à l„encontre de la Commission bancaire, constitutifs d„une faute
lourde» 4 .
ـان المســؤولية اإلداريــة عرفــت تطــو ار ممحوظــا فــي القضــاة الفرنســي حمايــة لحقــوق
وعمـ العمــوم فـ ّ

المتض ــررين ،ففـ ــي المرفـ ــق الّطبـ ــي انتقمـ ــت مـ ــن مسـ ــؤولية المرفـ ــق الطّبـ ــي عم ـ ـ أسـ ــاس الخط ـ ـ الجسـ ــيم

فــي األعمــال الطّبيــة إل ـ المســؤولية عم ـ أســاس الخط ـ البســيط والــذي يتــدخل القاضــي الفبافــو ،وفــي

الضــرر افــر نشــاطات المرفــق الطبــي مــفح أفنـاة إخضــاع المرضــي
األخيــر إلـ المســؤولية عمـ أســاس ّ
5
الضرر.
إل تجار جديد أو إل الّتمقيحات.أي إقامة المسؤولية عم أساس الخطر الذي أدي إل
ّ

ألنــو غيــر مشــروع،كما ّأنــو
إن الخط ـ ىــذا يعتمــد عم ـ خصــائص خاصــة ،اذ ّأنــو يســب ضــرر و ّ
ّ
ألنــو يصــع عمـ األطـراف إفبـاث الخطـ الجســيم ،وقــد يكــون الخطـ عمـ أســاس
عمـ القاضــي افباتــوّ ،

االىمال.

ان مجمـس الّدولـة وبخصـوص درجـة خطـور الخطـ عنـد الّتعسـف فـي اسـتعمال الحـق ،اكتفـ بالخطـ
ّ
6
ـان
البسيط وعندما يتعمق األمر بالعقوبات أسس الطّعن عم أساس الخط الجسيم خحفا في الج ازئـر ف ّ
قياس درجة الخط تبق مس لة عالقة مطروحة عم االجتياد القضائي.7
المطمب الثاني

السمطات اإلدارية المستقمّة عمى أساس الخطأ في الجزائر:
مسؤولية ّ
إن تقريــر المســؤولية اإلداريــة لمســمطات اإلداريــة المســتقمة ال يوجــد بشـ نيا اجتيــاد دســتوري صــادر
ّ
عــن المجمــس الدســتوري الج ازئــري كمــا ال يوجــد بش ـ نيا أي اجتيــاد قضــائي صــادر عــن مجمــس الدولــة
1

. Tomas PERROUD, op. Cit, p. 930.
.Conseil d„État, Ass., 30 novembre 2001, ministre de l„Économie et des Finances c. Kechichian, n° 219562
Recueil Lebon p. 537.
3
.G. Eckert, « La responsabilité administrative des autorités de régulation », Revue de Droit bancaire et
financier n° 2, Mars 2009, étude 13, n° 16-20.
4
.Conseil d„État, 18 février 2002, Groupe Norbert Dentressangle, n° 214179, Recueil Lebon, table, p. 918.
2

5

مراد بدران ،الطابع التحقيقي الفباث في المواد االدارية ،مجمة مجمس الدولة ،العدد التاسع ،2009 ،ص 09وما يمييا.
6

.CALANDRI (L.), Recherche sur la notion de régulation …, op.cit., p.652.
.ZEROUAL (A.), "La responsabilité hospitalière", Revue EL Mouhamat, n° 02, 2004, p.5.

7
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أن الممارســات القضــائية ال تنــوه بقــدر القاضــي اإلداري لتقــدير الّضــرر ،اذ ال
الج ازئــري ،عم ـ اعتبــار ّ
يســتعمل ســمطات التّــدخل وأمــر اإلدار بإعطــاة الــدليل الــذي يفبــث الخطـ االدارى ،فيصــع إقامــة الـ ّـدليل
عم وقوع الخط  ،ومنو تقرير المسؤولية اإلدارية عم أساسو ويستشف ذلك من خحل تطـور مسـؤولية

المرف ــق الطب ــي لحماي ــة المتض ــررين من ــو و الت ــي تق ــوم عمـ ـ الخطـ ـ ب ــدون التميي ــز ب ــين الخطـ ـ البس ــيط

أن منازعــات المرفــق الطبــي ذات طبيعــة
والجســيم وأنــو يقــع تقــديره عمـ القاضــي اإلداري فــي فرنســا بمــا ّ
إدارية ،فالقاضي ممزم بالبحث عـن الـدليل مـن خـحل أمـر اإلدار بتسـميمو الوفـائق ولـيس عمـ المتضـرر
،إال أن القضاة في الجزائر ،ال يقوم القاضي اإلداري بيذا اإلجراة وال زال لم يستوع
عبئ افباث الخط ّ

العحقة التي يج

أن تقيميا العدالة في الموازنة بين مصال المرفق العام الطبي ومصمحة المتضرر.
المبحث الثاني

السمطات اإلدارية المستقمّة بدون خطأ:
مسؤولية ّ
كما ىو معروف في القواعد العامة ،فان المسؤولية بدون خطـا تؤسـس عمـ المخـاطر أو الضـرر
أن تطبيقيــا تختمــف فــي فرنســا عمــا ىـي عميــو فــي الج ازئــر المطمـ
وّ
المسؤولية في النظامين الفرنسي والجزائري المطم الفاني ).

األول ) ،ولــذا ينبغــي تقيــيم تطبيــق

المطمب األول

السمطات اإلدارية المستقمّة بدون خطأ في فرنسا والجزائر:
مسؤولية ّ
تط ــرح مش ــكمة تطبي ــق نظ ــام المس ــؤولية ب ــدون خطـ ـ عمـ ـ ميم ــة التنظ ــيم ،عمـ ـ أس ــاس المخ ــاطر

أو عم أساس اإلخحل بمبدأ المساوا أمام األعباة العامة ،ومنو استحقاق التعويض.

1

الن ــوع م ــن المس ــؤولية ل ــم تع ــرف تط ــو ار ،ف ــإذا ك ــان إقـ ـرار المس ــؤولية عمـ ـ أساس ــيا يق ــام
إن ى ــذا ّ
ّ
ف ــي ظ ــروف وأس ــبا اس ــتفنائية وخاص ــة ،ف ــان إقـ ـرار المس ــؤولية ب ــدون خطـ ـ فرعي ــة بالنس ــبة لممس ــؤولية
عم أساس الخط .2

وأمام صمت القانون عم النتائ التي قد يسـببيا تطبيقيـا ،إالّ أن األضـرار التـي قـد تسـببيا يجـ

أن تفار لغرض التعويض.

المطمب الثاني

تقييم تطبيق المسؤولية بدون خطأ في فرنسا والجزائر
إن المسؤولية في األساس تفـار فقـط حالـة وجـود عقـد غيـر مشـروع لمحفـاظ عمـ اسـتقرار األعمـال
ّ
أن االجتياد القضائي في فرنسا قد ساىم في إعداد قانون خاص يجد الحمول لممتضررين
المشروعة ،إالّ ّ

1

.DEBOUY(C.), "Le droit français de la responsabilité administrative: métamorphose ou permanence ?",
CJEG, 1997, p.333.
2
.ZEROUAL (A.), "La responsabilité hospitalière «op.cit, p.282.
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حت ـ ولــو كــان العقــد مشــرعا،إالّ ّأنــو فــي القــانون الج ازئــري فــإن مســؤولية الس ـمطات اإلداريــة المســتقمة ال
تفار.
الطاعنين إقامة مسؤولية الدولة عند ممارسـتيا ميمـة

ويمكن ذكر قرار  30نوفمبر 2001إذ طم

الرقابة من طرف المجنة البنكية في مصال القرض.

1

ففــي  16أكتــوبر  1987وافــر دعــو مســيري المؤسســة مــن اجــل رفــع رأس المــال البنــك إل ـ 50

أن المجنــة
إن العقــد المبـرم غيــر مشـروع ،إذ ّ
مميـون فرنــك فـي أجــال معقولـة ،فمقــد اعتبـرت الييئــة اإلداريـة ّ
البنكية كان بإمكانيا أن تقوم ب مر المسيرين وأن ت مر بتطبيقو بسرعة عوض استخداميا سمطة التنظيم.

ان المجن ــة البنكي ــة ك ــان يجـ ـ
ّ
فــي االلت ازمــات الت ــي فرضــتيا .وحسـ ـ

عمييـ ــا أن تض ــع ف ــي الحس ــبان الوضـ ــعية الت ــي ى ــو عميي ــا البنـ ــك
األســتاذ رش ــيد زوايميــة يوج ــد نــوعين م ــن الطعــون األول متعم ــق

باإلبطال لمقرار أو إعاد النظر فيـو مـن قبـل القاضـي المـدني والطعـن الفـاني يرفـع أمـام القاضـي اإلداري

والمتعمــق بالمســؤولية،وقد يــنجم عــن ذلــك اجتيــادات قضــائية مختمفــة لــنفس القضــية ومنــو يمكــن تحويــل

االختصــاص مــن القاضــي اإلداري إلـ القاضــي المــدني بمــا أنــو متعمــق بــنفس اإلجـراةات لمقيــام بــالطعن
2

في المنازعات.

أن الم ــاد  161م ــن الدس ــتور 3ت ــنص عمـ ـ اختص ــاص القض ــاة ب ــالنظر ف ــي طع ــون الس ــمطات
وّ
االداري ــة ومني ــا قـ ـ اررات الس ــمطات االداري ــة المس ــتقمة ،وبالتبعي ــة ينظ ــر ف ــي األخط ــاة المرتكب ــة م ــن قب ــل

الســمطات اإلداريــة المســتقمة حيــث يرفــع الطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة حس ـ

المــاد  801مــن قــانون

اإلج ـراةات المدنيــة واإلداريــة التــي منحــت لممحــاكم االداريــة صــححية النظــر فــي دعــاوى القضــاة الكامــل
منيا دعوى التعويض أو المسؤولية االدارية.

أم ـا بخصــوص التعــويض ،فانــو يقتض ـ عــد احتمــاالت ،فــإذا كــان الضــرر ســببو عــدم مشــروعية
ّ
القـرار الّصــادر عـن الســمطة اإلداريـة المســتقمة فـان الجيــة المختصـة بــالنظر فـي االّمشــروعية أو بــالنظر
فــي التعــويض ،أمــام مجمــس الدولــة ،أمــا إذا كــان الضــرر نــات عــن ســموك إداري ،فــان الجيــة المختصــة

محل الفصل ىي مكان وقوع الضـرر ،واذا كـان سـب

الضـرر ال يـدخل ضـمن االحتمـالين فـان المحكمـة

المختصـة يختارىــا الطــرف المتضـرر .أمــا بخصــوص التعــويض عـن الضــرر فمــم يشـر المشــرع إلـ جيــة
االختص ــاص لك ــن باس ــتقراة ق ــانون اإلجـ ـراةات المدني ــة واإلداري ــة ف ــان الغرف ــة اإلداري ــة لممحكم ــة العمي ــا

االختصاص في النظر في التعويض .4وفيما يتعمق بمسالة المنازعات لسمطات الضبط فإن الرقابة عمـ

1

.Arrêt du 30 novembre 2001, ministre de l‟économie, des finances et de l‟industrie c/Kechichian.
. RACHID ZOUAÏMIA, "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
algérien", op.cit., p. 45.
2

3

القانون رقم  38-81مؤرخ في  1مارس سنة  ،6381يتضمن التعديل الدستوري ،الجريد الرسمية رقم  81صادر

بتاريخ  7مارس سنة .6381

4

. Code de procédure civile remplacé par code de procédure civile et administrative en 2008, voir la loi n° 0809 du 25 février 2008, portant le code de procédure civile et administrative, op.cit.
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المشــروعية موكمــة إل ـ مجمــس الدولــة كفــاني درجــة ي ارق ـ

درجة .1

تطبيــق القــانون مــن المحكمــة اإلداريــة ك ـ ول
أن يكـ ــون أكيـ ــد وحقيقـ ــي وقـ ــد يكـ ــون

أ ّن الضـ ــرر  )préjudiceيحمـ ــل عـ ــد خصـ ــائص ،فيج ـ ـ
فــي الحاضــر أو المســتقبل نتيجــة فقــد فرصــة مــفح أي انــو يمــس بمبــدأ قــانوني محمــي افــر ممارســة غيــر

مشروعة  .2وأيضا وجود العحقة الّسببية بين الضرر والّسب
المستقمة إل المستيمكين أو المتعاممين االقتصاديين .3

المؤدي إل الضرر من السـمطات اإلداريـة

أن تــدخل القاضــي االداري لرقابــة وظيفــة الســمطة االداريــة المســتقمة مــتحفظ س ـواة بالنســبة لحلغــاة

أو التعويض في مجـال الطعـن افـر التعسـف فـي اسـتعمال السـمطة افـر ممارسـة التنظـيم ،فـان القاضـي ال
ان درجـة الرقابــة تتـرك الحريـة إلـ
يتـدخل إالّ اذا تعمـق األمـر بـرفض التنظـيم ،أو رفـض نشــر العقـد ،...و ّ
سمطة الضبط لمممارسة وظيفتيا.

أما عن التعويض فان مجال الرقابة لمقاضي اإلداري في مجال إقرار مسـؤولية سـمطة الضـبط تـتم
ّ
4
حس ما يحدده القاضي أي وفق اجتياد القاضي إذا لم تحض وظيفة التنظـيم باإلعفـاة مـن المسـؤولية

كمـا أنـو لـم يحـدد القاضـي إطارىـا القـانوني .أمـاّ عـن الطعـون فيمـا يخـص سـمطة الييـدروكربور و سـمطة
المناجم فمقد أسندت إل التحكيم الدولي في فرنسا بحجة حسن تسيير اإلدار  ،أماّ في الجزائر ،فح يوجـد
تفسير لذلك النو ال يوجد تحكيم في ىذه السمطات.

5

باإلضافة إل ّأنو في القانون الجزائري ،لم يجتيد القاضي اإلداري لوضع نظام لمرقابة مفل فرنسا
مما يعيق سمطات الضبط في تحديد مجال تنظيميا إفر عدم وضوح القوانين بشان ذلك.

ـان المشــرع الج ازئــري لــم يــول ليــا االىتمــام
وفــي مجــال رقابــة المؤسســة عم ـ المســؤولية اإلداريــة فـ ّ
االزم إليقــاع مســؤولية الســمطات اإلداريــة المســتقمة وىــو مــا يبرىنــو عــدم وجــود اجتيــاد قضــائي فــي ىــذا

الخصوص.

فإنيــا ال
أمـا التجربـة الفرنسـية فـان المسـؤولية تقـوم عمـ أسـاس الخطـ  ،أمـاّ المسـؤولية بـدون خطـا ّ
ّ
تتوافق وعمل السمطات اإلدارية المستقمة ألنيا صعبة االفباث.
1

.L‟art. 276 al. 2 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des dispositions de l‟alinéa
précédent, la chambre administrative de la Cour suprême peut connaitre, nonobstant toutes dispositions
contraires, des conclusions connexes dans la même requête ou dans une requête con- nexe à la précédente,
tenant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée ». et l‟art. 903 du code de procédure civile
et administrative, op.cit. Sur ce point voir ABIAD (N.), Le Conseil d‟Etat, juge de cassation dans le
contentieux de la res- ponsabilité administrative, Thèse de doctorat en droit administratif, Université Panthéon
Assas (Paris II), 2005.
2
.DE- GUERGUE (M.),"La perte de chance en droit administratif français", in L‟égalité des chances, la découverte, Recherches, Paris, 2000, p. 197.
3
.FRISON-ROCHE (M.-A.), "Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les sys- thèmes de
régulation", op.cit., p. 60.
4
. Djohra BARKAT, op.cit. p.236.
5
.Ipid.p.338.
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الخاتمة:
اذا كان القضاة اإلداري قد حاز عم قفز نوعية من حيـث االجـراةات والقـوانين واجتيـاد القاضـي

االداري،ف ــح زال القاض ــي االداري مطالـ ـ

باالجتي ــاد ف ــي مي ــدان المس ــؤولية االداري ــة وكيفي ــة مس ــاةلة

الس ــمطات االداري ــة المس ــتقمة ع ــن االضـ ـرار الت ــي ق ــد تتس ــب

فيي ــا ،خاص ــة ف ــي مي ــدان التحك ــيم لمفص ــل

فــي الخحفــات بــين المتعــاممين او بيــنيم والســمطة االداريــة المســتقمة والــذي ىــو موكــل الييــا افنــاة ممارســة
ســمطتيا االصــيمة التنظــيم ألنــو مجــال حســاس يتعمــق بالمنافســة فــي الســوق ورفــع االحتكــار عنــو بفتحــو
لمتعاممين جدد منافسـة لممتعامـل التقميـدي او الدولـة ،فالقاضـي ممـزم بالرقابـة عمـ اعماليـا بوضـع اطـار

قانوني موحد لتطبق المسؤولية عمييا.

نتائج البحث :لقد توصمنا من خحل ىذه الدراسة إل العديد من النتائ أىميا:
 -1وضــع مجمــس الدولــة الفرنســي نظــام المســؤولية اإلداريــة لســطات الضــبط المســتقمة عم ـ أســاس
الخطـ الجسـيم النـات عـن عـدم المشـروعية الجســيمة التـي تمـس قـ اررات التحكـيم الصـادر عـن الســمطات
اإلدارية المستقمة ،وبالتالي استبعد المجمس االخطاة البسيطة بشـ ن إقـرار المسـؤولية اإلداريـة ليـذه الفئـة

من السمطات.

 -2ال يخ ــتص القض ــاة اإلداري الفرنس ــي ب ــالنظر ف ــي جمي ــع الن ازع ــات الت ــي تف ــور بشـ ـ ن تصـ ـرفات

وأعمال السمطات اإلدارية المستقمة خحفا لما ىو عميو الحال فـي الج ازئـر ،إذ تـؤول قواعـد االختصـاص
في فرنسا لمقضاة العادي بخصوص العديد من المنازعات التي تكون السمطات اإلدارية طرفا فييـا مفـل

ق اررات لجنة البورصة ،ىذه األخير في الجزائر ىي من اختصاص مجمس الدولة طبقا لنص الماد 57
من المرسوم التشريعي  10-93المعدل والمتمم.

 -3عدم وجود أي اجتياد قضائي أو دستوري يقر بمسؤولية السمطات االدارية المستقمة في الج ازئـر

عم أساس الخطـ سـواة الجسـيم أو البسـيط ،وذلـك ارجـع لضـعف النظـام القضـائي اإلداري فـي الج ازئـر
حيث يغم

عم القاضي اإلداري تطبيق النصوص مفمو مفل القاضي العادي خحفا لموظيفـة األساسـية

لو المتمفمة في االجتياد.

 -4إذا كان القضاة اإلداري الفرنسي قد ابتدع نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطـ والتـي تقـوم عمـ

ركن الضرر الـذي ينسـ

لنشـاط االدار المشـروع ،فـإن القضـاة اإلداري فـي الج ازئـر ال يـزال يبحـث عـن

حمول لمسؤولية االدار في فنايا نصوص القانون المدني.
األقتراح ات المقدم ة :ف ــي ظ ــل غي ــا

نظ ــام المس ــؤولية اإلداري ــة لمس ــمطات اإلداري ــة المس ــتقمة ع ــن

تصرفاتيا المشروعة وغير المشروعة نرى ضرور مايمي:

 -1يتعــين عم ـ المشــرع الج ازئــري مــن المزيــد مــن الســمطات اإلداريــة المســتقمة صــححية التحكــيم

والفصــل فــي الخحفــات بــين المتعــاممين االقتصــاديين مــع تفصــيل اإلجـراةات والشــروط التــي يخضــع ليــا

االختصاص التحكيمي.
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 يتع ـ ــين عم ـ ـ ـ المش ـ ــرع الج ازئـ ـ ــري الــ ــنص بش ـ ــكل ص ـ ـ ـري عم ـ ـ ـ مس ـ ــؤولية السـ ـ ــمطات اإلداريــ ــة-2
عن تصرفاتيا أمام القضاة اإلداري وعن ق اررات التحكيم عم وجو الخصوص

 يتعــين عمـ القضــاة اإلداري وضــع قواعــد واضــحة ومحــدد بشـ ن نــوع الخطـ الــذي تفــور بشـ نو-3

 كمــا يتعيــين عميــو إق ـرار مســؤوليتيا بــدون خط ـ اســتنادا لنظريــة،مســؤولية الســمطات اإلداريــة المســتقمة

.المخاطر االقتصادية

: قائمةالمصادر/ أوال

الدستور-أ

14  الجريــد الرســمية رقــم، يتضــمن التعــديل الدســتوري،2016  مــارس ســنة6  مــؤرخ فــي01-16  القــانون رقــم-1
.2016  مارس سنة7 صادر بتاريخ

:االتفاقيات-ب

 بشان االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبيين،1958  اتفاقية نيويورك لسنة-1
:قائمة المراجع/ ثانيا
:الكتب-أ

. 2002، مصر، المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر، د س ط، التحكيم،أحمد السيد صاوي-1
.2003 ، اإلسكندرية،الجامعي الحديث
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