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المسؤكلية اإلدارية على أساس المخاطر الناجمة عن الضرر الخاص غير العادم في الجزائر
د .بن األخضر ٤تمد ،كلية اٟتقوؽ كالعلوـ السياسية  ،جامعة زياف عاشور  -اٞتلفة
أ .بن ساحة يعقوب ،كلية اٟتقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة غرداية
ا١تلخص :
تقوـ ا١تسؤكلية اإلدارية بدكف خطأ على أساسُت ٫تا أساس ا١تساكاة أماـ األعباء العامة أك على أساس
نظرية ا١تخاطر  ،كأصبح القاضي اإلدارم يقبل ا١تسؤكلية عن ا١تخاطر اليت قد تنجم عن نشاط اإلدارة ،كاليت تقضي
بأنو من انشأ ٥تاطر ينتفع منها فعليو ٖتمل األعباء ك األضرار ا٠تاصة اليت تنجم عنها  ،فتعترب ىذه النظرية
استثنائية كتكميلية للمسؤكل ية اإلدارية القائمة على ا٠تطأ ،كيزداد عبئ التعويض كلما زادت ا١تخاطر ا١تنتفع منها ،
فمن العدؿ كاإلنصاؼ انو يتحمل من غنم من ىذا النشاط بإحداثو أخطارا أضرت بالغَت أعباء ذلك.
الكلمات ا١تفتاحية  :ا١تسؤكلية اإلدارية  ،ا١تخاطر  ،األضرار  ،التعويض.
Abstract
Administrative responsibility without error is based on two principles: the basis
of equality before public burdens or on the basis of risk theory, and the
administrative judge accepts responsibility for the risks that may result from the
management's activity, which states that whoever created the risks to benefit
from it must bear the special burdens and damages that result , This theory is
exceptional and complementary to the fault-based administrative responsibility,
and the burden of compensation increases with the greater the risks that benefit
them. It is fair and fair that he bears sheep from this activity by creating dangers
that harmed others.
Keywords: Administrative responsibility, risk, damage, compensation.
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مقدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :

عبارة ا١ت سؤكلية على أساس ا١تخاطر عبارة كبلسيكية يف القانوف اإلدارم كما يف القانوف ا١تدٓف  ،كفضبل عن
ذلك فإف ا١تسؤكلية على أساس ا١تخاطر ىي رمز ا١تسؤكلية بدكف خطأ بدرجة تعترب أحيانا بأهنا ٥تتلطة معها  ،كلقد
استحدثت ىذه ا١تسؤكلية أكؿ مرة من طرؼ فقهاء القانوف ا١تدٓف  ،كا١تقصود بنظرية الفقهاء ىو أف من أنشأ ٥تاطر
ينتفع منها عليو أف يتحمل تبعة األضرار النإتة عنها .
كيرل أنصار ىذه النظرية أف العدالة تقتضي التعويض عن ٚتيع األضرار بغض النظر عن ارتكاب خطأ أـ
ال  ،كيرل البعض بأف ا١تسؤكلية على أساس ا١تخاطر ال ٯتكن أف تكوف إال مسؤكلية احتياطية  ،ك أنو ال ٬تب أف
يفرضها ا١تشرع إال ميادين ٤تدكدة  ،كنظرية ا١تخاطر أخذت عدة حاالت كتطبيقات كأساس ١تسؤكلية السلطة
اإلدارية بدكف خطأ يف مواجهة األضرار البلحقة باألفراد ك٧تدىا كثَتة كمتنوعة بتنوع األعماؿ كالنشاطات اليت تقوـ
ُّا اإلدارة  ،كللتعرؼ أكثر على حاالت كتطبيقات نظرية ا١تخاطر نطرح اإلشكاؿ التاِف :
ماهي حاالت تطبيق ات المسؤولية على أساس المخاطر ؟  ،كلئلجابة على ىذه اإلشكالية اتبعنا ا٠تطة
ا١توالية :
ا١تبحث األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تخاطر ا٠تصوصية للضرر.
ا١تطلب األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن األشياء ا٠تطَتة
ا١تطلب الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تناىج كالوضعيات ا٠تطَتة.
ا١تطلب الثالث  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تخاطر االجتماعية (األضرار الناشئة عن التجمعات كالتظاىرات
كالتجمهرات)
ا١تبحث الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء كالنشاطات العمومية
ا١تطلب األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء.
ا١تطلب الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية
الفرع األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مراكز الًتبية ك ا١تراقبة
الفرع الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مستشفى األمراض العقلية
*مث خلصنا يف األخَت إُف كضع خا٘تة توضح أىم ما توصلنا إليو ك ماىي كجهة نظرنا أك ماتقييمنا ٢تذه اٟتاالت
ا٠تاصة با١تسؤكلية على أساس ا١تخاطر .
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ا١تبحث األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تخاطر ا٠تصوصية للضرر.

تتعلق اٟتلوؿ القضائية اَّسدة للمسؤكلية على أساس ا١تخاطر باألضرار اليت ٢تا أصل يف األشياء أك ا١تناىج أك

الوضعيات ا٠تطَتة .
ا١تطلب األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن األشياء ا٠تطَتة
تتمثل ا١تسؤكلية اإلدارية عن األشياء ا٠تطَتة يف تلك اَّموعة اليت حددىا القضاء يف  :ا١تتفجرات ،األسلحة كاآلالت

ا٠تطَتة ،األشغاؿ العمومية ك ا١تنتجات الدموية.
أكال :ا١تتفجرات:
إف األمر ىنا يف أضرار ا١تتفجرات َف يعد متعلقا با١تساس با١تلكيات اَّاكرة فحسب ك إ٪تا أيضا با١تساس بأمن
األشخاص اَّاكرين ،ك٧تد إف األضرار النإتة عن عبلقات اٞتوار ال تشكل سببا للمسؤكلية بل على العكس فإف
.

ا١تخاطر غَت العادية كحدىا اليت تؤدم إُف قياـ ا١تسؤكلية ألف كقوعها يتم بنوع من القسوة

ك٧تد أف قضية أك موضوع ا١تتفجرات كا١تسؤكلية النإتة عنها ظهرت سنة  1919اثر القضية اليت رفعها السيد
"رينولت ضد دزركزٓف" ( ) ،Regnault –Desroziersتتلخص كقائعها بانفجار ٥تزكف للذخَتة اٟتربية سنة
 1918ا١توضوع يف قلعة أك حصن ،حيث تسببت الكميات ا١تعتربة من القنابل اليدكية اليت كانت موجودة آنذاؾ
يف كفاة ك جرح ٣تموعة من العسكريُت ك ا١تدنيُت كاهنيار العديد من العمارات .فرفع أحد ا١تتضررين دعول ضد
الدكلة ُّدؼ اٟتصوؿ على تعويض عن الضرر الذم أصابو ،ك لقبوؿ دعواه أقر ٣تلس الدكلة الفرنسي يف قراره
ا١تؤرخ يف  28مارس 1919بأنو يف بعض الفرضيات احملددة  ،تقوـ مسؤكلية السلطة خارج أم خطأ.
كجاء تسبيب ٣تلس الدكلة ٓتصوص ىذه القضية كما يلي:
" بأف تلك العمليات اَّراة....تشتمل على ٥تاطر تتجاكز حدكد تلك النإتة عادة عن اٞتوار ،ك من طبيعة مثل
تلك ا١تخاطر يف حالة حادث حصل خارج كل كاقعة للحرب أف تقيم خارج كل خطأ مسؤكلية الدكلة".
كمنو فقد أقر ٣تلس الدكلة حق ا١تدعُت يف التعويض عن ا١تخاطر غَت العادية للجوار الناشئة عن ٕتميع كمية كبَتة
من القنابل على مقربة من منطقة عمرانية.
مع اإلشارة بأف ٣تلس الدكلة قبل ىذه القضية َف يطبق نظرية ا١تخاطر غَت العادية للجوار إال يف ٣تاؿ األشغاؿ
العمومية

.
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كقد أخد القضاء اٞتزائرم ُّذه ا١تسؤكلية يف قضية بن حساف أٛتد ضد كزير الداخلية من خبلؿ قرار اَّلس
األعلى يف 09يوليو ، 1977حيث اشتعل حريق يف مرآب "مستودع" تابع حملافظة الشرطة ا١تركزية باٞتزائر العاصمة
ككاف اٟتريق نتيجة إلنفجار خزاف بنزين فأسفر اٟتادث عن كفاة زكجة ا١تدعي كجنينها كابنتها صفية.
كعليو أقاـ القضاء اٞتزائرم ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض ا١ترافق العامة على أساس ا١تخاطر االستثنائية
لكوف األضرار جسيمة.
ثانيا :األسلحة ك اآلالت ا٠تطَتة:
قضى ٣تلس الدكلة الفرنسي سنة  1949بأف االستعماؿ الضار من طرؼ الشرطة ألسلحة أك آالت تتضمن
٥تاطر استثنائية لؤلشخاص األمواؿ ٬ ،تب أف يكوف منشأ للمسؤكلية دكف خطأ ك٘تثل ىذا القرار يف قضية
"لوكومت"(  )le comteيف /24يونيو.1949/
يف االجتهاد القضائي اٞتزائرم ٧تد أف احملكمة العليا قد أخذت بو يف قرار الغرفة اإلدارية بتاريخ  16فيفرم
 (1976كزارة الداخلية ضد السيدة ؿ .ـ) كتعود كقائع القضية إُف سنة  1970عندما قاـ رجاؿ الشرطة بعملية
إلقاء القبض على أحد اَّرمُت يف مدينة البليدة حيث أصيب السيد ب  .ؿ برصاصة ضائعة ك ىو كاقف أماـ
دكانو فتويف.رفعت أرملة ا١ترحوـ دعول تعويض فاحملكمة العليا عند االستئناؼ اٟتكم أقامت ا١تسؤكلية عن
ا١تخاطر.
كما نشَت أيضا إُف تدخل ا١تشرع ٓتصوص األضرار النإتة عن سبلح نارم ٓتصوص عمليات مكافحة اإلرىاب
ك اليت جعل فيها ا١تسؤكلية قائمة على أساس ا١تخاطر ا١تهنية ك ليس على أساس ا٠تطأ ،ك ىذا ٔتوجب ا١ترسوـ
التنفيذم رقم  47/99ا١تؤرخ يف  13فرباير . 1999
كقد تناكؿ التعويض عن األضرار النإتة عن األعماؿ اإلرىابية أك األضرار النإتة عن حوادث كقعت يف إطار
مكافحة اإلرىاب ( كل ضرر كقع ٔتناسبة القياـ بإحدل مهمات مصاٌف األمن).
إذف فا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء فقد تتعلق بالنشاط ا١تادم ١تصاٌف الشرطة مع استعماؿ سبلح
نارم ،فإذا كانت القاعدة العامة يف مسؤكلية الشرطة ىو اقًتاهنا با٠تطأ اٞتسيم فإنو عندما يتعلق األمر باألضرار
النإتة عن استعماؿ األسلحة ا٠تطرة كتكوف الضحية غَت معنية بالعملية اليت قامت ُّا مصاٌف الشرطة تؤسس
مسؤكلية الشرطة يف ىذا الصدد على أساس ا١تخاطر

.
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ثالثا  :األشغاؿ العمومية ا٠تطَتة:
ابتداء من سنة  ، 1930أبدل ٣تلس الدكلة حساسية للخطر الذم ٘تثلو بعض األشغاؿ العمومية  ،كينتج من ىذا
ا٠تطر بأنو يف حالة الضرر توجد مسؤكلية بدكف خطأ لفائدة مستعملي ا١تبآف العمومية " ا١ترتفقُت " ك كذا بالنسبة
للغَت( على أساس ا١تخاطر شرط إثبات العبلقة السببية) دكف ا١تشاركُت مثل عماؿ التهيئة أك صيانة ا١تبآف.
كمن أمثلة األشغاؿ العمومية ٧تد :أشغاؿ النقل كتوزيع الكهرباء ك الغاز .
رابعا  :ا١تنتجات الدموية :
يف الوضعية األخَتة لبلجتهاد القضائي ،اعًتؼ بأف ا١تنتجات الدموية ٬تب أف تكوف مصدرا للمسؤكلية بدكف
خطأ ،بسبب خطر العدكل ك الذ م يكوف عرضة لو األشخاص احملقونُت ك تعترب مراكز نقل الدـ اليت ٖتتكر ٚتع
الدـ مسئولة حىت يف غياب خطأ عن النتائج الضارة للنوعية السيئة للمنتجات اليت توردىا .
بالنسبة لعدكل فَتكس التهاب الكبد فقد تدخل ا١تشرع بواسطة قانوف يف  2002بأف جعل ا١تسؤكلية تقوـ على
خطأ مفًتض.
ا١تطلب الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تناىج كالوضعيات ا٠تطَتة.
أ /ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تناىج:
َف يتعرض القضاء اٞتزائرم اٟتاالت اليت تسأؿ فيها اإلدارة عن ا١تخاطر ا٠تصوصية للمناىج اٟترة إلعادة الًتبية يف
الوسط ا١تفتوح اك بالنسبة للجا٤تُت األحداث .
كلقد تناكؿ قانوف تنظيم السجوف  04/05اٟتاِف الصادر بتاريخ  2005/02/06 :ا١تتعلق بنظاـ إعادة الًتبية
خارج البيئة ا١تغلقة  ،كنص يف يف ا١تادة  104من القسم الثآف منو على اٟترية النصفية كذلك.
كىنا األمر يتناكؿ السماح للمسجوف أك ا١تريض عقليا با٠تركج على سبيل التجربة ُّدؼ إدماجو يف اٟتياة
االجتماعية .إف ىذا ا١تناىج من طبيعتها أف ٖتدث ٥تاطر تؤدم إُف قياـ مسؤكلية اإلدارة دكف كقوع خطأ (مثل
قياـ جا٨تُت بسرقة خبلؿ فًتة ا٠تركج أك ارتكاب مريض خبلؿ ىذه الفًتة أفعاال ضارة.
كمن خبلؿ ما قدـ نفهم أك ٩تلص إُف أف الطابع ا٠تط َت لبعض ا١تناىج اٟترة يؤدم إُف تطبيق نظاـ ا١تسؤكلية بدكف
خطأ.
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ب /ا١تسؤكلية اإلدارية عن الوضعيات ا٠تطَتة:
إف بعض الوضعيات ا٠تطَتة تتجسد يف ٥تاطر العدكل ١تستخدمي القطاع الصحي مثاؿ ٦ترضة ْتكم كظيفتها تنقل
عدكل لفَتكس معُت إُف أشخاص مقربُت ٢تا ٘تثل ٥تاطر خصوصية ك غَت مألوفة بالنسبة ٢تم.فهنا تقوـ ا١تسؤكلية
بدكف خطأ ا١ترتبطة بوجود ٥تاطر خصوصية للضرر الناتج عن الوضعيات ا٠تطَتة.
ىنا نشَت إُف تدخل ا١تشرع اٞتزائرم الذم أسس تعويضا شهريا ٯتنح لفائدة مستخدمي الصحة العمومية كذلك
ٔتوجب مرسوـ تنفيذم رقم  52/03ا١تؤرخ يف .2003/02/04
كىناؾ أيضا حاالت أخرل ٘تثل كضعيات خطَتة نذكر منها التلقيح اإلجبارم ( قياـ مسؤكلية الدكلة بدكف خطأ)
إصابة معلمة ك ىي حامل بعدكل منتشرة يف تلك ا١تؤسسة.
كذلك تعرض بعض األشخاص لوضعيات ٤تفوفة با١تخاطر االستثنائية (كإجبار قنصل فرنسا من طرؼ حكومتو
على عدـ مغادرة مقره ك أدل ذلك إُف هنب أموالو اثر مناكشات حدثت يف كوريا) .
ا١تطلب الثالث  :ا١تسؤكلية اإلدارية عن ا١تخاطر االجتماعية (األضرار الناشئة عن التجمعات كالتظاىرات كالتجمهرات)
كانت البلدية حسب التشريع اٞتزائرم كبالضبط قانوف البلدية لسنة  ، 1990ىي اٞتهة ا١تسؤكلة عن أضرار
التجمعات ك التجمهرات على أساس ا١تخاطر االجتماعية ك ذلك على خبلؼ ما ىو معموؿ بو يف فرنسا حيث
أصبحت ا١تسؤكلية على عاتق الدكلة مع إمكانية الرجوع على البلدية يف حاؿ قياـ مسؤكليتها.
ك٧تد نص ا١تادة  139من قانوف البلدية القدٔف لسنة  ، 1990ينص على قياـ ىذه ا١تسؤكلية فيما يلي :
" تكون البلدية مسؤولية مدنيا عن الخسائر و األضرار الناجمة عن الجنايات و الجنح المرتكبة بالقوة
العلنية أو بالعنف في ترابها فتصيب األشخاص أو األموال خالل التجمهرات و التجمعات".
من خبلؿ استقراء نص ا١تادة  139نستنتج ثبلث شركط لقياـ مسؤكلية البلدية ك ىي:
 -1من حيث مصدر الفعل الضار:
أ  /أف تكوف ا٠تسائر ك األضرار نإتة عن جنايات أك جنحٔ :تعٌت أف الفعل الضار معاقب عليو جزائيا بوصفو
جنحة أك جناية طبقا للقانوف اٞتزائي ( .قتل عمدم ،ضرب).
ب /أف ترتكب اٞتنايات ك اٞتنح بالقوة العلنية أك بالعنف :ك ىنا تعود السلطة التقديرية للقاضي يف كجود عنف
من عدمو ،ك العنف ال يكوف على األشخاص فقط بل قد يكوف على ٦تتلكات كذلك.
ج /أف ترتكب اٞتنايات ك اٞتنح خبلؿ التجمعات  :سواء مرخص ُّا أك ال فالبلدية مسؤكلة يف اٟتالتُت.
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د /أف ال تكوف األضرار نإتة عن اٟترب :ألهنا ال تعترب نفس األضرار كما أف اٟترب تشمل أكثر من بلدية بل
كل الببلد.
ىػ /أف ال بساىم ا١تتضرركف يف إحداث تلك ا٠تسائر ك األضرار :فإذا شارؾ شخص يف التجمعات لكن دكف
مسا٫تة يف إحداث الضرر فيحق لو أف يعوض ،ك لكن إذا ثبت أف ا١تشارؾ ساىم يف إحداث الضرر فبارتكابو
للخطأ ال ٭تق لو ا١تطالبة بالتعويض.
 -2من حيث مكاف كقوع الضرر:
ٔتعٌت الوقائع تكوف داخل إقليم البلدية (حدكدىا اٞتغرافية) ك بإمكاف مسائلة البلدية عن تعويض األضرار
اٟتاصلة يف بلدية أخرل إذا شارؾ سكاهنا يف التجمع اٟتاصل يف بلدية أخرل.
كما ٕتدر اإلشارة إُف أف قانوف البلدية القدٔف فيما ٮتص التعويض٧ ،تده نص على مسا٫تة الدكلة يف ٖتمل
نصف األضرار ك األعباء على سبيل التضامن يف دفع ا٠تطر االجتماعي أما يف قانوف  1990البلدية تتحمل
التعويض ٔتفردىا.

ا١تبحث الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء كالنشاطات العمومية
إف نظرية ا١تخاطر غَت عادية للجوار عرفت تطورا كاضحا  ،حيث طبقت من طرؼ القاضي يف ٣تاؿ األشغاؿ
العمومية  ،مث امتد تطبيقها إُف مسؤكلية اإلدارة عن بعض ا١تنشتت ا٠تطَتة ابتداء من القرف ( )20العشرين كبعض
األشياء ا٠تطَتة كما ٧تدىا طبقت على بعض النشاطات اليت تشكل خطرا على الغَت.
ا١تطلب األكؿ  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض األشياء
يتعلق ىذا ا١توضوع من ا١تسؤكلية اإلدارية ٔتوضوع استعماؿ السبلح النارم من طرؼ موظفي أك قوات األمن من
درؾ ك الشرطة كمصاٟتها كالذم قد يصيب الغَت بأضرار كنظرا للطابع ا٠تطَت لتلك األسلحة فإف مسؤكلية اإلدارة
تكوف خطئية بل على أساس ا١تخاطر  ،كٓتصوص القضاء اٞتزائرم فإننا ٧تده يؤسس ىذه ا١تسؤكلية تارة على
أساس ا٠تطأ كتارة أخرل على أساس ا١تخاطر .
ك٧تد أف ٣تلس الدكلة أسس ا١تسؤكلية على أساس ا٠تطأ  :يف قضية ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت ضد أرملة السيد
"لشآف" كمن معها حيث تتمثل كقائعها كباختصار " أسندت للشرطي عبد الرٛتاف مهمة اٟتراسة بلباس مدٓف
ٔتستودع ميًتك اٞتزائر العاصمة بتافورا  ،غَت أنو أ٫تل عملو كذىب لساحة الشهداء أين استعمل سبلحو النارم
ا٠تاص با٠تدمة ضد السيد :لشآف نور الدين  .مصيبا إياه ّتركح خطَتة أدت إُف كفاتو  .على اثر ىذه النتائج
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رفعت أرملة السيد لشآف دعول أماـ الغرفة اإلدارية َّلس القضاء اٞتزائرم ضد ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت
طالبة ٢تا التعويض كألبنائها القصر  ،كبتاريخ  .1993/10/10أصدرت الغرفة اإلدارية قرارا صرحت فيو
ٔتسؤكلية ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت ة إلزامها بدفع التعويض للمدعية .
فاستعماؿ السبلح النارم من طرؼ عناصر الشرطة ٬تعل ا٠تواص عرضة للمخاطر غَت العادية  ،كاليت تفتح ٢تم اٟتق
يف التعويض إذا ٖتققت تلك ا١تخاطر .
ا١تطلب الثآف  :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية.
كسنقسم ىذا ا١تطلب اُف فرعُت ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مراكز الًتبية ك ا١تراقبة كفرع اكؿ  ،كسنتطرؽ اُف
ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مستشفى األمراض العقلية كفرع ثاف.
الفرع األكؿ :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مراكز الًتبية ك ا١تراقبة
مراكز الًتبية كا١تراقبة أك مراكز إعادة الًتبية أنشئت ٖتديدا لًتبية اٞتا٨تُت األحداث ُّدؼ إعادة إدراجهم يف اٟتياة
العادية بدؿ قضاء العقوبة يف السجوف العادية ،إال أنو قد ٭تدث أف بعض منهم يفر من ىذه ا١تراكز كيرتكبوف أثناء
ذلك جرائم أخرل يكوف ضحيتها الغَت أك اٞتَتاف ٢تذه ا١تراكز.
ك٧تد أف القضاء اإلدارم أقاـ مسؤكلية السلطة العامة على األساليب اٟترة ا١تتبعة يف التعامل مع األحداث اٞتا٨تُت،
أف السبب يف قياـ ىذه ا١تسؤكلية غَت ا٠تطئية يعود إُف كوف ىذه النشاطات تشكل على األفراد ٥تاطر غَت عادية.
كعلى أساس نظ رية ا١تخاطر غَت العادية فاف ٣تلس الدكلة الفرنسي يف ىذا الصدد كيف قضية كزير العدؿ ضد
 Thouzelierيف 1953/02/03قرر أف ا١تؤسسة العمومية ا١تكلفة بًتبية األحداث مسئولة بدكف خطأ
كأساسا على ا١تخاطر.
كقد كاف ٣تلس الدكلة الفرنسي يعوض األشخاص الضحايا الذين يقيموف ّتوار مثل ىذه ا١تراكز مث لُت موقفو
كأعاد النظر يف مفهوـ اٞتوار خاصة بعد تطور كسائل النقل السريعة اليت تسمح لؤلحداث الفارين من ارتكاب
جرائمهم بعيدا عن مراكزىم.
كعلى ذلك أصبح القضاء اإلدارم يأخذ بنظرية ا١تخاطر غَت العادية للغَت بدؿ ا١تخاطر غَت العادية للجوار ٦تا أدل
إُف توسيع مفهوـ الضحايا الذين ٢تم اٟتق يف التعويض عن ىذا النوع من الضرر مع اشًتاط أف يكوف تاريخ
ارتكاب جرائم غَت بعيد من تاريخ فرار اٟتدث من مركزه كىذا لتبلشي العبلقة السببية بُت الفرار كالضرر.
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كيف قضية ٥تالفة لكل ما سبق يف ٖتديد الضحية بُت أيدينا أف اٟتدث الفار ىو الضحية كليس الغَت فعلى كقائع
ىذه القضية ٧تد أف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف  1979/03/17أسست مسؤكلية مركز الًتبية كا١تراقبة
التابعة لوزارة الشباب ك الرياضة على أساس ا٠تطأ اٞتسيم.
أما عن كقائع ىذه القضية اليت كانت بُت السيد "منصورم عيسى "ك كزير الشباب كالرياضة  ،يف كوف أف الشاب
"ٟتسن منصورم "كضع يف مركز خاص بإعادة الًتبية بقسنطينة يف  1969/02/18 :كبعد  3أياـ فر من ا١تركز
كأعيد إليو يف  1969/04/08 :من طرؼ الشرطة ،إال انو يف نفس اليوـ استطاع الفرار مرة أخرل ،ك يف اليوـ
التاِف كجد ميتا.
على اثر ىذه األحداث قررت احملكمة العليا أف عدـ ا١تراقبة كا٠تلل ا١ترتكب من طرؼ ا١تركز يعد خطأ جسيما
يرتب مسؤكلية ا١تركز.
كنستخلص ىنا أنو إذا كانت الضحية ىو نشاط ىذا النوع من ا١تراكز فإف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا تشًتط
ا٠تطأ اٞتسيم كيتماشى ىذا ا١توقف مع النظاـ القانوٓف للمسؤكلية اإلدارية على أساس ا٠تطأ ا١تطبق على ا١ترافق
الذم يشًتط فيو ا٠تطأ اٞتسيم .
أما يف حالة يكوف الغَت ىو الضحية فتقوـ مسؤكلية ىذه ا١تراكز على ا١تخاطر .
الفرع الثآف :ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مستشفى األمراض العقلية
إف األمراض العقلية يف اٞتزائر عوٞتت من طرؼ ا١تستشفيات العامة يف أكؿ األمر مث خصصت ٢تا مستشفيات
استشفائية بعد ذلك.
إذ تتعرض ىذه ا١تصاٌف العمومية اُف نفس ا١تشاكل اليت تعرفها مراكز تربية كمراقبة األحداث كما يتعرض ا١تواطنوف
لنفس األضرار بسبب تصرؼ بعد ا١ترضى.
كعلى ىذا األساس ،قرر ٣تلس الدكلة الفرنسي أف ىذه ا١تؤسسة العمومية ا١تختصة يف معاٞتة األمراض العقلية
تكوف مسؤكلة على أساس ا١تخاطر ،إف ا٠تركج ا١تؤقت ،ا١تسموح كغَت مسموح بو لبعض ا١ترضى يشكل ٥تاطر غَت
عادية.
لقد ظهرت بعض تط بيقات القضاء الفرنسي يف ىذا اَّاؿ إُف حد اآلف يف ٣تاؿ خرجات التجربة فقد كانت
ا١تسؤكلية عن ٥تاطر ا٠ترجات التجريبية يف بداية األمر مقيدة ٔتفهوـ اٞتوار فبل مسؤكلية إال عن األضرار اليت يسببها
ا١تصابوف عقليا خبلؿ ا٠ترجات التجريبية للمجاكرين ١تراكز العبل النفسي كالعصيب.
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كلكن فيما بعد مت التخلي عن مفهوـ اٞتوار لصاٌف مفهوـ ا١تخاطر ا٠تاصة اليت تصيب الغَت سواء كانوا ٣تاكرين
١تراكز العبلج أـ ال.
خا٘تة :
من خبلؿ ما تقدـ كمن ىذه الدراسة البسيطة حوؿ حاالت كتطبيقات نظرية ا١تخاطر فنجدىا متعددة ك٥تتلفة
كمتشعبة فهناؾ ا١ت سؤكلية اإلدارية عن ا١تخاطر ا٠تاصة ا١تتمثلة يف ا١تسؤكلية عن األشياء ا٠تطَتة كاليت تتمثل يف
ا١تتفجرات األسلحة كاآلالت ا٠تطَتة ،األشغاؿ العمومية كحديثا أدرجت ضمنها األشياء الدموية ،كأسس فيها
مسؤكلية اإلدارة بسبب خطورهتا .كا١تسؤكلية عن ا١تناىج اٟترة ك الوضعيات ا٠تطَتة .
كما كجدنا أف ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب خطورة بعض ا١ترافق العمومية ٧تدىا تتمثل يف قضية:
"رينولت _ديسركزم " ككذلك من حاالت ا١تسؤكلية عن ا١تخاطر قياـ مسؤكلية بسبب خطورة بعض ا١ترافق
العمومية  ،حيث َف تكن قواعد ا١تسؤكلية بسبب األشياء كافية لتعويض األضرار الناٚتة عن بعض النشاطات
اإلدارية كتتمثل ىذه اٟتاالت ا٠تطَتة يف :
*نشاط مراكز الًتبية كا١تراقبة
*ا١تسؤكلية اإلدارية بسبب نشاط مستشفيات األمراض العقلية
كيف األخَت نبلحظ توسع تطبيقات ا١تسؤكلية عن ا١تخاطر إُف ٥تتلف ا١تيادين لنشاط اإلدارة  ،فنجد ا١تسؤكلية
اإلدارية كاالقتصادية  ...اٍف  ،ىذا التوسع الذم ٮتدـ الضحية اليت ظلت قبل ظهور نظرية ا١تخاطر ا١تهملة  ،كمع
ىذا فإف ا١تسؤكلية اإلدارية على أساس ا١تخاطر تبقى القاعدة العامة كأف ا١تسؤكلية بدكف خطأ ( على أساس
ا١تخاطر) تبقى استثناءا
كما نسجل أف القاضي اإلدارم سهل على الضحية عناء إثبات ا٠تطأ يف حالة قياـ ا١تسؤكلية على أساس
ا١تخاطر  ،كىذا ما ال ٧تده يف ا١تسؤكلية اإلدارية على أساس ا٠تطأ.
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