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 :مقــدمــــــــــــة 

    أجهزهتا  اختتفةاة م يتزا  ال الةافلة ال، ياةي فا  ا ةا  نا   ار راةزا   را اهتا نظرا لتمتع الدولة و       
هاا   ياا،   جااة اس داااد راةزاا ل ياا، الا اا  يكاا ا ارا م يراهاهاا  ماا للرش اخد ناارم رو  ياا  احي و أوايرهاا و 

الازا  يا،  ااوش و راا ل  زا م افهاراري فا   اد اةاه  يد نار   و راأري  واداع  نأ  ذلك أ  ا و  له
هااو ياا  اررااص لفضاات  اخ اارو  ادااا  خداادأ اخةااقولزة ا را اااة احاار   و . افهااراري واحاا ش ال اار   اا 

 اد نتتات  ا،  ما  ارا ل يضارو ي أو را  يضارو ي ذلاك  مه الت،واض دوا  ك نت افضرا  الال اة
 .د راوم ه ه اخةقولزة مدو  خلأأ  أد س اخةقولزة  د ا و  اخللأي و 

هةا   .هاد يرل اخةاقولزة اخدنزاة لفدولاة حرا ا   ادم   الت،واض و د  اكتة ب الةرر ن ا احر      
ل ه رم يقراه  أ  اات   الضت  لاةةه ف، أ دث مه ال ار ي وك نات رظ  اجملتم، ل الادمية د 

مث ظهارل  ااص ذلاك ه ارم الدااة  . د ي،ان ه ه افيو  يتة  مة   ظ  ه ا الوضعي وال راف  اد
وه   د  م  ، يدفغ يا، اخا ي اده،اه يرر اص الة،ا  الا ل رةادص   ا اداث ضار  لف ا ي مث ظهار   
الا نو  الروي ين ه رم االلتزام مت،واض ال ر  الا ج   ا، الة،ا  اخلا ال ول ا، مضاري أ  ا او  الة،ا  

واخةاقولزة انا يزاة اختملفاة  ينزاة واختملفاة   الت،اواضمث أ ااص ذلاك الة ا  مان اخةاقولزة اخد .خ ائ 
 .1  ال،اومة

ك نت احمل ك  ررهض اال رتاف حةقولزة الدولاة هاد   الادمي و  ظ  نظ يه يأي    الاظ م الةرنة      
 ا،تاار كاا     اا، افضاارا  الا نااة  اا، نضاا اه ي ول ر اا، الدولااة اخف زااة يةاات،دم حاا   خااري ف  اخفااك

                                                        
1            ياخةقولز ل اللالث لفموظف ال، م يهض م حممد روهزر نزة لفدولةي أنظريمةقولزة اخدالتلو  الت  خي  لف لفمزاد ي، اخ،فوي ل  وي ه ا -

 

           .01-01 صي 4102ي را  ال تااااا ب احااااادا ي  ي10 اللد،اااااة وينيافجنفود ةااااارزااااا  و ال  ناااااة مااااان الاظااااا م الر اداااااة ياي اخدنزاااااة -ا يزاااااةان -ادزاااااةالتأر
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اخفاك  م،دا  م أخار  هو ياازه  ا، اخللاأ أوهي وم لت يل  - فى  د ر و ه  – ا ن ويل الا نو   نةةه
 .1لال خيل

ظهاار يدادأ دااز رم الدولاةي ول اا، ل ا ا  ذلااك يا، الوضااع   0871وياع  زاا م اللاو م الةرنةاازة ل،ا م      
ةه  دااافلة   ياااة رتمتاااع كلااا اي اذ ص ر اااوار الةاااز رم مأتااا  ه ااارم رتاااا د ياااع اخةاااقولزةي ه لدولاااة مو ااا

ا ارم ذارزاااة رةااامو هاااوش انمزاااعي وم لتااا يل ههااا  رااا  يةاااقولة  ااا، أ م نااا ي ويااا، مث لاااز  ي و م لةاااز رم
ل ا ااا، اخ ااارو  ميفاااك يااا، دااادز  داااو  يا ضااا م اخوظاااف  يوا ا  ذلاااك. م  ي ااا   يةااا  لته    ااا يز 

 ا اللراار ل ا ا، ول ا، ها .يرر ص اخللأ م ةته الضت زة لفح وي  فى الت،واض ي، ي له اخلا ص
اخ ااارو  م  ةااا   اخوظاااف  أجمااادا   زااا  ل ماااار لفماااوااان احم ااااة اخلفوماااةي ه لااا ا يااا  كااا   اة جااا

 .2اخةقوي

و د ادتمر يددأ  دم يةقولزة الدولة اس أ  ال ت   افهر  واي  وي،لز ل أظهارل ر،  ضاه       
يداادأ  ي وم لتاا يل  اا  دااز رم الااا نو يااع يداا رع ال،دالااة و اااوش اخااواا،ي و فااى وجااه اخل ااوص يداادأ 

  يةهويه خ و  مجزع الت ره ل   الدولة ح  هزه  الةفل ل ال، ياة ف  ا م  ا،  اخضرو زةي ال ل
دو ه  خةةت م 01أواخر الار   3وم خوا ام يع ذلك  د ل ن وص   نونزة  .الا نو  حةهويه الوادع

ر،اااواض اخ ااارو ا،  ااا، م،اااض اف مااا ي الااا   رمأ ااارل مة اااي أل أتااا  يااا،  ااادم  ااادم يةاااقولزة الدولاااة
 .رد نره  الدولة

                                                        
 1 .418ي ص 4111ي راوا  اخلدو  ل ان ي،زةي 11اللد،ة أمحد حمزوي اخا    ل ا را اةي ررمجة ه يز أجنر ومزوض خ لدي -

.11ي ص 4102ي را  ال ت ب احدا ي -ر ادة يا  نة–د،زد الةزد  ف ي نل ش وأ   م يةقولزة الدولة  - 2
 

اخت،فر حةقولزة الدولة  12/0110/ 47،فر حةقولزة الدولة  ، م،ض أخل   الا   ي   نو  اخت 17/11/0711ي، من رفك الاوانن ي   نو   - 3
 

اخت،فر حةقولزة الدولة والدفدا ل  ، افضرا  ال  راع أريا    08/12/0102 ، افضرا  ال  ر زص افي ك، اجمل و م خز را، ضرب الا  ي   نو         
:ي أنظر ك لك00ناال  ، د،زد الةزد  ف ي اخرجع الة مري ص  –ولو ل ا ، ها ك خلأ ياةوب اس ا را م   وارث ا ضرام ل واخظ هرالي      

  - Michel PAILLET, La responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, p 08-09.                    
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ه و  خ اا  كاا  هاا اي جنااد أ  الا اا    ااد وضااع م اامته   رارااار يةااقولزة الدولااةي وهاا ا اال أناا     
ي   0782ي الاا ل ه اافت هزااه حم مااة التااا    الةرنةاازة داااة 1الضااه  -مالن ااو–  اارا  اادو   حا داادة

اخةااقولزة ا را اااةي وذلااك متأكزااده مااأ  اخةااقولزة الاا  راااع  فااى  والاا ل ا تاار أوي   اا  أ دااى  وا ااد
  رر ا را م ال مي ، أ  حت مها  اخدا رع ال، ياة الا يماة   الاا نو  اخاديني وأ  ها ه اخةاقولزة لزةات 
  ية وال يلفاةي وأ  ن   وا ده  اخل  ة ال  ختتفف رد،  ح جا ل اخرهار وضارو م التوهزار مان  ااوش 

 .و اوش افهرار  الدولة

   اار يا ضاا م الدولااة  اا، نضاا اه  او فزااهي هاا   هاا ا اح اا  كاا   لااه ال ااد  الوادااع   ر اار        
 .والتأكزد  فى ضرو م ا الح ه ا ال ر  ي، ارف حمدريه ال    ي،  د  افهراري

اااقي، كاا لك و  انزاياار هاا   نظاا م اخةااقولزة ا را اااة رااأرير اس  ااد م،زااد م لاظاا م الةرنةاا ي ههااو       
حبااار اخ ااارو  يااا، و  ااامة الدولاااةي وأ   وا اااد يةاااقولزة هااا ه افخااا م ر،اااد هااا  أا ااا   وا اااد أ ااازفة 

لة الا  يزة كفم  ك   ها ك ضر  د مهت  ل، راأ   ، اخة  انزايرويتمززمي وم لاتزتة ه   ا را م   
 .        2   دوريه

ي المااد أ  رتااوهر هزااه م،ااض   اخاا رم ا را اااة،ااواض ونااد  ا ناا  م اس أ  ال اار  الا ماا  لفت يهاا ا      
كمااا  أوجااااد هااا ا الا ااا    لزااا ل ي،زاااااة .  اااادره  الا ااا   ا را ل الةرنةااا  ضااارويهااا ه ال. ضااارويال

  اال هي لاا لك هماا، ال اارو ل حم ولاة اماارا  وتفااف انوانااص اخت،فااة م ل اار  و لزاا ل ا ااال ه دااوا  
وه ا ي ادن  زمة ه ا اخوضاو  الا ل ا تةا  أمهزاة م ل اة ل وناه يا  اي . ي، الا  زة الاظراة أو ال،مفزة

  و ااازةوخ ادز،اااةاختوا ااا ي وهااا ا مةااادص والدحااا   واضااازع الااا  ر،اااد جااادارم م الهتمااا م ا،اااد يااا، اخ
ي و فااااى ا تداااا   كاااا لك أ  جماااا ي ال اااار  اخةااااقولزة ا را اااااة    ااااد ذاهتاااا  اختةاااامة ماااا لتلو  اخةااااتمر

اخرردلااة م،ال ااة الدولااة حوااازهاا ي كااو  هاا ه افخاا م  واجملاا الل والت،ااواض  اااه هااو ياا، أهاا  احاا الل

                                                        
1 - TC, 08/02/1973, Blanco, Rec. 1 er supplt 61, G.A.J.A, p 01.                    

  2 .401أمحد حمزوي اخرجع الة مري ص  -
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حوااازها     احا ش ضار  ا، أ زا    كلا م اخ فحة ال، يةي وال  ال ختفو  وم دتمرا   فى حتازرر،م  
 او م  مادو ه ا ضاف وا،لا أ  جار ال ار ي وان ا ف اخ ارو   اد  كما ددز  حتازار رفاك اخ افحةي  

 . وجور  دالة   نونزة راخ  الدولة واضحة  ،

 يزاااويلرتملااا     هت،اااور م فدااا س اس أداااد ب ذارزاااةنااا ا اخوضاااو  ي  لأيااا   ااا، أداااد ب اختزااا          
  ي وأدد ب يوضو زة رت،فار ملدز،اة اخوضاو ي والا ل ا،اد يوضاو واضزع الا نو  ا را ل م ةة   يةخ

ا د  افه ا    ة الةررنزا  ر  يتوا   من الةرر وا را مي وهو ي  دخ   ذهاز ظهو    يتملال   زوا
 يقراه   دم و  مة الدولة م  تد  ه  ارف  ول   الازا   ر  افضارا  الة يدم  ىت اويا  ه اي وال 
 .اختةددة هزه  نتزتة نض اه 

ال ااام ن ل اخ ةولاااة لملهااارار خت  ااامة  حم ولاااة امااارا  أيااا  انااادف اخدت اااى يااا، و ا  كااا  هااا ا هاااو       
 اخت،فااة واناصان وامارا  وتفاف روضاز  حم ولة ي وي، جهة أخر ا را م   الح ضر ه  ه ا ي، جهة

 . ا ال ر  اخل لص م  ال ه ي،  د  الضت  الا نوين ال، م 

 :وف  ددري ه   ا ن  لزة افد دزة ن ا اخوضو  رتمل          

 ؟ ه  اآللز ل ال  ي، نأت  أ  ر م، جره وي هو ال ر  احملدث ي، ارف ا را م؟  ي        

  لزة وجص الدحا    ناروي ها ا ال ار  داوا  م خللاأ أو مدوناه وم زة ا ج مة  فى ه ه ا ن       
ادز،ااة الت،ااواض احمل ااوم مااه ؟  اماارا  وهاا ا اتلفااص كاا لك؟ وكاا ا أنوا ااهي وانهااة اخةااقولة  اا، ذلااك؟ 

 وارااة اخل لدة مه ؟ اس ج نص راداره ؟ وم،د ذلك  وا د الوه   مه ؟

التحفزف ي وه ا ي،  واخاهج اخاهج الو ة ي هتتمل   أي  اخا هج اختد،ة لد ادة ه ا اخوضو ي        
أجاا  الت،ااارض ختتفااف جزيزااا ل الدحاا ي وكااا ا حتفزاا  م،اااض اآل ا  الةاهزااة والتضااارا،زةي م  ضااا هة اس 

ونظارا ف  ها ا اخوضاو  نضاأ أ اال . الا وص واف   م والارا ال الا  يزة ذال ال فة   ا اخوضو 
     .أ ز ن  اخاهج اخا      الا    الةرنة  هاد نةت،م 
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ال ر    اخ رم اس اس ه فني ات  الت،رض   الة   افوي  ناةمهه نه وخ، نة ه ا اخوضو         
 . لز ل ا الح ال ر    اخ رم ا را اة هةزت   لد ادة الة   الل يني أي  ا را اة
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 أذى كه  نههأ مبعىن مطلقا بالغري مفسدة إحلاق"  بأنه املسلمني فقهاء بعض عند الضرر يعرف        
 ممها كليها إتالفها املها  أو امللك ك  إتالف إىل األذى هذا أدى سواء نفسه أو ماله يف اإلنسان يصيب
 أو جسهد  أعضهاء ضلهعع الشهخص انبفقهد يتعلق جزئيا الضرر كانو  أ للشخص، املالية الثروة يف يؤثر
 .1"الضرر وقوع قع  كانت ،كماتهقيم تقلي  إىل يؤدي مما للما ، الصفات بعض زوا 

 :للضرر تعريفهم يف القانون فقهاء سار تقريعا االجتا  نفس ويف          

 يقه  عامهة بصهفة الضهرر" بهأن 2 خليفهة املهنعم ععهد العزيهز ععهد األستاذ ذا الصدد يقو ه يفو   
  ." أدبية أو مادية املصلحة تكون أن ذلك يف يستوي ،املضرور مبصلحة اإلخال  نتيجة

 أو مههاي أو وخصههخ حههق علهه  االعتههداء"  بأنههه كههذلك 3ه علههخ خطههار وههنطاوييعرفهه كمهها  
  ." الضرر ركن يكون ماله أو جسمه أو اإلنسان حياة عل  فاالعتداء ، احلق هذا من احلرمان

 يصهههيب الهههذي األذى"  أنهههه علههه  للضهههرر افههههتعري يف الفقهيهههة التعهههاري  أمجعهههت فقهههد وعليهههه          
 تلههك أو احلههق ذلههك تعلههق سههواء لههه مشههروعة مبصههلحة أو حقوقههه مههن حبههق املسهها  جههراء مههن الشههخص
 .4"ذلك غري أو ورفه أو حريته أو ماله أو عاطفته أو جسمه بسالمة املصلحة

 نشهوء أو والدة قعه  ضهروري إذن  وجهودو ، املدنيهة املسهؤولية وهرو  أحهد ههو فالضرروعليه،            
  .5 اإلصالح يف احلق

                                                        
  .291-296 ص ،6002 اجلامعخ، الفكر دار ،" مقارنة دراسة"  موظفيها أعما  عن اإلدارة مسؤولية حسن، بكر حممد - 1
  .652 ص ،6002 العريب، الفكر دار ، القانونية تصرفاهتا عن الدولة مسؤولية ، خليفة املنعم ععد العزيز ععد -2

.621 ص ،6002 للنشر، وائ  دار ،02 الطععة ، الضارة أعماهلا عن العامة اإلدارة مسؤولية وي،ونطا خطار علخ - 3
  

 .60 ص ،2996 اجلزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة املعنوي، الضرر عن التعويض نظرية مقدم، سعيد - 4
5- «  Le dommage est l’une des  conditions de la responsabilité civile, son existence est donc     
préalable à la naissance de droit de réparation » : Eve MATRINGE, La réforme de la 
responsabilité civile en droit suisse, modèle pour le droit français, thèse doctorat, Université de  

Strasbourg, 2010, p 324.                                                                                                                  
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 هههههذ  اإلداري القضههههاء كههههر  وقههههد .للمسههههؤولية  األسهههها اجلانههههب الضههههرر موضههههوع قهههه يع كمهههها
  .1ضررلل الضحية فيها تثعت مل تعويض دعوى ك  برفضه القاعدة

 كمههها ،( و األ عحههه امل)  معينهههة ووهههرو  ضهههواب  حتكمهههة اإلداريهههة املسهههؤولية يف الضهههرر ولكهههن 
 (. ثاينال عح امل)  حملدثة  إسناد يتوجب الضرر هلذا أنواع عدة توجد

األول المبحث  

 .للتعويض القابل الضرر شروط

 عنهد التعهويض يتقهرر أنهه معنها  لهيس هذا فإن ،للتعويض االزمو  اأساسي اعنصر  الضرر كان إذا 
 جيههب معينههة وههرو  هنهها  نأ قضههائيا بههه املعمههو  وإمنهها ،وحجمههه درجتههه كانههت مهمهها الضههرر حههدو 
 .2بالتعويض للحكم املوجب الضرر يف توافرها

 أسها  عله  اإلدارية باملسؤولية تتعلق عامة ورو  أو مميزات للتعويض القاب  الضرر يف فيشرت        
 .(املطلب الثاين )  3خطأ بدون املسؤولية لرتتيب أخرى مميزات هلا أضاف، (املطلب األو  ) اخلطأ

 :ولاأل المطلب

 .الخطأ طريق عن الناتج الضرر شروط                       

 ،إداري قهرار وأ مهادي بعمه  اإلدارة تقهوم أن ههو التقصهريية املسهؤولية يف اخلطهأ بركن املقصودإن        
 نشهههاطها يف ااإلدارة مراعاهتههه علههه  كهههان الهههي القهههوانني لنصهههوصل خمالفههها القهههرار أو العمههه  ههههذا ويكهههون
 .اإلداري

                                                        
 .205 ص ،6002 ،02 طععةال اجلامعية، ااملطعوعات ديوان ،اإلدارية ليةو املسؤ  قانون ،خلويف رويد - 1
 . 205 ص ،املرج  السابق علخ، السيد سعيد - 2
   اجلامعة السنة ،– اجلزائر – ،عكنون بن، احلقوق كلية احلقوق، لطلعة أعدت مطعوعة اإلدارية، املنازعات قانون يف الوجيز سالمخ، عمور - 3

 .222 ص ،6009/6020
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 .1إدارية جهة عن صدر إداري قرار أو مادي عم  يف قانونية خمالفة يف إذن يتمث  فاخلطأ       

 .2قائم اللتزام خرق هو التقليدي التعري  يف واخلطأ      

 معاوههرا يكههون أن:  منههها علهه  أن الضههرر القابهه  للتعههويض يشههرت  أن تسههتوش فيههه بعههض الشههرو       
أن يكهههون  ،(الفهههرع الثالههه ) ، أن يكهههون وخصهههيا (ع الثهههاين الفهههر ) ا ، أن يكهههون أكيهههد(الفهههرع األو  )

 .(الفرع اخلامس )للتعويض النقدي  قابال أن يكون،(الفرع الراب  ) و مصلحة مشروعةأ قمتصال حب

 :األول رعالف

 .مباشرا الضرر يكون أن

 ههههو اإلدارة خطههأ يكههون أن يعههي وهههذا ،معاوههرا يكههون أن هعنهه يعههو  الههذي الضههرر يف يشههرت        
 خلطههأ املعاوههرة النتيجههة ميثهه  الضههرر وأن الضههرر، حلههدو  (la cause direct)املعاوههر السههعب
 اإلدارة سههؤوليةم تقههوم فههال ،اخلههاط  اإلدارة عمهه  عههن معاوههر بشههك  ناجتهها الضههرر يكههن مل فههإذا .اإلدارة
 .3للمضرور بالتعويض حيكم وال عنه

                                                        
 . 225ص ،6000 ،اإلسكندرية اجلامعية، املطعوعات ارد الثاين، الكتاب املظامل، ونظام التعويض قضاء اإللغاء، قضاء الوهاب، ععد رفعت حممد - 1

2- La faute est classiquement définie comme «  un manquent à une obligation préexistante » : 
Gilles LEBRETON, Droit administratif général,  2 éme édition,  Armand Colin, Paris, 2000,  
p 337.                                                                                                                                           

3- « le préjudice doit être la conséquence nécessaire de l’action administrative incriminée : le      
préjudice indirect n’est pas réparable» : Charles DEBBASCH, Droit administratif                             

 6éme édition, Economica, Paris, 2002, p 590                                                                              
 .219 ص ،6002 احلقوقية، حليب منشورات مقارنة، دراسة اللعناين، اإلداري القضاء اهلل، ععد بسيوين الغي ععد أنظر كذلك، - 
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 .1اإلدارة نشا  عن ةمعاور  الناتج ضررال هو إلصالحل القاب  الضرر أن أي        

 إال وهك مثهار ليسهت عهادة فاملسهؤولية ،السهععية مشهكلة تثهار للضهرر املعاوهرة اخلاصهية بتحلي و         
يف هههذا الصههدد و  .للضههرر املعاوههر غههري أو الععيههد ولههيس املعاوههر، السههعب هههو اإلداري نشهها ال كههان إذا

 املدعيهههة الشههركة إن" :وقههد جهههاء فيههه احلهه  ههههذا جيههدا وضهه ي للجزائهههر اإلداريههة احملكمههة عهههن قههرار هنهها 
 غهههري بشهههك  الطويلهههة واملهههدة األوهههغا  هبهههذ  فالقيهههام ،العنهههاء أوهههغا  بسهههعب الضهههرر عهههن تعويضههها تطلعههه

 :عنها ترتب قد مألوف

 .احملتملني املساكن نتيجة تثعي  عزم املستأجرين إجياريف  اخنفا : يف املقام األو  -     

 .الشركة مرآب إىل دخو ال ةستحالا:  لثاينا املقام ويف - 

 :اإلدارية احملكمة أجابت وقد         

 املعاوهههر الضهههرر أن الثابهههت غهههري مهههن فإنهههه اإلجيهههارات، باخنفههها  املتعلقهههة األوىل احلالهههة خبصهههوص -
 اخنفها  حصه  االسهتقال  وغهداة آنهذا  ألنه النزاع، حم  األوغا  إىل نسعه ميكن إليه املشار
 والضهههرر األوهههغا  بهههني معاوهههرة سهههععية عالقهههة إثعهههات الصهههعب ومهههن اإلجيهههارات، مجيههه  يف عهههام

 .املستند

 مه  معاوهرة سهععية عالقة بالفع  هنا  املرآب، إىل الدخو  باستحالة واملتعلقة الثانية احلالة ويف -
    .    2"ضالتعوي يف حق عنها يرتتب مما األوغا 

    

                                                        
1- «  Ce préjudice doit, pour être réparer, avoir un lien direct entre le dommage et l’activité  
administrative » : Christian BIGAUT, Droit administratif en fiches, Ellipses, 2002, p 277. 

، أوار           126، ص 2922اجلزائرية،  ، اجمللة( société civile Immobilièr )  66/20/2925احملكمة اإلدارية للجزائر،    -2  
. 660املرج  السابق، ص ، أمحد حميو ،إىل هذا القرار    
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 قضههيةيف  29/06/2999  يف  الدولههة لههسجم صههادر عههن  قههرار  هنهها  ويف نفههس السههياق  
 السهههيدة أن: يف وقائعهههها تهههتلخص والهههي 1رقيهههة زعهههاف ضهههد معهههه ومهههن ارر دبهههأ الصهههحخ القطهههاع
 هلههها أجريهههت ولقهههد محلهههها، لوضههه ( الصهههحخ القطهههاع)  أدرار مبستشهههف  امتهههههههههههههأق رقيهههة زعهههاف
 لتلهههك ونتيجهههة الدة،الهههو  بعهههد معاوهههرة العنهههت توفيهههت كمههها ، الهههوالدة أثنهههاء جراحيتهههان عمليتهههان
 .العقم يف واملتمثلة مستدمية بعاهة أصيعت اجلراحية العملية

 األضهرار عهن بهالتعويض للمطالعهة أدرار قضهاء جمللهس اإلدارية الغرفة مامأ دعوى املعنية رفعتف  
         قههههائم الطههههيب اخلطههههأ أن إىل توصهههه  والههههذي طههههيب، خعههههري تعيههههني اجمللههههس فقههههرر ، الطعيههههة األخطههههاء جههههراء
 مههن القههرار اسههتاناف وبعههد .الههوالدة بعههد ابنتههها وفههاة إىل إضههافة ،املعنيههة عقههم إىل أدى الههذي وهههو فعههال
 وبالنتيجة ،فيه املستأن  القرار بتأييد قرار  األخري هذا أصدر الدولة جملس أمام الصحخ القطاع طرف
 .الضرر إحدا  يف املعاور هو الطيب اخلطأ فإن

 العالقههة حتديههد كيفيههة عههن العحهه  إىل الفقهههاء"  السههععية دةقاعهه"  القاعههدة هههذ  دفعههت كمهها
 يف املعاوهههر السهههعب معرفهههة كيفيهههة عهههن  التسههها   يهههتم حيههه  األسهههعاب تعهههدد حالهههة يف خاصهههة،  السهههععية
 الصههدد ههذا يف الفقهه وتقهدم حدوثهه، سهعقت أو وهاركت الههي األعمها  بهني مهن وههذا ،الضهرر حهدو 
 :أساسا منها نظريات بعدة

  :الظروف توازن نظرية: أوال

 وتهؤدي متسهاوية وتعتربهها ،الضهرر حهدو  يف تتسهعب الهي الظهروف بكه  النظريهة هذ  تأخذ  
 يف ونقصههها عيعههها بينههت النظريههة هلههذ  انتقههادات عههدة وجهههتقههد و  .فيههه تسههعب مههن كهه  مسههؤولية إىل

                                                        
 الدولة، جملس قضاء يف املنتق  ملويا،  آ الشيخ بن حلسن عليه، التعليق ظرأن ،656 فهر  ،(منشور غري قرار) ، -وىلاأل الغرفة – الدولة جملس - 1

 .202 ص ،6002 هومة، دار ،06 لطععةا ،02 اجلزء
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 عقههدوي اإلجههراءات بعيصهه ممهها األوههخاص مسههؤولية عقههد وههرو  مههن كثههريا توسهه  لكوهنهها الوقههت نفههس
 .1التعويض عل  واحلصو  القضائية الدعوى يف الضحية مهمة

 :القريب السبب نظرية :ثانيا

 ويرتب ،ضررال إحدا  يف تسعب الذي هو زمنا األقرب الفع  فإن ،  هذ  النظريةعل اعتمادا        
 .2األسعاب تعدد حالة يف جمحفة لكنها بسيطة النظرية هذ  إن ،فاعله مسؤولية بالنتيجة

 : المنتج السبب نظرية: لثاثا

   .املنههههتج بالسههههعب فقهههه  يعتههههدفيههههها و  ،السههههائدة هههههخ وأصههههعحت ،النظريههههة هبههههذ  3الههههععض قهههها  
 أمها.لألمهور الطعيعهخ اجملهرى وفهق أي العهادة يف الضهرر حيهد  الهذي املهألوف السعب هو املنتج السعبو 

 يكهون أن مبعهىن ،الشخصخ ق التو  معيار عل  كذلك ويقوم املسؤولية لقيام يكفخ فال العار  السعب
 .4نفسه للشخص بالنسعة متوقعا الضرر

 أن وهأنه مهن كهان إذا منتجها يكهون السهعب أن أي ،لتوقه ل موضوعخ مبعيار 5 الععض ويأخذ 
 .العادي الشخص تقدير حسب الضرر حدا إ ىلإ يؤدي

                                                        
 .226 ص السابق، املرج  خلويف، رويد للمزيد من املعلومات حو  هذ  النظرية واالنتقادات املوجهة هلا، أنظر، -1
        ،صوإختصا عم  تنظيم ،اإلداري القضاء يف الوجيز ،بومحيدة اهلل عطاءواالنتقادات املوجهة هلا، أنظر،  للمزيد من املعلومات حو  هذ  النظرية -2
 .16 ص ،6021 ة،هوم دار،  06 الطععة   
  3   نقال عن حممود عاط  العنا، الوسي  يف القضاء اإلداري،        –" فون كريس"، ومن مؤسسيها كذلك الفقيه "فون بار" الفقيه األملاين  قا  هبا -
                                                                                                            .  622،  ص 2990الفكر العريب، دار     
  4   ،6002اخللدونية، دار ،02 الطععة مقارنة، دراسة -اإلداري النشا  اإلداري، التنظيم -اإلدارية واملؤسسات اإلداري القانون ،يطاهر حسني  -

. 206        ص 
القضاء اإلداري يعح     ، حي  اعتربوا أن ( DEBBASCH ) واألستاذ ديعاش ، (DE LAUBADERE) ومنهم األستاذ ديلوبادير  - 5

 

، املرج  نقال عن رويد خلويف –الظروف الفعلية  االعتعار، أي يأخذ بعني الذي يكون السعب الفعلخ حلدوثهيف األحدا  الي سعقت حدو  الضرر   
                                                                                                                                               .                221 السابق، ص
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 عهن التعهويض إمكانيهةب يقضهخ الهذي املعهدأ خيهال  ناحيهة مهن ألنهه منتقد التوق  معيار أن غري         
أن  ذلك ،السععية وعالقة اخلطأ بني خيل  خرىأ ناحية من وأنه ،ةاملتوقع غري واألضرار املتوقعة األضرار
 يسهتخدم الهذي املعيهار نفسهه فههو ،توقه ال أو يهةالعاد معيار أسا  عل  السععية حتدد إذا كانت النظرية

 .1العادي الشخص من  املتوق  أو املألوف السلو  عن خروجا باعتعار  اخلطأ حتديد يف

  : األضرار تعاقب نظرية: رابعا

 بعضهها يعقهب الهي النتائج من سلسلة إىل ينتهخ قد الواحد الفع  أن هو النظرية هذ  دىمؤ إن       
 وإذا .حكمهها حالهة لكه  ويكهون ،األضهرار تتعاقهب كمها األسهعاب فتتعهدد احلهالتني جتتم  وقد ،بعضا
 السههععية بعالقههة حتههتف  الههي  األضههرار هههخ فمهها ، ومتعاقعههة متعههددة أضههرار إىل ائجالنتهه تسلسهه  أدى مهها

 نتيجهة يكهون الهذي وههو عهادة املعاوهر الضهرر عل  إال يكون ال التعويض ناه ؟الضار الفع  وبني بينها
 .2الضار النشا  و لخطأل ةيطعيع

 :الثاني الفرع

  أكيدا الضرر يكون أن

 يكن مل حىت وإن عالف وحاال واقعا كونوي ثابتا د و وج يكون الذي ذلك هو األكيد الضرر إن       
 حهههد علههه  العهههادي القضهههاء  وأمهههام اإلداري القضهههاء أمهههام تطعهههق القاعهههدة وههههذ  .وفوريهههة كاملهههة بصهههورة
 .3سواء

 

 
                                                        
.622حممود عاط  العنا، املرج  السابق، ص   -1   

 .602- 602ص  سه،املرج  نف ،يطاهر حسني  للمزيد من املعلومات حو  هذ  النظرية، أنظر، - 2
 .55ص ت،.د ، القانوين الفكر جملة اجلزائر، يف الطعية املسؤولية حاالت عن الناتج التعويض مفهوم ، قمراويالدين  عز أوار إىل ذلك، - 3
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 .1سيق  حتما أو فعال وق  إذا إال املزعوم الضرر تعويض أو إصالح يكون فال ،وعليه       

  يقتنههه حبيههه  ،أكيهههدوالت اليقهههني وجهههه علههه  ثابتههها يعهههد بهههه دعهههخا الهههذي الضهههرر أن  ذلهههك ىومهههؤد       
 الهههذي الفعههه  عليهههه املهههدعخ يرتكهههب مل لهههو أفضههه  وضههه  يف سهههيكون التعهههويض طالهههب أن مهههن القاضهههخ
 فعههال وقهه  قههد يكههون بههأن أو ،(ACTUEL) حههاال الضههرر هههذا كههان سههواء ،املسههؤولية عليههه ترتعههت

(déjà réalisé)، غهري يعهد احملتمه  الضهرر فهإن ذلهك مهن العكهس وعله  مسهتقعال،  حتما سيق  أو 
 .2تعويض ألي قاب 

 يكههون أن ضههرورة علهه  سههابقا األعلهه  للمجلههس ةاإلداريهه للغرفههة القضههائخ االجتهههاد سههار وقههد    
 الداخليهههة وزيهههر ضهههد أمحهههد حسهههان بهههن قضهههية ومهههن التطعيقهههات القضهههائية يف ههههذا الشهههأن. حمققههها الضهههرر

 فقهد جههة مهن حيه : "  بقوهلها ذلهك أكهدت حيه 2922يوليو 09 بتاريخ للخزينة خالقضائ لعونوا
 وكهذا طرفهه، مهن املعنهوي األمل عله  وزيهادة لهذلك اجنينا،وتععه أحهداا وطفليهه زوجتهه حسهان بن السيد
 وخصههخ وضههرر مههادي لضههرر تعهر  فإنههه ماليهها تعويضهها منحههه املمكهن مههن القاصههرين طفليههه طههرف مهن
 .3..."  حمقق

                                                        
1- « Il n’y’ a réparation que si le préjudice allégué est effectivement survenue ou survendra 
certainement »: Charles DEBBASCH, op.cit, p 590. 

      ، 6009 لعنان، طرابلس للكتاب، احلديثة املؤسسة ، -مقارنة دراسة- اإلداري، و املدين القانونني يف املرفقخ واخلطأ الشخصخ اخلطأ دنون، ريمس - 2
 .226 ص      

- " on sait que le préjudice certain peut être actuel ou futur s'il est indéniable qu'il se réalisera 
dans l'avenir. Á l'inverse, le préjudice éventuel, simple expectative, n'est jamais indemnisable "  
 :Christine PAILLARD, Le préjudice indemnisable en droit administratif, Revue mensuelle 
lexisnexis  jurisconsulte, 2011, p 11.  

    02 الطععة ،اإلدارية املسؤولية يف التعويض نظام الثال ، الكتاب إلدارية، املسؤولية يف درو  ملويا،  آ الشيخ بن حلسنأوار إىل هذا القرار،  - 3
 .55 ص ،6002 ،اخللدونية دار      
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 نفجهروا ،للشهرطة املركزيهة للمحافظهة تهاب  مهرآب يف وقه  حريقها نأ يف القضهية ههذ  وقهائ  تتمث و       
 يف الههذي واجلنههني زوجتههه لوفههاة فههأدى ،لههه اجملههاور حسههان بههن منههز  مههس بههالعنزين مملههوء خههزان إثههر  علهه 
 .1وابنته بطنها

الفقهه أوهار إىل  فهإن ،عليهه  يعهو  ال املسهتقعلخ حهىت أو االحتمهاي الضهرر أن األصه  كان وإذا       
 Une chance" ةجديههه فرصهههة تفويهههت يف يتمثههه  الهههذي الضهههرر بتعهههويض يقعههه  أن القضهههاء

sérieuse"2. 

 مسههابقة امتحههان لههدخو  املمتحنههني أحههد -حههق دون – اإلدارة جهههة سههتععدت أن ذلههك ومثهها        
 جديههة فرصههة يههتتفو  عههن التعههويضكمهها ميكههن  عامههة، وظيفههة لشههغ  جديههة فرصههة عليههه تفههوت حيهه 
 .3 حمققا ضررا يعترب جدية فرصة تفويت بأن القو  وميكن ،للشفاء

 إمكانيههة قههرر سههابقا، األعلهه للمجلههس  اإلداريههة الغرفههة قضههاء فههإن ،املسههتقعلخ الضههرر وخبصههوص      
 يونيهو 22 بتهاريخ قرارهها يف وهذا ،املستقع  يف يتحقق فسو  أي حمققا يكون أن ور  ،هعن التعويض
 والهذي احملقهق الضهرر أسها  عله  بهالتعويض قضهت والهي ،قهرين بن فريق ضد الدولة قضية يف 2922

 مسهاعدة يقهدم سهوف بالتهايو  ،تقهي تعلهيم العكالوريها المتحهان مروهحا كهان االبن كون مستقعلخ هو
 األضهرار أن حيه :"يلهخ كمها القرار أسعاب وجاءت ذلك من حرمتهم وفاته وأن ،املستقع  يف لوالديه
 هنايههة متحههانال مروههحا عشههر تسههعة العمههر مههن العههال  الضههحية مههادام حمققههة، قههرين بههن بفريههق حقههةالال
  .4..." يقالت التعليم بكالوريا وكذا الثانوي للقسم السنة

                                                        
 .252 ص السابق، املرج  سالمخ، رو عمللمزيد من املعلومات حو  هذ  القضية، أنظر،  - 1
 . 652 ص ،املرج  السابق ،العنا عاط  حممود -: أنظر -2

-« La jurisprudence admet l’indemnisation d’un préjudice futur à condition qu’il présente «  une 
chance sérieuse » : Charles DEBBASCH, op. cit, p 590. 

 .659 ص السابق، املرج  ا،عنال عاط  حممود - 3
 .660 ص سابق،ال رج امل ،، أوار إليه، أمحد حميو52، ص 6- 1، عدد 2926األعل ، اجمللة اجلزائرية،  اجمللس - 4



  اإلدارية المادة في الضرر:                                                      األول الفصل
 

 
16 

 املهدعخ إثرهها طلب حي  "زالقني"  قضية يف م تاحمل الضرر تعويض اجلزائري القاضخ رفض ولقد     
 ال حتمهايا طهاب  لهه الضهرر ههذا أن القاضخ وأجاب لإلدارة قانوين غري امتناع عن ناجم ضرر تعويض
 .1التعويض يستحق

يف هههذا الصههدد و .عنههه وعههو  حمقههق ضههرر مبثابههة جديههة فرصههة تفويههت عتههربا يف املقابهه  لكههنو      
 رئههيس ضههد. أ.  قضههية يف 02/05/6002 بتههاريخ الصهادر الدولههة جملههس قههرار ميكهن اإلوههارة إىل

 حبع  حاسخ بلدية لدى ملفا أودع"  "  السيد أن يف وقائعها تتلخص والي :2حبع  حاسخ بلدية
 يف املههههههؤر  اجتماعههههههها يف قههههههررت مللفههههههه العلديههههههة دراسههههههة وبعههههههد ري،تطههههههو  مسههههههكن مههههههن السههههههتفادةل

 العههار  فههوج  طويلههة مههدة مههرور بعههد أنههه غههري ، املسههتفيدين قائمههة يف تسههجيله 66/06/2995
 .املختصة املصلحة أمام إداري طعن جيهبتو  فقام ،امسه حتم  ال والي ثانية بقائمة

 إلههتمس اجللفههة قضههاء جمللهس اإلداريههة ةالغرفهه أمهام دعههوى رفهه  ،جهواب ألي تلقيههه لعههدم ونظهرا   
 وبتهههاريخ ،دج 100.000 مبعلههه  وتعويضهههه مسهههكنا، هتسهههلم بهههأن حبهههع  حاسهههخ بلديهههة إلهههزام فيهههها
 تسهههليمه إىل خمهههالرا املهههدعخ طلهههب ضبهههرف قهههرارا أعهههال  اإلداريهههة ةالغرفههه أصهههدرت 21/06/2999

 .دينار 60.000 قدر  تعويضا له تدف  بان عليها املدع  وإلزام مسكنا

 طالعههها الدولههة جملههس أمههام 69/02/2999 بتههاريخ القههرار ذلههك ضههد سههتانافاا املههدعخ فرفهه   
 حتياطيههااو  دج، 100.000 معلهه  إىل ورفعههه بههالتعويض، اخلههاص جانعههه يف املسههتأن  القههرار إلغههاء
 القههرار بتأييههد قههرار  الدولههة جملههس أصههدر ولقههد .بههه الالحقههة األضههرار كافههة حتديههد قصههد خعههري تعيههني

 احلصههو  يف لههه فرصههة تفويههت هههو املسههتأن  أصههاب الههذي الضههرر أن علهه  قههرار  مؤسسهها املسههتأن 
 .2995 سنة منذ املفاتي  عل  احلصو  ينتظر كان أنه إذ آخر سكن عل 

                                                        
 .660 ص سابق،ال رج امل ،، أوار إليه، أمحد حميو52، ص 2925، اجمللة اجلزائرية، 22/02/2925اجمللس األعل ،  - 1

 هومة، دار ،6 اجلزء ،الدولة جملس قضاء يف املنتق  ملويا، آ  الشيخ بن حلسن يه،عل التعليق أنظر ،126 فهر  الثانية، الغرفة الدولة، جملس  2-
 .122 ص ،6005



  اإلدارية المادة في الضرر:                                                      األول الفصل
 

 
17 

 :الثالث الفرع

 شخصيا ضررال يكون أن

 الهههدعوى لرفههه  العامهههة الشهههرو  ضهههمن العهههادة يف تهههدر  الشخصهههخ الضهههرر ميهههزة أو وهههر إن   
 الهي جهاء فيههها  1 انون اإلجهراءات املدنيهة و اإلداريهة قهه مهن 21 املهادة يف عليهها املنصهوص القضهائية

 .انونالقه يقررهها حمتملهة أو قائمة مصلحة وله صفة، له تكن مامل التقاضخ وخص ألي جيوز ال" 
 مها إذا اإلذن انعهدام تلقائيها رييث كما عليه، املدع  أو املدعخ يف الصفة انعدام تلقائيا القاضخ يثري

 ".القانون اورتطه

 التقاضههخ يف واملصههلحة الصههفة وقاعههدة ،للضههرر الشخصههخ الطههاب  بههني التطههابق كههان إذا لكههن     
 الضهرر حالهة يف خيتله  فهاألمر ،مهوا األ يلحق الذي بالضرر األمر يتعلق عندما ما حد إىل حقيقة
 :التايعل  الشك   وذلك ،فرادباأل يلحق الذي

 : باألموال يلحق الذي الضرر: أوال

 حسهب الطهاب  ههذا وحيهدد ،فقه  العقاريهة األمهال  يف للضهرر الشخصهخ الطاب  موضوع يطرح        
 حيهههق فهههال ،العقهههار املههها  جبهههوهر ميهههس الضهههرر كهههان فهههإذا .املتضهههررو  املههها  بهههني املوجهههودة القانونيهههة العالقهههة

 إىل يعههههود للضههههرر الشخصههههخ فالطههههاب  اإلنتقههههاع حبههههق ميههههس الضههههرر كههههان إذا اأمهههه.للمالههههك إال التعههههويض
 امنتفعههه األخهههري هههذا كهههان إذا ،املهها  صهههاحب أو املسههتأجر يكهههون أن ميكههن الهههذي احلههق ههههذا صههاحب
 .2الوقت نفس يف اومالك

 

                                                        
   يف مؤرخة، 62 عدد ج،.ج.ر.ج ،واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون يتضمن ،65/06/6002 يف املؤر  ،09-02 رقم القانون 1-
   61 /06/6002 . 
  2 .202رويد خلويف، املرج  السابق، ص  -
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 : باألفراد يلحق الذي الضرر: ثانيا

 لههذوي ةبالنسههعيثههور  اإلوههكا  ولكههن وههكا ،إ أي الشخصههخ الطههاب  يثههري ال ،للضههحية بالنسههعة       
 عهام قهانوين معدأ تطعيق اإلداري القضاء هلم اعرتف فقد.املنعكس بالضرر يعرف مافي ،الضحية حقوق
 بههههني وميههههز ،الضههههحية سههههمبا التعههههويض طلههههب حههههقأي " ةالورثهههه إىل ينتقهههه  التعههههويض يف احلههههق" وهههههو أن
 :1حالتني

 الضهرر كهان سهواء ةالورثه إىل احلهق ههذا فينتقه  وفاهتها، قعه  التعهويض الضهحية طلعت إذا  :10 الحالة
 .امعنوي أو امادي

 املتعلههق الضههرر عههن التعههويض للورثههة حيههق فههال ،التعههويض طلههب قعهه  الضههحية توفيههت إذا  :10 الحالةةة
 .2فق  بالضحية لتعلقه اجلسدية باآلالم

 الضهههحية بهههني املوجهههودة العالقهههة حسهههب للتعهههويض القابههه  الضهههرر علههه  خالشخصههه ب الطههها ويهههؤثر       
 : يكون إذ احلقوق وذوي

 رفهةالغ أقرتهه مها ههذا، و أبنهائهم أحهد فهاةو  بسهعب املعنهوي الضهرر عن التعويض يف احلق لألصو  -
 عههن الضههرر هلههم يعههو  كمهها ،3" الدولههة ضههد حطههاب"  قضههية يفجلههس األعلهه  للم اإلداريههة
 .احلياة ظروف يفت اإلختالال

 اإلخهتالالت عهن والضهرر ،املعنهوي الضهرر عهن التعهويض يف احلق الضحية أوالد وخاصة للفروع -
 .احلياة ظروف يف

 .األخري اهذ نفقة عل  األوالد يكون أن رت فيش ،دياامل بالضرر يتعلق فيما ماأ -

                                                        
 .202 ص السابق، املرج  خلويف، رويد - 1
 .222 ص السابق، املرج  سالمخ، عمور - 2
   3   . 669ص  ، املرج  السابق،، أمحد حميو، أوار إليه169، ص 2922، اجمللة اجلزائرية، 01/26/2925 األعل ،لمجلس ل الغرفة اإلدارية -
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 مها ههذا احليهاة ظهروف يف خهتالالتاإل عن الضرر و املادي الضرر عن التعويض يف احلق للزوج -
 .1"الداخلية وزير ضد حسان بن"  قضية يف العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة أقرته

 والنهاجم املعنهوي الضهرر عهن نهاجم تعهويض عله  تتحص  أن متوفية ضحية وأخت أل  وميكن -
 .2احلياة ظروف يف اإلختالالت عن

 عحثنهام يف هذ  دراستنا وعموض اسيكون " واملعنوي املادي"  التعويض نوعخ فإن ،ولإلوارة  
 .3أكثر ةالر ي إيضاح بغية املواي

 الضهههرر عهههن التعهههويض يف احلهههق ميهههس أن ميكهههن مههها بهههأن التسهههليم إىل رتعههها اال ههههذا ويقودنههها       
 معاوهرة الضهحية رتكعهتا إذا خاصهة االنعكاسهخ الضهرر عهن التعهويض يف احلهق اضهأي ميهس ،املعاور
 .االنعكاسية الضحية عل  اخلطأ هبذا تجوحي ،التعويض يف حقها من يقلص خطأ

 والهذي مواجهتهها يف اإلدعهاء يف حمهق عليهه املهدع  فهإن ،ذلك يف هلا يد ال كونه من وبالرغم          
 مسهههؤولية فهههإن ،للضهههرر الوحيهههد السهههعب ههههو الضهههحية خطهههأ نأبههه أعتهههرب وأن حهههد  إذا عنهههها يصهههدر مل

 للحههق الليةاسهتق ال وههذا .االنعكاسهية الضههحية لهه تعرضهت الهذي الضههرر بسهعب تقهوم ال عليهه املهدع 
 هههههذ  غيههههاب بههههأن يعههههدو أن وميكههههن املعاوههههرة الضههههحية حههههق عههههن األخههههرية هههههذ  طههههرف مههههن بههههه املههههدعخ

   حسب بسي  والسعب ،4القانونية الناحية من صحيحة لكنها ،عادلة غري حلو  إىل يقود االستقاللية
    انتههك مهما اهههههههالضحاي هةههههواجههم يف ليهههع دع هههامل زامهههههههههههههههإل ميكن ال هههكون يف  ههمثويت ،5فقهههبعض ال

                                                        
(.  01اهلامش رقم ) ذكرة املمن هذ   26متت اإلوارة إىل هذ  القضية يف الصفحة  - 1  

 .209 ص السابق، املرج  خلويف، رويد -2
. املذكرةمن هذ   وما يليها 19 الصفحة ،أنظر -

3  
.65-66حلسن بن الشيخ آ  ملويا ، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرج  السابق ص  - 4  

لية اإلدارية،         نقال عن حلسن بن الشيخ آ  ملويا، نظام التعويض يف املسؤو  - (CHAPUS) - يأخذ بذلك، األستاذ وايب 5 
.          65املرج  السابق، ص        
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 الضههحية دعهوى عهن خمتلفههة االنعكاسهية الضهحية دعههوى وتكهون ،مسهؤوليته ثعههوت حالهة يف إال تهمصهف
  .واحدة واقعة يف منها ك  أص  لكن املعاورة

 :الرابع الفرع

 .روعةمش مصلحة أو حقب امتعلق الضرر يكون أن

 يكهههون أن جيهههب بههه  ،التعهههويض يقتضهههخ ضهههررا عليهههه يرتتهههب ال احلقهههوق علههه  االعتهههداء جمهههرد إن    
 ،احملقههق الضههرر مههن يقههرتب مشههروع حههق علهه  الضههرر عو وقههو  ،ووههرعخ مقههرر  حههق علهه  وقهه  قههد الضههرر
 .1حمقق غري الضرر بالتاي جيع  احلق وجود عدم ألن ذلك

     ،ممتلكاتههه وسهالمة وجسهد ، وجسهمه، حياتهه، سههالمة يف قكهاحل  ،حقهوق بعهدة يتمته  فاإلنسهان   
 يكههون أن وههر  بههالتعويض املطالعههة يف احلههق للمضههرور ميههن  احلقههوق هههذ  مههن حههق أي علهه  االعتههداءو 

           حقههوق مهن حبههق يلحهق ضهرر كهه  أن مبعهىن.باحلمايهة جههدير قهانوين مركههز عله  نصهبا قههد االعتهداء ههذا
 فكلمهها .ذلههك خبههالف قههانوين نههص يوجههد مههامل عنههه التعههويض طلههب وجبيسههت قانونهها احملتميههة اإلنسههان
 الالحهق الضهرر عهن هبتعويضه قضائية دعوى رف  مضرورلل حيق القانون، حيميه حق عل  لضررا انصب

 .2به

 غههري نشهها  نطههاق يف قانونيههة غههري وضههعية يف املضههرور كههان مهها إذا حالههة يف تعههويض فههال ،وعليههه      
 ،الضهرر حهدو  خهال  قانونيهة غهري عيةوضه يف املضهرور كهان إذا مها حالهة يف تعهويض ال كمها مشروع،

 لههيس مث ومههن .قانونيههة غههري وضههعيتهم تعههد سههند،حي  بههدون عههام ملههك لشههاغلخ بالنسههعة هكههذا األمههرو 
 التنفيهذ كهان أو ،بعيهب مشهوب قهرار عله  بنهاء كهان ولهو حهىت طهردهم قهرار عهن التعهويض يف احلهق هلم

                                                        
 .605 ص ،6002 العريب، الفكر دار ،02الطععة اإلدارية، احملكمة وأحكام الفقه ضوء يف اإلداري التعويض احملامخ، الطعا  أمحد وري  - 1
    ،-ريمعم مولود جامعة -، السياسية العلومو  احلقوق ،كلية-املهنية املسؤولية قانون فرع – ماجستري مذكرة ،الطيب اجملا  يف الضرر ععاوخ،كرمية  - 2

 .66 ص ،6022وزو، تيزي     



  اإلدارية المادة في الضرر:                                                      األول الفصل
 

 
21 

 يتقيهههد مل ملهههه  يف وهههب حريهههق عهههن النامجهههة األضهههرار عهههن اإلدارة علههه  ليةمسهههؤو  ال كمههها.قهههانوين غهههري
 .1والسالمة باألمن اخلاصة باألنظمة مستغلو 

 مهاع يعحه  وأصهع  موقفهه لهني مث عمشهرو  حبهق املسها  2اإلداري القضهاء يشهرت  كهان لقدو           
 .مشروعة مبصلحة ميس الضرر كان ذاإ

  يقعهه ال الههي احلههاالت بههذكر للتعههويض القابهه  الضههرر يف الرابهه  ر الشهه جمههاالت حتديههد وميكههن          
 :وهخ التعويض فيها

 .أو احلاالت غري املشروعة للقانون املخالفة احلاالت -

 .قانونا املستععدة احلاالت -

 أن اإلداري للقاضههخ فههيمكن ،قههانوين نههص ألي خمالفههة غههري االتعلهه  أنههه إذا تعلههق األمههر حبهه      
 .3واجتماعية قانونية معطيات حسب مشروع غري نهأ له تعني إذا ضرر تعويض ويرفض يقدر

 القابهههه  الضههههرر يف الشههههر  هههههذا تههههوافر ضههههرورة العليهههها للمحكمههههة اإلداريههههة ةالغرفهههه ذكههههرتقههههد و      
 حيهه  العههد  ووزيههر الداخليههة وزيههر ضههد" مههالكخ وسههعدي سههحنون بووههات"  قضههية يف للتعههويض

 .4بالضحايا حلق الذي للضرر املشروع الطاب  إىل أوار

باملقابهه  ال حيههق للضههحية املطالعههة بههالتعويض إذا كانههت يف وضههعية غههري مشههروعة كههأن يكههون و      
 .القانونيةاملداولة  النعدام والصادر عن العلدية باطال ،منه استفادتالعقد الذي 

                                                        
 .191 ص ،6026 هومة، دار اإلدارية، املنازعات دو،ع القادر ععد -1

.        226، املرج  السابق، ص خلويف رويدأوار إىل ذلك،  - 2  
  3  .225-226ص السابق، املرج  خلويف، دروي -

 .225 ص السابق، املرج  خلويف، رويد أوار إىل هذا القرار، -4
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لدي قضية رئيس اجمللس الشعيب الع)  02/02/6006جملس الدولة بتاريخ  أخذ بهوهذا ما      
حيهه  أن القههرار املسههتأن  عههن الغرفههة اإلداريههة جمللههس " بقولههه :  1(أ .م.لعلديههة برباوههة ضههد ورثههة ع

أ .م.قضاء جباية ، والهذي ألهزم املسهتأن  بصهفته ممهثال للمجلهس الشهعيب العلهدي بهأن يهدف  لورثهة ع
دج كتعهههويض عهههن الضهههرر الالحهههق هبهههم مهههن جهههراء عهههدم تنفيهههذ القهههرار الصهههادر عهههن 2.500.000

، حيهههه  بالفعهههه  ألههههزم القههههرار السههههال  الههههذكر العلديههههة 05/26/6000بتههههاريخ  االبتههههدائخلههههس اجمل
أ .م.بههني املرحههوم ع 66/09/2995بتسههليم السههكن موضههوع عقههد املعادلههة للورثههة واحملههرر بتههاريخ 

 ." االلتزامم  حف  حق الورثة يف التعويض عن تنفيذ  والعلدية،

لهس بإلغاء القهرار الصهادر عهن اجمل"، قض  جملس الدولة لديةأقامته الع استانافلكن عل  إثر       
املطلوب التعهويض نقهدا عهن عهدم تنفيهذ  االتفاقية، وذلك نظرا لكون ورفض دعوى الورثة االبتدائخ

، وأن املمثههه  القهههانوين مل لقهههوانني و التنظيمهههات املعمهههو  هبهههاجزئهههها الثهههاين باطلهههة إطالقههها ملخالفتهههها ل
     االتفاقيههههة، وحيهههه  أن هههههذ  ة للتصههههرف يف األمههههوا  العقاريههههةصههههالحيتكههههن لديههههه ولههههيس لديههههه أي 

وبالتههاي فههإن طلههب هههؤالء الورثههة . نوين يعقههد  اجمللههس الشههعيب العلههديقهها اجتمههاعاختههذت مبعههز  عههن 
 . "غري مشروع 

 أمها .عشهيقها مقته  عهن عشهيقة تعهويض2رنسهخالف الدولة جملس رفض فقد ويف نفس السياق      
 عالقهتهم ألن كوذله ،والهديهم أحهد وفهاة عن التعويض يف حبقهم اجمللس أقر فقد عينيالطعي األوالد
 .3ورعخ لزواج نتيجة يكن مل وإن ،القانون هبا رتفيع عالقة بوالدهم

 

                                                        
 م التعويض يف املسؤولية   ، نظاليق عليه،حلسن بن الشيخ آ  ملويا، أنظر التع025069، مل  رقم (غري منشور)لثة الغرفة الثا ،جملس الدولة -1

   .وما يليها 96ص، السابق رج امل ،اإلدارية    
    2- C.E.F, 11/05/1928, Delle Ruchton, Rec.p 607.                                                                                  

  
 .659 ص السابق، املرج  العنا، عاط  مودأوار إىل ذلك، حم  3-
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 األضههرار بتعههويض العشههيقة قحبهه1أقههر فلقههد ،شههددتامل جتهههاد ا علهه  اإلداري القضههاء عههد  مث          
 يقهر مل لكنهه .2أطفها  عهدة منه وهلا سنوات مثاين معه تعيش أهنا مادام عشيقها مقت  من هاتأصاب الي

 يهههارياخت إجهههها  عمليهههة جهههراء مهههن طفههه  والدة بسهههعب القهههانون حيميهههه قهههانوين مبركهههز إخهههال  بوجهههود
 احلامههه  بهههاملرأة تتعلهههق خاصهههة وظهههروف معينهههة حهههاالت باسهههتثناء القهههانون حيميهههه حقههها لهههيس جهههها فاإل

 .3نفسها

 كافيا يكون املصلحة ور  ألن ،بالتعويض للحكم يكفخ ال مصلحة عل  االعتداء نفإ وهلذا         
 أن يثعهههت أن عليهههه فيتعهههني ،األصهههلخ املضهههرور ههههو الطهههاعن كهههان فهههإذا ،التعهههويض دون باإللغهههاء للحكهههم
 وفهههاة عنهههد بهههالتعويض املطالعهههة حهههق للورثهههة يكهههون بينمههها بهههالتعويض، لهههه حيكهههم حهههىت بهههه الالحهههق الضهههرر
 .4باحلماية يتمت  قانونيا مركزا تلونحي ألهنم لخاألص املضرور

 إذا إال املههنعكس الضههرر بتعههويض اليعرتفههان6والقضههاء ،5اجلزائههري التشههري  أن إىل التنعيههه وجيههدر        
 خهارج ةعهالواق العالقهات معهدئيا يسهتععدان فهمها وبالتاي ورعية، رابطة الضحية م  احلقوق لذوي كان
 القههانون يف املشههرع أوههار وقههد هههذا .العامههة واآلداب للنظههام ملخالفتهمهها نهههاع ينههتج ومهها ،الههزواج نطههاق

                                                        
 
1-  C.E.F, 03/03/1978, Dame Muesser, Rec. p 116.                                                                                           

                               
     

     .692 ص السابق، املرج  الشنطاوي، خطار علخ -: أنظر - 2
- «  Mais en 1951, il n’exigea plus qu’un intérêt simplement légitime dans l’arrêt d’assemblé du 
28 juillet 1951, Après avoir rejeté au nom de «  l’intérêt non  qualifié » le recours des personnes  
  vivant en union libre ( CE 11 mai 1928) Il a opté pour une évolution des mœurs , accepté 
d’indemniser la  concubine pour décès de son compagnon » : Gilles DARCY, la responsabilité 

de l’administration, Dalloz, Paris, 1996, p121.                                                                            
 .692 ص السابق، املرج  ونطاوي، خطار عل  - 3
 .219 ص السابق،  جاملر  اهلل، ععد بسيوين الغي ععد -4

05/02/29، مؤرخة يف 62ج، عدد .ح.ر.تعلق بالتأمينات االجتماعية، جي، 21/22من القانون  22أنظر يف ذلك، وعل  سعي  املثا ، املادة - 5  
  .02/02/2992، مؤرخة يف 66ج، عدد .ج.ر.، ج02/02/2992، املؤر  يف 92/22املعد  مبوجب األمر ، 05/02/2921   

.     602 ص،  6026 هومة، دار اخلطأ، أسا  عل  اإلدارية للمسؤولية القانوين النظام كفي ،احلسن  ك، أوار إىل ذل  -6   
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 غهههري فائهههدة علههه  للحصهههو  يههههدف كهههان إذا خطهههأ يشهههك  للحهههق التعسهههفخ االسهههتعما  أن ىلإ املهههدين
 (.ديناملانون قال من مكرر 266 ادةامل)  مشروعة

 :الخامس الفرع

 .النقدي للتعويض قابال الضرر يكون أن

أن  أو نقهههديا تقهههديرا مقهههدرا الضهههرر يكهههون أن يتعهههني ،النقهههدي بهههالتعويض احلكهههم ميكهههن حهههىت   
 بهالتعويض حيكهم أن -املعهدأ حيه  مهن -يستطي  ال القضاء ألن وذلك، 1النقدي للتقدير قابال يكون
 .2حمدد قرار إصدار أو معني عم  جراءإب اإلدارية السلطة إلزام يف يتمث  الذي اإلدارة عل  العيي

وذلهههك علههه  الشهههك   املعنهههوي واألمل املعنهههوي والضهههرر املهههادي الضهههرر بهههني التمييهههز يهههربز وهنههها           
 :التاي

 أو منقهههو  علههه  ضهههرر)  مههها وهههخص علههه  املوجهههه االعتهههداء علههه  املتعلهههق أو املهههادي الضهههرر إن -
 ولهو حهىت اقتصهاديا تقييمهه ميكهنو ، ( بهدين ضهرر)  مها وهخص عله  املهادي واالعتهداء ،(عقار

 العمههه ، علههه  القهههدرة عهههدم ،كسهههب مهههن احلرمهههان مههها ، تهههالفإ:  خمتلفهههة االأوهههك اكتسهههعت
 ذمههههة حتملتههههها الههههي اخلسههههارة صههههالحإب التعههههويض ويقههههوم ،.....اخل...... استشههههفاء مصههههاري 

 .3للتعويض املطابق واملعل  اخلسارة قيمة بتحديد وذلك رو املضر 

                                                        
 .222 ص السابق، املرج  ،ععد املنعم خليفة العزيز ععد -: أنظر - 1

«  la préjudice  doit enfin être appréciable en argent » : Goerges Dupuis marie -  Jose Guédon et 
 Patrice Chrétien ,Droit administratif , 7 éme édition, Armand Colin,  2000, p543.  

 .212 ص السابق، املرج  اهلل، ععد بسيوين يالغ ععد أوار إىل ذلك، - 2
 .666 ص السابق، املرج  حميو، أمحد - 3
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 حهىت نقهدا،  تقهدير  ميكهن الفه ،العاطفهة أو الشهعور يصهيب الهذي الضرر فهو املعنوي الضرر أما -
 .1رمزيا تعويضا كان  الضرر هذا بتعويض القاضخ قع  ولو

 ماليهة حقهوق عله  تقه  الي املتعوعة املادية األضرار عن التعويض يف مشكلة توجد فال ،وعليه         
 لههذيا النحههو علهه ، 2ويههةاملعن لألضههرار بالنسههعة السهههولة هبههذ  األمههر يكههن مل بينمهها األوههخاص، علهه  أو

 .3الثاين املعح  يف سنوضحه

 :الثاني المطلب

 خطأ بدون الناتج الضرر شروط

 يف أوضهههحنا  مههها حنهههو علههه  الضهههرر إىل املهههؤدي اخلطهههأ قوامهههها التقصهههريية املسهههؤولية كانهههت إذا          
 ذات كانهت وإن وههخ خطهأ، دونبه اإلداريهة املسهؤولية فيهها تكهون حهاالت هنا  فإن السابق، املطلب
 .4هتطعيقات وتعددت تس ا قد نطاقها فإن ،ستثنائيةا أو ياطيةاحت صفة

  املخهههاطر أسههها  علههه  القائمهههة باملسهههؤولية املسهههؤولية مهههن النهههوع ههههذا تسهههمية وهههاعت وقهههد          
(Responsabilité pour risque.) لكافهة ةجامعه غهري ألهنا ،دقيقة غري التسمية هذ  ولكن 

 الهذي اخلطهر اإلدارة نشها  عله  املرتتعهة للمسهؤولية بالنسهعة قتصهد كانهت وإن فيها، ةالداخل احلاالت
 احلههاالت يف تصههدق ال التسههمية هههذ  فههإن بضههرر، األفههراد فتصههيب حههدوثها حيتمهه  خمههاطر علهه  ينطههوي

                                                        
1-« le préjudice moral pour la simple raison que, touchant aux sentiments, Il n’est pas 
appréciable en argent, certes, le juge administratif acceptait fut – ce symboliquement, de réparer 
des préjudices les plus divers tels les atteintes à l’honneur » : Gilles DARCY, op.cit, p 122.         

    
.  219 ص السابق، املرج  يوين،بس الغي ععد اهلل ععد     -2  

 .وما يليها من هذ  املذكرة 69أنظر، الصفحة  -3
 .525 ص ،6022 والتوزي ، للنشر الثقافة دار ،02 لطععةا والتطعيق، النظرية نيب اإلداري القضاء العثم، أبو الكرمي ععد فهد  -4
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 ممارسهة حالهة يف كمها األفهراد بهععض مؤكهد ضهرر إحهدا  إىل وفهورا بذاتهه العهام النشها  فيهها يؤدي الي
 .1األفراد هؤالء يزاوله معني اقتصادي نشا 

 وههرطخ ،ذكرههها السههالفة الشههرو  عههن فضههال ،املسههؤولية هههذ  لقيههام اإلداري القضههاء ويشههرت           
 .(الفرع الثاين )  له عاديال غري الطاب  وكذلك ،(الفرع األو  )  لضررل اخلاص الطاب 

 :األول الفرع

 ( .préjudice spécial) للضرر الخاص الطابع

 الهذي ههو اخلهاص والضهرر. خاصها يكهون أن خطهأ بدون املسؤولية حاالت يف الضرر يف يشرت        
 مهههن حمهههدود غهههري عهههددا الضهههرر أصهههاب إذا أمههها.األوهههخاص مهههن حمهههدود عهههدد أو معهههني بشهههخص يتعلهههق

 ال الههي العامهة األععههاء قعيه  مههن باعتعهار  اجلميهه  يتحملهه عامهها ضهررا يكههون نههإف ،األفههراد أو األوهخاص
 . 2عنها تعو 

 هلهم يكهون حبيه  بذواهتم، معنيني أفراد أو معني فرد عل  بالضرر اإلصابة تنصب أن وهذا يعي       
 رسهههائ املركهههز ههههذا يف يشهههاركهم ال العامهههة، اإلدارة أعمههها  عهههن النهههاجم الضهههرر قعههه  وذاتيههها خاصههها مركهههزا

 ضههخمة جمموعههة بأصهها إذا اخلطههرة املاديههة ونشههاطاهتا اإلدارة أعمهها  عههن النههاجم الضههرر نأل ،املههواطنني
 جيع  مما للضرر الكافة تعر  احتما  إىل األمر هناية يف يؤديفإنه  ،وحقوقهم أرواحهم يف األفراد من

                                                        
 .621 ص ،6020 شر،للن اجلديدة ةاجلامع دار اإلداري، القضاء احللو، راغب ماجد -1

 .162-165 ص السابق، املرج  علخ، السيد سعيد -:أنظر - 2
-«  c'est-à-dire particulier à la ou les victimes, et nom commun à l’ensemble des membres d’une 
collectivité » : Jean RIVERO et  Jean WALINE, Droit administratif, 18 éme édition, Dalloz,  

2000, p 269.                                                                                                                                 



  اإلدارية المادة في الضرر:                                                      األول الفصل
 

 
27 

 وأسهها  سههند اءانتفهه إىل فيههؤدي العامههة األععههاء أمهام يتسههاوون أي األضههرار، هههذ  أمههام يتسههاوون اجلميه 
 .1للمضرورين ودواعيه التعويض

 الضهههههرر يف ألن ،خطهههههأ بهههههدون املسهههههؤولية حالهههههة يف تظههههههر للضهههههرر صهههههةاخلا الطعيعهههههة ومتطلعهههههات        
 . 2ولو كان بسيطا أو صغريا حىت لإلصالح قابال يكون اخلطأ أسا  عل  املسؤولية

 يف الصهههههههادر 3خالفرنسههههههه الدولهههههههة جملهههههههس قههههههرار الشهههههههر  هلهههههههذا اإلداري القضهههههههاء تطعيقهههههههات ومههههههن       
 جهههراء مهههن أصهههابه الهههذي الضهههرر عهههن للتعهههويض املهههدعخ أحقيهههة بعهههدم قضههه  الهههذي ،20/26/2922

 الضرر نأل ،الشتاء فص  يف السكان بطرد اخلاصة اإلجراءات اختاذ تأجي  بصدد صدر الذي القانون
 . العمارات مال  مجي  يصيب عام ضرر هو وإمنا ،خاصا ضررا ليس املدعخ هذا أصاب الذي

 يف للتعههويض القابهه  رللضههر  اخلههاص للطههاب  بالنسههعة اإلداري الفقههه موقهه  مههن نستخلصههه ومهها 
  ال وعليهه الضهرر، هلهذا اخلهاص الطهاب  لتحديهد العهدد معيهار عله  االرتكهاز ههو ،خطهأ بهدون املسهؤولية
 ععاههها أصهههع  إالو  ،حتديهههدهم ميكهههن األفهههراد مهههن قلهههيال عهههددا مهههس إذا إال اخاصههه اطابعههه للضهههرر يكهههون
 .4اجلمي  يتحمله

                                                        
 .226 ص ،2921 مصر، املعارف، دار ،01 الطععة ،اإلدارية املسؤولية ،الشرقاوي عادس - 1
 

2- «  L’exigence du caractère spécial du préjudice ne joue qu’en cas de responsabilité sans faute, 
lorsque la responsabilité est fondée sur la faute tout préjudice même minime est réparable » : 
Charles DEBBASCH, op.cit, p590.                                                                                                  

  3  اجلامعة، املطعوعات ديوان ،02 الطععة ،-ومقارنة حتليلية صيلية،تأ نظرية – اإلدارية وليةاملسؤ  نظرية عوابدي، عمارأوار إىل هذا القرار،  -
.662ص  ،2996       

 .222 ص السابق، املرج  خلويف، رويد -: أنظر - 4
-«  Le préjudice spéciale doit être un préjudice restreint a un petit nombre de personne » 
 : Charles DEBBASCH, op.cit, p 591. 
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 النصهوص عهن للتعويض بالنسعة طرحت قد اإلدارية املسؤولية يف اخلاص الضرر مسألة عل  أن        
 .1قراراهتا تنفيذ عدم حالة يف اإلدارية سؤوليةامل يف طرحت كما والتنظيمية، التشريعية

 أمههام املسههاواة معههدأ إىل باالسههتناد الضههرر مههن النههوع هههذا تعههويض قعههو  اإلداري القضههاء بههرر وقههد       
علهه   ، وذلههكالقضههاء أحكههام تنفيههذ عههن االمتنههاع بسههعب أو شههريعختال عملههها عههن سههواء العامههة األععههاء

 :الشك  التاي

 :التشريعي العمل: أوال

 فاءيسههتا مت إذا إال مسههؤوليتها تقههوم فههال ،2مطلقههة ليسههت التشههريعخ عملههها عههن الدولههة ومسههؤولية      
 :اا  جمتمعني ورطني

 .خطري عادي غريو  خاص ضرر وجود -1

 يهدف عاملشر  نأ عل  يد  التحضريي عملها يف أو  ،التشري يف حىت وأ نص أي وجود عدم -2
 3.التعويض استععاد إىل

 

 

 

                                                        
 .222 ص السابق، املرج  خلويف، رويد - 1
 .52 ص ،2996 اجلامعة، املطعوعات ديوان ،01 الطععة اإلداري، القانون يف املسؤولية لعشب،حمفوظ  - 2

 3-«  la responsabilité de l’Etat ne pourra être engagée que ci deux conditions son réunies :           
-  l’existence d’un dommage spécial et anormalement grave.                                                      

- rien, ni dans texte même de la loi, ni dans ses travaux  préparatoires, ne permet de penser que 
le législateur a entendu exclure une indemnisation » : Nadine POULET – Gibot LECLERC, 

Droit administratif, sources, moyens, contrôles, 02 éme édition,  Bréal édition, 2001, p 265.  
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 يف26/02/29161 بتههاريخ املسههؤولية هههذ  أرسهه  قههد الفرنسههخ الدولههة جمللههس قههرار أو  وكههان       
 .LA FLEURETTE »2 »: احلليب منتجات وركات قضية

 ظهورهها منهذ نفسهها فرنسها يف بقيت قد ونالقان عن للمسؤولية القضائية التطعيقات كانت وإذا       
 حهههاالت سهههوى تعهههرف ومل القضهههائخ االجتههههاد مسهههتوى علههه  جمهولهههة مازالهههت اجلزائهههر يف فإهنههها حمهههدودة،
 .3هلا حمدودة

 االسهتثنائية األضهرار عهن الدولهة مسهؤولية عله  واللهوائ  القهوانني يف صهراحة املشهرع ينص وأحيانا       
 القهههانون مهههواد بعهههض يف وكهههذا .4الزراعيهههة الثهههورة قهههانون يف اجلزائهههري شهههرعامل فعههه  ،كمهههاذلك عهههن النامجهههة
 يف إال ملكيتههه مههن أحههد أي حرمههان جيههوز ال:" مههايلخ علهه  تههنص الههي 222 املههادة ، مههن ذلههك5املهدين

 بعضهها، أو العقاريهة امللكيهة نهزع يف احلهق لهإلدارة أن غهري القانون يف عليها املنصوص والشرو  األحوا 
 ...."وعاد  منص  تعويض مقاب  العامة للمنفعة العقارية العينة قوقاحل نزع أو

 علهه  قههانوين بههنص إال التههأمني حكههم إصههدار جيههوز ال"  القههانون نفههس مههن 222 املههادة ونصههت 
   ."القانون حيددها التعويض هبا يتم الي امللكية نق  وإجراءات الشرو  أن

 

 
                                                        

1- C.E.F ,14/01/1938, Société Anonyme Des Produits Laitiers-La Fleurette-, Rec. p25, 
G.A.J.A,  p 333.                                                                                                                                  

2- Elle fut établie pour la première fois en 1938 : CE,ass -14 janvier 1938 société anonyme des 
produits. La loi du 09 juillet 1934 interdisait La Fabrication de produits susceptibles de 
remplacer la crème naturelle la société en cause dut cesser son activité du fait du notre de la loi » 

: Nadine POULET – Gibot LECLERC, op.cit, p 265.                                                                 
   ديوان املطعوعات ، 01اجلزء ،-دراسة مقارنة –املسؤولية عن اإلخال  مبعدأ املساواة وتطعيقاهتا يف القانون اإلداري  ويهوب، مسعود - 3

 .202 ص ،6000، اجلامعية      
 .662 ص السابق، املرج  عوابدي، عمارذلك، أوار إىل  - 4
 .ومتمم معد  10/09/2925يف مؤرخة ،22 عدد ج،.ج.ر.ج املدين، قانونال يتضمن ،62/09/2925 يف املؤر  ،52-25 رقم األمر - 5
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 .القضاء أحكام تنفيذ عن االمتناع: ثانيا

 ومل األفهراد لصهاح هبها احملكومهة القضهائية األحكام تنفيذ عن متنعتا إذا اإلدارة مسؤولية ترتتب        
 ،بهاألمن املسها   عليهه يرتتهب تنفيهذ  لكهون روعامشه االمتنهاع ههذا كهان ولهو حهىت اجلربية بالقوة متدهم
 أمههههام املسههههاواة أملعههههد وفقهههها التعههههويض علهههه  احلصههههو  يف احلههههق احلالههههة هههههذ  يف الشههههأن لصههههاحب فيكههههون

 .1العامة التكالي 

/ 30/22 يف الصهههادر الفرنسهههخ الدولهههة جملهههس قهههرار ههههو املسهههؤولية ههههذ   أرسههه قهههرار أو  وكهههان        
 يشهههك  قضهههائخ قهههرار تنفيهههذ عهههن اإلدارة امتنهههاع أن فيهههه أقهههر حيههه Couitéas 3 قضهههية يف 29612
 الههذي التعههويض قيسههتح فإنههه مثههة مههنو  القههانون، أمههام املسههاواة مبعههدأ وميههس القههرار صههاحب يلحههقا ضههرر 

 .العامة األععاء أمام املساواة معدأ أسا  عل  اإلدارة أو الدولة يف ممثال اجملتم  يتحمله

 كسهههعب "العهههام النظهههام"   ععهههارة أحكامهههه بعهههض يف وظههه  نههههأ فهههنالح  اجلزائهههري القضهههاء أمههها        
 قضهههية"  62/02/2926 يف لصهههادرا القهههرار قراراتهههه بهههني ومهههن .القضهههاء أحكهههام تنفيهههذ بوقههه  يسهههم 
 اخلطهأ أسها  عله  للجزائهر وواليهة العهد  وزارة مبسهؤولية اجلزائهر قضهاء جملهس أقهر حي 4" حممد مسنوة
 وقههه  تقتضهههخ الههي العهههام النظههام أسهههعاب مههن سهههعب ألي – القضههية يف -وجهههود ال أنههه معتهههربا اجلسههيم
 .القضائخ القرار تنفيذ

                                                        
 . 25 ص ،6002 العريب، الفكر دار الكام ، والقضاء اإلدارية املسؤولية محادة، أنور حممد - 1

C.E.F, 30/11/1923, Couitéas, Rec. p 789, G.A.J.A, p 352.  2-  

 الدولة من اكتسعها أرضية قطعة ملكية يف Couitéas السيد حق التونسية سوسة حمكمة أقرت 21/06/2902 بتاريخ أنه:  وقائعها تتلخص - 3
 منذ األر  هذ  حتوز الي التونسية القعيلة ردوط احلكم لتنفيذ املسلحة القوة من  رفضت الفرنسية احلكومة أن إال هكتار 12000 مساحتها تعل 
  إىل وك بدون سيؤدي اجليش بواسطة احلكم تنفيذ أن اعتربت إذ ،العام النظام محاية هخ متناعهاا يف احلكومة حجة وكانت ،منها اخلروج وترفض مالقد
 رفض ورعية اجمللس أقر بالتعويض للمطالعة الفرنسخ دولةال جملس إىل couitéas السيد جلوء وبعد .التونسخ اجلنوب يف حرب وقيام وعصيان مترد

 يف املدعخ حبق أقر الوقت نفس يف ولكنه العام، النظام عل  للحفاظ قانونيا هلا املخولة الصالحيات سوى رأيه يف تستعم  مل احلكومة ألن التنفيذ
 .فائدتهل الصادر احلكم تنفيذ من متكنه عدم جراء به حلقت الي األضرار عن التعويض

مسعود ويهوب، التعليق عليه، ، أنظر692، ص 2926، 06 ، عددةوالسياسيجملس قضاء اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  -  4
 

.وما يليها 22ص املرج  السابق،      
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 حمه  مهن 02/20/2926 بتهاريخ اسهتفاد "حممهد مسهنوة"املهدعو نفهإ القضهية قائ لو  وبالرجوع        
 لقهانون وفقها « vis » اللوالهب صهناعة يف وباوهر للدولهة تابعهة" فهيال"  يف األرضهخ بالطابق يق  جتاري

  للمههدعو" الفههيال"  مههن األو  الطههابق الواليههة منحههت السههنة نفههس مههن أفريهه  02 يف أنههه إال، االسههتثمار
 طهرد القضهاء مهن فطلهب للسكن، تاب  مرآب إال هو ما األرضخ الطابق أن تقدعا والذي" حممد برور"
 يف صهههههادر اسهههههتعجاي أمهههههر مبوجهههههب لهههههذلك احلهههههراش حمكمهههههة رئهههههيس اسهههههتجاب وقهههههد" حممهههههد مسهههههنوة" 
62/02/2921. 

 يقضهخ 61/22 يف اقهرار  أصهدر الهذي ،اجلزائهر قضهاء جملهس أمهام سهتانافها مت الهذي األمر وهو        
 قههد كههان سههتعجاياإل احلكههم أن باعتعههار حملههه مههن املعههي متكههني دون ولكههن سههتعجاي،إلا األمههر بإلغههاء
 .االستاناف أمام القضية كانت بينما نفذ،

 أمهههر الهههذي اجلزائهههر قضهههاء جملهههس بقهههرار همسهههاعي توجهههت أيهههن القضهههاء أمهههام ثانيهههة املعهههي تقهههدممث         
 طلعههه مؤسسها التنفيههذ تأجيه  02/22/2920 يف تقههدم اجلزائهر واي ولكههن ،حملهه مههن املهدعخ بتمكهني
 .02/01/2926 يف العهههد  وزارة منشهههور وعلههه  ،انون اإلجهههراءات املدنيهههةقههه مهههن 166 املهههادة علههه 
 اجلزائهههر قضهههاء جمللهههس اإلداريهههة الغرفهههة ىلإ يلجهههأ املعهههي جعههه  مههها وههههو لتنفيهههذ،ا إجهههراءات توقفهههت وفعهههال
 القههرار خههال  مههن جتسههد مهها وهههو ،حملههه مههن هحرمانهه جههراء بههه الالحقههة اخلسههائر مقابهه  تعويضههه املتمسهه
 .أعال  إليه املشار 62/02/2926 يف الصادر

أما موق  املؤسس الدستوري حيا  مسألة تنفيهذ األحكهام القضهائية فسهنتطرق إليهه يف الفصه  
 .1الثاين من مذكرتنا هذ 

 

 

                                                        
. من هذ  املذكرة 216الصفحة  ،أنظر  - 1  
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 :الثاني الفرع

 (préjudice anormal)  رر للض عاديال غير الطابع

 préjudice ) عههههاد غههههري يكههههون نأ خطههههأ بههههدون للمسههههؤولية احملقههههق لضههههررا يف يشههههرت   
anormal ) أو ،اجملتمهه  يف احليههاة خمههاطر وأ عيههوب جتههاوز الههي األضههرار عههن التعههويض يقتصههر حيهه 

 .1املقعولة العتعة تتجاوزها ثارهاآ مدة أو طعيعتها حبكم الي

 بجيه التعهويض يطلب من فإنه ،مةالعا باألععاء إخال  هنا  يكون فحىت ،منطقخ أمر وهذا   
 غههري والصههفة .اجملتمهه  يف العامههة احليههاة تفرتضههه الههذي مههن أكثههر املخههاطر مههن قههدرا حتمهه  قههد يكههون أن

 العاديههة غههري الصههفة بههني االرتعهها  أن غههري .ةيههاألا أو اجلسههامة مههن حههدا بلهه  أنههه تعههي لألضههرار العاديههة
 يتجههاوز مل إذا عههادي، غههري لههيس لكنههه جسههيما يكههون قههد فالضههرر ،دائمهها حتميهها لههيس اجلسههامة وصههفة
 لههيس الضههرر يكههون أن أحيانهها يشههرت  وقههد .اجملتمهه  يف مههواطن كهه  يتحملههها الههي للمضههار األدىن احلههد

 املخهاطر عهن املسهؤولية ا جمه يف احلها  ههو كمها سهتثنائيةا بدرجهة جسيما يكون أن إمناو  فق ، جسيما
 يتحملهه الهذي مهن أكهرب املهريض يتحملهها الهي األضهرار حجهم يكهون أن جيب أنه  ذلك ومعىن ،الطعية
 .2خطأ بدون للمسؤولية ألخرى احلاالت يف املضرور

 اإلدارة مسهههؤولية لقيهههام األخهههرى الشهههرو  إىل باإلضهههافة الشهههر  ههههذا اإلداري القضهههاء يشهههرت و  
 ا هههههههههههاألس ههههذا علههه  اإلداريهههة املسهههؤولية سهههق ت الشهههر  ههههذا ختلههه  وإذا ،النظريهههة ههههذ  أسههها  علههه 

                                                        
 .162 ص السابق، املرج  علخ، السيد سعيد ،أنظر -1

 - «  L’anormalité est une exigence d’ordre quantitatif qui signifie que le préjudice doit présenter 
une certaine intensité, une certaine granité, une certaine ampleur.   les préjudices corporels sont 

considérés comme assommeuse ne seront réparés que les préjudices matériels qui, par leur 
nature ou la durée de leurs effets, dépassent un seuil acceptable » : Gilles DARC, op.cit, p 102.   

   
 .162 ص السابق، املرج  علخ، السيد سعيد - 2
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 حيهه  vannier  1قضههية يف 62/02/2922 يف الفرنسههخ الدولههة قههرار جملههس ذلههك نمهه ،القههانوين
 نههوع ذات)  معينههة تلفزيونيههة أجهههزة مههالكخ أصههاب الههذي للضههرر بالنسههعة بههالتعويض احلكههم فيههه رفههض
 ع تسههتق األجهههزة هههذ  كانهت الههي الوحيههدة القنهاة علهه  اإلرسهها  يقهافإل نتيجههة( االسههتقعا  يف خهاص
 ضههرر هههو بهه  ،(عههادي غههري)  جسههيما لههيس هنهها الضههرر أن أسهها  علهه  هههذا هحكمهه مؤسسهها ،عليههها
 .2عليه للتعويض حم  ال عادي

 حمتمه   ههو مها يفهوق الهذي الضهرر مسهتوى حتديهد حهو  خلويف رويد األستاذ  ءتسا ولقد    
  رج أنه غري ، ةخمتلف طرق حسب الطاب  هذا حيدد اإلداري القضاء بأن وأجاب ، اجلمي  طرف من

 األسههتاذ أن نههرى حههني يف .3العموميههة األوههغا  جمهها  يف خاصههة الضههرر درجههة يف يتمثهه  أساسههيا امعيههار 
 عدم أو العمومية األوغا  جما  يف سواء( عادي غري – خاص ضرر)  اخلاصيتني بني جيم  حميو أمحد
  .4للجوار االستثنائية املخاطر جانب إىل العدالة قرارات تنفيذ

 العمههه  عهههن الدولهههة مبسهههؤولية اخلاصههة القضهههائية التطعيقهههات بعهههض أوردنهها وأن سهههعق قهههد أنهههه ومبهها        
 القضائية التطعيقات بعض إىل فسنتطرق ،5السابق فرعنا يف القضاء أحكام تنفيذ عدم اوكذ ،التشريعخ

 . العمومية األوغا  مبجا  تععهاون ،للجوار االستثنائية ملخاطرا جما  يف

 :للجوار االستثنائية اطرالمخ: أوال

 مهههن معينهههة بقعهههة علههه  ذاهتههها حهههد يف خطههرة وأعمهههاال نشهههاطا العامهههة اإلدارة ومتهههار  تهههزاو  فقههد  
   العاديهة غهري املخهاطر ههذ  تكهون أن دون حمهددة غهري خمهاطر العاديني األفراد من جلرياهنا ختل  ،األر 

                                                        
C.E.F , 27/01/1961 , Sieur Vannier , Rec. p 60, Disponible au :         

1-  
http.// archiv.jura.uni-sarland.de /France /saja/ja 1961_ 01_27.ce.htm…  ,le 16/05/2015             

 .662 ص السابق، املرج  عوابدي، عمار  2-
 .222 ص السابق، املرج  خلويف، رويد  3-

 .665-666 ص السابق، املرج  حميو، أمحد - 4
.ملذكرةوما يليها من هذ  ا 62أنظر، الصفحة   - 5  
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 بهالتعويض اإلداري القضهاء قضه  ذلهك ومه  .وخصهيا خطهأ أو مرفقيها كهان سهواء خطهأ أي عن نامجة
 .1ذلك جراء من للمتضررين

 قضية)  19192/ 62/01 يف الفرنسخ اإلداري القضاء يف النظام هذا قواعد وض  مت وقد  
(Regnault– Desrosiers 3. 

 قضههية 09/02/2922 يف الصههادر قرارههها يف جلههس األعلهه للم اإلداريههة الغرفههة أخههذت وقههد 
 .املوق بنفس 4اخليةالد وزير ضد أمحد حسان بن

 األوهههخاص علههه  عاديهههة غهههري خمهههاطر يشهههك  اخلهههزان ههههذا أن حيههه " قهههرارال ههههذا يف جهههاء وممههها  
 يتحملها الي احلدود اههخطورهت  هفع سعب تفوق رفههههههالظ هذا يف املتسععة األضرار فإن األمال ، وعل 
 االسهههتثنائية املخهههاطر طل ملصههه الصهههري  التوظيههه  ههههو القهههرار ههههذا علههه  يالحههه  اممهههو  ."اجلهههريان عهههادة
 .5"للجوار

 وههو ،الشهرطة أو الضع  أنشطة لتشم  االستثنائية املخاطر أسا  عل  املسؤولية تطورت وقد
 الهوطي الهدفاع وزارة قضية 02/01/2999 يف الصادر الدولة جملس قرار يف اجلزائري القضاء تعنا  ما

                                                        
 .615 ص السابق، املرج  عوابدي، عمار - 1

 2-  C.E.F , 28/03/1919 ,Regnault-Desroziers, Rec. p 329, G.A.J.A, p 217.   
3- «  la responsabilité du fait des choses dangereuses a été consacrée par l’ arrêt de 1919 après 
l’explosion d’un fort militaire situé à proximité des habitations de l’agglomérations de Saint-
Denis, qui avait provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes, plusieurs immeubles ayant 
été ravagés par l’explosion. Le conseil d’Etat constatait alors que les opérations de manutention 
d’engins dangereux «  effectuées dans des conditions d’organisation similaires  sous l’empire des  
nécessités militaires comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent    
normalement de voisinage » de tels risques étaient donc de nature «  a engager indépendamment 
de toute faute, la responsabilité de l’Etat ( C E 28/03/1919) »  : Martine  LOMBARD et Gilles 
DUMONT, Droit administratif, 05 éme édition, Dalloz, Paris, 2003, p 494.                                  

                                                                                                                         
 (. 03اهلامش رقم ) من هذ  املذكرة  26 الصفحة ،نظرأ - 4
 .25 ص السابق، املرج  سالمخ، عمورمأخوذ عن  - 5
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 السههاعة وعلهه  62/02/2996 بتههاريخ نهههأ : وقائعههها تتمثهه  والههي ،1خلميسههخ ةعمههار  بههن ةثههور  ضههد
 باملكهههان وقهههايس العهههواقخ أم مهههديني بهههني الهههراب  بهههالطريق كمينههها الهههوطي الهههدر  رجههها  أقهههام لهههيال الثامنهههة
 من كثيفة نارية طلقات إىل" حممد عروف"  املدعو سيارة تعرضت ذلك إثر وعل  ."مزقطو"  املسم 
 سههيارة أمههام هههؤالء وكههان باحلههاجز خاصههة إوههارة أي جيههد مل السههائق أن العلههم مهه  الههوطي، الههدر  طههرف
" خلميسهخ عمهارة بن"  املدعو وفاة ىلإ أدى مما إنذار سابق دون سيارته عل  النار أطلقوا وقد ، مدنية
 .خطرية جبروح وابنتيه زوجته وأصيعت السيارة داخ ب كان الذي

 وبتهاريخ العهواقخ أم قضهاء جمللهس اريهةاإلد ةالغرفه أمهام املسهؤولية دعهوى اهلالك قحقو  ذوي  رف         
 نههةباخلزي القضههائية الوكالههة وممثهه  الههوطي الههدفاع وزارة يلههزم قههرارا الغرفههة ذات أصههدرت 26/22/2995

 لكهه  دج 600.000 قههدر  إمجاليهها معلغهها" ميسههخخل عمههارة بههن"  لورثههة بالتضههامن يههدفعها بههأن العامههة
 .منهم واحد

 أيههن الدولههة جملههس أمههام أعههال  القههرار الههوطي الههدفاع وزارة اسههتأنفت 06/06/2992 وبتههاريخ       
 أسها  عله  الهوطي الهدفاع وزارة مسهؤولية قيهام مؤسسها املسهتأن  القهرار بتأييهد قهرارا األخهري هذا أصدر
 .املخاطر نظرية

 احلهاالت أحهد  احلالهة ههذ  وتعهد .اخلطهرة األوهياء فكهرة تشهم ل املسهؤولية ذات تطهورت كما        
 مه  ملقارنهةبا وتتميز ،جانعها من خطأ ثعوت بدون اإلدارة مسؤولية الفرنسخ الدولة جملس فيها قرر الي
 أو اإلدارة متلكهههها الهههي واملعهههدات اآلالت كههه  تشهههم  أهنههها إذ ،قضهههائها اعباتسههه حهههاالت مهههن سهههعق مههها

 يشههرت  وال ،مههألوف غههري جسههيم ضههرر سههتعماهلاا عههن نههتج واملعههدات احلههاالت هههذ  أن طاملهها تسهتعملها
  .2خطرا رتب الذي هو استعماهلا يكون أن يكفخ وإمنا .خطرة ذاهتا حد يف اآللة تكون أن

                                                        
    جملس حكامأ يف املنتق  ملويا، آ  الشيخ بن حلسن ،عليه التعليق رأنظ ،262 ر فه، (منشور غري قرارا) ،  -الثالثة الغرفة – الدولة جملس - 1

 .92 ص السابق، املرج  ،06 اجلزء ،الدولة     
.696علخ، املرج  السابق، ص  السيد سعيد  - 2   
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 تصههيب الههي األضههرار عههن بههالتعويض اإلدارة مسههؤولية الصههدد  هههذا يف القضههاء تطعيقههات ومههن        
 نظههام تعاعهههاإل نتيجههة أو اجلههاحنني، القصههر عههالج يف املفتههوح التأهيهه  نظههامل سههتخدامهاال نتيجههة األفههراد
 مبغههادرة هلهم يسهم  مهن املسهاجني يرتكعهه مهها بسهب أو ،العقليهة األمهرا  ذوي تأهيه  يف مقهرر عالجهخ
 .1أخرى مرة العودة مث خاصة بتصاري  السجون

 .العامة األشغال مجال: ثانيا

 داداإلعه ههذا أكهان سهواء للعقار مادي إعداد ك  هخ اإلداري القانون يف العامة األوغا إن          
 مههن وههخص حلسههاب ويههتم ،مههةعا منفعههة حتقيههق يسههتهدف كههان إذا ترميمههها، أو صههيانة أو بنههاء املههادي

 .2ما مرفق لتسيري أو العام القانون أوخاص

 األوهههغا  عهههن اإلداريههة املسهههؤولية يرتههب الهههذي الضهههرر يف الفرنسههخ الدولهههة جملههس وهههرت ا وقههد          
 :عل  الشك  التاي هخو  املسؤولية يف العامة الشرو  جبانب خاصة اوروط العامة

 11 القهههرن مهههن األو  النصههه  يهههةهنا وحهههىت اإلداري القضهههاء متسهههك: ماديةةةا الضةةةرر يكةةةون أن -1
 إىل العموميههة األوههغا  عههن الناجتههة األضههرار تههؤدي أن يشههرت  إذ( مههادي)  الععههارة هلههذ  احلههريف لو باملههد

  إنقهاص إىل األضهرار تلهك أدت إذ حمققها الضهرر اعتهربو  قفههمو  لهني مث.جزئيا أو كليا العقار مثال إتالف
 جعهه  إىل أدت ةالعموميهه األوههغا  نأ لههو كمهها ،بههأذى ماديهها ميسسههه مل ولههو للعقههار االقتصههادية القيمههة
 .منه االنتفاع يصعب حبي  مستحيال أو متعذرا العقار مدخ 

 نطهاق عهن ختهرج لهةطوي لفهرتة األقه  عله  أو بالدميويهة الضهرر يتصه  أن:  ادائمة الضرر يكون أن 2-
 .العامة املصلحة حتقيق إطار يف عادة األفراد يتحملها الي العادية األضرار

                                                        
 .696 ص السابق، املرج  ،خعل السيد سعيدألكثر تفاصي  حو  هذ  القضايا، أنظر،  - 1
 .611 ص السابق، املرج  ي،عوابد عمار - 2
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 وهههو العاديههة اجلههوار خمههاطر عههن النامجههة العاديههة األضههرار يتجههاوز أي: عةةاد غيةةر الضةةرر يكةةون أن3-
 .1حدى عل  نزاع ك  وفق اإلدارية التقديرية  للسلطة خاض 

 :نذكر احلالة  هلذ القضائية التطعيقات ومن 

  أوهههغا  أثنهههاء وقههه   حهههاد  نبشهههأ  16/11/11612 للجزائهههر اإلداريهههة احملكمهههة قهههرار 
 ال (سههونلغاز)  الشههركة نبههأ القاضههخ أعتههرب حيهه  اجلزائههر وغههاز كهربههاء وههركة هبهها قامههت
 يف يشههاركون احلههاد  وقههوع حههني كههانوا الههذين العمهها  مواجهههة يف ةمسههؤول اعتعارههها ميكهن
 واقعة األضرار)  الشركة لتلهههههك ينسب خطأ عن نتج اد احل كان إذا إال الصيانة أوغا 
 .3(األوغا  تنفيذ يف املشاركني عل 

 صهههدمت تسهههري صهههغرية وهههاحنة نأبشههه 22/12/11614 اإلداريهههة اجلزائهههر حمكمهههة قهههرار 
 اءانتفههه أن احملكمهههة بينهههت حيههه  املهههارة حهههدأ ملهههوت مؤديهههة الطريهههق علههه  فسهههقطت رةوهههج

 .(املنتفعني عل  واقعة األضرار)  ةالعادي انةالصي مبثابة اإلوارة

 حلقههت الههي األضههرار عههن تعههويض املههدعخ طلههب 11615/ 11/12 بتههاريخ قضههية ويف 
 يكهههن مل ولههو حهههىت مسههؤولة اإلدارة نبههأ القاضهههخ وذكههر ،عموميههة أوهههغا  بسههعب بعمارتههه
 واقفههة األضههرار)  احلالههة هههذ  يف للمسههؤولية املولههدة هههخ املخههاطر أن نسههتنتج.خطههأ هنهها 
 (.الغري عل 

 قواعهههد إىل يلجهههأ ال ،سهههخالفرن القضهههاء يف احلههها  ههههو مثلمههها ،رياجلزائههه القضهههاء فهههإن وعليهههه،        
       .الغري عل  األضرار تلك وقعت إذا إال العمومية األوغا  عن النامجة لألضرار بالنسعة املسؤولية

                                                        
 .255 ص السابق، املرج  سالمخ، عمور - 1

  2- .  662، أوار إىل هذا القرار، أمحد حميو، املرج  السابق، ص 629، ص2925احملكمة اإلدارية، حولية العدالة،  

.    56ب، املرج  السابق، ص عشلحمفوظ أوار إىل ذلك،   -3
  

.    669، أوار إىل هذا القرار أمحد حميو، املرج  السابق، ص 696، ص 2925ة، العدال ةاحملكمة اإلدارية، حولي    -4  
    5- .55ب، املرج  السابق ص عشلحمفوظ أوار إىل هذا القرار،  
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 أو األوهغا  عهن غريهب فههو ،مشهار  وال مبرتفهق لهيس ههو" :الغهري1حميهو محهدأ األسهتاذ وعرف         
 العالقهة إظههار سهواء ،إثعهات تقهدمي إىل حاجهة دون التعهويض عله  الغهري حيصه  كما ."العمومية املعاين
 ههههذ  علههه  األعلههه  اجمللهههس أعلهههن ولقهههد. العموميهههة املعهههاين أو األوهههغا  و احلاصههه  الضهههرر بهههني السهههععية
 نههههأ حيههه : "بقولهههه " الدولهههة ضهههد" حطهههاب ضهههيةقيف " 2 01/26/2925 بتهههاريخ قهههرار يف املسهههؤولية
 األضهرار عن اخلطأ غياب يف ولو مسؤولة اإلدارة فإن ،تاملنشآ تلك وجود ميثلها الي خطاراأل بسعب
 . "الضحية خطأ و القاهرة القوة حالة يف إال منها إعفائها ميكن ال الي احلاصلة

 إقامههة إىل جلههأ بهه  املخههاطر، أسهها  علهه  ةاملسههؤولي تأسههيس بشههأن مسههتقر غههري القضههاء نأ إال        
 يف املتمثه  املفهرت  اخلطهأ أسها  عله  الغهري مهن الضهحية يكهون عنهد لعموميهةا األوغا  عل  املسؤولية

 .3العمومخ املعىن أو لألوغا  العادية بالصيانة القيام عدم

 وأ حههاد  وجههود عههن ناجتههة بالضههرورة ونتكهه ال اجملهها  هههذا يف األضههرار أن إىل اإلوههارة روجتههد        
 الطهرق عله  املهرور حركهة ضهجيج عهن النامجهة الظروف مثال نتيجة تكون فقد ،عامة أوغا  تنفيذ حىت

 .4 .... األفراد مللكية احملاذية السريعة

 

 

 
                                                        

1 .  666أمحد حميو، املرج  السابق، ص  -
  

  2-  (. 01اهلامش رقم )  من هذ  املذكرة 22متت اإلوارة إىل هذ  القرار، يف الصفحة  
 .26 -22 ص ،6000، نيةو اخللد دار،02الطععة ،06 اجلزء ،-خطأ بدون املسؤولية -اإلدارية املسؤولية يف درو  ملويا، آ  الشيخ بن حلسن - 3

4- « les dommages envisagés ne sont pas liés  à la survenance d’un accident,mais résultent de 
l’existence même d’un ouvrage public ou de l’exécution de travaux Publics, Il peut s’agir de 
nuisances par le bruit du trafic sur une autoroute surplombante de deux mètres une propriété, 
ou de la fermeture d’un garage liée a la transformation de la rue en voi piétonnière »  : Martine   
 LOMBARD et Gilles DUMONT, op.cit, p499.                                                                            
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 :الثاني المبحث

 .وإسناده الضرر أنواع

 أو اخلطهههأ أساسهههها كهههان سهههواء اإلداريهههة للمسهههؤولية املوجهههب الضهههرر وهههرو  اتضهههحت مههها دبعههه       
 (.األو   بلطامل)  هلا عرضة املتضرر يكون قد الذي الضرر أنواع جيب حتديد ،بدونه

 الضههرر عههن املسههؤو  العههام الشههخص هههو مههن معرفههة مسههألة احلههاالت بعههض يف ثههارت قههد نهههأ إال        
 1إليهه صه احلا الضهرر ادهههإسن أمكهن إذا إال العهام الشهخص عل  مسؤولية فال بالتعويض، التزامه مث ومن
 (.الثاين طلبامل)

 :األول المطلب

 الضرر أنواع

 بالتقسهيم أخهذ 2فهالععض .للتعهويض القابه  الضهرر نهواعأل تصهني  جيهادإ يف إلداري الفقهه تفنن       
 le préjudice)  اجلسهماين غهري والضهرر( préjudice corporel)  اجلسهماين الضهرر بهني

incorporel )املعنهوي الضهرر و (le préjudice moral). يم بالتقسه 3اآلخهر الهععض خهذوأ
 قهد اإلداري القضهاء أن 4القضهائية القهرارات أغلعيهة قهراءة مهن ويظهر ،اإلداري  املعنوي و املادي الضرر
 .5الثاين التقسيم رج 

                                                        
 .195 ص السابق، املرج  القادر، ععد عدو 1-

.222نقال عن رويد خلويف، املرج  السابق، ص –(  professeur MORANGE ) أخذ هبذا التقسيم، الربوفسري مورانج    -2  
.222نقال عن رويد خلويف، املرج  السابق، ص –   (René CHAPUS)   أخذ هبذا التقسيم، األستاذ وايب  -3                                                             

قرار الغرفة اإلدارية ؛(   le tisseran 4- قضية لوتيسران )  66/22/2926يف من بني أهم القرارات القضائية، قرار جملس الدولة الفرنسخ الصادر 
 

قضية بن حسان) 09/02/2922؛ قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعل  يف (قضية حطاب ضد الدولة )01/26/2925للمجلس األعل  يف          
.   سابق اإلوارة إليها، (أمحد ضد وزير الداخلية  

 .222-222 ص السابق، املرج  خلويف، رويد -5
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   ،(األو  فهرعال)  سيتم إتعاعه يف هذا املطلب الذي يهتم التطهرق فيهه إىل الضهرر املهادي ما وهو         
 (.الثاين فرعال)  عنويامل ررضوال

 :األول الفرع

 .المادي الضرر

 .(ثانيا ) مث أنواعه  ،(أوال) يتم التعر  يف هذا الفرع إىل تعري  الضرر املادي           

 :المادي الضرر تعريف: أوال

 الههي املاليههة اخلسههارة يف فيتمثهه  ،مالههه أو الشههخص ميههس الههذي الضههرر" بأنههه املههادي الضههرر يعههرف     
 .1"ماي غري أو ماليا احلق كان سواء مشروعة مصلحة أو حبق املسا  عن ترتتب

 الفاعه  مسهؤولية يوجهب وههو ،ومالهه جسمه يف اإلنسان يصيب الذي الضرر بأنه"  يعرف كما     
 أو املاليههة حقوقههه يف نقههص أو مالههه أو جسههمه يف اإلنسههان أصههاب فههإذا ." املاليههة الذمههة"  يصههيب فهههو
 .2"باملا  تقوميها ميكن ،مشروعه رصةف عليه فوت

 يف املضههرور يصههيب وهههو ،ماليههة قيمههة ذات مبصههلحة اإلخههال  يعههي املههادي الضههرر فههإن ،وعليههه       
 مبصهلحة إخال  هنا  يكون أن األو : ورطان فيه ويشرت  حدوثا، األكثر هو وهذا ،ماله أو جسمه
 .3حمققا( املالية) املادية لحةباملص اإلخال  هذا يكون أن والثاين للمضرور، مالية

 

                                                        
 عكنون، بن اجلامعية، املطعوعات نديوا ،06ةالطعع القانونية، الواقعة ،06 اجلزء اجلزائري، املدين القانون يف لاللتزام العام النظرية حاج،بل العريب - 1

 .265 ص ،6002 اجلزائر،     
 .262ص السابق، املرج  دنون، مسري - 2
 .602 ص السابق، املرج  عوابدي، عمار - 3
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  .المادي الضرر أنواع: ثانيا

 (le  املههاي والضههرر ،(( les biens بههاألموا  يلحههق الههذي الضههرر هههو املههادي الضههرر إن       
dommage financier )، اجلسهماين والضهرر le dommage physique ).)  ذلهكو 

 :عل  الشك  التاي 

 :موالباأل يلحق الذي المادي الضرر -أ

 املهها  إتههالف إىل ويههؤدي ماديهها الضههرر هههذا يكههون قههدف واملنقههوالت، العقههارات وا بههاألم يقصههد     
 .1لإلدارة األخرى املضرة واألنشطة ،العمومية األوغا  تسععه قدو  ،جزئيا أو كليا

 كانهت واءسه( Dommage au biens)  الضهحية أمهوا  يلحهق الهذي الضهرر نإذ فههو 
 مهههن اإلنقههاص أو جزئيههها أو كليهها حتطيمهههها وأ عليههها االعتهههداء طريههق عهههن ذلههكو  ة،منقولههه أو عقاريههة

 ههههذا مههادام التعههويض يف القضههاء يههرتدد ال احلهههاالت هههذ  ويف .هبهها االنتفههاع دون احليلولههة قيمتههها،أو
 أو هبها االنتفهاع مهن احلرمهان أو ملكية عل  الناتج الضرر ذلك ومثا  ،اإلدارة خطأ عن ناتج الضرر
 .2الذهب من كمية سرقة أو ،راإلجيا حبق

 االنتفاع يف اإلخال  هذا ويكون ،هبا باالنتفاع اإلخال  إىل موا لأل املادي الضرر يؤدي وقد  
 وسهعيدي سهحنون بووهات"  قضهية يف العليا احملكمة قرار يف 3إليه اإلوارة تمامت وهو الغري بسعب
 عهدم بسهعب هبمها حلهق الهذي الضهرر نعه املدعيني بتعويض العد  ووزير الداخلية وزير ضد" مالكخ
 أنهه القضهية ههذ  يف العليها للمحكمهة اإلداريهة ةالغرف وبررت همالصاحل الصادر القضائخ القرار تنفيذ
 الهذي القضهائخ القهرار تنفيهذ يف التأجيه  فهإن ، القضهائية القهرارات بعض نفيذت حق لإلدارة كان إذا

                                                        
 .162 ص السابق، املرج  ،ةبومحيد اهلل عطاء  1-
 .622-620 ص السابق، املرج  كفي ،احلسن    2-

.( 06اهلامش رقم ) من هذ  املذكرة  62أنظر، الصفحة     -3  
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 قههابال ضههررا هلمهها ويسههعب مبلكهمهها االنتفههاع حههق مههن عهمههامين نياملههدع لصههاح املههدعني بطههرد يقضههخ
 .للتعويض

 النهوع ههذا أن 1اإلداري القضهاء وقهرر. مها اءإيهذ بسهعب باالنتفهاع اإلخهال  إىل يؤدي قد كما 
 مهمها حمسوسهة بصهفة امللهك وهاغ  أو املالهك انتفهاع وهرو  تتغهري ما عند يتحقق املادي الضرر من

 .اإليذاء طعيعة كانت

 أو عمهومخ معىن فيه يتسعب اجلوار اضطراب أو مفر  ضجيج أو جوي لو ت حالة :مثالف   
 .2عمومية أوغا 

 قهرارإىل  ميكهن اإلوهارة كهذلك ،املها  عل  الواق  دياملا الضرر حلالة القضائية التطعيقات ومن 
 خبصوص( ع.م ضد املالية وزير قضية)  06/02/29223 بتاريخ األعل  لسجللم اإلدارية ةالغرف
 بقصههد غرامهها 292 قههدرها الههذهب مههن لكميههة بههاجلزائر الضههمان مصههلحة لههدى. ع.م دعواملهه إيههداع
 احلاصهههلة السهههرقة إثهههر اإلدارة حمهههالت مهههن اختفهههت الكميهههة تلهههك وأن نالضهههما حقهههوق وقهههعض دمغهههة

  الههذهب يف املتمثهه  مالههه يف. ع. م املههدعو أصههاب هنهها فالضههرر ،10/09/2929 بتههاريخ بالكسههر
 . ديما ضرر أمام حنن بالتايو 

 

 

 

 
                                                        

  1        (. 06اهلامش رقم )  من هذ  املذكرة 20، املشار إليه، يف الصفحة (قضية الشركة املدنية العقارية  )، 66/20/2925احملكمة اإلدارية،  -

 .يليها وما 222 ص السابق، املرج  خلويف، رويد ،أنظر ة،ادلالستز  -2 
3-  وما بعدها، أوار إليه حلسن بن الشيخ     221، ص 2991الغرفة اإلدارية للمجلس األعل ، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، لسنة  

     
.    20 آ  ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرج  السابق، ص     
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 (  Dommage financier: ) المالي الضرر-ب

 هههذا كههان سههواء املهنيههة النشههاطات معاوههرة يلحههق الههذي أساسهها الضههرر املههاي بالضههرر يقصههد    
 .1وظيفيا أو عموميا نشاطا أو ،جتاري غري أو اجتاري انشاط أي خاصا النشا 

 للضههحية جيلههب خههرآ مصههدر أي أو خاصهها، أو عامهها نشههاطا الضههرر هههذا يصههيب مهها وغالعهها        
 حهههاالت يف الضهههرر ههههذا ثههه مب 2اإلداري القضهههاء عهههرتفا وقهههد.رب للههه فهههرص كتفويهههت ماليهههة مصهههلحة
 املرتههب دفهه  عههن التوقهه  وكههذلك ،ضههرييب إعفههاء علهه  للحصههو  فرصههة تفويههت منههها نههذكر عديههدة
 الههي خلسههارةا يف هههذاو  الطههيب اجملهها  يف املههاي الضههرر يظهههر كمهها.3العمهه  عههن املؤقههت العجههز بسههعب
 كمصهاري  ماليهة خسهارة مهن املهريض حلهق مها ههذا ويشهم  املضهرور، للشهخص املالية الذمة تصيب
 املههريض سهاق إصهابة إىل اجلراحهخ التههدخ  أدى لهو كمها.جراحيهة عمليههة إجهراء أو واألدويهة، العهالج
 مقابهه  أخههرى ماليههة معههال  دفهه  كههذلك جراحيههة، عمليههة إجههراء أجهه  مههن ماليههة معههال  فينفههق بههتعفن
  للعههالج خضههوعه فههرتة خههال  العمهه  عههن تعطلههه نتيجههة كسههب مههن فاتههه ومهها املستشههف ، يف قامههةاإل
 ويرجهه  .العجههز بسههعب جزئيهها أو كليهها الكسههب علهه  قدرتههه إضههعاف مبعههىن ،الطههيب اخلطههأ إصههالحو 

 ذوي املهههاي الضهههرر يلحهههق أن ميكهههنو  .واحلهههروق والتشهههوهات بادنهههكاأل العدنيهههة اإلصهههابات إىل ههههذا
 يصهاب ذإ وفاتهه، وقهت يعولهه كهان املتوش املريض أن يثعت ملن أو هلم، العائ  وفاة حالة يف يضاملر 

 يصهههيب قههد الضههرر نفههسو  .والههدهم نفقههة يف حقههههم مههن حرمههاهنم بسههعب مههاي بضههرر املتههوش أوالد
 صهةفر  وأن ومستمر دائم حنو عل  فعال يعوهلم كان األخري هذا بأن اأثعتو  مىت وشاملت املريض أقارب

 .4حمققة كانت ذلك يف االستمرار

                                                        
 .229 ص السابق، املرج  خلويف، رويد -1

. 602، ص 6006، 05، جملة جملس الدولة، عدد (  ضد مستشف  جباية .قضية م) ، 22/01/6001جملس الدولة،  - 2
 

 .622 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن -3
 .29 ص السابق، املرج  ععاوخ،كرمية  -4
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 يف الصههههههادر الدولههههههة جملههههههس قههههههرار جنههههههد، نالشههههههأ هههههههذا يف ضههههههائيةقال للتطعيقههههههات عههههههدنا وإذا    
 يف: وقائهها تهتلخصو 1معهه ومهن اجمليهد ععهد سهوايعية ضهد الذرعان بلدية قضيةيف  21/02/6000
 لههذلك وتععهها  ،الههذرعان حمكمههة أمههام مركعههة يف التزويههر جبنحههة توبهه " اجمليههد ععههد سههوايعية"  السههيد أن

   التزويهههر، جنحهههة مهههن برباءتهههه احملكمهههة قضهههت أيهههن حماكمتهههه، وبعهههد العلديهههة، حبظهههرية سهههيارته حجهههزت
 .احلظرية من السيارة بضياع فوج  نلك ذلك، العلدية من فطلب سيارته، له ترد أن أمرتو 

 ألن العلديههة إلههزام فيههها مطالعهها ،عنابههة قضههاء جمللههس اإلداريههة رفههةالغ أمههام دعههوى املعههي فرفهه           
 العلديههة بههإلزام عنابههة جملههس فقضهه  ،الضههائعة سههيارته مقابهه  دج200.000 قههدر  تعويضهها لههه تههدف 
 .66/06/2992 بتاريخ وهذا دج 600.000 قدر  تعويضا له تدف  بأن

 إخراجههها سههةمملت 26/05/2992 بتهاريخ الدولههة جملهس أمههام القهرار العلديههة نفتفاسهتأ      
 مل العلديههة لكههون املههدين القههانون مههن 212 املههادة خههال  عنابههة قضههاء جملههس نأبهه دافعههة اخلصههام مههن

     االسههتعما  قههدرة لههه مههن أي الشههخء، حههار  هههو الضههرر عههن املسههؤو  أن ذلههك خطههأ، أي ترتكههب
 قهههدرة هلههها وليسهههت وحراسهههها، احلظهههرية رئهههيس يوجهههد بههه  ،احلراسهههة تتهههو  مل وههههخ، والرقابهههة التسهههيريو 

 .الرقابةو  والتسيري ما االستع

 تابعههة احلظههرية كههون علهه  قههرار  مؤسسهها فيهه املسههتأن  القههرار بتأييههد قضهه  الدولههة جملههس ولكهن      
 .برد  وملزمة للشخء حارسة األخرية هذ  وأن ،للعلدية

 تأسيسههههم يف فيهههه ريهههب ال خطهههأ يف وقعههها الدولهههة جملهههس ومعهههه عنابهههة قضهههاء جملهههس أن ورغهههم       
 الضهههرر أن ههههو القهههرار هههذا دراسهههة خهههال  مههن يهمنههها مههها أن إال املهههدين، القههانون كهههامأح علههه  القههرار
 .املعي سيارة ضياع يف واملتمث  ماي ضرر هو احلاص 

                                                        
     ،الدولة جملس قضاء يف خقاملنت ملويا، آ  الشيخ بن حلسنالتعليق عليه،  أنظر ،26 فهر  ري منشور،الغرفة الرابعة، قرار غ ،الدولة جملس 1-
 .(01 حقاملل أنظر) ،  625 ص ،02اجلزء
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  (le préjudice corporel ): الجسماني الضرر/ ج

 يف اإلنسهان حهق عله  يقه  قهد األخهري وههذا اإلنسهان، جسهم يصهيب الهذي الضهرر به يقصد       
 الههروح، يزهههق وال اجلسههدية السههالمة يف احلههق وأ ،اجلسههدي التكامهه  معههدأ علهه  وأ ،روحههه فيزهههق احليههاة
 . 1جسمانيا عجزا له ليسعب باألذى بدنه ميس وإمنا

 العضههوي بههاألمل املتمثهه  الضههرر ذلههك"  بأنههه اجلسههدية اآلالم ضههرر تعريهه  ميكههن فإنههه ،وعليههه      
 اإلصههابة جههراء مههن ،(جسههمه وخاليهها وأنسههجته هوعظمهه حلمههه)  جسههمه يف املصههاب بههه يشههعر الههذي
 أو اجلراحيههة العمليههات إجههراء عههن أو الكسههور أو اجلههروح أو الضههرب عههن والنههاجم هلهها، تعههر  الههي

 .2"للمصاب الصحخ الوض  استقر ولو  حىت يستمر قد والذي ،الطعية املعاجلة

 أي إتهالف وأن األضهرار، أبله  من يعترب املضرور حياة عل  التعدي أن وجتدر اإلوارة إىل هذا     
 .3الشخص بقدرة اإلخال  نهأو من أذى بأي العق  أو للجسم إصابة أو جرح إحدا  أو عضو

 ميههههس الههههذي الضههههرر علهههه  حيتههههوي اجلسههههماين الضههههرر فههههإن ،أعههههال  الههههوارد التعريهههه  خههههال  ومههههن    
   ظهروف يف  إخهال عنهه ينهتج الهذي والضهرر ،(  l’intégrité physique)  اجلسهمانية بالسهالمة
 :عل  الشك  التاي  ذلكو  .troubles les condition d’existence)  )4   املعيشة

 

 

                                                        
 .26 ص السابق، املرج  ععاوخ،كرمية   1-
   للنشر فةالثقا دار ،02الطععة ،"والقانون يعةالشر  بني ارنةمق دراسة" هلا رةاجملاو  واألضرار اجلسدية األضرار عن التعويض العماوي، الغفور ععد حممد  2-
 .610، ص 6026 والتوزي ،     
  بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية واإلدارية، القانونية العلوم جملة ،اجلسماين الضرر عن التعويض تقدير مدى،  حبماوي الشري   3-
 .25ص  ،6026، 26 ، عدد– تلمسان –  بلقايد     
 . 229 ص السابق، املرج  خلويف، رويد أوار إىل ذلك،  4-
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 :الجسمانية السالمةب الماس الضرر-1

 .(la douleur physique ) اجلسهماين بهاألمل الضهرر ههذا عله  1اإلداري القضهاء يعهرب         
 العدنيهههة السهههالمة"  باحلالهههة عالقهههة لهههه سهههمانياج أملههها يعتهههرب الفخهههذ عظهههم تعفهههن أن الشهههأن ههههذا يف وقهههرر

 العدنيهههة السهههالمة"  باحلالهههة عالقهههة لهههه جسهههمانيا أملههها املعتهههرب العضهههلخ الضهههمور أن قهههرر كمههها"  للمهههريض
 األفقهخ التصلب و الفخذ من األيسر السفلخ للطرف املعترب العضلخ الضمور نأ قرر كما ،" للمريض
  .2أيضا جسمانيا أملا يشكالن للعرقوب

 جسههد علهه  الغههري رتكعههها مشههروع غههري عمهه  بسههعب الوفههاة، ىلإ اجلسههدي الضههرر يههؤدي وقههد         
 وقههد نصههت احليههاة، يف اإلنسههان حههق علهه  عههدوان يعتههرب إذ اجلسههد، وظههائ  مجيهه  عطهه تفت اإلنسههان،
 وقحلقه العهاملخ كهاإلعالن العامليهة املواثيهق عليهه نصهت وقهد احلهق، ههذا عله  3املقارنهة التشريعات معظم

 بإزهاقههها الهروح عله  االعتهداء يةالسهماو  الشهرائ  مجيهه  منعهت كمها ،29624 لعهام املهواطن و اإلنسهان
 . 5اهلل حقوق عل  عدوان عليها االعتداء ويعترب اهلل، خلق من ألهنا

 يف الصههادر الدولههة جملههس قههرار ، ميكههن اإلوههارة إىلالوفههاة إىل املههؤدي اجلسههماين للضههرر وبالنسههعة        
 وقههائ  وتهتلخص .6معهها ومهن لشهاين أرملهة ضههد الهوطي مهنلأل العامهة املديريهة قضهية 02/06/2999
 اجلزائههر ميههرتو مبسههتودع مههدين بلعهها  احلراسههة مهمههة (الرمحههان ععههد)  للشههرطخ أسههند أنههه: القضههية هههذ 

 إىل وذههب عملهه منصهب أاه  أنهه غهري بعمله، اخلاص الناري سالحه عل  حائزا وكان تافورا، مبنحدر

                                                        
، أوار إليه رويد-غري منشور  -،–ضد وزير األوغا  العمومية . ع.قضية سوكرادة  -، 02/02/2992الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، يف    -1   

         . 229خلويف، املرج  السابق، ص                 

 .  609 ص السابق، املرج   ،كفي احلسن  ذلك،أوار إىل -2
. "احلق هذاوحيمخ القانون . احلق يف احلياة هو أو  احلقوق لك  إنسان" من الدستور املغريب 60ينص الفص    -3  
                         ."حلق يف احلياة مقد ، ال جيوز املسا  به إال يف حاالت قصوى يضعطها القانونا "من الدستور التونسخ 66ينص الفص  و     
  4 .20/26/2962، املؤر  يف العاملخ حلقوق اإلنسان واملواطناإلعالن   -

 .21 ص السابق، املرج  ععاوخ، كرمية -5
 جملس مأحكا يف املنتق  ملويا، آ  الشيخ بن حلسن ،القرار هذا عل  التعليق نظرأ ،61 فهر  ، – منشور غري – ،الدولة جمللس الثانية ةالغرف -6

 .22ص ،2 زءاجل ،الدولة
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 النهههاري سهههالحه اسهههتعم  ولقهههد ،21/09/2990 بتهههاريخ وههههذا"  حمارقههها"  ليشهههرتي الشههههداء سهههاحة
 أن العلهم مه  وفاتهه، إىل أدت خطهرية جبهروح إيها  مصهيعا الهدين نهور لشهاين املهدعو ضهد باخلدمهة اخلاص
 .الوقائ  حدو  يوم وظيفته من عز  الشرطخ

 ضهههد اجلزائهههر قضهههاء مبجلهههس اإلداريهههة رفهههةالغ  مأمههها دعهههوى الهههدين نهههور لشهههاين أرملهههة رفعهههتوقهههد         
 .القصر وألبنائها هلا ضايتعو  طالعة الوطي لألمن العامة املديرية

 املديريهههة يةمبسهههؤول فيهههه صهههرحت قهههرارا أعهههال  اإلدارة الغرفهههة أصهههدرت 20/20/2991 وبتهههاريخ        
 دج50.000 قههههدر  ينلشهههها ألرملههههة اتعويضهههه تههههدف  نأبهههه األخههههرية هههههذ  وألزمههههت الههههوطي لألمههههن العامههههة
 .منهم واحد لك  دج 1000 معل  لقصرا أبناءها عن وصية بصفتها ولألرملة

 بتههههههاريخ الدولههههههة جملههههههس أمههههههام أعههههههال  القههههههرار الههههههوطي ألمههههههنل العامههههههة املديريههههههة سههههههتأنفتاوقههههههد         
 مهنلأل العامهة املديرية أن بالقو  جديد من والفص  فيه املستأن  القرار إلغاء طالعة 09/20/2996

 خدمتهه يف يكهن ومل لرمسهخا بلعاسهه الوقهائ  وقهت يكن مل الشرطخ نأ كون الدعوى عن رجةخا الوطي
 .عمله منصب بإرادته أا  لكونه ورعية غري وضعية يف ب 

 جعهههه  مههههن املسههههتأن  القههههرار تأييههههد ومت ترفضهههه الههههوطي لألمههههن العامههههة املديريههههة طلعههههات نأ إال       
 .اعاتقه عل  قائمة املسؤولية

 بتهههاريخ الصهههادر الدولهههة جملهههس قهههرار جنههد جسهههماين عجهههز إىل املهههؤدي اجلسهههماين للضهههرر وبالنسههعة  
 السههههال  الرقيههههة، زعههههاف ضههههد معههههه ومههههن بههههأدرار الصههههحخ القطههههاع قضههههية يف 11/11/1111
  .1ذكرها

 

 
                                                        

 (. 02اهلامش رقم )  املذكرة هذ  من 22 الصفحة ،أنظر -1
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 :المعيشة ظروف في إخالال يسبب الذي الضرر-0

 ظههههروف يف إخههههتالالت يسههههعب الههههذي ضههههررلل عديههههدة بصههههورة اجلزائههههري اإلداري القضههههاء أخههههذ       
  الهدائم العجهز:  ذلك مثا ( ( troubles dans les conditions d’existence 1املعيشة
 .احلياة مدى كاإلعاقة اجلسم وظائ  عل  تأثري عن الناتج الكلخ أو اجلزئخ

 الصهههحخ اعالقطههه مهههدير قضهههية يف الدولهههة جمللهههس قهههرار ،احلالهههة هلهههذ  القضهههائية التطعيقهههات ومهههن       
 كانههت "  " السههيدة أن يف : وقائعههها تتمثهه  والههي ،2 01/02/6001 بتههاريخ.  .ع ضههد لعلههوغني
 60/05/2996 بتههاريخ يادو الهه بههرت قصههد جراحيههة عمليههة أجههرت اليسههرى السههاق يف دوا  مههن تعههاين
 .ح   الدكتور طرف من

 ملصهطف  اجلهامعخ شهفائخاإلست ركزامل إىل استعجاليه حالة يف الليلة نفس يف نقلها مت نهأ حي        
 الشههريان ربهها  معاينههة مت وقههد السههفلخ العضههو يف حههاد إقفههار جههراء مسههتعجلة عمليههة هلهها جريههتأ باوهها،

 األو  اجلراحههخ اخلطههأ نتيجههة وهههذا السههنة نفههس يف جههراحيتني عمليتههني كههذلك أجههرت كمهها الفخههذي،
 وههر 26 ب الضهحية لهه تعرضهت الهذي املؤقهت الكلهخ العجز نسعة حددت وقد بولوغني، مبستشف 
 سههعب قههد اجلسههماين الضههرر أن القههرار هههذا مههن يسههتخلص ومهها .%55 ب قههدر دائههم عجههز إىل إضههافة
 العليها للمحكمهة اإلداريهة الغرفهة كهذلك أقرته ما وهو .الدائم العجز نتيجة ةياملعيش الظروف يف إخالال

 إىل التعهههويض يرمهههخ املههذكورة يةقضههه يف أنههه حيههه  اجلزائههر مستشهههف  ضههد 3"سهههامل بههن فريهههق"  قضههية يف
 .الضحية معيشة بظروف مس الذي الضرر موازنة

                                                        
 الفع  عن تنتج أن ميكن خمتلفة مبضايقات الشعور يف يتمث  بأنه ذلك مربرا معنويا، ضررا يشك  املعيشة ظروف يف االختال  أن الفقه بعض عتربا -1

 ظروف يف تال خاال أن اعتعار ميكن االجتاهني نيب وبالتوفيق اخل.. .املشاري  بعض عن التخلخ أو العيش، طريقة أو ما عادة بتغيري كااللتزام الضار،
 احلسن كفي ، عن نقال -مثال العجز أو كالوفاة الضحية، يلحق ماينجس ضرر دائما ينتج أنه علمنا إذا خاصة مزدوج، طاب  ذا رراض يعترب املعيشة
 .620 ص ،السابق املرج 

 .206 إىل 99ص ،6001 ،06 العدد الدولة، جملس لةجم ،006222 رقم مل  ،01/02/6001 بتاريخ ،-الثالثة الغرفة – الدولة سجمل -2
. 260، أوار إليه، رويد خلويف، املرج  السابق، ص  69/20/2922الغرفة اإلدارية للمجلس األعل ،  - 3    
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 األضهرار عهن النهاتج املهادي الضهرر بإصهالح دائمها يقعه  اإلداري القاضهخ أن نالحه  سعق اومم        
 العكهس عله  ،1املوضهوعخ للتقدير قابلة مالية خسارة إىل يؤدي ألنه ،األموا  أو باألوخاص الالحقة

 : ، وهو مايتض  من خال  مايلخاملعنوي ررالض من

 :الثاني الفرع

 . المعنوي الضرر

ومههدى قابليتههه  ،(ثانيهها ) وأنواعههه  ،(أوال)يهتم التعههر  يف هههذا الفههرع إىل تعريهه  الضههرر املعنههوي         
   .(ثالثا)للتعويض 

  :المعنوي الضرر تعريف:  أوال 

 الذمهههة يصهههيب ال فههههو ماليهههة، غهههري مصهههلحة ميهههس الهههذي الضهههرر ههههو"  املعنهههوي أو األديب الضهههرر       
 .2"االعتعار أو الشرف أو السمعة أو والوجدان املشاعر يصيب إمناو  ،املالية

 بشخصهههية يلحهههق مههها أي األدبيهههة ةللذمههه النفسهههية الناحيهههة ميهههس ضهههرر كههه  " بأنهههه يعهههرف كمههها       
 للورثة واحلرمان كاحلزن العاطفة بيصي ما أو التحقري، و والذم كالقدح العائلية، هوحبقوق اإلنسان

 .3"مورثهم حياة من االستفادةو  التمت  مزية يفقدون الذين 

 ومعيههار ."مههاي غههري حههق أو مبصههلحة مسهها  أو إخههال "  هههو نإذ األديب أو املعنههوي فالضههرر        
 معيههار علهه  ذلههك ويسههري عليههه، ىاملعتههد احملهه  يف هههو املاليههة غههري واملصههاح املاليههة املصههاح بههني التفرقههة

                                                        
1- «  Le juge administratif a toujours accepté de réparer le préjudice matériel, que celui-ci 
résulte de dommages causés aux personnes ou aux biens, lorsqu’ils se traduisent par un perte 
pécuniaire objectivement  mesurable » : Charles DEBBASCH, op.cit, p591. 
  

 .111 ص السابق، املرج  عل ، السيد سعيد  2-
 .262 ص السابق، املرج  دنون، مسري - 3
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 اعتهداء كوهنها ماديها ضهررا تعهد اجلسهم إصهابة أن ذلهك من .األدبية واألضرار املادية األضرار بني التفرقة
 ووههعور  عاطفتههه يف عليههه ىاملعتههد يصههيب أدبيهها وضههررا ،اجلسههم وسههالمة احليههاة يف اإلنسههان حههق علهه 

 أو حقوقهه نمه حبهق املسها  جهراء مهن الشهخص يصهيب أذى نإذ فههو .احلهزن و الغهم قلعه إىل وتدخ 
 بسههالمة يتعلههق ممهها املصههلحة تلههك أو احلههق ذلههك يكههون أن لههه بالنسههعة يويسههتو  لههه، مشههروعة مبصههلحة
 .1املاي عتعار ا أو االجتماعخ مركز أو  عتعار ا أو ورفه أو حريته أو ماله أو عاطفته أو جسمه

املههههادي  غههههري الضههههرر يعههههي ال القههههانوين عىنبههههامل املعنههههوي أو األديب الضههههرر أن إىل التنعيههههه وجيههههدر        
(immatériel)   ال الهذي الضهرر ههو بهه املقصهود وإمنها ملموسها، ماديها مظههرا يأخهذ ال الهذي أي 

 ضهراراإل أو احمله  وههرة إىل اإلسهاءة نإفه ذلهك وعل  .املالية يف الذمة تدخ  ملموسة مالية مةقي يقاب 
 ملهها"  املههادي الضههرر"  قعيهه  مههن يعتههرب فإنههه ،ماديهها تجسههدي ال كههان وإن معنيههة، جتاريههة  ةعالمهه بسههمعة
 يسهتعد  أن -للهعس تفاديها يفضه  الهععض فهإن ولهذلك ،الءمهالع فقهد يف تتمثه  ماليهة ثارآ من يستتععه

 patrimonial ou )االقتصههههههادي أو املههههههاي الضههههههرر"  املههههههادي الضههههههرر " باصههههههطالح
économique )2. 

 .المعنوي الضرر أنواع :ثانيا

 : يلخ فيما تمث ت املعنوية األضرار فإن 3السنهوري أمحد الرزاق ععد الدكتور حسب      

 عههن يههنجم الههذي واألمل ،اجلسههم يصههيب الههذي والتلهه  فههاجلروح :الجسةة  يصةةيب أدبةةي ضةةرر -1
 ههذا كه  عهام بوجهه اجلسهم يف أو األعضهاء يف أو الوجه يف تشويه من يعقب قد وما ذلك

                                                        
         النجاح جامعة، العليا الدراسات كلية،اخلاص القانون يف جستريما مذكرة ،"مقارنة دراسة" األديب الضرر عن التعويض، قعها يوس  حممد باس   1-
 .2-2 ص ،6002، فلسطني نابلس، الوطنية،     

 626 - 622 ص السابق، املرج  العنا، عاط  حممود - 2
      01 الطععة،  – االلتزام مصادر – عام بوجه االلتزام نظرية الثاين، اجمللد اجلديد، املدين القانوين  ورح يف الوسي  السنهوري، أمحد الرزاق ععد - 3
 .926 – 922 ص ،6000 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات اجلديدة،    
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 علههه  القهههدرة يف نقهههص أو العهههالج يف املههها  إنفهههاق عنهههه ينهههتج إذ وأدبيههها ماديههها ضهههررا يكهههون
 . ذلك عنه ينتج مل إذا فحسب أدبيا ضررا ويكون املادي، الكسب

 يهههذاءإو  العهههر  وهتهههك والسهههب فالقهههذف: والعةةةر  االعتبةةةارو  الشةةةرف يصةةةيب أدبةةةي ضةةةرر -2
 رراضهه حتههد  عمهها األ هههذ  كهه  الكرامههة، علهه  واالعتههداء التحرضههاتو  بههالتقوالت السههمعة
 .النا  بني واعتعار  ورفه يوتؤذ ،املصاب بسمعة تضر هخ ذإ أدبيا

 خطفهههه،و  أمهههه حضهههن مهههن الطفههه  نتزاعافههه :والحنةةةان والشةةةعور العاطفةةةة يصةةةيب أدبةةةي ضةةةرر -3
 يف املضههرور تصههيب أعمهها  هههذ  كهه  الزوجههة، أو الههزوج أو األم أو األوالد علهه  االعتههداءو 

 عمهه  كه  األعمها  هبهذ  لحهقوي واحلهزن، واألسهه  الغهم قلعهه إىل وتهدخ  ووهعور ، عاطفتهه
 .األديب ووعور  الدينية معتقداته يف الشخص يصيب

 وههخص دخهه  فههإذا: لةة  ثابةة  حةةق علةة  االعتةةداء مجةةرد مةةن الشةةخ  يصةةيب أدبةةي ضةةرر -4
 أصهابه عمها بتعهويض يطالب أن هلذا جاز املالك، رضةامع من وبالرغم ،آلخر مملوكة أرضا
 ههههذا مهههن مهههادي ضهههرر يصهههعه ومل حهههىت حقهههه، علههه  االعتهههداء جهههراء مهههن األديب الضهههرر مهههن

 .االعتداء

 .احتماي غري حمققا املادي كالضرر األديب الضرر يكون أن األحوا  هذ  مجي  يف وجيب

 : صورتني إىل املعنوي لضررا قسم قد 1خلويف رويد األستاذ أن جند حني يف            

    les sentiment ) احلنهههههان مبشهههههاعر ميهههههس لهههههذي الضهههههرر أو املعنهههههوي الضهههههرر -
d’affection)     

 .الفرد حقوق بعض ميس الذي املعنوي الضرر -

                                                        
 .260 ص بق،االس املرج  ،خلويف رويد  1-
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 خلهه  مهها فههإذا ،الغالههب يف ماديهها ضههررا يسههتتع  احلههاالت هههذ  يف وياملعنهه الضههرر أن وواضهه          
 ومن العالج، يف معال  إنفاق ذلك عن ينتج ما افكثري  ،املضرور جسم يف تلفا أو جروحا الضار العم 
 مهوارد إنقهاص السهمعة تشويه عل  ترتعت ما إذا مادية بأضرار أيضا يناله فهو إنسان ةمسع عل  يديعت

 الكثههري يف عائلههه يفقههد ولكنههه، فحسههب غمهها الههزوجو  لالبههن يسههعب ال زوجهها أو أبهها  يقتهه ومههن ،املضههرور
  1.اخل.... الغالب

 تكههن مل املاضهخ يف الشهعوب مهن فكثهري ،حديثهة فكهرة املعنهوي أو األديب الضهرر عهن والتعهويض        
 جههرح مههن تأملههه أو عواطفههه الميههإ أو الشههخص وههرف علهه  االعتههداء وكههان عنههه، التعههويض فكههرة تقعهه 

 أكثههر أو مبثلههها تقابهه  االعتههداءات هههذ  وكانههت ،تعههويض أي تقعهه  ال املعنويههة وقيمتههه الروحيههة عقيدتههه
  بالشهههرف ينهههز  أن لشهههخصا علههه  العهههار ومهههن ،االنتقهههام وبهههداف  بالثهههأر األخهههذ وهههريعة مههه  متاوهههيا منهههها
  .2املادية األموا  ةمنزل واملعتقدات االعتعارو 

 يف تطههورا اجملتمعههات لههدى التكنولههوجخ التطههور حباوصهه الشههعور هههذا تطههور ،الههزمن مههرور ومهه        
 يف أصههيب الهذي الشههخص يلجهأ أن األفههراد لهدى املألوفههة األمهور مههن أصهع  حههىت واملشهاعر األحاسهيس

 األضهرار عهن بهالتعويض لهه واحلكهم املسهؤولية حتديهد يف طلعا القضاء إىل وعور  أو ،عاطفته أو، كرامته
 عههههن عههههو  فقههههد ،للتعههههويض القابلههههة املعنويههههة األضههههرار مفهههههوم يف 3القضههههاء توسهههه  وقههههد .حلقتههههه الههههي

 به  اجلماليهة األضهرار عهن بهالتعويض كهمحت احملهاكم أصهعحت كمها املقابر، ماتحبر  واملسا  ،اإلهانات
 أن كمهههابالتعويض، املسهههؤو  مطالعهههة مجاهلههها تشههو  بأضهههرار زوجتهههه تصهههاب الههي الهههزوج حهههق مهههن وأصههع 

                                                        
     ،2992، العريب الفكر دار ،(مقارنة دراسة)  األحكام يف الطعن رقوط التعويض قضاء الثاين، كتابال اإلداري، القضاء الطماوي، حممد سليمان  1-
 .190 ص      
.111 ص السابق، املرج  علخ، لسيدا سعيد - 2  
، بأن تستحق  02/26/2902املصرية بتاريخ  الوطنية اإلسستانافحممكة  قضت متاويا وهذا التوس  يف التعويض عن األضرار املعنوية، فقد - 3 
.925نقال عن ععد الرزاق السنهوري، املرج  السابق، ص  -الزوجة تعويضا عن الضرر األديب عن هجر زوجها هلا، وهذا غري النفقة     
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 يصهيب الذي واحلزن والعاطفية املعنوية األضرار عن ضيبالتعو  يقضخ حاليا دو ال من كثري يف القضاء
 .1الغري بفع  ألليفه فقد جراء من احليوان مالك

 أغلهب تهنص حيه  املعنهوي، الضهرر عله  التعهويض عله  طويلهة فهرتة منهذ 2املهدين القضاء وجيري      
 . ذلك عل  احلديثة املدنية القوانني

 خههالف وعلهه  ،اإلداريههة املسههؤولية نطههاق يف املعنههوي الضههرر عههن التعههويض ملسههألة بالنسههعة أمهها  
 :يلخ وذلك عل  الشك  التاي ،التطورات بععض ومر صعوبات هواج فإنه ،املدين القضاء

 .للتعويض المعنوي الضرر قابلية مدى: ثالثا

 املصهحوبة املعنويهة لألضهرار تعهر ال منها تقتضهخ للتعهويض املعنوي الضرر قابلة مدى دراسة إن       
 :وذلك عل  الشك  التاي .مادية بأضرار املصحوبة غري أو العحتة عنويةامل لألضرار مث مادية، بأضرار

 :مادي بضرر المصحوب المعنوي الضرر - أ

 رين،الضهر  مهن لكه  منفصهال جمهاال القضهاء حيهدد أن جهدا الصهعب مهن يكهون تاحلهاال هذ  يف  
 طويلههة فههرتة ومنههذ.املعنههوي الضههرر عههن تههنجم الههي املاديههة األضههرار مههدى حيههدد أن امليسههور مههن كههان وإن

 آثار املعنوي الضرر يسعب عندما اخلصوص وجه وعل  األضرار هذ  بتعويض اإلداري القاضخ يسم 
 .3مادية وتداعيات

                                                        
  1-   . 111 ص السابق، املرج  علخ، لسيدا سعيدأوار إىل ذلك، 

  2-  نقال عن ععد الرزاق     -25/02/2211الفرنسخ عل  هذا املعدأ منذ حكم قدمي أصدرته حمكمة النفض الفرنسية يف  إستقر القضاء املدين
.921السنهوري، املرج  السابق، ص        

 .190 ص ،السابق املرج  الطماوي، حممد سليمان -: أنظر -3
-«  Il y’a longtemps que la jurisprudence admet la réparation de certains préjudices moraux, Il en 
est ainsi d’abord lorsque au dommage moral se mêle quelque élément matériel, en particulier 
lorsque le dommage moral peut entrainer des répercussions matérielles » :André de 
LAUBADERE et Yves GAUDEMET, Traité de Droit administratif,16éme édition, L.G.D.J,    

2001, p 831.                                                                                                                                    
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 ، وحهههد املهههادي الضهههرر بتعهههويض احلهههاالت تلهههك يف يكتههه  مل الفرنسهههخ الدولهههة جملهههس أن علههه         
 ذات يف موقفه وبرر" indemnité globale"  إمجاي مبعل  حيكم أن عل  باستمرار ىر ج ولكنه
 فيههها قههرر كههام الههيحاأل أوهههر ومههن .واملههادي املعنههوي الضههرر مههن كهه  بههه يقصههد املعلهه  هههذا أن الوقههت

   .Delpech »2 » قضهية  60/02/29221 يف الصهادر حكمهه املعهدأ ههذا الفرنسهخ الدولة لسجم
 املههادي الضههرر مههن كهه  عههن التعههويض مقههدار وحههدد ،بههالتعويض نههادرة أخههرى أحههوا  يف 3قضهه  ولكنههه
 .Mays Smith "4" قضية يف 61/26/2962 يف الصادر حبكمه ذلك وكان املعنوي والضرر

 أن والغالههب ،القضههاء يف وههريدا يههزا  ومهها ئخسههتثناا 5الفقهههاء يقههرر كمهها – كههماحل هههذا ولكههن         
 .بنوعيه الضرر ليغطخ إمجاليا معلغا اجمللس يقرر

 (:بح )  مادي بضرر مصحوبغير ال المعنوي الضرر - ب

ذلهك عله  و  عنه، للتعويض ومؤيد معار  بني املعنوي الضرر ىلإ هتمنظر  يف الفقهاء ختل ا          
   :التايالشك  

  

                                                        
C.E.F, 20/01/1911, Delpech, Disponible au :    1-  

 http. // www.revuegeneraledudroit.eu/?s=delpech+1911#..., le 20/05/2015                                  
                              

 دون مبسهكنه اخلاصهة املفهاتي  القريهة إىل حهديثا املنقهولني املدرسهني أحهد تسهليم رفهضرئهيس العلديهة  مه  متضهامنا بلهديا جملسها أن يف وقائعها وتتخلص 2-
 فحكههم .أطفالههه صههحة وتههدهور مسههكنه أثهها  مههن الكثههري إتههالف عليههها بترتهه وهههور مخسههة ملههدة صههحخ غههري مكههان يف السههكن إىل ضههطر ا ممهها مههربر، أي

 حممههد سههليمان عههن نقههال -العلههدي اجمللههس رئههيس جانههب مههن سههفخالتع املوقهه  هههذا مههن نالتههه الههي املعنويههة و املاديههة األضههرار عههن بتعويضهههالدولههة   جملههس
 .192ص السابق، املرج  ،يالطماو 

 3-C.E F, 23/12/1927, Mays smith, Rec. p 1264.       
                                                                                                               

 مههن معههني نههوع مههن طنهها أربعههني حلسههاهبا يشههرتي أن منههه وطلعههت لنههدن يف الوسههطاء بأحههد اتصههلت الصههناعة و التجههارة وزارة نأ يف وقائعههها وتههتلخص 4-
 بالتعويض مطالعا الدولة جملس إىل الوسي  قدمتف. الصلب إىل حاجتها لعدم الصفقة تربم أن الفرنسية كومةاحل رفضت العملية الوسي  أمت افلم ،الصلب
 إجههراءات يف السههري عههدم علهه  ترتعههت الههي املعنويههة األضههرار وعههن، (كاملههة اجمللههس هبهها لههه وحكههم)  الصههفقة إمتههام سههعي  يف حتملههها الههي املاديههة األضههرار عههن

 .192 ص ، السابق املرج  وي،االطم حممد سليمان عن نقال – الغر  هلذا السابق املعل  بنص   له حكم وهنا هنايتها، حىت العملية
.  192أوار إىل ذلك، سليمان حممد الطماوي، املرج  السابق، ص  - 5  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?s
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  للتعويض المعارضون: الفريق األول: 

األمههر هههذا  بدايههة يف 2الفرنسههخ الدولههة جملههس عتنههقاو  .األديب الضههرر تعههويض 1الههععض عههار          
 :التالية للحجج ذلك يف واستند،  االجتا 

 .مجيعا األر  يف ما فاقنإ يزيله ماال ومنها ،دو بالنق تقوم ال اآلالم أن -

 .األحيان أغلب يف اآلداب خيال  اآلالم عن التعويض أن -

 .اإلثعات صعب املعنوي الضرر أن -

 وعهههادة تعسهههفية، بطريقهههة تعويضههههم ميكهههن الهههذين املضهههرورين حتديهههد جيهههب عزيهههز فقهههد حالهههة يف -
 بفقهد اصهديق يصهيب الهذي األمل أن رغهم معينهة، درجهة إىل األقرباء عل  املطالعة حق مايقصر
 .3للقريب دفق أمل عن ةمرار  اليق  قد صديقه

  للتعويض المؤيدون: الفريق الثاني: 

 يف سهههتنداو  األديب، الضهههرر عهههن التعهههويض عدالهههة فأكهههد ،4الفقههههاء اآلخهههر مهههن الفريهههق أمههها    
 :  أاها متعددة حجج عل  ذلك

 مهن معله  أي وأن ،امتعهذر  يكهن مل إن صهعب املعنهوي الضهرر عن التعويض تقدير أن القو إن  -
 معىن فهم يف للصواب اعجمان قوال يعترب ،الضرر جرب إىل يؤدي أن كنمي ال القاضخ يقرر  املا 

 مهن الغهر  ولكهن كليهة، وحمهو  إزالهة عامهة بصهفة الضهرر نعه بهالتعويض يقصهد فهال .التعويض
 .أديب ضرر من أصابه عما جزئخ ولو بدي  عل  املضرور حيص  نأ التعويض

                                                        
.921نقال عن ععد الرزاق السنهوري، املرج  السابق، ص  –، سافيي (  Tournier )تورنييه   ،(   Massin )منهم بودى بارد، ماسان    -1  

    

C.E F, 29/11/1954, Bandurand, Rec .p 565, G.A.J.A, p 544. 
2-  

.622ص السابق، املرج  احللو، اغبر  ماجد - 3  
.622، صالسابق املرج  احللو،أوار إىل ذلك، ماجد راغب   -4  
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 ختتلهه  ونسههعية وخصههية مسههألة اآلالم ألن املعنههوي الضههرر إثعههات الصههعوبة مههن بأنههه القههو  مههاأ -
 حهاالت مهن كثهري يف يوجد القو  هذا فمث  هبا، مير الي الظروف وحبسب آلخر وخص من

 .عنهههها التعهههويض اءبإلغههه حهههدأ يقههه  ومل املعنهههوي، الضهههرر عهههن عهههويضالت خهههالف علههه  التعهههويض
 ذاتههه، يف دأاملعهه نههرفض جيعلنهها ال ذلههك ولكههن قائمهها، يكههون رمبهها التقههدير يف التعسهه  فاحتمهها 

 ذاهه يف املتععهة للقواعهد وفقها احلكهم يف نيطعه نأ ظهاهرا التعسه  كهان إذا للشهخص جيهوز إمنا
 . نالشأ

 أقاربهههه أم أسهههرته أفهههراد ههههم هههه  ،املعنهههوي الضهههرر أصهههاهبم مهههن حتديهههد إمكهههان لعهههدم بالنسهههعة أمههها -
 .1حيددها أن للمشرع ميكن فإنه صدقائه،وأ عموما

 تغلههب ،الدولهة ومفوضههخ الفقهه طههرف مهن ةاملتكهرر  والنههداءات ،واسه ال النقههد كثهرة مههن أنهه بيهد   
 السهههههابق قضهههههائه اإلداري القضهههههاء فعهههههد  اإلداريهههههة، ؤوليةاملسههههه يف املعنهههههوي الضهههههرر عهههههن التعهههههويض معهههههدأ

 :قائلني إليه ويوجهوها يرددوهنا الدولة مفوضو كان الي  للنداءات أخريا واستجاب

 يتعلهق فيمها العادية احملاكم موق  عن متاما بعيد موق  اختاذ إىل دعتكم الي األسعاب ماهخ         
 .2؟املعنوي األمل عن بالتعويض

 .املعنوي الضرر مكونات مجي  خبصوص متماثلة تسلي االجتهاد هذا معامل لكن         

 فههإن ،واحلههروق كههاجلروح( les souffrances physique ) اجلسههدية لألضههرار فالنسههعة       
 غري هولكن ،مادية أضرار عليها يرتتب مل نهأ طاملا مبفردها عنها التعويض يرفض كان3 ةالدول جملس

 

                                                        
 .112-112 ص السابق، املرج  علخ، السيد سعيد 1-
 .626 ص السابق، املرج  عوابدي، عمارأوار إىل ذلك،  2-

    3- C.E F,26/06/1937, Montera, Rec. p 600.                                                                                 
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 .للمضرور اجلسامه من استثنائية درجة إىل تص  الي اجلسدية الماآل عن1بالتعويض وحكم مسلكه 

            قضهههية يف 66/06/29662 يف  الصهههادر الدولهههة جملهههس حكهههم يف التطهههور ههههذا بدايهههة وكانهههت        
 (morell)3. 

 مهوت عهن ينهتج الهذي( le douleur morale )العهاطفخ أو النفسهخ بهاألمل يتعلهق وفيمها  
 رفههض علهه  املعههدأ حيهه  مههن راقمسههت ظهه  اجمللههس قضههاء نإفهه ،الههزوج أو االبههن أو كههاألب عزيههز وههخص
 .4"باملا  تقدر ال الدموع أو األمل" أسا  عل  بالتعويض احلكم

 قضههية"  66/22/2922 يف املههؤر  القههرار مبناسهعة كانههت اختههذت الههي النهائيههة اخلطههوة ولكهن  
letisserand "5 املعكهرة الوفهاة نتيجهة الوالهد مهس الهذي املعنهوي األمل عهن التعهويض فيهها قعه  والهي    

 اآلالم إصهههالح فهههإن إذن عنهههه، معهههو  ضهههرر فههههو ،املهههادي للضهههرر كلهههخ غيهههاب يف حهههىت وههههذا ،البنهههه
 .6اإلداري القضاء أمام اآلن من ممكن هو هاعن والتعويض واملعاناة

                                                        
    1 - C.E F, 19/11/1948 Lomitz, Rec , p 438                                                                                .     

 

  C.E F, 24/04/1942, Morrell, Rec. p 136, G.A.J.A, p 544. -   2   
  

 وكان واسعة، مسافات يف دوقو  من هبا ما فتناثر احلظائر بإحدى املطار إىل نزوهلا اءأثن اصطدمت احلربية الطائرات إحدى أن يف وقائعها وتتلخص - 3
 الضرر عن بتعويضه  الدولة جملس كمح وكان حيا حيرق أن كاد الذي" موري "  السيد وخاصة اداألفر  من كثري يف النار اوتعا  إىل  أدى امم ملتهعا
  ،عوابدي عمار عن نقال – املادية األضرار عن مستقال عنصرا تكون اخلطرية احلروق نتيجة رو املضر  حتملها الي اجلسمانية اآلالم أن اعتعار عل  املعنوي
 .625 ص السابق، املرج 

4- «  le juge par principe refusait l’indemnisation du préjudice moral Il estimait que l’évaluation 
en était impossible et qu’elle présentait une certaine immoralité «  les larmes ne se monnayent 

pas » : Charles DEBBASCH, op.cit, p 591.                                                                                      
 5- C.E.F, 24/11/1961, Ministre Des Travaux Publics c/Consorts Letisserand, Rec. p 66, 

G.A.J.A,  p 543                                                                                                                              
6- «  le dernier pas a été franchi avec l’arrêt du 24/11/1961, le tisserand, qui admet que la 
douleur moral résultant pour un père de la mort prématuré de son fils, constitue par elle-même, 
en l’absence de tout préjudice matériel, un dommage indemnisable, la réparation du pretium 
doloris est donc possible désormais devant la juridiction administrative » : Jean RIVERO et  
Jean WALINE, op.cit, p 271. 
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 أو األدبيهة امللكية حق عل  يق  الذي األديب بالضرر الفرنسخ الدولة جملس فاعرت  املقاب  ويف  
 أن يف املؤلهه  حههق بأهنهها امللكيههة هههذ  تعريهه  وميكههن .(littérature et artistique ) الفنيههة
 الههذي وبالشههك  ،حيههددها الههي املههدة طههوا  النشههر يسههتحق أنههه يههرى مؤلهه  كهه  مسهههبا النهها  بههني ينشههر
 الدولهة جملهس أن نالحه  اخلصهوص اذهه ويف ،1يريهد  الهذي وبالشهك  يشاء ما إليه ينسب وأال ،يريد 

 . ةاملعنوي األضرار عن كثرية أحوا  يف عو  إذ السابقة القاعدة عكس عل  جرى 2الفرنسخ

 أنههه إال األفههراد، يصههيب أدبيهها ضههررا يشههك  والشهههرة ،السههمعة حسههن علهه  عتههداءاال اعتههرب كمهها  
 حلق الذي املعنوي الضرر عن التعويض رفض إىل 4أحكامه بعض يف ذهب فقد 3خمتلفني اجتاهني اختذ

 .رمزيا عنه يعو  أن وأما إطالقا، عنه بالتعويض5 أخرى أحكام يف ذهب كما بالشخص،

 قههرين بههن قضههية ففههخ. للتعههويض وجههبامل املعنههوي بالضههرر يعههرتف إنهههف ،اجلزائههري القضههاء أمهها     
 النفسهية االضهطرابات إىل صهراحة أوهارت سهابقا األعله  للمجلهس اإلداريهة الغرفة جند 6ذكرها السال 

            معلههه  وقهههيم املدرسهههة، يف اجليهههدو علههه  تهههدريب حصهههة أثنهههاء ولهههدها وفهههاة بسهههعب األم هلههها تعرضهههت الهههي
 جههوان 2)  الوقههت ذلههك يف امعتههرب  معلغهها كههان الههذيو  دينههار ألهه  بعشههرين األبههوين مههن لكهه  التعههويض

                                                                                                                                                                             
 مصهرع عنهه جنهم أبنائهه، وأحهد والهد يركعهها كان نارية دراجة وبني احلكومية السيارات إحدى بني تصادم حاد  وقوع حو  القضية هذ   وقائ  لخصوتت
يف  الزوجههة حهق أن وهك فهال ، الوفههاة جهراء هبهم حلقهت الههي األضهرار بتعهويض ملطالعتهها الدولههة ضهد تعهويض دعهوى واجلههد الزوجهة فقهدمت ألخهريينا ذينهه

 إذ(  الطفه  جد)  املتوش الشخص والد خبصوص ظهرت اإلوكالية ولكن ، معنوي و مادي الضرر من نوعني لوجود نظرا واض  التعويض عل  احلصو 
  . به حلقت الي األضرار عن تعويض عل  باحلصو  الوالد أحقية الدولة جملس قرر احلكم هذا ففخ ،به حلقت معنوية أضرار عل  األمر قتصرا

.192سليمان حممد الطماوي، املرج  السابق، ص   -1  
 
2- C.E.F, 03/04/1936, Sudre, Rec. p 452, G.A.J.A, p 544.                                                                                

؛ سليمان حممد الطماوي، املرج   629-622 ص السابق، املرج ، ونطاوي خطار عل : راج  النقطة هذ  يف أكثر ومعلومات لإلسهاب   -3 
                                                                                                                                 .  600صالسابق،   

4- C.E F, 29/05/1903, Le Berre, Rec. p 414.                                                                                    
 5- C.E F, 62/02/1936, Delle Ducasse, Rec.p 232.                                                                             
  - C.E.F, 07/03/1934, Abbé Belloncle, Rec. p 309, G.A.J.A, p 544.                                               

                        

(.  06هلامش رقما) من هذ  املذكرة  25الصفحة متت اإلوارة إىل هذا القرار، يف  -  6  
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 بأن باملل  املودعة الوثائق من يتعني حي :"  بقوهلا األعل  للمجلس اإلدارية الغرفة وعربت( 2922
 ..".. 2922 سنة منذ اكتاايب طاب  ذات نفسية اضطرابات هبا األم

 ةالغرفه عوضهت أيهن 09/02/2922يف  الداخليهة وزيهر ضهد أمحهد أحسن بن قضية يف وأيضا      
 1:بقوهلا املعنوي الضرر عن األعل  للمجلس اإلدارية

 وأن وأخههوين، مههاأ افقههد الههدين ونههور ناديههة القاصههرين الطفلههني فههإن أخههرى، جهههة مههن أنههه حيهه "      
  .... " مؤكدة بصفة العاطفية حياهتم يف إختالالت تظهر وسوف بشدة، تضطرب سوف عواطفها

 وزيهههههر قضهههههية يف 2929 مهههههار   22 يف األعلههههه  للمجلهههههس اإلداريهههههة الغرفهههههة قهههههرار يف وكهههههذا      
 خاص مركز يف وض  قد الشاب هذا أن كون يف وتتمث :2حلسن منصوري ضد والرياضة الشعاب
 يف أنههه إال الشههرطة طههرف مههن إليههه وأعيههد املركههز مههن فههر  أيههام 01 وبعههد بقسههطينة، الرتبيههة بإعههادة
 .ميتا املواي اليوم يف ووجد ىأخر  مرة يفر أن استطاع اليوم نفس

 املعنههوي الضههرر بسههعب ابنهمهها وفههاة جههراء مههن األبههوين لصههاح املعنههوي بههالتعويض قضهه  وقههد            
 3:يلخ كما سعيعهت وجاء هبما الالحق

 يسهتحقان وأهنما األخري هذا وفاة بفع  معنوي لضرر تعرضا الضحية وأم األب أن حي "            
 . ... " التعويض

  ؟ املعنوي الضرر عن التعويض من اجلزائري التشري  موق  هوما ولكن    

 

                                                        
 .21-26 ص سابق،ال رج امل اإلدارية، املسؤولية يف التعويض نظام ملويا، آ  الشيخ بن حلسنأوار إىل ذلك،   1-
  2 252 ص السابق، املرج  سالمخ، عمورأوار إىل هذا القرار،  -
 . 63ص ،سابقال رج امل ،اإلدارية املسؤولية يف التعويض نظام ملويا، آ  الشيخ بن حلسن أوار إىل ذلك، 3-
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 كانهت إذا وههذا املعنويهة األضهرار عهن بهالتعويض احلكهم 1اجلزائريهة اإلجهراءات قانون أجاز لقد    
 كافهة عهن املاديهة املسؤولية دعوى تقع "  الثالثة فقرهتا يف الثالثة املادة تنص حي  جرمية عن ناجتة
 الهدعوى موضهوع الوقهائ  عهن نامجهة مادامهت أدبيهة أو جثمانيهة أو مادية كانت سواء الضرر جهأو 

   " . يةاجلزائ

 إذا ":مهايلخ الثالثهة الفقهرة اخلامسهة املهادة تتضهمن إذ احلكهم نفهس 2 األسرة قانون يتضمن كما        
  ."بالتعويض له احلكم جاز الطرفني ألحد معنوي أو مادي ضرر اخلطعة عن العدو  عن ترتب

 60 يف املهههؤر  05/20 رقهههم القهههانون بواسهههطة املهههدين القهههانون يف الهههنقص املشهههرع تهههدار  ولقهههد  
   بإضههافة وهههذا املههتمم، و املعههد  املههدين القههانون املتضههمن 25/52 لألمههر واملههتمم املعههد  6005 يونيههو
  املههادة  هههذا الصههدد تههنصيف و  .3املقارنههة التشههريعات بعههض غههرار علهه  املعنههوي الضههرر عههن تتحههد  مههادة
 أو الشههههرف أو باحلريههههة مسهههها  كهههه  املعنههههوي الضههههرر عههههن التعههههويض يشههههم "  نهههههأ علهههه  مكههههرر 226
 ".السمعة

  يشههعر القههار  فعنههد قههراءة هههذ  املههادة ووههامال، وافيهها يكههن مل نهههأ إال ،حداثتههه رغههم الههنص فهههذا       
 ومهن .جههة مهن ههذا ،املادة هذ  توجد ال حني يف  املعنوي الضرر عن تتحد  سابقة مادةبأن هنا  

                                                        
  ،2926 يونيو 20 يف مؤرخة، 66 عددج، .ج.ر.جاجلزائرية، اإلجراءات قانون نيتضم ،2922 يونيو 02 يف املؤر  ،255.22 رقم األمر  1-
 .واملتمم املعد       
 .واملتمم املعد  ،2926جوان 26 يف مؤرخة ،66 عدد ج،.ج.ر.ج األسرة، نقانو  املتضمن ،2926 يونيو 09 يف املؤر  22-26 رقم القانون  2-
 مبقتضه  حتهدد إذا إال الغهري إىل ينتق  نأ احلالة هذ  يف جيوز ال ولكن أيضا الضرر األديب يشم  التعويض: " املصري. م.ق من 666/2 املادة تنص 3-
 " .القضاء أمام به الدائن طالب أو تفاقا
 يف وأ وهرفه يف أو عرضهه يف أو حريتهه يف الغهري عله  تعهد فكه  كهذلك، األديب الضهرر الضمان حق يتناو " األردين. م.ق من 622/2 املادة تنص -

 " الضمان عن مسؤوال املتعدي جيع  املاي  اعتعار  يف أو االجتماعخ مركز  يف أو مسعته
- Art 47 du code  civil  suisse : «  Le juge peut, en tenant des circonstances particulières .allouer 
à la victime de lésions corporelle ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité 
équitable à titre de réparation morale ».                                                                                                                   
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 احلصههر ال املثهها  سههعي  علهه  احلههاالت هههذ  وردت إذا إال اللهههم ،ناقصههة جههاءت املههادة أن أخههرىجهههة 
 .1األرج  يعدو أن ذلك هوو 

 :الثاني المطلب

 .الضرر إسناد

 حبيه  ،ئيةضهاالق الهدعوى بقعو  املتعلقة اإلجرائية القواعد احرتام ضرورة عل  املسألة هذ  تؤثر      
 حتديههد يف خطهأ كه  ألن ،العدالهة أمهام خماصهمته يريهد الهذي اخلصهم بدقهة حيهدد أن املهدعخ مهن يشهرت 
 مههرة يعههود أن للمههدعخ حيههق ال حبيهه  هنائيههة بصههفة القضههائية الههدعوى رفههض إىل يههؤدي املسههؤولة اإلدارة
 .2اخلطأ تصحي  بعد القضاء أمام ثانية

 .إليههها  احلاصهه  الضههرر إسههناد أمكههن إذا إال العههام الشههخص علهه  وأ اإلدارة علهه  مسههؤولية الفهه       
 احلههاالت بعههض يف ارتثهه وقههد ،اإلدارة عههن غريههب وههخص وليههد الضههرر كههان إذا اإلسههنادية هههذ  وتههزو 
 .3بالتعويض التزامه مث ومن ،الضرر عن املسؤو  العام الشخص من معرفة مسألة

    االختصاصههههات تههههداخ  ،(الفهههرع األو  )  الههههوظيفخ االزدواج حالههههة: احلهههاالت هههههذ  بههههني ومهههن        
 .(الفرع الراب  )  العمومية األوغا  وحالة، (الفرع الثال  )  اإلدارية الوصاية ممارسة ،(الفرع الثاين )

 

 

 

                                                        
 اخلاص القانون يف ماجستري مذكرة احلدي ، واألسا  املدنية للمسؤولية التقليدي األسا  بني اجلسمانية األضرار عن التعويض ، حبماويي  الشر   1-

 .69 ص ،6002/6002 احلقوق، كلية ، تلمسان،-بلقايد بكر أبو جامعة-  
 .261 ص السابق، املرج  خلويف، رويد  2-
 .195 ص لسابق،ا املرج  عدو، القادر ععد  3-
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 :األول الفرع

 .الوظيفي االزدواج حالة 

  ،معينهة إدارة بحلسها منهها جهزء يسهند حيه  األعمها ، بازدواجيهة املوظفني بعض نشا  يتميز      
 حسهب األعمها  مهن النهوعني بهني التمييهز وجهب لهذلك أخهرى، إدارة حلسهاب اآلخهر اجلهزء يسند بينما

             األعمهههها  تتخههههذ الههههي تلههههك هههههخ املسههههؤولة اإلدارة وتكههههون منههههها، إدارة املوظهههه  هبهههها ميثهههه  الههههي الصههههفة
 عنهدما أيضها أو الذاتيهة، هتااصهختصاا إحهدى عمومية مؤسسة مستخدت عندما ذلك ويكون .1حلساهبا
 ويكهههون .بلههدي عمههومخ مرفههق يف أو ،العلديهههة الشههرطة سههري يف(  الدولههة أعهههوان)  الههدر  رجهها  يشههرت 
 ممثلهني بصهفتها اختصاصاهتا الواي أو العلدي الشعيب اجمللس رئيس من كال ميار  عندما كذلك األمر
 بامسههها مورسههت الههي الدولههة عنههها تسههأ  تاالختصاصهها تلههك ممارسههة عههن الضههارة النتههائج فههإن ،للدولههة
 .2الوالية أو ةالعلدي ليس

 قهانون نص كما للدولة، ممثال بصفة العلدية رئيس اختصاصات عل  3العلدية قانون نص ولقد       
 .للدولة ممثال باعتعار  الواي سلطات عل  4الوالية

 حيناههذو  بصههالحياهتا، القيههام يف العلديههة حمهه  الهواي فيههها حيهه  5العلديههة قههانون يف حههاالت وتوجهد        
  مورست إمنا األعما  تلك لكون العلدية هخ احللو   عن املتمخضة الضارة النتائج عن املسؤولية فإن

 

                                                        
 .662ص السابق، املرج  كفي ،احلسن    1-

 .29-22 ص سابق،ال رج امل اإلدارية، املسؤولية يف التعويض نظام ملويا، آ  الشيخ بن حلسن -2
        01 يف مؤرخة ،12 عدد ج،.ج.ر.ج بالعلدية، يتعلق ،6022 يونيو 66 يف املؤر  ،22/20 رقم القانون من ،95 إىل 25 من املواد ،نظرأ 3-
  .6022و لييو    
  69 يف ةمؤرخ ،26 عدد ج،.ج.ر.ج ،بالوالية يتعلق ،6026 فرباير 62 يف املؤر  ،26/02 القانون من، 201 إىل 200 من املواد ،أنظر 4-
 .      6026 فرباير   
 .22/20 العلدية قانون من 206 إىل 200 من املواد ،أنظر - 5
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 .1الذاتية اختصاصاهتا يف وتدخ  لصاحلها

 فيهههها ميثههه  بأعمههها  يقهههوم الهههواي أو العلديهههة رئهههيس فهههإن ،الواليهههة وقهههانون العلديهههة قهههانون فحسهههب    

 الهي األعمها  بهني قيفهر  أن التعهويض دعهوى يف املهدعخ يهدف  مها وههذا الدولهة، أو( الوالية أو)  العلدية

 فهإذا كانههت الهدعوى ترفهه  يف كلتهها ،(الواليههة أو)  للعلديهة كممثهه (  الهواي أو)  العلديههة رئهيس هبهها  يقهوم

اليهة إذا كهان رئهيس العلديهة أو الهواي ، فإن التعهويض تتحملهه العلديهة أو الو احلالتني أمام احملكمة اإلدارية

ممههثال للسههلطة  باعتعهار و الههواي ، أمهها إذا تصهرف رئههيس العلديهة أعتعههار  ممهثال للعلديههة أو الواليهةتصهرف با

     .2املركزية، فالتعويض تتحمله السلطة املركزية

 األلعههاب رمههخ رإثهه فعلهه ، 3"مشههيش بههن"  قضههية يف التمييههز هههذا علهه  ةيههإلدار ا ةالغرفهه وأكههدت        

 .مشيش بن للسيد العائد التجارة معم  دمر حريق وب النارية،

 وعونهها للعلديههة عونهها صههفتهب العلههدي الشههعيب اجمللههس رئههيس ضههد دعههوى مشههيش بههن السههيد رفهه         

  هبهههذا تصهههرفه يف مصهههيب فاملهههدعخ احلريهههق، ضهههد الكافيهههة والوقايهههة احلمايهههة إجهههراءات اختهههاذ لعهههدم للدولهههة

 جملاهبههة إمكانيههات مههن مالههديها بكهه  مصههاحلها قامههت الههي العلديههة مسههؤولية أبعههد لقاضههخا ألن الشههك 

           مكلههه  العلهههدي الشهههعيب اجمللهههس رئهههيس ألن الدولهههة مبسهههؤولية يعهههرتف آخهههر جانهههب مهههن ولكهههن، الكارثهههة

                                                        
 .29ص سابق،ال رج امل اإلدارية، املسؤولية يف التعويض امنظ ملويا، آ  الشيخ بن حلسن 1-

،     ة، كلية احلقوق والعلوم السياسي-ختصص القانون اإلداري املعمق –مراد بدران، حماضرات يف املسؤولية اإلدارية، ألقيت عل  طلعة املاجستري   -2  
.6026/6025جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، املوسم اجلامعخ              

،16، ص 06، عدد2925، احملاماة، 522، ص 2922، اجمللة اجلزائرية، 02/06/2921الغرفة اإلداربة للمجلس األعل ،  -  3  
.    661علق عل  هذا القرار، أمحد حميو، املرج  السابق، ص      
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 اسهههتعما و  بيههه  مينههه  الهههذي 2921 أوت 06 املهههؤر  املرسهههوم خصوصههها الدولهههة قهههرارات وتنفيهههذ بنشهههر

 .1الضرر من جزء بتعويض عليها حيكم الي هخ إذن فالدولة ،النارية عاباألل

 فهإن املنزليهة، النفايهات عهن املرتتعهة األضهرار حالهة جنهد ،املسؤولة اجلهة حتديد إوكالية عن كمثا و   

 تتحمهه  الههي هههخ الدولههة فههإن ،للدولههة ممثلههني اباعتعاراهه العلههدي الشههعيب اجمللههس رئههيس أو الههواي تصههرف

 التعهويض تهدف  الهي ههخ احملليهة اجلماعهة فهإن احمللية للجماعات ممثلني باعتعاراا تصرفها وإن ،ويضالتع

 للدولهة ممهثال عتعهار با االختصاصهات تلهك العلهدي الشهعيب اجمللهس مهار  إذا ،املنطق هلذا وطعقا ،وعليه

 مرفهق نشها  عهن رتتعهةامل األضهرار عهن التعهويض املفهرو  مهن تتحم  الي هخ العلدية وليس الدولة فإن

 أن طاملهها آخههر وههخء الواقهه  ولكههن .العامههة الصههحة علهه  واحلفههاظ النظافههة ذلههك يف مبهها اإلداري العههوليس

   النشها  باوهرت الهي احملليهة اجلماعهات تتحملهه احمللهخ اإلداري العهوليس مرفهق نشا  عن املرتتب الضرر

 هبههها تصهههرفت قهههد كانهههت سهههواء أي ،احملليهههة اجلماعهههات هياهههات هبههها تصهههرفت الهههي الصهههفة كانهههت مهمههها

 .احمللية للجماعات ممثلة باعتعارها تصرفت أو للدولة ممثلة باعتعارها

 قمامههة يف املنزليههة النفايههات تفريهه  يف بلههديات عههدة تشههرت  عنههدما أنههه إىل اإلوههارة وجتههدر ،هههذا         
 حههدود يف تقهه  الههي علديههةال هههخ النفايههات تلههك ختلفههها الههي األضههرار عههن املسههؤولة اجلهههة فههإن ،واحههدة
 .2األخرى العلديات عل  ترج  أن األخرية هذ  حق من كان وإن القمامة، إقليمها

                                                        
 .661 ص السابق، املرج  حميو، أمحد -1
        أبو جامعة – احلقوق كلية،  واإلدارية القانونية العلوم جملة املنزلية، النفايات عن املرتتعة األضرار عن يةاحملل للجماعات املدنية املسؤولية مراد بدران، -2

   . 220، ص 6001، 02، عدد تلمسان ،-بلقايد بكر    
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 اإلداري الضههع  أعضههاء هبهها يقههوم الههي كالنشههاطات الههوظيفخ زدواجلههال أخههرى حههاالت وتوجههد        
 هههذ  ففههخ .يةقضههائ وههرطة ضههعا  بصههفتهمانون اإلجههراءات اجلزائيههة قهه مههن 25 املههادة مبوجههب احملههددين
 ههههخ ؤولةهاملسههه اإلدارة فهههإن ،األصهههلية بنشهههاطاهتم اقهههامو  ذاإ أمههها العهههد ، وزارة ضهههد الهههدعوى رفههه ت احلالهههة
 أو الهوطي، لألمهن العامهة املديريهة أو احملليهة، اجلماعات و الداخلية وزارة)  اههيتععوهن الي السلمية اإلدارة
 .1(احلالة حسب أخرى إدارة أو الدفاع وزارة

 يف املهؤر  92/622 التنفيهذ املرسهوم فحسهب العلهدي، احلر  ألعضاء بالنسعة كذلك واألمر     
 الههي النشههاطات بعههض توجههد العلههدي، احلههر  ملههوظفخ ألساسههخا القههانون املتضههمن 01/02/29922

( املرسهههوم مهههن 9.2.5.6.6 املهههواد)  املسهههؤولة ههههخ األخهههرية ههههذ  وبالتهههاي ،العلديهههة لصهههاح هبههها يقومهههون
 املههواد)  املسههاولة هههخ الواليههة تكههون وبالتههاي الههواي لسههلطة فيههها خيضههعون الههي النشههاطات عههضب وهنهها 

 لضهعا  فيهها خيضهعون القضهائخ الضع  مبهام تتعلق أخرى نشاطات أيضا توجد كما.(21و22.20
 2ادةاملهه)  لةاو املسهه هههخ العههد  وزارة يف ممثلههة الدولههة تكههون وبالتههاي ،إقليميهها املختصههة القضههائية الشههرطة

  .(منه

 جههة حتديهد عل  يستقر مل اجلزائري الدولة جملس أن يالح  ،النشاطات هذ  ختالفال ونظرا       
 الهههدعوى أن فهههاعترب ،النشهههاطات ههههذ  بهههني التمييهههز يعهههدو مههها علههه  يراعهههخ كهههان حيههه  ، واحهههدة إداريهههة
 ارتكهاب نتيجهة مرفقهخ خطهأ النعهدام املسهؤولية بعهدم أجهاب قهد كهان نإو  مقعولهة، العلدية ضد املرفوعة
 املديرية يف ممثلة)  الدولة من ك  مبسؤولية أخرى قضية يف عرتفا كما.3أسعوعخ بسوق بلدي حار 

                                                        
.662كفي ، املرج  السابق، ص احلسن   -1  

  2-  ج، .ج.ر.اء سلك احلر  العلدي وحيدد مهامه و تنظيمه، ج، يتضمن إنش2992غشت  01، املؤر  يف 92/622املرسوم التنفيذي رقم 
   . 2992غشت  02، مؤرخة يف 62 عدد

  3-  السابق،  كفي ، املرج  احلسن  ، أوار إليه، -ع ضد بلدية أوالد فايت .قضية ورثة م -، 09/02/6002قرار غري منشور،  ،جملس الدولة
.              669ص       
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 األفعها  عهن مسهؤوال تهبصهف والهواي ،السهالح مالكهة باعتعارهها(  الداخلية ووزارة العلدي للحر  العامة
 .1فق  األخري هذا مسؤولية أقر أنه إال العلدي، احلر  عن الصادرة

يف حني أقر مبسهؤولية الواليهة بالنسهعة جملموعهات الهدفاع الهذاأل عهن األفعها  الضهارة الصهادرة عهن        
 06/06/6001وتععا لذلك قض  جملهس الدولهة بتهاريخ  ،أعضائها لكوهنا توجد حتت وصايتهاأحد 

ور  املسههتأن  مهه يف أن: ، والههي تتمثهه  وقائعهها 2(ع ومههن معههم .قضهية بلديههة عصههفور ضهد ورثههة  )
 .ع املشروع تويف أثناء أداء مهمتهعليهم العضو يف جمموعة الدفا 

وقههد أجههاب جملههس الدولههة بههأن جمموعههات الههدفاع املشههروع تنشههأ وحتهه  بنههاء علهه  قههرار مههن الههواي        
      ، وأنهه مهن مثهة فهإن رئهيس العلديهة، وأهنهم يهؤدون واجعهاهتم حتهت وصهايته92/06وفق املرسوم التنفيذي 

الهههذي ال ميلهههك أيهههة صهههالحية بشهههأن جمموعهههات الهههدفاع املشهههروع ال صهههفة لهههه للتكفههه  بهههدف  التعهههويض 
       .املطالب به 

 سهههلك احلهههر  علههه  وصهههية احملليهههة واجلماعهههات الداخليهههة وزارة تعهههد مل أنهههه إىل ،جتهههب اإلوهههارةو      
 سهههههلطة يههههه حتو  املتضهههههمن 66/06/60223 يف املهههههؤر  22/29 الرئاسهههههخ املرسهههههوم مبوجهههههبالعلهههههدي 
 .الوطي الدفاع وزارة إىل العلدي احلر  سلك عل  الوصاية

 

 

 

                                                        
 1-         ،كفي   احلسن أوار إليه،،-العامة للحر  العلدي ومن معها م ضد املديرية .قضية   -، 62/26/6006رار غري منشور، قجملس الدولة، 

              .669املرج  السابق، ص  
.219، ص 6001، 01، جملة جملس الدولة، عدد 002222جملس الدولة، الغرفة الثالثة، مل  رقم  -     2  

، يتضمن حتوي  سلطة الوصاية عل  سلك احلر  العلدي إىل وزارة الدفاع الوطي،    6022فرباير  66، املؤر  يف 22/29ئاسخ رقم املرسوم الر  - 3  
.  6022ماي  02، مؤرخة يف 62ج، عدد .ج.ر.ج      
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 :الثاني الفرع

 .االختصاصات تداخل حالة

 أحههداا يعههود حبيهه  الضههرر، إحههدا  يف أكثههر أو نشههاطني تههداخ  "عنههد احلالههة هههذ  حتههد      
 .1"أخرى هياة الختصاص اآلخر يعود بينما معينة، إدارة الختصاص

 تربويهة، مؤسسهة بهه تقهوم نشها  أو عم  عن الناجم الضرر يف الصدد يف مثا  أحسن ويتجل     
 تعلهق إذا الواليهة أو( أساسهية مبدرسهة األمهر تعلهق إن)  العلديهة من ك  الرتبوي العم  يف تتدخ  حبي 
 .2الرتبوية املؤسسة يف املعلمني هبا يقوم الي الرقابة مبوضوع األمر

 الدولهة  تسهأ األوىل احلالهة فخف .املدرسة أماكن وصيانة الرتبوي ا النش بني التمييز جيري فكان   
 نعههداما عههن الواليههة مههن كهه  تسههأ ف الثانيههة احلالههة يف أمهها .التالميههذ علهه  الرقابههة يف املعلمههني أخطههاء عههن

 مدرسهة بصهدد كنها إذا العلديهة أو ،(املههي والتكهوين الثانوية، املتوس ،)  التعليم مؤسسات يف الصيانة
 .215 مادته تعدي  قع  املدين لقانونا يف مطروحة املسألة هذ  وكانت ،3سيةأسا

 قههرارال يف معههه ومههن حممههد نههونق ضههد قسههنطينة واليههة واي قضههية يف الدولههة جملههس طعقههه مهها وهههو    
 للهدف  تعهر " حسهان قنهون"  التلميهذ أن يف : وقائعهها تتمثه  والي02/01/29994 بتاريخ الصادر
 وتعرضههه سههقوطه إىل أدى ممهها دراسههته هبهها يعاوههر الههي امللحقههة بسههاحة الدراسههة يف ئهههزمال أحههد قعهه  مههن

  بقسنطينة اإلدارية الغرفة أمام دعوى والد  رف  .املستشف  إىل إثرها عل  نق  اخلطورة متفاوتة  جلروح

                                                        
 .610 ص السابق، املرج  ،كفع   احلسن - 1
 .262-262 ص السابق، املرج  خلويف، رويد - 2
 .612-610 ص السابق، املرج  ،ي كف  احلسن - 3
 الدولهة، جملهس قضهاء يف املنتقه  ملويها، آ  الشهيخ بهن حلسهن ،عليهه التعليهق أنظهر ،22 رقهم فههر  ،(منشهور غهري قهرار)  الثالثهة الغرفهة الدولة، جملس - 4

 .61 ص ،2اجلزء
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 التالميههههذ حههههواد  تعاضههههدية جانههههب إىل للواليههههة الرتبيههههة ومديريههههة امللحههههق ومههههدير الههههواي مههههن كهههه  ضههههد
 .بقسنطينة

 مهه  الواليههة واي علهه  قسههنطينة قضههاء جمللههس اإلداريههة الغرفههة قضههت 62/02/2995 وبتههاريخ     
 ومخسههون مههائي قههدر  تعويضهها للمههدعخ يههدفعوا بههأن بقسههنطينة التالميههذ تعاضههدية ومههدير امللحقههة مههدير
 .القاصر بابنه الالحقة األضرار عن دينار أل 

 مههن الواليههة خراجإبهه دافعهها الواليههة واي طههرف مههن ةالدولهه جملههس أمههام القههرار سههتانافا مت حيهه      
 لزمام املستأن  القرار بتأييد قض  اجمللس أن إال ،الرتبية مديرية عن وماليا ماديا مستقلة كوهنا اخلصام
 احلههواد  يف الدولههة مسههؤولية كههون يف األطههراف بههاقخ مهه  بالتضههامن بههه احملكههوم التعههويض دف بهه الواليههة

 قعههه  وههههذا ،1املهههدين القهههانون مهههن 215 للمهههادة طعقههها املهههربني و املعلمهههني مسهههؤولية حمههه   حتههه املدرسهههية
 .إلغائها

 يف املهههههؤر  قهههههرار  يف وههههههذا ،التعهههههويض مسهههههؤولية الدولهههههة بتحميههههه  الدولهههههة جملهههههس قضههههه  كمههههها     
 االسهتاناف إثهر عله  وههذا  :2معهه ومهن ع.د ضهد املسهيلة لواليهة الرتبية مدير قضية 22/01/6001
 للمسههاعدة التعاضههدية رئههيس وحتميهه  اخلصههام مههن إخراجههه طالعهها للواليههة الرتبيههة مههدير طههرف مههن رفههوعامل

 وقه  ع.د لهه تعر  الذي احلاد  بأن اجمللس أجاب أين التعويض، دف  عن املسؤولية وحد  املدرسية
 .الدولة ا احل قضية يف ث مي الرتبية مدير وأن ،مسؤولة الدولة فإن وبالتاي، املدرسخ احلرم داخ 

 

                                                        
     معهما، الساكنون القاصرون أوالداا يسععه الذي الضرر عن النمسؤو  األم وفاته وبعد األب يكون"  :عل  مايلخ  اةامللغ 215 املادة تنصكانت   - 1

      أن غري رقابتهم، حتت فيه يكونون الذي الوقت يف واملتمرنون تالمذهتم يسععه الذي الضرر عن مسؤولون احلرف وأرباب نيبواملؤد املعلمني أن كما     
 ....."واملربني املعلمني مسؤولية حم  حت  الدولة مسؤولية     

 .262 ص ،6001 ،01 دعد ،،الدولة جملس لةجم ،002190 رقم مل  ،22/01/6001 ،الثالثة الغرفة الدولة، جملس - 2
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 املعلهم أصهع  أيهن املهدين القهانون مهن 215 املهادة إلغهاء بعد تطرح تعد مل املسألة هذ  أن إال          
  .1الرقابة بواجب اإلخال  عن وخصيا مساوال

 :الثالث الفرع

 .اإلدارية الوصاية ممارسة حالة

 اإلداريههة بالرقابههة تسههم  مركزيههةالال اهلياههات علهه  إداريههة رقابههة املركزيههة اإلداريههة السههلطات متههار   
 وحريهة ،(التسهيري توحيهد الدولهة، وحهدة)  الرقابهة أعما  بني توازن إقامة حماولة مميزاهتا من الي الوصائية
 عليهها املوصه  اهلياهة حهىت أو معنهوي أو عيعهخط مها وهخص يضار وقد .الالمركزية اهلياات من التصرف

 .2الرقابة عملية جراء من

 األوهخاص أن املعتهاد فمهن .اإلسهنادية مشهكلة أيضها ريتثه أن ميكهن اإلداريهة وصايةال ممارسة إن  
 التسهها   ميكههن الوصههاية، لرقابههة خاضههعة كوهنهها حهها  يف ولكههن ،أعماهلهها عههن مسههؤولة الالمركزيههة العامههة
 .3املسؤولية عل  تأثري لذلك كان إذا فيما

 :املسؤولة اإلدارية اجلهة حتديد موضوع حو  هامة أسالة يطرح ما وهو         

 عمههه  عههن اناجتهه بالضههحية حلههق الههذي الضههرر يكههون عنههدما املسههؤولة اإلداريههة اجلهههة هههخ مههاف         
 اإلدارية؟ الوصاية ممارسة إثر إداري

 الوصية؟ اإلدارة هخ ه  

 

                                                        
 .116 ص السابق، املرج  احلسن، كفي - 1
 .116 ص السابق، املرج  ،بومحيدة اهلل عطاء - 2
 .662ص السابق، املرج  حميو، أمحد - 3
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 1؟ عليها املوص  اإلدارة هخ ه و 

  :2الوصية لإلدارة وضعيتني بني يف هذا الصدد يفرق        

 مها حسب عليها املوص  اإلدارة حم  الوصية اإلدارة حلو  عملية نتيجة املضر العم  يكون عندما/ 2
        املوصههه  اإلدارة نإفههه، ( األخهههرى النصهههوص وكههه  الواليهههة قهههانون أو العلديهههة قهههانون)  القهههانون عليهههه نهههص
 ضهررا العملهة ههذ  إثهر عبويسه العلديهة حمه  الواي حي  عندما مثالف .املسؤولية اإلدارية اجلهة هخ عليها
 إذا إال ،3العلديههة ولصههاح باسههم تههدخ  قههد الههواي ألن العلديههة هههخ املسههؤولة اإلداريههة اجلهههة فههإن، للغههري

 يف عليهها املوص  لإلدارة وميكن ،املسؤولة هخ فتكون ،جسيما خطأ الغري جتا  الوصية اإلدارة ارتكعت
 .املدفوع التعويض باسرتداد للمطالعة الوصية اإلدارة عل  الرجوع احلالة هذ 

 بالتصهههديق املتعلقهههة السهههيما اخلاصهههة صهههالحيتها بفضههه  للغهههري ضهههررا الوصهههية اإلدارة تسهههعب عنهههدما/ 6
 وإذا الضههرر، حههدو  يف املتسههععة الوصههية اإلدارة ضههد دعواههها ترفهه  أن الضههحية مههن فيشههرت  واإللغههاء،
 .4ةالوصي اإلدارة متابعة أمكنها عليها املوص  اإلدارة تضررت

 : ورطني اجتماع يتطلب اخلصومة يف إدخاهلا فإن ،هذا وم          

 .عنه التعويض املطلوب الضرر عل  أكيد تأثري للخطأ يكون أن بجي   -

 .5وجسيما خطريا اخلطأ يكون أن جيب - 

 

 
                                                        

 .262 ص ،السابق املرج  خلويف، رويد - 1
 .669 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن - 2
 .262 ص السابق، املرج   خلويف، رويد - 3
 .610 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن - 4
 .662 ص السابق، املرج  حميو، أمحد - 5
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 يف املههههؤر  الدولههههة جملههههس قههههرار جنههههد اإلداريههههة الوصههههاية ممارسههههة حلالههههة القضههههائية التطعيقههههات ومههههن      
 اناملههدعو  أن يف :وقائعههها تتمثهه  والههي: 1( جيجهه  بلديههة رئههيس ضههد. م.  قضههية)  69/06/6002
   6م 102 مسهههاحتها األوىل جبيجههه  ةالرابطههه حبهههخ تقعهههان أرضهههيتان قطعتهههان ميلكهههان "  م.ق" و ".م. "

 ةحمطهههه عليههههها أقامههههت الههههي الربيههههد إلدارة القطعتههههني العلديههههة منحههههت علمهمهههها نودو  ،6م 262 والثانيههههة
 .االتصاالت

 مؤرخهة ملداولهة طعهق أرضههما عهن عوضها قطعتهني العلديهة منحتهما ،العيي بالتعويض طالعا وملا         
 يتسههلما املمههأهن غههري اإلجههراء، هههذا بتجسههيد هلهها التابعههة العقاريههة الوكالههة وكلفههت ،20/22/2992 يف

 طعقهها قائمهها العيههي بههالتعويض املطالعههة يف حقهمهها جيعهه  ممهها والئههخ، بقههرار املداولههة إلغههاء ومت املعادلههة عقههد
 .املدين القانون من 222 للمادة

 للمهدعيان نيتهابعت أهنمها يثعهت والوهخء الشهيوع عله  كانتها القطعتهني بأن العلدية أجابت وقد         
 مل امتعويضهههه املزمههه  القطعتهههني أن أسههها  علههه  كهههان للمداولهههة الهههواي وإلغهههاء فه،الصههه انعهههدام وبالتهههاي
 املستفيدة هخ الربيد يةمدير  لكون التعويض  عن مسؤولة غري العلدية وأن وجه، بأي العلدية امتكتسعه

 .األر  من

 يف املؤرخههههههههة 292/92 رقههههههههم املداولههههههههة بههههههههأن واليههههههههها طههههههههرف مههههههههن ممثلههههههههة الواليههههههههة وأجابههههههههت          
 كههان 62/20/2992 يف مههؤر  226/92 رقههم حتههت والئههخ بقههرار لغيههتأ والههي 20/22/2992

 إتعهههاع ضهههرورة اإلدارة وعلههه  ،حقوقهمههها مهههن املهههدعني حرمهههان يعهههي ال وههههذا ،للقهههانون الفتههههاخم بسهههعب
 .العقاري التعاد  طريق عن القضية لتسوية معينة إجراءات

                                                        
  املسؤولية يف التعويض نظام ملويا، آ  شيخال بن حلسن ،القرار هذا عل  التعليق أنظر ،212 فهر  ،-منشور غري – ،الدولة جمللس الثالثة الغرفة -1

 .65 ص سابق،ال رج امل اإلدارية،    
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 املسهؤولة وأهنها املستأنفني، ملكية عل  استيالء يعد العلدية تصرف نأب دولةال جملس فص  وقد        
 من املداولة إلغاء وأن للقانون اطعق إصالحه يتوجب باملستأنفني ضررا أحلق الذي تصرفها عن الوحيدة
 .املعادلة موضوع األرضية القطعة العلدية اكتساب لعدم إال يكن مل الواي طرف

 مل وصهههية هياهههة بصهههفتها اليهههةالو  كهههون للعلديهههة املسهههؤولية محههه  أنهههه القهههرار ههههذا مهههن لخصيهههت ومههها    
 .تعويضه املطلوب ضررال عل  تأثري له كان خطأ يأ ترتكب

 :الرابع الفرع

 .العمومية األشغال حالة

 أو العموميههة األوههغا  عههن النههاجم الضههرر بإسههناد اخلههاص املوضههوع علهه  احلالههة هههذ  وتقتصههر         
          اخلطههأ علهه  املؤسسههة اإلداريههة املسههؤولية دعههوى يف الضههحية أن االعتعههار يف أخههذنا وإذا .العمههومخ املعههىن
 الهههذي النشههها  طعيعهههة حسهههب يتعهههددون املسهههؤولني األوهههخاص فهههإن ،مشهههاركا أو اقهههمرتف كهههوني أن إمههها

 .1الضرر يسعب

 أو العموميهة األوهغا  عهن النهاجم الضهرر عهن مسهؤولة تكهون أن ميكهن الهي األوهخاص وتتمثه         
  :2يف العمومخ املعىن

 أو العمهههومخ للمعهههىن املالهههك العمهههومخ الشهههخص وههههو :العمةةةومي الشةةةغل أو المبنةةة  صةةةاحب -1
 السههههولة ومهههن (. حلسهههابه العمههه  يهههتم الهههذي املشهههروع صهههاحب)  خالعمهههوم للشهههغ املهههدير 
 العمههومخ بالشههغ  املرتعطههة األضههرار مجيهه  مسههؤوليته وتشههم  الشههخص، هههذا حتديههد مبكههان
 ،آخهر عمهومخ وهخص تهدخ  حالة يف وحىت مللكية، مستدام ضرر يف تتسعع إذا السيما

                                                        
 .616 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن - 1
 .262ص السابق، املرج  خلويف، رويد - 2
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 نفهذ  عمه  عن نامجا الضرر كان إذا الإ املسؤولية يتحم  يالذ هو املشروع صاحب فإن
 .1عمومية ألوغا  امتياز صاحب

 ةبيهاملندو  رئهيس قضهية" 02/01/2999 يف الصهادر الدولهة جملس قرار من نستشفه ما وهو          
 يمههاف املسههؤولية زا آ عههني بلديههة محهه  حيهه  2"معههه ومههن الطههاهر عربههة ضههد زا آ عههني لعلديههة التنفيذيههة
 .غا األو صاحعة اعتعارها عل  العمومية األوغا  خيص

 حفهههرة حبفههر زا آ عههني بعلديههة الكائنههة القريههة سههكان قههام نهههأ جنههد :القضههية هههذ  وقههائ  وعههن          
 .وفاته ىلإ أدى مما األطفا  حدأ فيها سق  بامليا ، احلفرة تلك امتالء وبعد ،امليا  لتخزين

 قضه  أيهن سهطي  قضهاء جمللهس اإلداريهة رفهةالغ أمهام دعهوى  الطفه حقهوق ذوي قهامأ حي        
 .بالتعويض وإلزامها املسؤولية العلدية بتحمي 

 األوههغا  كههون علهه  ذلههك مؤسسهها االسههتاناف بعههد الدولههة جملههس قههرار وقطههمن نفههس وهههو           
 .القرية لسكان هبا رخصت الي وهخ وإدارهتا ديةالعل إوراف حتت كانت

 العموميههة األوههغا  مديريههة قضههية" يف 26/06/6000 بتههاريخ الدولههة جمللههس آخههر قههرار ويف      
 لهيس الواليهة داخه  إداري تقسهيم ههو العموميهة األوهغا  مديريهة بهأن: جاء فيه3.( " .ب)  ضد
 ."وحدها تتقاض  بأن تسم  معنوية وخصية هلا

 الهذي جبايهة قضهاء جملهس عهن الصهادر القهرار أيد قد الدولة جملس فإن القرار، هذا إثر وعل       
 العموميهة لألوهغا  الوطنيهة الشهركة مه  - العموميهة األوهغا  مديريهة -جباية والية واي  عل  قض 

                                                        
 .611 -616 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن - 1
          أحكام يف املنتق  ملويا، آ  الشيخ بن حلسن ،القرار هذا عل  التعليق أنظر ،90 فهر  ،(شورنم غري قرار) ،  -الثالثةغرفة ال - الدولة جملس - 2

 .25 ص ،02اجلزء ،الدولة جملس     
 ،واإلدارة املتقاضهههخ بهههني  اإلداري قاضهههخال دور ،سهههكاكني بايهههة القهههرار، ههههذا إىل وهههارتأ ،226269 رقهههم قهههرار، -الثانيهههة الغرفهههة - الدولهههة جملهههس - 3
 .265 ص ،6002 ر هومة،دا ،02الطععة
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 أثنهههاء بهههاملرآب حلقهههت الهههي األضهههرار عهههن كتعهههويض دج 66200 معلههه .(  .ب)  للسهههيد دفعهههها
 .وطي طريق توسي  هبدف املنجزة األوغا 

 مبوجعههه يتعهههد عههام مرفههق امتيههاز عههام بشههك  هههو العامههة ا األوههغ امتيههاز إن :االمتيةةاز صةةاحب -2
 .1العام املرفق لتسيري الضرورية األوغا  بعض بإنشاء االمتياز صاحب

 أجهرا يتقاضه  عمه  جنهازإب( املشروع صاحب)  اإلدارة تكلفه الذي فهو االمتياز صاحب أما         
 .2املعي املشروع استغال  بواسطة عنه

       ،معدئيهة بصهفة عموميهة أوهغا  نتيجهة بهالغري أضهر الهذي االمتياز صاحب عل  لدعوىا وترف          
 إفههههال  حالهههة يف وههههذا ،العموميهههة األوهههغا  وأ العمهههومخ املعههههىن مالكهههة اإلداريهههة اجلههههة ضهههد واسهههتثنائيا
 .3االمتياز صاحب

 الشههخص أن مههثال وأعتههرب واسههعا، جمههاال املقههاو  ملفهههوم اإلداري القضههاء عطهه أ لقههد: المقةةاول -2
 حالهة يف املهدعخ ويسهتطي  عموميهة، بأوهغا  يقهوم كمقهاو  عموميهة رافعهة بصهيانة املكل 
 األخهري، ههذا ضهد دعهوا  يوجهه أن مقهاو  طهرف مهن عمومية أوغا  تنفيذ عن ناجم ضرر
 الهههدعوى توجهههه أن أيضههها ميكهههن كمههها املشهههروع، صهههاحب ضهههد يوجههههها أن يسهههتطي  كمههها

 ولههو حههىت املقههاو  مسههؤولية إعمهها  وميكههن (.Solidairement )  بالتضههامن ضههداا
 ينفهذ مل املقهاو  كهون لواقعهة راجعها يكهون عنهدما األوغا ، من االنتهاء بعد الضرر حد 
 .4الفنية للقواعد تععا األوغا 

                                                        
  ةياجلامع املؤسسة جمد، 02 الطععة املدين، التنظيم العامة، األوغا  اإلستمال ، إدارهتا، وطرق الكربى املرافق اخلاص، اإلداري القانون مروة، هيام - 1

 .201ص ،6001 والتوزي ، النشرو  للدراسات      
 .662، صالسابق املرج  حميو، أمحد - 2
 .262 ص السابق، املرج  يف،خلو  رويد - 3
 .61ص سابق،ال رج امل اإلدارية، املسؤولية يف التعويض نظام ملويا، آ  الشيخ بن حلسن - 4

- «La loi accorde à la victime le choix de la personne à poursuivre :                                    
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   ئيةوالههههههههههوال ،(وزيرههههههههههال)  الوطنيههة الطههرق بههني التمييهز جيههههههههههري:  يةةةةةةةةةةالعموم المبنةة  لةةةةةمستعم -4
 لطريهق كهاحنراف بلهديا طريقها مها امرتفقه اسهتعم  فهإن ،(العلديهة رئيس)  والعلدية ،( الواي)

 األوهغا  وزيهر يف ممثلهة الدولهة عل  الدعوى ترف  احلالة هذ  مث  ففخ ، مؤقتة بصفة وطي
 .1وطي لغر  كان العلدي الطريق استعما  ألن ال عل  العلدية، العمومية

 يكهههون خاصههها أو عامههها كهههان سهههواء مههها وخصههها نأ حيصههه : عمةةةومي نةةة مب بصةةةيانة المكلةةةف -5
 يف خطههههأ نتيجههههة ضههههرر حههههدو  حالههههة ففههههخ لههههإلدارة، اتابعهههه عمههههومخ معههههىن بصههههيانة مكلفهههها
 .2للمقاو  بالنسعة احل  نفس يطعق فإنه الصيانة،

 دارةاإل ضههد أو العمههومخ املعههىن بصههيانة املكلفههة اإلدارة ضههد دعههوى ترفهه  نأ الضههحية فتسههتطي          
   .3العمومخ املعىن مالكة

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

-l’exécutant du travail (entreprise ou concessionnaire) peut être poursuivi soit devant le juge      
 Pénal lorsqu’un délit a été commis soit devant le juge administratif                                                   
- la collectivité maitre de l’ouvrage afin d’obtenir une indemnité                                                    
-les deux eu solidarité» : Christian BIGAUT, Droit administratif en fiches, Ellipses, 2002, p279. 

  .112ص  السابق، املرج  ،بومحيدة اهلل عطاء - 1
 .616 ص السابق، املرج  ،كفي   احلسن - 2
 .     269 ص السابق، املرج  خلويف، رويد- 3
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وحتديد اجلهة اإلدارية املسؤولة  ،إذا ما حتققت أركان املسؤولية اإلدارية احملدثة للضرر مبميزاته        
ل، وجب البحث عن قواعد وكيفيات إصالح هذا و ألالفصل ابيانة يف  ما سلفعن ذلك على حنو 

 .الضرر

اء ـــــــــقضأن  إال ،1ا اجملاليف هذ ارقابة اإللغاء هي أكثر أنواع الرقابة تأثي أن  ومما ال شك فيه 
اإللغاء ال يكفي حلماية األفراد محاية كاملة، ألنه إذا كان يضمن إعدام القرارات اإلدارية املعيبة، فإنه 

نفذت أن  حدثإذا ـــف. ما يرتتب على بقاء تلك القرارات املعيبة فرتة من الزمن ال يكفي تغطية
 .2الضارة اليت ترتتب عليه اآلثارضاء فيما بعد، فإنه يتعني تعويض داريا معيبا ألغاه القإ اإلدارة قرارا

 األعمال)اإلداري الضرر قد حيصل نتيجة األعمال اإلدارية اليت ال يتوفر فيها شكل القرار أن على 
اء حىت يستطيع األفراد عن ـــــــــومن هنا تبدو أمهية قضاء التعويض كطريق مكمل لقضاء اإللغ ،(املادية
 . األررار اليت أصابته ربه مطالبة اجلهات املختصة جبطريق

لبة به أمام جهات القضاء التطرف يف هذا الفصل إىل طبيعة التعويض وكيفية املطا يت سلذا        
وال ـــــض داخل أروقة القضاء وصــــــــهذا التعوي عملية تقدير البحث يف، مث (لو األبحث امل )اإلداري 

 (.ثاين البحث امل) املتعلقة بتحصيله حة و إىل القواعد املتا

 

 

 

 

 
                                                   

 .5سعيد السيد علي، املرجع السابق، ص  1-
 .08، ص 9111، القضاء اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، حسني مصطفى حسني 2-
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 :لو المبحث األ

 .وكيفية المطالبة به أمام القضاء اإلداري التعويض أنواع

، فإذا حتققت األركان أي احلك  واألثر الذي يرتتب عنها ،التعويض هو جزاء املسؤوليةإن  
فإن احلق يف  ،وعلى هذا .الذي أصابه جبرب الضرروهو إلزام املسؤول ، ثرهاآترتبت عنها  املذكورة آنفا

يف ذمة فيرتتب  ،عن العمل الضار وإمنا ينشأ ،التعويض ال ينشأ من احلك  الصادر يف دعوى املسؤولية
 .1إلزامه بالتعويضاملسؤول 

ما هي اإلجراءات و  ،( األولطلب امل) القاري؟ فما هي طبيعة هذا التعويض الذي حيك  به  
 .( الثاينطلب امل) للمضرور للحصول على التعويض الطرق اليت يتبعها  أو

 :لو المطلب األ

 .أنواع التعويض

لتعويض يف جمال مسؤولية اإلدارة العامة ختتلف باختالف لخاصة  القد حدد القانون طرق  
من التعويض على حساب نوع آخر نظرا  بنوعومدى إمكانية احلك   ،وقوع الضررالظروف احمليطة ب
 مبقابل أو ،(الفرع األول ) ا التعويض يكون إما عينيأن  إال. يف النزاع رفكط خلصوصية اإلدارة

 .(الفرع الثاين )

 

 

 

                                                   
.782حسني طاهري، املرجع السابق، ص  -1  
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 :لو الفرع األ

 .التعويض العيني

ه وبني التنفيذ بين التمييز، وكذا (أوال )  تعريف التعويض العيي يف هذا الفرع إىل يت  التعرضس      
 .(ثالثا )ال املسؤولية اإلدارية التعويض العيي يف جم قبول ، إىل جانب مدى(ثانيا ) العيي 

 :تعريف التعويض العيني : أوال 

احلك  بإعادة احلالة "بأنه  "  La Réparation en Nature" يعرف التعويض العيي  
د ــــــوهو هبذا املعىن يع .1"قوع الضرريرتكب املسؤول اخلطأ الذي أدى إىل و أن  إىل ماكانت عليه قبل

 هذلك أنه يؤدي إىل إزالة الضرر وحموه، بدال من بقاء الضرر على حالضل من التعويض النقدي، فأ
فإنه  ،وبعبارة أخرى .كما هو احلال يف التعويض النقديوإعطاء املتضرر مبلغا من املال عورا عنه،  

له حيقق للمضرور تررية من جنس ما أصابه من ررر، وذلك بطريقة مباشرة، أي من غي احلك  
 . مببلغ من النقود، هبدف إزالة الضرر عينا، أي إزالة املخالفة

إىل نفس ( طالب التعويض ) إصالح الضرر إصالحا تاما بإعادة املتضرر "كما يعرف بأنه    
 .2"احلادث أوالورع الذي كان عليه قبل اإلصابة 

ما هو إال  ،وقوع اخلطأ  ىل ما كان عليه قبلرة إزالة املخالفة وإعادة احلال إفكأن  وهبذا يتضح 
تعويض عيي يف ظل القوانني املقارنة مىت كان ذلك ممكنا، باعتباره قد ساه  يف حمور الضرر بالرغ  

الضرر  التعويض العيي يكون يف حاالت كثية أصلح جلربن إ بل .من صعوبة الرجوع إىل  املاري
ويبدو التعويض العيي هبذا املعىن  .تقبالمس استمرارهمبنع  أووذلك مبحو الضرر ، رو باملضر الذي حلق 

                                                   
.92، ص7892، دار اجلامعة اجلديدة، –دراسة مقارنة  –املضرور  حممود عبد الرحي  الديب، التعويض العيي جلرب  -  1  

 ، مكتبة دار 89، اجلزء –مصادر اإللتزام  –بني الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية الورعية دراسة مقارنة  –النظرية العامة لاللتزامات  -منذر الفصل 2-
 .772، ص 9111الثقافة للنشر والتوزيع،     
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التعويض العيي يف الفقه اإلسالمي يتس  بفكرة أن  ذلك. 1هو املتعارف عليه لدى فقهاء املسلمني
 .ال يقل وال يزيد يساويهموروعية أساساها تعويض املال بعوض 

 : التنفيذ العينيالتعويض العيني و بين  التمييز: ثانيا  

يف طرق التعويض بني التنفيذ  البحث خيلطون بصدد 2بعض الشراحأن  رمن اجلدير بالذك 
 Réparation en "العيي  التعويض و "   Exécution par Nature" العيي 

Nature " أن  حىت ،فهمانيف الفقه نظرا للغموض الذي يكت  هلاتني الفكرتني جمال واسع، وكان
يف حني يذهب من  .حدن العنوانان لعنوان واالبعض خلع عليهما نعت الرتادف كما لو كان هذا

التعويض إذ يقابلون بني التعويض العيي و  ،ىل التوسيع من نطاق التعويض العييإ 3يفرق بينهما
جربا على املدين،  لاللتزاملفكرة التعويض العيي مدلوال واسعا يستغرق التنفيذ العيي ويعطون ، مبقابل

ؤدي إىل إزالة الضرر الذي يرتتب على اإلخالل بااللتزام، هتدف أن دعوى التنفيذ إذ ت تأسيسا على
 .إىل إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوعه، ومن مث إىل التعويض العيي لنتائج اإلخالل به

تنفيذه، ليقتصر التنفيذ  بإساءة أو اختيارا التزامهاملدين عن تنفيذ  امتناعبالتعويض ينشأ مبجرد  فااللتزام
 .4له اختياراعلى وفاء املدين  لاللتزام العيي

 –إىل حد بعيد  –التنفيذ العيي يتسع أن و  ،إىل العكس من ذلك 5يف حني ذهب رأي آخر 
وقد ( قابل مب) التعويض العيي قد يكون تعويضا غي نقدي أن  ليستغرق التعويض العيي، حيث

                                                   
 1-   .  78-91نقال عن حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق ص –منه ، اإلمام ابن كثي، اإلمام ابن القي  اجلوزي، واإلمام ابن حزم الظاهري 

و الوفاءمنه ، عبد الرزاق السنهوري، حيث تردد يف البداية وأخلط يف هذا الشأن بني التعويض العيي والتنفيذ العيي، وأعطامها نفس املدلول وه - 2  
عن حممود عبد الرحي  نقال  –، وكذلك جند عبد احلميد الشواريب، وإبراهي  الدسوقي أبو الليل 9817السنهوري، املرجع السابق، ص  –بااللتزام     
.71الديب، املرجع السابق، ص      

. 920مأخوذ عن سعيد مقدم، املرجع السابق، ص  -(   Mazeaud ) ذهب إىل هذا االجتاه، الفقيه مازو   -3  
 .920سعيد مقدم، املرجع السابق، ص  4-
. 72الرحي  الديب، املرجع السابق، ص نقال عن حممود عبد –منه ، حممود مجال الدين زكي، أكث  اخلويل، أمحد احلمادي    -5  
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به الدائن على عني حقه بطرق أخرى غي  والتعويض مبقابل هو تنفيذ حيصل .ايكون تعويضا عينيا حبت
 .قهر املدين على التنفيذ، وقد أصبح اخللط بني الفكرتني شائعا

أن  فإن الفرق مازال قائما، ذلك ،التعويض العييلط الوارح بني التنفيذ العيي و ومع هذا اخل 
ينهما ما هو إال يي، وأن اخللط بالتعويض العيي عبارة عن نظام متميز ومستقل عن التنفيذ الع

الذي خلط بني  1فإن الدكتور السنهوري ،لتعويض العييونظرا هلذا الطابع املميز ل .لفا تالعب باأل
بالرغ  من  –وأن الفرق بينهما ال يزال قائما  ،باستقالل التعويض العيي اعرتفقد  – 2املصطلحني

ل يكون قبل وقوع و األأن  عيي هوالتعويض الالفرق بني التنفيذ العيي و أن  هذا اخللط، حيث يرى
أما الثاين فيكون بعد  .عن طريق عدم اإلخالل به لاللتزامفيكون هناك تنفيذ عيي  ،اإلخالل بااللتزام

ألن التنفيذ العيي هو الطريق  ،لفة تكون هي التعويض العيياملخا فإزالة .3وقوع اإلخالل بااللتزام
أما التعويض العيي فهو جزاء لتحقيق  ،االلتزام عقدياهذا  خاصة إذا كان االلتزامالطبيعي لتنفيذ 

 .4املسؤولية وطريق استثنائي من طرق تعويض الضرر

   :بقوهلا 927املادة يف تطرق مشرعنا إىل التعويض العيي مبوجب القانون املدين وهذا وقد  
 ."ىل ما كانت عليهإة احلال بإعادةيأمر أن  رو ضر املطلب جيوز للقاري تبعا للظروف وبناءا على "

 ولكن ما حمل التعويض العيي من املسؤولية اإلدارية؟        

 

 

 
                                                   

(.   87اهلامش رق  ) من هذه املذكرة 08متت اإلشارة إىل موقفه هذا، يف الصفحة - 1  
.70- 72أشار إىل ذلك، حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص    -2  

 .  210، ص 9110آثار اإللتزام، دار النهضة العربية، -وجه عام، اإلثباتعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، نظرية االلتزام ب -3
 .27، ص 7889، "العراق " ،مذكرة ماجيسرت يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة النهرين "دراسة مقارنة " نصي صبار لفته، التعويض العيي -4
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 :المسؤولية اإلدارية التعويض العيني في مجالمدى قبول : ثالثا 

إن األمر خمتلف يف املسؤولية اإلدارية، فجزاء املسؤولية باستمرار هو التعويض النقدي حبيث  
 :لو كان ممكنا عمليا، وتفسر هذه القاعدة بأسباب عملية وقانونيةحىت و  التعويض العيي يستبعد

سلوك التعويض العيي إذا كان ممكنا فإنه سيت  على حساب إن  ،من الناحية العمليةف -
تحقيق منفعة خاصة، وقد من تصرفات إدارية ل ما متيهدم كل أن  املصلحة العامة، إذ جيب

ض العيي سيكون مصحوبا بتعويض نقدي ألن التعويأن  كما  ،ل اإلدارةيؤدي ذلك إىل ش
ال حيقق هذا األثر  هفإن ،ثار الضرر بالنسبة للمستقبلآ كان بإمكانه إزالة  إذا لو النوع األ

 .1بالنسبة للماري
مبدأ استقالل أن  جند ،وهذا األمر يتعلق مبوقف القاري من اإلدارة ،ومن الناحية القانونية -

وهو ماال ميكن حتقيق  ،رةامر لإلداأو ل سلطة إصدار اإلدارة عن القضاء يتناىف وختوي
 :ال عن طريقة، وترتيب على هذا املبدأالتعويض إ

  االختصاصحيك  بعدم  كان  وهلذا فإن القضاء ،امر لإلدارةأو يصدر أن  القاري مل يتمكن -
 .كلما كان املطلوب احلك  على اإلدارة بعمل معني

يوجه أوامر لإلدارة، وأن حيك  بالغرامة  ولكن وقع تطور إذ أصبح بإمكان القضاء أن -
 .2التهديدية رد اإلدارة

أن حتك  هبا على  ة اليت ميتنع على احملاك يالغرامة التهديدأن  يكون مفهوماأن  غي أنه جيب
املبلغ احملكوم به ال يتناسب مع الضرر  أي أن يكون ،اإلدارة هي الغرامة التهديدية مبعناها الفي

 .ملقصود به إلزام اإلدارة القيام بعمل معنيويكون ا ،الناتج

                                                   
 .792سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص  -1
 وسط   مد أمني أبو اهلوى، مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارية غي املشروعة، مذكرة ماجستي يف القانون العام، جامعة الشرق األنداء حم -2

 .978، ص 7898كلية احلقوق،      
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  امر لإلدارة مقصودا هبا مصلحة اإلدارة ذاهتاأو منع القضاء من إصدار على أنه كما كانت قاعدة      
التعويض العيي كلما كان ممكنا، وتلجأ اإلدارة تلجأ إىل أن  اليت سردناها، فإن لإلدارة ولالعتبارات

ويكون  .كلما رأت أنه حيقق املصلحة العامة بطريقة أفضل من التعويض مبقابل  خمتارة إىل التنفيذ العيي
هذا الورع متحققا كلما كان مرجع الضرر إىل حالة معينة غي قانونية يستمر الضرر باستمرارها، فهنا 

إىل سرتى اإلدارة نفسها معررة لسلسلة من األحكام بالتعويض مامل تسارع من تلقاء نفسها 
 أودفع قيمة املبلغ احملكوم به  وختييها بني من طرف القضاء تنبيه اإلدارة فإنوهلذا  .عتصحيح الور

 Payer une indemnité ou remettre les choses en) القيام بأمر معني 
l’état)،  من قبيل الغرامات التهديدية، وإمنا هو جمرد خيار  أوامر لإلدارة أو من قبيل إصدار ال يعترب

 .1وملقتضيات املصلحة العامة هاكي هلا، تقدره وفقا لظروفلإلدارة وتذ 

قرارها غي املشروع يف جمال  بإلغاءقيام اإلدارة تنفيذ احلك  الصادر أن  2القضاء اعترب ولقد  
 .مبثابة تعويض عيي جيب احلق يف التعويض املادي واألديب ،الوظيفة العامة

احله حك  بأحقيته يف الرتقية يكون مبثابة تنفيذ عيي قيام اإلدارة برتقية من صدر لصأن  كما     
للحك  من جانب اإلدارة باختيارها، األمر الذي ال يستطيع معه الطاعن تعويضا عما أصابه من 

 .3ررر

ض عيي معنوي، إذ يقصد به حمو يإذاعته تعو  أواألمر بنشر احلك   أن 4اعترب رأي آخركما     
 ما نسبالناس علما بكذب  بإحاطةالسمعة العامة، وذلك  يذاءأو إالضرر الذي جن  عن القذف 

 .وإزالة الضرر مستقبال الذي جن  عن الفعل الضار ،املتضررإىل 

                                                   
 .779، ص 9105سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري، دار الفكر العريب،  -1

. 722، أشار إليه، عبد العزيز عبد املنع  خليفة، املرجع السابق، ص 77/85/9102، 9078دارية العليا املصرية، طعن رق  احملكمة اإل- 2  
 .  722، أشار إليه، عبد العزيز عبد املنع  خليفة، املرجع السابق، ص 97/82/9117، 715احملكمة اإلدارية العليا املصرية، طعن رق   -3

.51نقال عن حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص  –كل من سليمان مرقص، وعاطف النقيب أخذ هبذا الرأي،   - 4  
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يض العيي جند حك  احملكمة اإلدارية لوالية الشلف للتعو  االستثنائيةبيقات القضائية ومن التط    
  ن املدعية ئعها بأواليت تتمثل وقا: 1وايل والية الشلفخ رد .يف قضية د 90/82/7897بتاريخ 

مسكن  من املستفيدينيف قائمة  امسهاووجدت  ،جياريإ اجتماعيمن سكن  خ قد استفادت.د
كن على للطعون أقصت العاررة من ذات املس اللجنة الوالئيةأن  ، إال27يتكون من غرفتني رق  

طعة ن القأالعاررة دفعت بأن  الاحلة للبناء وقامت برهنها ببنك، إمتلك قطعة أرض ص أهناأساس 
وال متلك أي قطعة أرض صاحلة للبناء، وبناء على ذلك  ،.م.ها د  رهنها من طرف أخو متاملذكورة 

نح للعاررة السكن متأن  والية الشلف ممثلة يف شخص الوايلالذي ألزم و  ،صدر احلك  املؤرخ أعاله
 .27اإلجياري املتكون من غرفتني رق  

، حيث مت إعادة احلالة إىل به يف هذه القضية هو تعويض عيي التعويض احملكومفإن  ،بالتايلو  
جملس الوالية تنازلت عن القضية أمام أن  كن، مع اإلشارة إىلكانت عليه، ومنحها نفس املس  ما

 .اعترب احلك  هنائياوبالتايل  2الدولة 

من ذلك  يستثىن فإنه –ة كقاعدة عام  -امر لإلدارةأو يصدر أن  وإذا كان القضاء ال يستطيع 
فنظرا ألن هذا العمل ميثل عدوان  ،املادي االعتداءحالة خطأ اإلدارة اجلسي  الذي يصل إىل درجة 

ي جيرد أ  باإلرافة إىل أنه جيرد اإلدارة من طبيعتها اإلدارية ،باحلقوق واحلريات اعلى الشرعية ومساس
القضاء هنا ال  اختصاصفإن  ،األفراد متاماه كموظف عام وجيعل عمله شبيها بعمل تفمرتكبه من ص

   -خالفا للقاعدة العامة -، ويستطيعاختصاصاتهإزاءه كامل  ديتوقف عند احلك  بالتعويض، بل يسرت 
امر أو ليها إ يصدرأن  مبعىن آخر يستطيع ،اهلدم أوالطرد  أوحيك  على اإلدارة بعمل معني كالرد أن 

 .3 ماكان عليهىلإعادة أمر معني إ أوبعمل أمر معني 

                                                   
 . 88550/97، فهرس 89220/92، قضية رق  89، الغرفة رق  (غي منشور ) احملكمة اإلدارية بالشلف،  -1
 .7897يونيو  91، بتاريخ 988019تنازلت الوالية مبوجب عريضة طلب تنازل، ملف رق   -2
 .270 سعيد السيد علي، املرجع السابق ، ص -3
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قيامها بنشاط مادي تنفيذي خمالفة  أثناءعندما ترتكب اإلدارة "املادي االعتداء نكون أمامو  
   .1"حرية عمومية أوجسيمة متس حبق امللكية 

املادي يتحقق عندما تقوم اإلدارة بعملية  االعتداءأن  " 2(VEDEL)ذ ه األستاكما يعرف       
 ."منقولة أوملكية عقارية  أوحبرية عمومية  ومتس مادية ال تتماشى مع سلطاهتا

متشاهبة يف عناصرها  ها لكنهاختتلف يف صيغ أخرى تاقدم بعض الفقهاء بتعريفتكما          
 : املتمثلة يف

 .مشوب مبخالفة جسيمةتصرف  -
عليها يف الدستور واليت  حرية من احلريات الفردية املنصوص أواملساس حبق امللكية  -

 .3قاري اإلداري يف املبادئ العامة للقانونيكتشفها ال

 أواملادي  االعتداءسابقا  –الغرفة اإلدارية  -احملكمة العليا اعتربتومن الناحية القضائية، فقد         
وهذا يف  ،التعدي كل تصرف من اإلدارة يكون مشبوها خبطأ جسي  على احلقوق األساسية لألفراد

، حيث قام هذا 4قضية حاج بن علي رد وايل والية اجلزائر يف 81/82/9129قرارها الصادر يف 
وجاء يف حيثيات القرار  .األخي بطرد السيد حاج بن علي من املسكن املؤجر دون اللجوء إىل القضاء

اإلدارة، يف حالة  اختصاصسلطة ال تدخل بأي حال من األحوال من  استعملالوايل أن  حيث" 
مل اإلداري الطبيعي جيوز للقاري اإلداري خروجا عن املبدأ هو عمل مادي عن العالتعدي الذي 

امر لإلدارة لوقف التعدي أو يوجه أن  لإلدارة عند الفصل يف الدعوى امرأو قائل بعدم جواز توجيه لا
  ."وإعادة احلالة إىل ما كانت عليه

                                                   
.702، ص 7881، 87، الطبعة –شروط قبول الدعوى اإلدارية  –رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية  - 1  
. 702رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص أشار إىل ذلك،  - 2   

 .707دارية، املرجع السابق، ص رشيد خلويف، قانون املنازعات اإل -3
.  07أشار إىل هذا القرار، عمور سالمي، املرجع السابق، ص  - 4  
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 يف وهذا يف قراره الصادر ،التعدي أو ،املادي االعتداءجملس الدولة حلالة  استندكما 
 الشركة الوطنية  والية اجلزائر رد مبهمة إدارة شؤونقضية الوزير فوق العادة املكلف  80/82/9111
   ،شقة باجلزائر العاصمة استأجرتشركة مصرية للطيان أن  وقائعها يف واليت تتلخص :1صرية للطيانامل

فوق العادة املكلف بإدارة  ونزعت أثاثها منها، قام الوزير ونظرا لكون الشركة املصرية تركت الشقة
بشأن تلك الشقة وقام بتغيي األقفال، ، 82/82/9115يف  حتفظيشؤون والية اجلزائر باختاذ قرار 

فرفعت هذه األخية دعوى أمام القس  . من تلك الشقة االستفادةتلك الشركة من حارما 
 ا، أين صدر أمر قة هلاالش اإلستعجايل للغرفة اإلدارية جمللس قضاء اجلزائر طالبة إرجاع مفاتيح

 .مفاتيح الشقة املتنازع عليها إىل املدعيةأمر الوزير فوق العادة بإرجاع ستعجاليا يإ

، دافعا بأن املستأنف عليها تركت املسكن حمل أعالهالوزير األمر اإلستعجايل  فاستأنف 
ك الكهرباء والغاز، ولقد ونزعت منه كل أمتعتها مع عدم تسديد أجور الكراء وفاتورات استهال ،النزاع

 .قرر جملس الدولة تأييد القرار املستأنف مؤسسا قراراه على وجود حالة التعدي الصارخ

طور ملحو  فيما حيص تاملشرع اجلزائري كان له أن  يف ختام هذا الفرع ننوه بهأن  بجيوما  
اإلدارية جراءات املدنية و ذا يف قانون اإلوه ،التهديدية وكذا موروع الغرامة ،دارةامر لإلأو توجيه 
 .2يف هذه الدراسة الحقا وهو ما سنقف عليه ،اجلديد

 

 

 

                                                   
 ، أنظر التعليق عليه، حلسن بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، 52، فهرس(قرار غي منشور ) ، -الغرفة الثالثة –جملس الدولة  -1

 .52، املرجع السابق، ص 9اجلزء      
.    ومايليها من هذه املذكرة  921أنظر، الصفحة  - 2
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 :الفرع الثاني

 التعويض بمقابل

  كإىل احل جلأ فإن القاري 1تامة استحالةالستحالته  رامتعذإذا أصبح التنفيذ العيي 
التعويض مبقابل أن  كبالتعويض مبقابل بدال من التنفيذ العيي مىت كان هذا ممكنا، كما يالحظ كذل

 .2 النقدوقد يت  بغي ،بالنقد فقد يت  بالنقدليس معناه التنفيذ 

 ،هو األصل والسائد يف جممل احلاالت جمال املسؤولية اإلداريةيف  وإذا كان التعويض النقدي 
 .(ثانيا )  نقديال وكذا غي ،(أوال )  رة إىل التعويض النقدياإلشا جتبنه إال أ

 .ض النقديالتعوي: الأو 

مة يف جمال املسؤولية وهو القاعدة العا ،التعويض مبقابليعترب التعويض النقدي نوعا من أنواع  
 .3يكون مبلغا من النقودأن  واألصل ،يةالتقصي 

وهو األصل يف تقدير التعويض عن العمل غي  ،ويقصد بالتعويض النقدي التعويض ببدل 
أن باإلرافة إىل تج عن الفعل الضار مهما كان نوع الضرر، وظيفة إصالح الضرر النا هألن ،املشروع
 .4الصادر هبذا التعويض يسهل تنفيذه احلك  

 

                                                   
 .902سعيد مقدم، املرجع السابق، ص  -1
 ، -التعويض -، املسؤولية عن فعل األشخاص-املسؤولية عن فعل الغي –علي علي سليمان، دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري  -2

 .781، ص 9117عات اجلامعية، ، ديوان املطبو 82الطبعة      
 .907سعيد مقدم، املرجع السابق، ص  -3
 .770منذر الفضل، املرجع السابق، ص  -4
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سواء كنا أمام مسؤولية  به على املسؤول يقضى مبلغ من النقود"ويعرف التعويض النقدي بأنه  
 .1"تقصيية أوعقدية 

يكون جابرا أن  بشرط للمضرورع مبلغ من النقود يتوىل القاري تقديره ويدف"كما يعرف بأنه  
 .2"ترريته هالغاية من للمضرورللضرر، وميكن القول بأن التعويض النقدي هو مبلغ من املال يدفع 

 .التعويض النقدي يفالقاعدة املستقرة يف القانون اإلداري ه         

ا يعادل اإلصالح املايل املخصص للضحية من قبل القاري يت  منحه مب أووالتعويض النقدي  
مدى  اأقساط، وقد يكون مرتبيدفع على  أوويدفع يف صورة مبلغ مرة واحدة،  والفوائد، األررار
 .3احلياة

يعني القاري طريقة للتعويض "من القانون املدين اجلزائري بقوهلا  927/9وهذا ما قررته املادة        
مرتبا، وجيوز يف هاتني  يراداإيكون أن  التعويض مقسطا كما يصحيكون أن  تبعا للظروف، ويصح

 ".تأمينااحلالتني إلزام املدين بأن يقدر 

بني احلالتني للتعويض النقدي، فالتعويض على مرتب إيراد مدى احلياة يدفع على وهناك فارق  
شكل أقساط حتدد مددها، ولكن ال يعرف عددها ألن اإليراد يدفع مادام صاحبه على قيد احلياة 

فيدفع على شكل أقساط حتدد مددها ويعني  ،التعويض املقسط لفرتة حمدودةأما  .هوال ينقطع إال مبوت
 .4خر قسط منهادفع آبفاء التعويض يدها، ويت  استعد

                                                   
 .10نصي صبار لفته، املرجع السابق، ص  -1
 . 978، ص 7897، دار الفكر العريب، -دراسة مقارنة -صالل حسني علي اجلبوري، تعويض الضرر األديب يف املسؤولية املدنية -2
 .798علي علي سليمان، املرجع السابق، ص  -:أنظر -3

-  «  La réparation financière allouée à une victime par le juge est effectuée «  par équivalent » 
(versement de dommage et intérêts soit en une seule fois, soit périodiquement dans le cadre de 
rente viagère) »: Patrick FRAISSEIX, Droit administratif, Ellipses, 2002, p 234.  

 .921صالل حسني علي اجلبوري، املرجع السابق، ص  -4
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على  حاليا إىل التعويض يف شكل رأمسالفإن القضاء اإلداري يتجه  ،غي أنه على ما يبدو
يعترب فيها التعويض يف شكل دخل  اليت 2، باستثناء بعض احلاالت1األررار مهما كانت طبيعتها

 .3مفهرس الوسيلة الوحيدة لضمان التعويض الكامل الضرر

عها يت  خصمه من املبالغ اليت تدفأن  على ،4حيدد تعويضا مؤقتأن  أيضا  ويستطيع القاري
 .5لتوحيد التعويض النهائيوهذا  ،اإلدارة

التعويض النقدي أن  ولية اإلدارية جندىل خمتلف التطبيقات القضائية يف جمال املسؤ وإذا نظرنا إ
التعويضات املمنوحة يف إطار نزع امللكية من أجل  ميكن اإلشارة إىل وكمثال على ذلك. هو الغالب

تعويض  اقرتاحمن ذات القانون تربز إمكانية  75املادة أن  بالرغ  من .6احملددة قانوناو  املنفعة العامة

                                                   
.922، ص 7887، 9، جملة جملس الدولة، عدد(م رد وزير الدفاع الوطي .قضية عائلة ب) ، 7889/ 99/81جملس الدولة،  - 1  

    
 C.E F, 12/06/1981, Centre hospitalilier de Lisieux, Rec. p 262, G.A.J.A, p 395.   2 -  

 .757احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -: أنظر  -3
-«  C’est en faveur de cette dernière solution (d’un capital) qu’il avait marqué sa préférence en 
période d’inflation car elle permettait à la victime de se mettre a l’abri de l’érosion monétaire, et 
c’est habituellement elle qui s’impose pour les dommages causés aux biens (sauf en cas de 
dommage continu que l’on s’efforce de faire cesser par le jeu précisément d’une rente). 
Cependant le juge retiendra plus volontiers le système de la rente lorsque le montant de 
l’indemnité n’y pas fixé de manière définitive en raison du caractère éventuellement évolutif du 
dommage, comme c’est souvent le cas lorsqu’il atteint  les jeunes enfants la rente ne comporte 
d’ailleurs plus d’inconvénients depuis que le juge à admet, en 1981, par souci d’équité son 
indexation (CE 12 juin 1981, centre hospitalier de Lisieuxr,Rec. p 262):Gilles DARCY, op.cit, 
p 142-143.                                                                                                                                          

، املتعلق بدعاوى التعويضات املدنية للدولة واجلماعات احمللية وبعض95/97/9125، املؤرخ يف 25/02من األمر رق   80أنظر املادة  -  4  
.                                                              71/97/9125، مؤرخة يف 82ج، عدد.ج.ر.املؤسسات العمومية، ج      

5- «  juge peut fixer une indemnité provisionnelle qui viendra en déduction de celle qui sera 
accordée par l’administration lors de la consolidation définitive »:Charles DEBBACH, op.cit,   
p 599.                                                                                                                                                   

، مؤرخة يف 79عدد  ج، .ج.ر.، حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، ج72/87/9119، املؤرخ يف 19/99القانون رق   -6
 .9119ماي  80



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
90 

من املرسوم التنفيذي رق   27املادة  أكدته كذلك عيي حيل حمل التعويض النقدي وهو ما
يقرتح أن  ، غي أنه ميكنبالعملة الوطنيةحتدد التعويضات نقدا و " تنص على يتال .12/9011

تعدل عن دفع أن  ميكن السلطة نازعة امللكية  اإلطارتعويض عيي بدال عن التعويض نقدا، ويف هذا 
 أواملهي املنزوعة ملكيتها  االستعمالالسكنية ذات  التإسكان مستأجري احمل بإعادةالتعويض وتقوم 

فإن  ،املادة فطبقا هلذه ،"الصناعيني املطرودين حمالت معادلةشاغليها وتعرض على التجار واحلرفيني و 
 االستعمالطار إعادة إسكان مستأجري احملالت السكنية ذات خاصة يف إالتعويض العيي ممكن 

كثية عن التعويض النقدي نتيجة اخلسارة اليت   ال يعفي يف أحيان العيي يضهذا التعو أن  املهي، إال
، وهو ما نستنتجه من قرار اجمللس األعلى املؤرخ االنتفاعنتيجة احلرمان من  تهباملنزوع ملكي قد تلحق

ح .م السيد أن  يف واليت تتلخص وقائعها :2ح.يف قضية بلدية تيزي وزو رد م 97/97/9109يف 
املتمثلة يف حمل جتاري، وقد مت منحه حمال بديال داخل منطقة حضرية جديدة يتوفر يته، و ملكنزعت 

 .على مزايا مؤكدة ويعوض احملل القدمي تعويضا كامال

له اجمللس القضائي  استجابوهو ما  ،ح طالبا مبلغ تعويض. الطعن من طرف السيد م مت
القرار املؤيد من طرف اجمللس األعلى  ، وهودج 95.888.88حدد مبلغ التعويض ب  أينباجلزائر 
ومما جاء يف تسبيبه أنه إذا كان العرض املقدم ملن نزعت ملكيته املتمثل يف منحه حمال بديال يف  آنذاك

فإن من نزعت  ، يتوفر على مزايا مؤكدة ويعوض احملل القدمي تعويضا كامالمنطقة حضرية جديدة 
   .حلقه من خسارة جراء فقدانه مبالغ اإلجيار صلح ماملكيته له احلق يف احلصول على تعويضات ت

ادة ـــدي وإن مل يكن الطريق األكثر مالئمة إلعـــالتعويض النقأن  الل كل هذاـفيالحظ من خ         
 إال  ،الكامل للضرر اجلربىل احلالة اليت كان عليها قبل حدوث الضرر، وبالتايل ال يتحقق معه إاملتضرر 

دي يف الكثي من  ــــــعويض غي النقــــــوالت وبة اللجوء إىل التعويض العييـــــا أمام صعـــشيوع أنه األكثرإال 
                                                   

 حيدد القواعد املتعلقة بنزع    الذي ،99-19، حيدد كيفيات تطبيق القانون رق  9112/يوليو/72، املؤرخ يف 901-12املرسوم التنفيذي رق   -1
 . 9112غشت  89مؤرخة يف  ،51ج، عدد.ج.ر.ج امللكية من أجل املنفعة العمومية،    

 . 907ص  ،9118 ،89، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد78177، ملف رق  97/97/9109 على، الغرفة اإلدارية،اجمللس األ -2
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العيي للتعويض  األشكال املتعددةأن  يء، كماشكل حمل   حتلأن  النقود ميكنهاأن  باعتبار ،احلاالت
هو  فسه، ويبقى اإلصالحتتباين فيما بينها من وجهة النظر اخلاصة بدرجة تأثي ذلك على الضرر ن

                                                                                                                                                                                                                              . 1إصالح املنشود لكل اهلدف
اإلصالح يعي إفساح  وإمناواإلصالح يف حد ذاته ال يعي بأي شكل من األشكال إزالته،         

فالنقود تسمح له باحلصول على تررية  ،اجملال للضحية للحصول على ما يعادل ويوازي ما فقده
 2.معنوية أوذات طبيعة مادية 

 .التعويض غير النقدي: ثانيا 

  ،لتعويض العيي والتعويض النقدي أمام القاريمن التعويض هو الوسط بني اإن هذا النوع  
كما أنه ال حيك  بتعويض نقدي يتوىل ،إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضررعادة احلال فهو ال حيك  بإ

القاري بأداء أمر معني على سبيل التعويض تلجأ تقديره بشكل يكافئ الضرر الواقع، وإمنا هنا حيك  
حيصل أن  رو النقدي، وقد يكون من مصلحة املضر ند تعذر احلك  بالتعويض العيي و احملاك  عإليه 

على الشيء الذي أصابه  حيصلأن  مبثل هذا التعويض عندما يرى أنه ال يستطيع بالتعويض النقدي
 .3الشرف أو االجتماعيسيما يف األررار األدبية اليت متس السمعة و املركز الضرر، ال

وبعبارة  التعويض، أمر معني على سبيل بأداءتأمر احملكمة أن نقدي اللتعويض غي فيقصد با 
 .4الضرر غي احلك  بالنقود أخرى يف صورة إجراء آخر مناسب إلزالة

 من القانون 927وجيوز طبقا للقانون اجلزائري، احلك  هبذا النوع من التعويض إذ تنص املادة  

                                                   
 .22حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص  -1 
، 87، العدد 77اجمللد ، والقانوينة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية -دراسة مقارنة-فواز صاحل، التعويض عن الضرر األديب الناج  عن جرم  -2

 .709، ص 7881
 .972صالل حسني علي اجلبوري، املرجع السابق، ص -3
 .22حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص  -4



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
92 

يأمر وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل  أن جيوز للقاري" املدين على أنه  
 .1"بالفعل غي املشروع

التعويض مبقابل غي نقدي ال أن  2هناك من يرىف .ويثور التساؤل عن طبيعة هذا التعويض     
والذي يكون اهلدف منه تأكيد املنفعة  ،يكون سوى صنف من أصناف التعويض العيي

ويعد  ،نفسه الضرر ت التعويض مبقابل غي النقدي تدور يف مصدرللمتضرر، وذلك ألن إجراءا
، فضال عن كونه جمرد أكثر منفعة للمتضرر من الناحية العملية –وفقا هلذا  –املقابل غي النقدي 

التعويض : نوعني على سوىالتعويض ال يكون أن  ووفقا هلذا الرأي جند .إجراء للتعويض العيي
 . الفائدةويكون التمييز بني التعويض العيي والتعويض غي النقدي عدمي التعويض النقدي،العيي و 

على عني أخرى مماثلة  أو –بإصالحه  –ينصب على عني الشيء  أن مافالتعويض العيي هنا إ
وبناء عليه  .هلذا الشيء، فاملقصود دائما يف هذا التعويض، ووفقا هلذا الرأي شيء آخر غي النقود

زالته، فحيث إوالتعويض النقدي إما ينصب يف حمور الضرر و ة بني التعويض العيي فإن معيار التفرق
أما إذا كان .فإننا نكون أمام تعويض عيي أيا كانت صورة ،ميكن الوصول إىل ذلك بغي نقود

فإن احلك  بأداء مبلغ من النقود يكون  ،ذلك مستحيال كما يف حالة التعويض عن الضرر األديب
يكون أن  العيي بل احلك  بالنقود يف هذه احلالة ميثل منفعة كبية للمتضرر من مؤهال للتعويض

 .جمرد تعويض عيي

التعويض غي النقدي إمنا هو وسط بني التعويض أن  من الفقهاء يؤكد 3البعض اآلخرأن  بيد     
ل وقوع اخلطأ بل النقدي والتعويض العيي، فال هو بالعني ألنه ال يعيد احلالة إىل ما كانت عليه قب

ما تقتضيه  بذلك قد يكون أنسبوهو  .هو بالنقدي ألنه ليس مقدرا بالنقودال و ، يعيد مثلها

                                                   
 .902-901سعيد مقدم، املرجع السابق، ص  -1

.22الديب، املرجع السابق، ص نقال عن حممود عبد الرحي   –أخذ بوجهة النظر هذه، إبراهي  الدسوقي أبو الليل    -2  
، وكذلك كل من27نقال عن حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص  –منه  جالل العدوى، وحممود عبد الرحي  الديب      -3  

. 22نقال عن نصي صبار لفته، املرجع السابق، ص – (  Esmein )منه  أمسان ، و (عيي ، نقدي، غي نقدي ) التعويض إىل ثالثة أنواع    
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احملدقة، إذ ال يستطيع  االقتصادية، كما هو احلال يف فرتات األزمات الظروف يف بعض األحيان
أنه تعويض، هذا  الذي أصابه الضرر باملبلغ الذي يدفع له على الشيءحيصل على مثل أن  املضرور

عن وذلك  ،فضال عن التعويض غي النقدي للقضاء احلك  بالتعويض النقدي،أن  فضال على
يلجأ أن  التعويض غي  النقديأن  وغالب الظن ،هارب األررار اليت ال يكفي التعويض غي النقدي جل

 ولو كان التعويض إليه القاري إذا كان التعويض النقدي ال يكفي املتضرر تعويضا كافيا جمزيا حىت
ممكنا إذ قد يكون التعويض غي النقدي هو األنسب  –الذي يعي حمو الضرر و إزالته  –العيي 

 .األكثر  نفعا للمتضررو 

خر غي مبلغ من النقود مبقابل غي نقدي يشتمل على شيء آ فإن التعويض ،على ذلك وبناء
 . لوصول إىل حد إزالة الضرردون ا

أي  ،العيي ليس سوى تعويض غي نقدي إىل أنه إذا كان التعويضلص يف النهاية وخن
وقد  ،بالرترية العينية، فإن هذه الرترية قد تكون عيناما يسمى  أو آخر غي النقود التعويض بشيء

 .1د الفرق بينهما على حنو ما ذكرنوجأن  وهو ما كان لزاما علينا ،تكون مبقابل غي نقدي

حيث يكون هذا احلك  ، لمضرورل إرراءقدي احلك  مببلغ رمزي ومن قبيل التعويض غي الن
ال يعي تعويضا  ار مبلغو فمنح املضر  .ذا طابع أديب الغرض منه تررية للمضرور وختفيف الضرر األديب

 .وإمنا يعي استنكارا قضائيا للفعل غي املشروع ،نقديا

وهذا النوع  .ك  على نفقتهشر احلبنيكون التعويض غي النقدي هو احلك  على املسؤول وقد 
حيث حيك  القاري بنشر احلك  على نفقة احملكوم  جيد جماله يف حالة القذف والسب،من التعويض 

سبا لتعويض  أو افرتاءيذكر يف احلك  بأن ما وقع من احملكوم عليه يعد  أون يشي أيكتفي ب أوعليه، 
 .املقذوف يف حقه عن الضرر األديب الذي أصابه

                                                   
 .ومايليها 22أنظر، حممود عبد الرحي  الديب، املرجع السابق، ص  -1
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ففي بعض احلاالت يكتفي . النقدي يف شكل احلك  مبصروفاتالتعويض غي  وقد يكون
تررية  ذلك احلك  يشكل أن عليه مبصروفات الدعوى باعتبار ىاملدع بإلزاماملضرور باحلك  الصادر 

تررية  االعتذارففي كثي من األحيان يشكل  .االعتذاروقد يأخذ التعويض غي النقدي صورة . له
 .1به من أمل ومتنحه نوعا من الرترية يشعر فف عنه مار، ختو لدى املضر 

 االعتذارمن يذهب إىل اعتبار األمر بنشر احلك  وإذاعته وكذا  2هناك من الشراحأن  على
إليه أثناء حديثنا عن  متت اإلشارةنقدي، وهو ما  غي اوليس تعويض معنوي مبثابة تعويض عيي

 .3التعويض العيي

الطرق  أوصالح هو املبتغى دائما لكل تعويض، ولكن ما هي السبل فإن اإل ،هو معلوموكما 
 :فيما يلي لههذا ما يت  التعرض  املتاحة أمام املتضرر حلصوله على هذا التعويض؟

 :المطلب الثاني

 .اإلداري كيفية المطالبة بالتعويض أمام القضاء               

وسيلة قانونية اإلدارة بأخطائها عن طريق تت  الرقابة القضائية على األررار اليت تسببها  
يستعملها الضحايا ملصلحته  يف اللجوء إىل القضاء من أجل احلصول على التعويض عن الضرر 

دعوى  أو ،دعوى القضاء الكامل أو، 4املدنية هذه الوسيلة هي دعوى املسؤولية .الناشئ
 .التعويض

                                                   
 .979-978أنظر، صالل حسني علي اجلبوري، املرجع السابق، ص  -1

(. 87اهلامش رق  ) من هذه املذكرة  02أنظر، الصفحة   -2  
.وما يليها من هذه املذكرة  21أنظر، الصفحة   -3  

 .755السابق، ص  احلسن كفيف، املرجع -4
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وهي بذلك أمر معنوي ليس هلا  ،لقضاءإىل ا االلتجاءالدعوى هي احلق يف أن  اعتباروعلى 
اإلجرائية اليت يطرح هبا ة اليت تتمثل يف األعمال موإمنا تدل عليها إجراءات اخلصو  ا،ملموس اواقع

  (  األول فرعال) فإن ذلك يدعو إىل التطرق ملفهوم دعوى التعويض  ،1دعاءه على القضاءاملدعي إ
 .( الثاينفرع ال) القضاء  اموشروط قبوهلا أم

 :لو الفرع األ

 .مفهوم دعوى التعويض

داري إىل تفسي قرار هي الدعوى اليت ال هتدف إ املسؤولية املدنيةدعوى  أودعوى التعويض 
بل يهدف صاحبها  ،2إلغائها أوتقدير مشروعية قرارات السلطة اإلدارية  أو ،مقرر قضائي أو

 ،(أوال) بتعريفهاالقيام  سنحاولوللتعرف على هذه الدعوى بصورة وارحة  للحصول على التعويض،
 .(ثالثا )  اإلدارية األخرى دعاويالإىل جانب مكانتها بني  ،(ثانيا ) وبيان خصائصها

 .تعريف دعوى التعويض: الأو 

ىل القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من إ األشخاصفعها أحد بأهنا الدعوى اليت ير " تعرف 
 .3"ررر نتيجة تصرف اإلدارة

 

 

                                                   
 .29، ص 7885، 89أنور طلبة، دعوى التعويض، املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة  - 1
 .912، ص 7897سعيد بوعلي، حتت إشراف مولود ديدان، املنازعات اإلدارية يف ظل القانون اجلزائري، دار بلقيس،  -2
 .227، ص 7897، دار هومة، -نقدية ومقارنة دراسة حتليلية  -عادل بوعمران، دروس يف املنازعات اإلدارية  -3
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ها أصحاب الصفة واملصلحة أمام دعوى القضائية الذاتية اليت حيركال بأهنا" وتعرف كذلك         
عليها قانونا للمطالبة بالتعويض  اإلجراءات املنصوصقا للشكليات و اجلهات القضائية املختصة طب

 .1"ملشروع وغي املشروع حسب احلالةحقوقه  بفعل النشاط اإلداري اعن األررار اليت أصابت 

يت حيركها هي الدعوى القضائية الذاتية ال"  بأهنا 2عرفها كذلك الدكتور عمار عوابدي كما
اإلجراءات ت و املصلحة، أمام اجلهات القضائية املختصة وطبقا للشكلياويرفعها أصحاب الصفة و 
ل األررار اليت أصابت حقوقه  بفع إلصالحالعادل الالزم ويض الكامل و املقررة قانونا للمطالبة بالتع

  ."قضاء احلقوق ىدعاو القضاء الكامل وأهنا من  ىدعاو النشاط اإلداري الضار، كما متتاز بأهنا من 

خصائص متتاز هبا مقارنة  أودعوى التعويض هلا مميزات أن  فيويفه  مما تقدم من تعار 
 .القضائية األخرى ىدعاو البنظياهتا من 

 .خصائصها: ثانيا 

ة خلصائص تؤدي عملية التعرف عليها إىل الزيادة يف معرفتتس  دعوى التعويض مبجموعة من ا
تنظيمها  عملية التعرف عليها إىل تسهيل وتوريح ،كما تؤديماهيتها بصورة أكثر دقة ووروحا

 .وعملية تطبيقها بصورة صحيحة وسليمة

دعوى قضائية، وأهنا دعوى ذاتية وشخصية، وأهنا  أهناأبرز خصائص دعوى التعويض ومن 
 .قضاء احلقوق ىدعاو القضاء الكامل، وأهنا من  ىدعاو من 

دعوى التعويض اإلدارية الطبيعة  اكتسبت: دعوى التعويض اإلدارية دعوى قضائية - أ
القضائية لدعوى الطبيعة واخلاصية  لىنذ أمد طويل وقدمي، ويرتتب عمالقضائية 

                                                   
، كلية احلقوق، –تيزي وزو  –عمر بوجادي ، اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر، رسالة دكتوراه دولة يف القانون، جامعة مولودة معمري  -1

 .917، ص 7899
.  755عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  - 2
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ظل  اإلداري أهنا تتميز وختتلف عن كل فكرة القرار السابق وفكرة الت التعويض اإلدارية
أن  ثانيا التعويض يرتتب عن الطبيعة القضائية لدعوىو . باعتبارها تظلمات إدارية

تتحرك وترفع وتقبل ويفصل فيها يف نطاق الشكليات واإلجراءات القضائية املقررة 
القضاء اإلداري أن  على. جهة قضائية خمتصة هي احملكمة اإلدارية أماموترفع  ،1قانونا

 .2تطورها هو الذي ساه  يف
 ىدعاو الكما تعترب دعوى التعريف من : شخصية -دعوى التعويض دعوى ذاتية - ب

مركز  أوال تتحرك وتنعقد على أساس حق أو الشخصية، على أساس أهنا  -الذاتية
وتستهدف حتقيق مصلحة شخصية وذاتية تتمثل يف  ،قانوين شخصي وذايت لرافعها

ية شخصية وذاتية للتعويض عن األررار معنو  أومكاسب مادية  أوحتقيق مزايا وفوائد 
وتعترب . املعنوية اليت أصابت احلقوق واملراكز القانونية والشخصية لرافعها أواملادية 

صاحبة النشاط  اجلهات اإلداريةا هتاج  السلطات و دعوى التعويض كذلك ثالثا ألهن
، عكس اراإلداري الض على ال تنصب كلية النشاط، و الضارغي املشروع و  اإلداري 

 .دعوى اإللغاء

   وينج  عن الطبيعة الذاتية والشخصية لدعوى التعويض هذه العديد من النتائج         
التشدد والتضييق يف مفهوم شرط الصفة واملصلحة لرفع وقبول دعوى  أمهها ،القانونية واآلثار

 ،قانوين مركز أوورعية قانونية  أويكون للشخص جمرد حالة أن  حيث ال يكف ،التعويض
ذلك مصلحة جدية  إدارية رارة لتكون وتنعقد له بعدومس بفعل أعمال  ،اعتداءويقع عليه 

وحالة ومباشرة وشخصية ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعويض أمام اجلهات القضائية 
وإمنا يتطلب  ،كما هو احلال يف مفهوم شرط الصفة واملصلحة يف دعوى اإللغاء  ،املختصة

يكون الشخص صاحب حق أن  دعوى التعويضط املصلحة والصفة لقبول لوجود وحتقق شر 
                                                   

 .752-751عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  -1
 .752احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -2
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شخصي مكتسب معلوم ومقرر له احلماية القانونية والقضائية بصورة مسبقة يف النظام القانوين 
تنعقد اعتقد بفعل النشاط اإلداري الضار، ف أوويقع عليه بعد ذلك مس  .للدولة النافذة

القضائية رفع وقبول دعوى التعويض أمام اجلهات  الصفة يفوتتحقق له عندئذ املصلحة و 
واحلك  بالتعويض الكامل والعادل الالزم إلصالح األررار اليت أصابت  للمطالبة،املختصة 

إعطاء سلطات  ،هذه اخلاصية لدعوى التعويض لىكما يرتتب ع  .حقوقه الشخصية املكتسبة
كشف عن مدى وجود احلقوق واسعة للقاري املختص بالنظر والفصل يف دعوى التعويض لل

 .1والعمل على إصالح األررار اليت تصيبها وتأكيدها،الشخصية املكتسبة 

فالقضاء الكامل هو قضاء شخصي : القضاء الكامل دعاوىدعوى التعويض من   -ج
يطالب فيه املدعي خصمه حبق شخصي ويكون للقاري عند حبثه للنزاع سلطات كاملة يف 

بل يرتتب  ،على حبث مشروعية العمل موروع النزاع اختصاصهاخلصوص إذ ال يقتصر هذا 
يف دعوى التعويض من حيث تتعدد سلطات القاري  ،2عليه مجيع النتائج القانونية واملالية

الكشف من مدى وجود احلق الشخصي لرفع دعوى التعويض، وسلطة سلطة البحث و 
 مث سلطة تقدير نسبة الضرر إلداري،البحث كما إذا كان قد أصاب هذا احلق بفعل النشاط ا

فسلطات القاري يف . صالح الضررالتعويض الكامل والعادل الالزم إل وسلطة مقدار
وفقا ملنطق  القضاء الكامل ىدعاو ولذلك كانت هذه الدعوى من  ،متعددة وواسعةالتعويض 

 ىدعاو اليف عملية تصنيف والذي يعتمد ، اإلدارية دعاوىللوأساس التقسي  التقليدي 
 .3دارية على أساس مدى حج  سلطات القاري املختص يف الدعوىاإل

                                                   
 .750عمار عوابدي،  املرجع السابق، ص  -1
 .758، ص 7882 منشورات احلليب احلقوقية، ،89حمي الدين القيسي، القانون اإلداري العام، الطبعة  -2
 .751عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  -3
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           فهي تستند إىل حق شخصي مكتسب : قضاء الحقوق اوىدعدعوى التعويض من    -د         
ترتبط بوجود أن  وتسعى حلماية و الدفاع عنه بالوسائل القانونية رد تصرفات اإلدارية الضارة دون

 .1قرار إداري

    االعتبار،يرتتب على هذه اخلاصية والطبيعة لدعوى التعويض عدة نتائج جيب أخذها بعني و         
يف ورع وتطبيق الشكليات واإلجراءات القضائية املتعلقة وأه  هذه النتائج حتمية التشدد والدقة 

صية بدعوى التعويض لتوفر الضمانات الالزمة لفاعلية وجدية دعوى التعويض يف محاية احلقوق الشخ
كما ينج  عن هذه الطبيعة   .الضارةاألعمال اإلدارية غي املشروعة و  اعتداءاتاملكتسبة من 

محاية يتمكن من سلطات كاملة ليقدر و  حتمية ومنطقية إعطاء قاري دعوى التعويض ،واخلاصية
لية تطبيق عماإلداري الضار من خالل إصالح األررار بفعل النشاط احلقوق الشخصية املكتسبة و 

كوهنا عن طبيعة وخاصية دعوى التعويض اإلدارية من حيث   أيضا، وينج  عوى التعويض اإلداريةد
وتتطابق مع مدد تقادم احلقوق اليت ترتبط  ىتتساو مدد تقادم دعوى التعويض أن  من دعوى احلقوق

وتتصل بدعوى التعويض أي تتقادم دعوى التعويض عدد تقادم احلق الذي حتميه دعوى التعويض 
 .هذه

هبا يف حالة  االلتزامو  احرتامها،هذه هي أه  خصائص دعوى التعويض اإلدارية اليت جيب  
ة تطبيقها قضائيا وبواسطة بواسطة عملي أوالتعرض ملعاجلة دعوى التعويض بواسطة عملية التنظي  

 .2البحث العلمي عمليات

 

 

                                                   
 .752احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -1
 .718ظر، عمار عوابدي، املرجع السابق، ص أن -2
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 .اإلدارية األخرى لدعاوىلمكانتها بالنسبة : ثالثا

مبعىن آخر  ،اإلدارية قيمة ىدعاو الدعوى التعويض من أكثر  اعتباركانة يف تظهر هذه امل 
دعوى التعويض هي الدعوى اليت تثمن بقيمة معينة من خالهلا ميكن وزن مدى قيمة أن  ميكن القول

 .1الضرراحلق املعتدي عليه بإجبار اإلدارة على القيام جبرب 

وتطبيق لكوهنا دعوى شخصية ذاتية  ممارسة الدعاوىأكثر دعوى التعويض من  كما تعد -
 .2قضاء احلقوق دعاوىومن 

                                                                                                                                               اإلدارية األخرى وفقا للتقسيمات  ىدعاو الوحتتل هذه الدعوى اإلدارية مكانة بارزة بني  -
دعوى املسؤولية اإلدارية من  أوذا تعترب دعوى التعويض كهو اإلدارية،  ىدعاو للملختلفة ا

اإلدارية القائ  على  ىدعاو للالتقسي  التقليدي وأساس   قدعاوى القضاء الكامل وفقا ملنط
 ىاو دعالكما تعترب دعوى التعويض من   .أساس مدى حج  سلطات القاري يف الدعوى

اإلدارية القائ  على  ىدعاو الق وأساس التقسي  احلديث ا ملنطالشخصية الذاتية تطبيق
الدعوى، وكذا طبيعة اهلدف  هأساس طبيعة املركز القانوين الذي تتحرك وتقبل على أساس

قضاء احلقوق تطبيقا  ىدعاو دعوى التعويض من  كذلك تعد.الذي تستهدفه الدعوى
الذي يستند إىل أساس التقسي  التقليدي والتقسي  احلديث  املختلط أوللتقسي  املركب 

 .3اإلدارية ىدعاو المعا يف عملية تقسي  وتصنيف 
 
 
 

                                                   
 .912، املرجع السابق، ص بوجادي عمر -1
 .222عادل بوعمران، املرجع السابق، ص  -2
 .719عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  -3
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 : الفرع الثاني

 .دعوى التعويض  شروط قبول

ىل مشرتكة مع و فاأل .(ثانيا)  خاصة اوشروط ،(أوال )  عامة اتتطلب دعوى التعويض شروط 
يف املنازعات  دعاوىالالثانية متيزها عن شروط قبول  أن حني بقية شروط قبول الدعوى العادية، يف

 :، وذلك على الشكل التايلالعادية

 .الشروط العامة: الأو 

سها من حيث وجه عام، بعضها يتعلق بالعريضة نفب دعاوىالب توافرها يف جيوهي شروط         
 .تعلق باملدعييالبعض اآلخر الشكليات املشروطة فيها، و بيانات و ال

 ( :بيانات العريضة) الشروط المتعلقة بالعريضة  - أ

مل على مجلة من الشروط تتشأن  يتعني ،الدعوى مقبولة شكال افتتاحكون عريضة لكي ت    
حيث تنص املادة  ،ون اإلجراءات املدنية واإلداريةقانمن  091و095 نيأشارت إليها املادت

رفع أمام احملكمة اإلدارية بعريضة موقعة ت ،أدناه 072مع مراعاة أحكام املادة " نه على أ 095
الدعوى البيانات  افتتاحتتضمن عريضة أن  جيب"فقد نصت على أنه  091أما املادة  ."من حمام
 .1"من هذا القانون  95عليها يف املادة  املنصوص

                                                   
 :يانات التاليةجيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى حتت طائلة عدم قبوهلا شكال الب" إ على أنه .م . من ق إ  95تنص املادة  -1

 .اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى -
 .اس  ولقب املدعى عليه وموطنه -
 .اس  ولقب وموطن املدعى عليه، فإن مل يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -
 .اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثلة القانوين أو اإلتفاقي -
 .ئع و الطلبات اليت تؤسس عليها الدعوىعررا موجزا للوقا -
 .اإلشارة عند االقتضاء إىل املستندات و الوثائق املؤيدة للدعوى -
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 :ميكن استخالص هذه الشروط كاآليت  هنامن  انطالقا              

لك ألن األصل يف اإلجراءات وخاصة إجراءات الدعوى ذ: عريضة مكتوبةالتكون أن  -9
تلك اليت تأخذ  وإمنا ،والكتابة اليت يعتد هبا ليست أي كتابة .تكون مكتوبةأن  اإلدارية

شكل عريضة تودع لدى أمانة الضبط مقابل وصل يثبت تسجيلها يف سجالت 
 فإن ومن مث .بعد دفع الرسوم القضائية مامل ينص القانون على خالف ذلك دعاوىال
 .الدعوى افتتاحتتضمن البيانات والشروط املعروفة يف عرائض  جيب أن عريضةال

يف هوية وتتمثل هذه البيانات : ةمأن تتضمن العريضة جميع بيانات أطراف الخصو  -7
 االجتماعيومقره  ،اإلشارة إىل تسمية الشخص املعنوياألطراف، موطن اخلصوم، و 

اخلص  يف هذه الدعوى يتمثل يف شخص معنوي هو خاصة وأن  ،ممثلة القانوين صفةو 
 .اإلدارة مما يتطلب حتديده بصفة كافية

عررا موجزا  أي تتضمن: أن تتضمن العريضة ملخص الموضوع ومستندات الطلب -2
حيدد أن  الوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى، وبالتايل على الضحيةللوقائع و الطلبات و 

 . املستندات اليت تثبت مسؤولية اإلدارةمبلغ التعويض، ويشي إىل يف عريضته
ن تتضمن العريضة ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى وعددا من أ -7

القضائي، وإعالهنا للخصوم  االختصاصحتديد وهذا من أجل : بعدد الخصوم النسخ
يف حالة تعدد اجلهات اإلدارية املسؤولة بغرض حضور املمثلني وإعداد وسائل الدفاع 

 .وتويل الرد
   ،اإلجراءات املدنية امللغى خالفا لقانون: 1أن تكون العريضة موقعة من محام ومؤرخة -5

 يازاممة اإلدارية من طرف حمام شرطا إلفقد أصبح شرط توقيع عريضة الطعن أمام احملك
اإلعفاء من ذلك قائما بالنسبة لإلدارة العامة املتمثلة يف اجلهات اإلدارية  إبقاءمع 

                                                   
 .ومايليها 718كفيف احلسن، املرجع السابق، ص -1
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ما اليت تنص على اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  072دة باملادة الوار 
أعاله من التمثيل  088األشخاص املعنوية املذكورة يف املادة و  الدولة تعفى:"يأيت

التدخل توقع العرائض ومذكرات التدخل  أوالدفاع  أوالوجويب مبحام يف اإلدعاء 
، من طرف املمثل أعالهليه  شار إباس  األشخاص امل أوالدولة  املقدمة باس 

 .1"القانوين

من قانون اإلجراءات  185حيث نصت املادة  ،ونفس األمر ينطبق أمام جملس الدولة      
الطعون ومذكرات اخلصوم حتت طائلة عدم قبوهلا على وجوب تقدمي العرائض و املدنية و اإلدارية 

اص املعنوية العامة املذكورة يف املادة رف حمام معتمد لدى جملس الدولة باستثناء األشخمن ط
 .2من نفس القانون 088

التمثيل الوجويب  اشرتاطاملشرع وإن كان يسعى من وراء أن  وجتدر املالحظة يف هذا الصدد     
ليس  ذلك أن إال ،االجتهادىل الرفع من مستوى أداء القضاء اإلداري ودع  لألفراد مبحام إ

قد جيعله  ئية وأتعاب احملامي، ماسيهق كاهله باملصاريف القضادوما يف صاحل املتقاري الذي 
إن قانون املساعدة القضائية ورغ  ذلك ف غي مضمونة النتائج،ج  عن خوض خصومة حي

من التعيني اجملاين  باالستفادةلألشخاص العاجزين عن حتمل تكاليف خدمات احملامني يسمح 
 .3حملام

 :الشروط المتعلقة بالمدعي - ب

املدعي يف الدعوى اإلدارية هو الشخص القانوين الذي يبادر باللجوء إىل القضاء طالبا إن     
 به حلقويف دعوى التعويض يطالب املدعي جبرب الضرر الذي  .حسب نوع الدعوى اإلدارية امعين احق

                                                   
 .79-78،ص  7898ملزيد من املعلومات، أنظر، حممد الصغي بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، -1
 .27ملزيد من املعلومات، أنظر، عمور سالمي، املرجع السابق، ص  -2
 .712احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -3
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ولقد ورع قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قاعدة عامة تسري على خمتلف  .جراء تصرف اإلدارة
وز ألي شخص ال جي:"على ما يأيت  92يف املادة اإلدارية حينما نص املدنية و  ىدعاو الالطعون و 

ي القاري تلقائيا انعدام يث ،ة يقرها القانونملتحم أو، وله مصلحة قائمة فةالتقاري مامل تكن له ص
ومن مث  ،"القانون ي تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشرتطهكما يث  عليه ىيف املدع أوالصفة يف املدعي 

وذلك على  .1األهليةالصفة واملصلحة و : الدعوى اإلدارية توافر فإنه يشرتط يف أشخاص اخلصومة يف
 :الشكل التايل 

احلق الشخصي  أوترفع دعوى التعويض من صاحب املركز القانوين الذايت أن  جيب أنه يتعو  :الصفة -9
الوصي عليه هذا بالنسبة لألفراد  أوالقي   أوين، وكيله القانو  أوبواسطة نائبه  أواملكتسب شخصيا، 

املختصة  يف السلطات اإلدارية أما الصفة .ه  يف دعوى التعويض اإلداريةاملدعي علي أواملدعني 
ري باس  لتقاللك الصفة القانونية اليت متعلى السلطات اإلدارية املختصة و  أوترفع من أن  فيجب

اليت ترفع من  القضائية ىدعاو للدارية يف الدولة مثل الوزارة بالنسبة الوظيفة اإلوحلساب اإلدارة العامة و 
املديرون العامون و على الواليات،  أواليت ترفع من  ىللدعاو على الدولة، والوالة بالنسبة  أو

على املؤسسات العامة  أوالقضائية اليت ترفع من  ىللدعاو ة بالنسبة يللمؤسسات العامة اإلدار 
 .2اإلدارية

                                      اليت يسعى  أوالفائدة اليت تعود على املدعي من رفع الدعوى أمام القضاء هي املنفعة و : مصلحةال -2
   احلصول على  أواإلستيثاق له  أواقتضائه  أوإىل حتقيقها، سواء كانت هذه الفائدة هي محاية حقه 

    .3أديب عنه أوتعويض مادي 

باملفهوم الضيق مسك ويت ،الشرط بالنسبة هلذه الدعوى هذا القضاء يتشدد يفبأن ويالحظ 
 ىدعاو اإلدارية إىل  دعاوىالوحىت ال تتحول  ،ترقى إىل مرتبة احلق املصلحة اليت أي ،للمصلحة

                                                   
 .977-972حممد الصغي بعلي، املرجع السابق، ص  -1
 .297عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  -2
 .57، ص 7881مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث، علي الشيخ ناصر املبارك، املصلحة يف دعوى اإللغاء، دراسة  -3
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، فإن القانون والقضاء يشرتطان القضائية األمر الذي يؤدي إىل اإلخالل حبسن سي الوظيفة ،شعبية
                      ويشرتط يف  ،املصلحة وبني موروع النزاع واخلصومةبني صاحب احلق و  ةومباشر  شخصية وجود رابطة

شخصية ومباشرة، قائمة  ومشروعةن تكون قانونية أ فال بد ،املصلحة عموما ما يشرتط يف الضرر
 .1على األقل حمتملة يقرها القانون أووحالة 

وإن كانت تعترب  ،األهلية ليست شرطا لقبول الدعوىأن  يالقضاء اإلدار  اعترب: األهلية -3
عدم توافر األهلية ال مينع من قبول الدعوى أن  ومعىن ذلك .شرطا لصحة إجراءات اخلصومة

يكون أن  الشخص يكون له احلق يف الدعوى دونأن  ولكن إجراءات اخلصومة تكون باطلة أي
إال كانت إجراءات الدعوى واسطة ممثل قانوين و اإلجراءات ب تتخذأن  وهنا جيب .أهال ملباشرهتا

تعلق بعدمي األهلية إذا مثله والده باجللسة وذلك بتقدميه حك  املوجيوز تصحيح العيب  ،باطلة
قيما على  وقام بتصحيح الدعوى وتوجيهها بصفتهوتعيينه قيما عليه  ،على ابنه اجملنون رباحلج
ءات الدعوى ألنه بزوال هذا العيب تصبح إجراءات ومن هذا فال ميكن الدفع ببطالن إجرا .ابنه

 .2التقاري صحيحة

وزارة الشباب الريارة  جملس الدولة حني فصله يف القضية املرفوعة من طرف اعتربوقد        
بأن : "81/87/78973بتاريخ  م.رد السيد ن املمثلة يف شخص مديرها احمللي لوالية الشلف

 أية وز للقاري وكذا األطراف إثارهتا يفمن النظام العام وجيالصفة واملصلحة وأهلية التقاري 
 ."مرحلة من مراحل الدعوى

 

 

                                                   
 .711احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -1
 .908 -921، ص 7899دار اخللدونية،  ،89، الطبعة-دراسة مقارنة -حسني فرجية، شرح املنازعات اإلدارية -2
 .977، فهرس 808918جملس الدولة، غي منشور، الغرفة األوىل، ملف رق   -3
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 .الشروط الخاصة: ثانيا

 ،القضاء الكامل ىدعاو املسؤولية كدعوى إدارية باعتبارها من  عوىوهي شروط خاصة بد  
 صاصاالختوهي تتمثل خصوصا يف شرطي . ىاألخر  ىدعاو الحبيث تنفرد هبا عن غيها من 

  موقف املشرع من القرار السابق والتظل  جيب إظهار ، كما (النوعي واإلقليمي) القضائي 
 .1األجل يف هذه الدعوىو 

 :النوعي االختصاص -أ

دارية هي جهات احملاك  اإلأن  على إلداريةقانون اإلجراءات املدنية وامن  088نصت املادة      
 املنازعاتل يف العام بالفص االختصاصأهنا صاحبة  أي ،املنازعات اإلداريةالوالية العامة يف 

جملس الدولة يف مجيع أمام  لالستئنافىل حبك  قابل أو بالفصل كدرجة ختتص  اإلدارية، إذ
 ااملؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري طرف أوالبلدية  أوالوالية  أوالقضايا اليت تكون الدولة 

 اعتمدهالنوعي للمحاك  اإلدارية الذي  االختصاصحديد فاملشرع كرس املعيار العضوي لت .فيها
من  82النوعي للغرف اإلدارية باجملالس القضائية املنصوص عليه يف املادة  االختصاصيف حتديد 
من  089أما املادة  .املعدل واملتم  قانون اإلجراءات املدنيةاملتضمن  957-11األمر رق  

فقرهتا  تنص يف حيث ،2للمحاك  اإلدارية ام الع االختصاصوحددت  فبينت 80/81قانون 
القضاء الكامل، إىل جانب  ىدعاو ل درجة بالنظر يف أو احملاك  اإلدارية ك اختصاصالثانية على 

إمكانية الطعن يف األحكام الصادرة عن احملاك  اإلدارية يف دعوى القضاء الكامل أمام جملس 
 .3الدولة

                                                   
 .728-711يف ، املرجع السابق، ص احلسن كف -1
 .78عمور سالمي، املرجع السابق، ص  -2
 .إ.م.إ.من ق 118.152.171.187أنظر املواد  -3
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، يكون من من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 089و 088خالفا ألحكام املادتني و     
 :احملاك  العادية املنازعات اآلتية اختصاص

 .خمالفات الطرق -

املنازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األررار النامجة عن  -
غة ومية ذات الصباملؤسسات العم أوالبلديات  أوحدى الواليات إل أومركبة تابعة للدولة، 

 .اإلدارية

فإنه ال خروج عن هذين النصني إال بنص صريح وهو  ،089و 088وبالنظر لنص املادتني     
القضاء العادي شأهنا شأن  اختصاصمن هذا القانون، أين يكون من  087احلال يف نص املادة 

الوالية و  لبلديةسواء كانت هذه األشخاص ذات الطبيعة اإلدارية إرافة لاألشخاص الطبيعيني 
رغ  تواجد هذه األشخاص املعنوية مما جيعل النزاع غي  مدعية عليها وتكون احملاك  العادية خمتصة

 .1إداري

 .اإلقليمي االختصاص -ب

يمي اإلقل االختصاص على أن من قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  082نصت املادة     
 املدعى من نفس القانون، وهو معيار موطن 20و 22 للمادتنيللمحاك  اإلدارية يتحدد طبقا 

مكان " اإلقليمي يتحدد طبقا لقاعدة  االختصاصفإن  ،هذا املعيار االعتبارأخذنا يف عليه، فإذا 
   087، فانطالقا من قراءة املادة ار خالف ذلك متاماألمأن  ، إال"وجود السلطة اإلدارية املسؤولة

لورع الضحية مراعاة منه " وقوع الفعل الضار " شرع أخذ مبعيار يتبني بأن امل من نفس القانون
 ىدعاو الأعاله، ترفع  082خالفا ألحكام املادة " من عبارة  ذلك نتجيستو  ،اليت تعررت للضرر

يف مادة تعويض الضرر  ومن رمن هذه املواد، "وجوبا أمام احملاك  اإلدارية يف املواد املبنية أدناه
                                                   

 .729، ص 7897كليك للنشر،   ،89، الطبعة87عادل بورياف، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلزء  -1
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اختصاصها مكان احملكمة اليت يقع يف دائرة  أمامفعل تقصيي  أوجنحة  أوالناج  عن جناية 
 .وقوع الفعل الضار

 االختصاصاإلقليمي للمحاك  اإلدارية من النظام العام مثله مثل  االختصاصويعترب      
عدة أثار ت عن ذلك، مما اإلجراءات املدنية القدمي الذي سكعلى خالف قانون  ،النوعي

اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  082ومن مث فإن املادة  .ضاء والفقهتفسيات لدى الق
اإلقليمي  واالختصاصالنوعي  االختصاص: " أن  فصلت يف املسألة حني نصت صراحة على

 .1"للمحاك  اإلدارية من النظام العام

 70دارية  إىل عدد احملاك  اإل ارتفع 99/9152وجتدر املالحظة أنه بصدور املرسوم التنفيذي    
 .املادة الثانية من هذا املرسوم حمملتهحمكمة على مستوى الرتاب الوطي وفق 

  االختصاص، واالرتباطمسأليت تنازع  االختصاصيثي اإلشكال أحيانا رمن شرط  ولكن ما    
 : ، وذلك على الشكل التايل اإلداريةع وفق قانون اإلجراءات املدنية و نظمه املشر  وهو ما

 :االختصاصمسألة تنازع  -1

 81-80من قانون  097و 092و 080يف املواد  االختصاصنظ  املشرع مسألة تنازع   
 :و التايلعلى النح

داريتني إىل اإلقليمي بني حمكمتني إ أوالنوعي  االختصاصيؤول الفصل يف حالة تنازع       
 االختصاصحالة تنازع كما خيتص هذا األخي بالفصل بكل غرفة جمتمعة يف   .جملس الدولة

من نفس القانون أنه يف حالة رفع  092ونصت املادة  .النوعي بني حمكمة إدارية وجملس الدولة

                                                   
 .701-700احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -1
 ، الذي حيدد  97/99/9110املؤرخ يف  251-10،يعدل املرسوم التنفيذي رق   77/85/7899، املؤرخ يف 915-99املرسوم التنفيذي رق   -2

 .77/85/7899، مؤرخة يف 71ج، عدد .ج.ر.، واملتعلق باحملاك  اإلدارية،ج28/85/9110، املؤرخ يف 87-10كيفيات تطبيق أحكام القانون 
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حييل ملف الدعوى يف جملس الدولة  اختصاصطلبات أمام حمكمة إدارية يرى رئيسها أهنا من 
اإلدارية  بتحديد احملكمة االختصاصلة أىل جملس الدولة الذي يفصل يف مسقرب اآلجال إأ

لس الدولة يف ويف كل احلاالت فإنه ينجر عن فصل جم .يف جزء منها أوبالفصل يف كل الطلبات 
اإلقليمي إحالة القضية أمام احملكمة املختصة اليت ال جيوز هلا  أوسواء النوعي  االختصاصمسألة 

 .االختصاصالقضاء بعدم 

 :االرتباطمسألة  -2

من  099ىل إ 081 من  عدة صور نصت عليها املوادات يفالطلب ارتباطنظ  املشرع مسألة   
 :وتتمثل يف 81.80قانون 

، يف حالة رفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية تتعلق بطلبات مستقلة ولكنها مرتبطة بعضها -9
حييل رئيس  ،جملس الدولة اختصاصىل البعض اآلخر يعود إيعود إىل اختصاصها و 

 .إىل جملس الدولةاحملكمة اإلدارية مجيع هذه الطلبات 
تتعلق بطلبات تكون يف  اختصاصهاىل ة دعوى تعود إياإلدار  احملكمة دما ترفع إىلعن -7

مام جملس الدولة وتعود نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة يف دعوى أخرى مرفوعة أ
 .حييل رئيس احملكمة اإلدارية تلك الطلبات إىل جملس الدولة الختصاصه،

احملكمة اإلدارية بالفصل يف الطلبات اليت تدخل  صاصاخت الصورة يف هوتتمثل هذ -2
رة اإلقليمي وأيضا يف الطلبات املرتبطة هبا اليت تدخل رمن دائ اختصاصهارمن 

 .قليمي حملكمة إدارية أخرىاإل االختصاص
وتدخل واحد بطلبات مستقلة ولكنها مرتبطة ن آ يف حالة إخطار حمكمتان إداريتان يف -7

يرفع رئيسا احملكمتني تلك الطلبات إىل رئيس  ،لكل منهما اإلقليمي االختصاصرمن 
جملس الدولة مع إخطار كل رئيس حمكمة إدارية الرئيس اآلخر بأمر اإلحالة ويتوىل 
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 أووحيدد احملكمة اإلدارية  ،ن ثبتتإ االرتباطة الفصل بأمر يف مسألة الدولرئيس جملس 
 .ة املختصة بالفصل يف هذه الطلباتاحملاك  اإلداري

املنصوص و  7و 7و 9الناجتة عن الصور رق  امر اإلحالة أو فنصت على  097أما املادة      
يرتتب عنها إرجاء الفصل يف اخلصومة  اليت 81.80من قانون  099و 081ادتني عليها يف امل

 .1وهي غي قابلة ألي طعن

  :يةالتظلم واألجل في رفع دعوى المسؤولالقرار السابق و  من المشرع موقف -ج  

  .الدعوىاألجل يف هذه التظل  و السابق و  القرار اشرتاطاملشرع قد ختلى أخيا عن أن  يبدو         

 : بالنسبة للقرار السابقف -9
حيث قصر هذا اإلجراء على  2إ.م.إ.من ق 091مبقتضى املادة  ذلكلقد حس  املشرع يف           

ى ملسم امسنيقرار األصلي اليل أصبح القرار السابق، و ، وبالتااإللغاء والتفسي وتقدير املشروعية ىدعاو 
هو القرار اإلداري املطعون فيه، خاصة  دعاوىاليف هذه  يرفقأن  القرار الذي جيبأن  واحد باعتبار

القرار السليب أن  وينتج عن ذلك .احملاك  اإلدارية أوأمام جملس الدولة وأن التظل  مل يعد شرطا سواء 
 ،إجراء التظل  مل يعد ذا قيمة قانونية اختيارن اإلدارة فيما بعد على افرتاض يصدر عأن  الذي ميكن

ة حىت يفإن هذا اإلجراء مل يعد شرطا يف دعوى املسؤول ،أعاله 091لمادة ل خالفةاملوبالتايل ومبفهوم 
 .يف هذه الدعوى مدى اشرتاطه أوولو كان يف تفسي القرار السابق 

قبل  االجتهادكد الطابع القضائي لنظام املسؤولية اإلدارية، حيث كان وهذا التوجه اجلديد يؤ       
، وخاصة إذا تعلق األمر باعتداء املسؤوليةسابق يف دعوى  ذلك ال يهت  كثيا بضرورة وجود قرار

                                                   
 .ومايليها 32المي، املرجع السابق، ص عمور س -1
 .إ.م.إ.ق 918املادة  ،أنظر -2
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من قبل يصرح بأن اإلدارة بتصرفها املادي تكون قد حددت موقفها  1مادي، حيث كان القضاء
 .ازع فيها دومنا حاجة إىل إصدار قرار بذلكصراحة يف املسالة املتن

 :بالنسبة إلجراء التظلم -7

فكرة التظل  إىل فكرة الصلح يف دعوى املسؤولية  جتاوزقد  7880 إصالحأن  شي إىلن 
التفسي و  ،اإللغاء دعاوىالقضاء الكامل وختلى عنه يف  ىدعاو حيث عم  املشرع نظام الصلح يف 

من قانون اإلجراءات املدنية   028للمادة  طبقا التظل فيها مبدئيا اليت أجاز  ،وتقدير املشروعية
اإلدارية، وإما أن يتظل   ةحيث أصبح املدعي خمي بني أن يرفع الدعوى مباشرة أمام احملكم ،واإلدارية

أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره،  87إداريا أما اجلهة مصدرة القرار، ويف كلتا احلالتني له ميعاد 
ويبدأ هذا  ،إذا سكتت اجلهة اإلدارية املتظل  أمامها عن الرد خالل شهرين عد مبثابة قرار بالرفضف

وله بعد ذلك شهرين لرفع الدعوى يبدأ سرياهنا من تاريخ انتهاء  ،تبليغ التظل  األجل من تاريخ
هنا من تاريخ تبليغ واليت يبدأ سريا ،فله شهرين لرفع الدعوىأما إذا أجابته صراحة  .الشهرين السابقني

حيث  ،وليس إجباريا كما كان يف املاري اختيارياإجراء الصلح  كما أصبح كذلك .2رفض التظل 
جيوز للجهات القضائية اإلدارية :" على أنهاإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  128نصت املادة 

مببادرة من رئيس تشكيلة  أوم ويت  الصلح بسعي من اخلصو  .3"إجراء الصلح يف مادة القضاء الكامل
 ويف حالة الوصول إىل صلح حيرر رئيس تشكيلة احلك  حمضر يتضمن ما .احلك  بعد موافقة اخلصوم

                                                   
، غي منشور، أشار إليه، احلسن كفيف،    897757، رق  (م ومن معه.ح.قضية وايل والية وهران رد م) ، 99/85/7887جملس الدولة،   -1  

، متت اإلشارة    (قضية حاج بن علي رد وايل والية اجلزائر) ، 81/82/9129؛ قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى، 719املرجع السابق، ص   
  (. 87اهلامش رق  ) من هذه املذكرة  05إىل هذا القرار، يف الصفحة 

.إ.م.إ.ق 028أنظر، املادة  - 2  
 .ومايليها 718للمزيد من املعلومات، أنظر، احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -3
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تسوية النزاع  أمر لق ملف اخلصومة ويكونعا للصلح املتفق عليه ويغأتفق عليه ويأمر تسوية النزاع تب
 .1ىل حمضر الصلح غي قابل ألي طعنإاستنادا 

قد أحل إجراء الصلح مكان إجراء التظل  يف دعوى  7880 إصالحولعل املشرع يف ظل        
النزاع ال يتعلق مبخاصمة قرار إداري كما هو الورع أن  خاصة ،املسؤولية هبدف تبسيط اإلجراءات

وبذلك يكون قد استجاب ، إلدارةبل يتعلق حبق شخصي للضحية يف مواجهة ا ،عيةو شر امل ىدعاو يف 
اإللغاء كون إجراء الصلح يف  دعاوىالفقهية اليت ترى يف الصلح إجراء غي قانوين يف  تلالنتقادا
بل يكون مقبوال أمام قاري املسؤولية باعتباره قاريا ، لغاءء يكون من وظيفة قاري اإلاإللغا دعاوى

 .2فاصال يف املنازعات الكاملة

 :بالنسبة لشرط الميعاد -2

احملكمة اإلدارية حيدد الطعن أمام "اإلدارية ات املدنية و من قانون اإلجراء 071تنص املادة  
من تاريخ نشر القرار  أوقرار اإلداري الأشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من ( 87) بأربعة 

يشرتط فيها القرار السابق  دعاوى اليتالنص املادة موجه إىل ، وعليه ف "التنظيمي أواإلداري اجلماعي 
 (.يةوفحص املشروع فسيء، دعوى التمثل دعوى اإللغا )

امليعاد املقرر  احرتامففي حالة رفع دعوى التعويض الفرعية املقرونة بدعوى اإللغاء ال بد من  
رفع دعوى اإللغاء،  بآجالفهذه املادة يف األساس متعلقة . 071أشهر، الذي حددته املادة  7ب 

امليعاد احملدد لدعوى  احرتامى اإللغاء فيشرتط إال أنه ملا ترفع دعوى فرعية خاصة بالتعويض مع دعو 
 .3اإللغاء

 عمل مادي ؟ رد لكن ما هو امليعاد املقرر لدعوى التعويض املوجهة         
                                                   

 .989ص  عمور سالمي، املرجع السابق، -1
 .712احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -2

.912عمر بوجادي ، املرجع السابق، ص  - 3 
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 ال حيتج بأجل الطعن املنصوص" من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  029تنص املادة  
فقد تكل  املشرع على  ،"بليغ القرار املطعون فيهإال إذا أشي إليه يف ت. أعاله 071عليه يف املادة 

( التطبيق على أرض الواقع) ، لذا فعلى املستوى العملي ارية ومل يتكل  على العمل املاديت اإلداالقرار 
احلقوق املنصوص عليه يف  تقادمدعوى التعويض املوجهة رد العمل املادي ترفع مباشرة وحيكمها ن فإ

 .1القانون املدين من 297إىل  280املواد من 

مدد : املدين ميكن تصنيفها يف ثالث فئات هياعيد تقادم احلقوق يف القانون و واملدد وم
 .التقادم القصي، ومدد التقادم املتوسط، ومدد التقادم الطويل

 نيح عادة بو تتقادم مبدد ترتا ىدعاو الو  هي املدد اليت جتعل احلقوق: قصيرفمدد التقادم ال 
 انون املدين اجلزائري اليت قال من 297ومثال ذلك أحكام املادة  ،سنواتة ومخس سن أوستة أشهر 

الصناع، عن أشياء وردوها ألشخاص حقوق التجارة، و : احلقوق اآلتية تتقادم سنة واحدة:"ي بأنهقضت
ومثن الطعام وكل ما صرفوه  املطاع  عن أجر اإلقامة،جرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق و ال يت

 ...." الئهعمحلساب 

 احملامني الصيادلة و سنتني حقوق األطباء و تتقادم ب" :بأنه تقضي 298وأحكام املادة  
تكون هذه احلقوق أن  املعلمني بشرطتذة و األسااملهندسني واخلرباء وكالء التفليسة والسماسرة و و 

 ."اريفبدوه من مصء عما أدوه من عمل مهنته  وعما تكواجبة هل  جزا

سنوات  بأربعتتقادم " :بأنهتقرر  انون املدينقالمن  299أيضا أحكام املادة ذلك  ومن       
الرسوم املستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم و الرسوم السنوية من هناية السنة اليت  تستحق و  الضرائب

رسوم الاحلق يف املطالبة برد الضرائب و  ويتقادم بأربع سنوات ها ويف حتريرها إذا مل حتصل مرافعة،عن

                                                   
، كلية احلقوق والعلوم الساسية، جامعة أبو -ختصص قانون إداري معمق -مراد بدران، حماررات يف املنازعات اإلدارية، ألقيت على طلبة املاجستي -1

 .7897- 7892بكر بلقايد، تلمسان، املوس  اجلامعي
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اليت دفعت بغي حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها وال تدخل األحكام السابقة بأحكام 
 ".النصوص الواردة يف القوانني اخلاصة

مثال و  ت وعشرة سنوات،اما بني مخس سنو  ترتاوحفإهنا : مدد ومواعيد التقادم المتوسطأما  
خبمس سنوات كل حق دوري يتقادم : "رر بأنهاليت تقالقانون املدين اجلزائري من  281ذلك املادة 
ال  املعاشات غي أنهاملدين كأجرة املباين والديون املتأخرة، و املرتبات واألجور و  به قرأ متجدد ولو

ال الربع الواجب أداؤه على متصرف املال املشاع ستحق يف ذمة احلائز سيئ النية و يسقط الربع امل
  ."نةللمستحقني إال بانقضاء مخس عشرة س

مابني مدة عشرة سنوات ومخس عشرة  ترتاوحفإهنا : لمدد ومواعيد التقادم الطويلوبالنسبة        
يتقادم " :نهبأالقانون املدين اجلزائري من  280ومثال ما تقضي به أحكام املادة  ،ثالثني سنة أوسنة 
 القانون وفيما عد بانقضاء مخسة عشرة سنة فيما عدا احلاالت اليت ورد فيها خاص يف االلتزام

 ."التالية االستثناءات

تسقط دعوى التعويض "  بأنهالقانون املدين اجلزائري من  922وكذلك أحكام املادة 
 ".رة سنة من يوم وقوع العمل الضاربانقضاء مخسة عش

، ومن االلتزام أوالدين  أووتبدأ مدد ومواعيد التقادم يف السريان من تاريخ وجود احلق  ،هذا
وحتسب مدد التقادم  .وقوع العمل الضار يف حالة املسؤولية بسبب األعمال املادية الضارة تاريخ

، هذا ويرتتب على اليوم األخيل و و حيسب اليوم األ ال وحتسب كاملة حبيث ،باأليام ال بالساعات
سؤولية تقادم احلقوق تقادم الدعوى القضائية اليت حتميه، ومن مث ال ميكن قبول دعوى التعويض يف امل

اإلدارية إذا ما تقادم احلق الشخصي املكتسب الذي تؤسس عليه دعوى التعويض اإلدارية هذه 
  .1وتستهدف محايته

                                                   
 .298-281عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  -1
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من  027املذكورة يف املادة  االنقطاعميتد امليعاد لسبب من أسباب أن  وقد حيصل، هذا 
طلب و ية إدارية غي خمتصة، يف الطعن أمام جهة قضائ املتمثلةو  ،اإلداريةقانون اإلجراءات املدنية و 

 .احلادث الفجائي أوتغي أهليته، القوة القاهرة  أواملساعدة القضائية، وفاة املدعي 

 :المبحث الثاني

 .دير التعويض وقواعد الوفاء بهقأحكام ت

املدين إجراء القضائي  جراءيف حني اإل)اري هو إجراء حتقيقي اإلد القضائي جراءإن اإل 
 .1البحث عن احلقيقةواسعة للقاري يف سي احملاكمة، و  يت سلطاتلذا أعط ،(اهتامي

ونظرا  .الواسعة سلطته يف جمال تقدير التعويض املمنوح للضحية القاري ومن بني سلطات       
األحكام قد قيدت ببعض  سلطته يف تقدير التعويضفإن  ،جرب الضرر مساريف ألمهية هذا اجملال 

له قواعد معينة  ،خر مرحلة يف ذات املساراآلالتعويض والذي هو  يفاءاستأن  ، كما(األول املطلب)
 .(الثاينطلب امل) جيب مراعاهتا يف هذا الشأن 

 :لو المطلب األ

 أحكام تقدير التعويض

 .ت ودفع التعويضيالقاري مسؤولية شخص عام، جيب عليه حتديد التقيي  وتثب رعندما يقر  
الثانية أسس و ، (األولفرع ال) تتعلق بتاريخ تقيي  الضرر  ىلو األ ،وعمليا ميكن مواجهة مشكلتني

                                                   
1-  «  La procédure administrative est inquisitoire (alors que de procédure civile est accusatoire), 
accordant au juge de larges pouvoirs dans la conduite du procès et dans la recherche de la 
vérité » : Christophe GOLFIER et Marie Helème Poisson HARDUIN, Droit du contentieux, 

Ellipses, 2000, p 44.                                                                                                                        
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فرع ال) خصوصية للتعويض  أنظمة، إال أنه أحيانا أخرى قد يضع املشرع (الثاينفرع ال) 1تقييمه
 .(الثالث

 :لو الفرع األ

 .تاريخ تقييم الضرر

لقضايا اإلدارية ا يف تحديد التاريخ الذي يقي  فيه الضرر أمهية بالغة نظرا لطول الفصللأصبح  
حتديد التاريخ الذي يقي  فيه الضرر  جتاه وعرف موقف القضاء اإلداري .وطنيةوعدم استقرار العملة ال

 .2مصلحة الضحية االعتبارتطورا ملحوظا يأخذ بعني 

، 3املسماة ب قرارات األرامل 79/82/9172حتقق تطور مبوجب ثالث قرارات يف قد و  
 ،(أوال) حقة باألموالاملنظ  حول التمييز بني األررار الالن يف فرنسا و رعية احلالية للقانو و وهي ال

 . ، واليت سنتناوهلا تباعا4(ثانيا )  حقة باألشخاصوتلك الال

 .تاريخ تقييم الضرر الالحق باألموال: الأو 

اليت تأخذ و  ،79/82/9172 ئدة قبلالساالقضاء اإلداري الفرنسي بتطبيق القاعدة  استمر
املتضرر يف القيام  بإمكانية اإال أنه أراف شرطا جديدا متعلق .لتقيي لث الضرر كتاريخ بتاريخ حدو 

رحية مل تكن تستطيع تصليح الضرر ألسباب أن  للقاري تبني حبيث إذا تصليح الضرر طالبةمب

                                                   
 .759أنظر، أمحد حميو، املرجع السابق، ص  1- 

 .978رشيد خلويف، املرجع السابق، ص -   2
3 - C.E.F, 21/03/1947, Veuve Aubry, Veuve Lefèvre, Veuve Pascal –  cité par, René CHAPUS,  
  Droit administratif général, Tone1,  9éme  édition,  Montchrestien, 1995, p 1108.                        
4- «  Un progrès à été par trois arrêts du 21/03/1947 (dits «  arrêts des veuves »), ces arrêts sont à 
l’origine de l’état actuel du droit, qui est organisé de la distinction entre les dommages aux biens 
est les dommages aux personnes » : René CHAPUS, op.cit, p 1108. 
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 .1كتاريخ تقيي  الضرر وليس تاريخ حدوثه  القرار فيأخذ القاري بتاريخ صدور ،هتاخارجية عن إرادا
تربز قيامها بكل املساعي يف غياب أموال خاصة أن  االستحالةاملثية لتلك  اجلهة ب علىوجي

القانونية  فإن هلا احلق يف تعويض الفوائد ،وإذا استطاعت الضحية احلصول على قرض .الستدانتها
من الناحية ا حمل نزاع متوازنة لكنه هذه الورعية القانونية تبدوأن  وميكن .للمبالغ املستدانة بالنسبة
 أووتقوم الضحية بتسبيق بطريقة  اللتزامات،ما مصدر  ايكون ررر أن  ألنه من غي املعقول، القانونية

احملط  إىل  لتغطية تكاليف أشغال إعادة املضرور صفإن التعويض املخص بأخرى مصاريف التعويض،
  نسبة معينة  يتجاوزأن  ميكنال ، (االعتباراملضافة يف عني مع أخذ الرس  على القيمة ) حالته سابق 

 .2يباع به بتاريخ الكارثةكان   مبعىن املبلغ الذي ،القيمة التجارية هلذا املال

 .تاريخ تقييم الضرر الالحق باألشخاص: ثانيا

حيسب التعويض يف أن  فإن املبدأ هو ،للتعويض عن األررار اليت تصيب األشخاص فبالنسبة 
تقلبات العملة  بتجاوزوتسمح هذه اإلمكانية فعال  .حصول الضرر يوم احلك  وليس بالرجوع إىل يوم

 .3نه غالبا ما يفصل بني يوم احلك  ويوم حصول الضرر مدة طويلة تقدر بسنواتأالوطنية بالنظر إىل 

                                                   
 .978خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص رشيد  -1
 .999-998حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  –لالستزادة أنظر  -2

-«  La victime qui se prévaut d’une telle impossibilité doit justifier avoir, en vain, fait toutes 
diligence, en l’absence de fonds propres, pour les emprunter, ou s’être trouvée dans une 
situation financière si médiocre qu’elle excluait toute possibilité d’emprunt, si elle est parvenue à 
emprunter, la victime aura droit au remboursement des intérêts des sommes empruntés, au taux 
légal. Cet état du droit peut paraitre équilibré, Mais il est juridiquement très contestable, car il 
est anormal qu’un dommage soit pour  celui qui le subit une source d’obligations et que la 
victime ait à faire d’une façons ou d’une autre l’avance des frais de réparation  d’autre part, et en 
tout état de cause , l’indemnité destinée à couvrir le coût des travaux de remise en état du biens 
endommagé ou détruit ( sur la prise en compte de la TVA) ne peut pas excéder un plafond : la 
valeur vénale de ce bien, c’est –à-dire le prix auquel il aurait pu être rendu au sinistre »: René 
CHAPUS, op.cit, p 1109.                                                                                                                 

 .211دو، املرجع السابق، ص عبد القادر ع -3



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
118 

يستطيع قاري الدرجة  ،ىلو الدرجة األبداري اإلقاري الالقرار الصادر من  استئنافحالة  ويف 
 .1ىل غي صحيحو تقيي  الدرجة األأن  حظيف مبلغ التعويض إذا ال يد النظريعأن  الثانية

ما ألنه إ ،ىل طالب التعويضإإذا كان التأخي يف التحديد النهائي للتعويض منسوبا  أنه غي 
يضع نفسه لتقومي  فإنه ،أخر بصورة مفرطة يف تقدمي عريضتهت أو ،رفض عررا معقوال قدمته اإلدارة

 2.ان جيب فيه صدور عمل اإلدارةك  الذي الضرر يف اليوم

ة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا ال متيز بني الضرر نجد الغرفف ،بالنسبة للقضاء اجلزائريأما        
وتأخذ مببدأ تقيي  الضرر بتاريخ رفع دعوى التعويض،  ،الالحق باألموال و الضرر الالحق باألشخاص

وتتمثل الوقائع فيما ، 3(ع.وزير املالية رد السيد م قضية)  87/89/9100وهذا يف قرار هلا بتاريخ 
غراما من الذهب املعاجل بقصد  910ع لدى مصلحة الضمان باجلزائر العاصمة .دع السيد مأو :يلي
تلك الكمية من الذهب من حمالت اإلدارة على  اختفته وقبض حقوق الضمان باجلزائر، ولقد دمغ

ة اإلدارية جمللس قضاء اجلزائر، قضيته أمام الغرفلضحية فرفع ا 28/81/9121إثر سرقة بالكسر يوم 
( و الرسوم على رق  األعمال لوالية اجلزائر ةمديرية الضرائب املباشر ) املالية  وزير بإلزامأين أصدر قرار 

دج تعويضا عن الضرر الالحق به جراء سرقة الذهب من  72.222.78بأن تدفع للضحية مبلغ 
 بتأييدقضت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى  ،عليه للقرار ئناف املدعىة، وبعد استحمالت اإلدار 

الضرر يقي  بتاريخ رفع الدعوى، حيث جاءت إحدى حيثيات القرار  أن  القرار املستأنف على أساس
حساب التعويض، يت  حسب مبدأ معمول به، وفقا لألسعار املطبقة يوم رفع أن  حيث:" كما يلي

 .4"ضائية املختصةاجلهة القالدعوى أمام 

                                                   
 .979رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -1
 .577، ص 7880، 89، ترمجة منصور القاري، الطبعة -89اجلزء  -جورج قوديل، بيادر دلقولقيه، القانون اإلداري -2

(. 82ش رق  اهلام) من هذه املذكرة 77متت اإلشارة إىل هذا القرار، يف الصفحة  - 3  
 .997-992حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -4
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وهذا ما قضى  ،ذلك التفاق  لىفإن الضحية تستحق تعويضا ع ،ق  الضرر مستقبالوإذا تفا    
وتتمثل وقائعها  1:خ رد وزير الدفاع الوطي.يف قضية ش 70/87/7888به جملس الدولة بتاريخ 

بتاريخ  داء الضحية لواجب اخلدمة الوطنية أصيب جبروح على مستوى الصدريف أنه أثناء أ
من جراء طلقة نارية صدرت عن الرشاش الذي كان حيمله املستأنف عليه وهذا  91/97/9112

 وهران للمطالبة جمللس قضاء داخل الثكنة العسكرية، فرفع الضحية دعوى أمام الغرفة اإلدارية
 .بالتعويض عن األررار الالحقة به 

  ن تدفع للضحية مبلغ مائة ألف دينار أب وزارة الدفاع الوطي بإلزام قضت الغرفة اإلداريةف   
 عن ررر التأمل ومبلغ ( دج28.888) عن الضرر املادي، وثالثون ألف دينار ( دج 988.888)
رفع  ةالدولة طالبأمام جملس  استئنافا تالضحية رفعأن  مقابل مصاريف اخلربة، إال( دج78.888) 

ولقد   .املرض املزمنالعاهة املستدمية و ر األدوية، و سعااملبالغ احملكومة هبا بسبب غالء املعيشة وارتفاع أ
جملس الدولة جزئيا خبصوص رفع التعويض عن الضرر املادي، والتعويض عن الضرر  ااستجاب هل

يكون الضرر الذي جيب أن  ينبغي حيث حقيقة:"اءت إحدى حيثيات القرار مبا يلياجلمايل حيث ج
يتفاق  مستقبال يف احلاالت املماثلة بفعل األررار اليت يتأمل التعويض عنه قد حتقق فعال، إال أنه قد 

له حبقوقه املالية مستقبال يف  االحتفا منها العارض، وحيث حينئذ، فإن طلب العارض الرامي إىل 
وهكذا جند جملس الدولة يأخذ مببدأ " حالة تفاق  الضرر يكون قانونيا ويتعني البت فيه لكونه مؤسس

ى ذلك من إشارة جملس الدولة إىل خ صدور القرار القضائي الناطق به، ويتجلتقيي  الضرر بتاري
وقع يف سنة ، فاحلادث ية بسبب العاهة املستدمية، بل والخنفاره مستقبالللضح الدخل  اخنفاض
، ولكن التعويض يقدر تبعا للضرر احلايل وهذا أثناء صدور قرار جملس الدولة يف سنة 9112
7888. 

                                                   
، أنظر التعليق عليه، حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، 977، فهرس (قرار غي مشور) جملس الدولة، الغرفة الرابعة،  -1

 .995ص  املرجع السابق،
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جيوز إعادة النظر يف ،   النهائي واستنفاذ مواعيد الطعنوحىت بعد احلك ه، فإنوتبعا ملا سبق 
 .1سبب الضرر األصلينفس بالتعويضات، وهذا يف حالة تفاق  الضرر، وأن هذا التفاق  كان 

 :الفرع الثاني

 .أسس تقدير التعويض

التعويض احملكوم به ن أ فاملسل  به ،نة يف هذا املقامال تكاد ختتلف احللول اإلدارية عن املدي 
 ارتكبتهال ينظر القاري إىل درجة اخلطأ الذي ، و املضروركل الضرر الذي حتمله   شمليأن  جيب

فمراعاة درجة اخلطأ  .اإلدارة فيما يتعلق بتقدير التعويض، إذا قامت املسؤولية على أساس اخلطأ
يف احلاالت اليت و  .أ وعدم قياسهينظر إليه يف قضاء جملس الدولة ملعرفة ركن اخلط إلدارةلاملنسوب 

سل   إذا أما .إطالقا ئكأهنا مل ختطاإلدارة و فإنه يعترب مغتفرا فال تسأل فيه  ،ذلك يشرتط اجمللس فيها
غي جسي  حسب  أواجمللس بقيام اخلطأ الذي يستوجب مسؤولية اإلدارة سواء أكان جسيما 

يغطي التعويض  حبيث جسامة اخلطأ حسبقدر التعويض حسب جسامة الضرر ال فإنه ي ،األحوال
 .2املضرورمجيع األررار اليت حتملها 

كمال التعويض  ، جندديره للتعويضيتعني على القاري مراعاهتا عند تقومن بني األسس اليت          
تقدير و ، (ثالثا ) القاري بطلبات املضرور تقيد و ، (ثانيا ) عاة ظروف الشخص املضار مراو  ،(أوال)
 :على الشكل التايلوذلك ، (رابعا )يكون بقدر الضرر لتعويض ا

 

                                                   
1-  «  Après le prononcé définitif du jugement et l’épuisement des délais de recours, la révision 
des indemnités peut être accordée à la double condition que se soit produite une nouvelle 
aggravation du dommage ait la même cause que le dommage primitif »:Charles  DEBBASCH,   
  op.cit, P 599.                                                                                                                                   

 .777سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  -2
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 .كمال التعويض: الأو 

ما حلق يشمل مال حبيث ايكون التعويض كأن  القاعدة العامة يف التعويض القضائي هيإن  
وما فاته من كسب بسبب الفعل حبيث ال يتحمل  ،من خسارة جراء الفعل غي املشروع املضرور
 .1ضرر ما مل يثبت مسامهته يف إحداثهبأية نسبة من ال املضرور

  تضبط التعويضات أن  ويفرض ،اإلداريو  ما بني القانونني املدين امشرتك يعد بدأهذا املإن         
تغىن الضحية من جراء  أوفتقر تأن  فال جيب .الفوائد وفقا المتداد وقيمة الضرر الواجب إصالحهو 

بأن الضرر ال يكون قابال للتعويض إال من  كان توريحذا من األمهية مبوه .الضرر الذي تعررت له
وهلذا التوريح فائدة عملية يف بعض احلاالت، فمثال عند اإلدعاء  .شروط املسؤولية اجتماعتاريخ 

فإن إحجامها ال يصح  ،مرسوم أوبوجود تأخي من طرف اإلدارة يف اختاذ التدابي التطبيقية لقانون 
وتبعا لذلك ال تكون قابلة  .املعقول املوروع حتت تصرفها الختاذ التدابيامليعاد  انقضاءخطأ إال بعد 

كما ال ميكن تطبيق مبدأ   .الالحقة النقضاء األجلحجام و عويض إال النتائج الضارة هلذا اإلللت
عىن له أيضا إال نسبيا خبصوص األررار املادية اليت تفرغ يف خسارة مالية يف مالتعويض الكلي وال 

 .2ياسها مع اللجوء إىل اخلربة عند احلاجةمقدورنا ق

يتوقف األمر على تقدير  ،هلا قيمة مالية موروعية ليست اليتاألررار املعنوية  خبصوص لكن 
 ،باستطاعته  القول بأن املساس بالشرف معوض عنه بصفة كافية بواسطة مبلغ رمزي نالذي ،ةالقضا

 .3ن املعاناة اجلسدية واآلالم املعنوية بصفة متنوعةكما أهن  حيددون مث  ،احلك  مببلغ أكثر مقدارا أو

                                                   
 .775عزيز عبد املنع  حليفة، املرجع السابق، ص عبد ال 1-

 :، أنظر كذلك 981حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -: لالستزادة أنظر- 2
 - René CHAPUS, op.cit, p 1107.                                                                                                     

 .981حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -3
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بتاريخ ولقد عرب القضاء اجلزائري عن مبدأ التعويض الكلي لألررار يف قرار جملس الدولة  
دج  988.888مبلغ أن  حيث" بقوله : 1(م.رت رد ورثة بڤتقضية بلدية )  98/87/7887

أن  رر الذي حلق باملدعي هو غي مربر إذىل تعويضا عن الضو املمنوح من طرف قضاة الدرجة األ
 ...."  تعويضه تعويضا كامال متالتعويض عن الضرر 

 المضار مراعاة ظروف الشخص: ثانيا

املقصود بالظروف املالبسة و . 2يراعي القاري يف تقدير التعويض الظروف املالبسةأن  القاعدة 
وتأثي  ،دى الضرر الذي أصابهالظروف الشخصية للمضرور من حالة جسيمة وصحية وعائلية وم

فإنه  ،شخصا عصبيا امعين افإذا أصاب حادث .اخل...ذلك على تغيي جمرى حياته ومصدر رزقه 
بالسكر  اجرحا معينا يصيب مريضأن  كما  .أكرب مما يسببه لشخص سلي  األعصاب يسبب له رررا

يكون هلا إعتبار عند تقدير  رللمضرو وأيضا فإن احلالة املالية  .بضرر أكرب مما يصيب شخصا سليما
د املكسب الذي يفوت ولكن املقصو  ،فقيا أووليس املقصود باحلالة املالية هنا كونه غنيا  .التعويض

من جراء اإلصابة اليت حدثت له، ألن ما يفوت على املضرور من كسب هو عنصر يف على املضرور 
أما عن الظروف الشخصية  .حقه أشدكان الضرر الذي يل  ،فمن كان مكسبه أكرب .تقدير التعويض

فهو يلتزم بالتعويض يف  ،فال يعتد هبا عند تقدير التعويض ،إحداث الضرر يف اليت حتيط باملسؤول
 أوعن ظروفه الشخصية خاصة درجة يساره مجيع األحوال بقدر ما أحدثه من ررر بصرف النظر 

 .3فقره

 

                                                   
، أشار إليه، حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية،  997جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار غي منشور، فهرس رق   -1
 .982ملرجع السابق، ص ا

 .707حممود عاطف البنا، املرجع السابق، ص  -2
 .257-252سعيد السيد علي، املرجع السابق، ص  - 3
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 .رو د القاضي بطلبات المضر تقي: ثالثا

لعنصري  األديب شامالاإلداري يكون عن الضرر املادي و  التعويضأن  املسل  بهإذا كان من  
القاري ال يقضي بذلك إال يف حدود طلبات  أن  إال ،الضرر من خسارة قائمة وكسب فائت

ومن مث فإذا طالب املضرور بتعويض عن ررر مادي أصابه  .جتاوزهااخلصوم حبيث ال ينبغي له 
ك له ميلأن  دون يقضي له به مىت توافر موجبهأن  فال يسع القاري سوى ،بسبب العمل غي املشروع

 .األديب معا حىت ولو كان الضرر األخي ثابتابتعويض كامل للضرر املادي و 

 طلبات اخلصوم جتاوزإىل أنه جيوز للقاري  -حبق -يف هذا الشأن 1وهناك من ذهب         
وأن  ،أنه غي مل  مببادئ القانون أو ،ف أمام اإلدارةاملضرور رعيأن  والقضاء هل  بأزيد منها حبجة

فهو  ،ورع هذا القاري أيا كانإال أنه  .القاري هو الذي يوجه اإلجراءات يف املنازعات اإلدارية
وجهة النظر هذه أن  والواقع. القانونية يشي على املتقاري مبا مل يطلبه لالستشاراتليس مكتبا 
عنه  معىن التنازل الضمي ملقد حي ،دعواهطلبه املدعي صراحة يف صحيفة مامل يه ألن ،جديرة بالتأييد

حقية من فيه من الناحية األخالقية بغض النظر عن قناعته بتلك األ قتهمبا الستشعاره عدم حقي
يف حني أنه مل  ،يقضي له بتلك الطلباتأن  االعرتاضومن مث فال جيوز للقاري أمام هذا  .القانونية
 .2من القاري حلدود صالحياته جتاوزدرى بصاحله، حيث يعد مبثابة وهو األ يطلبها

 .تقدير القاضي للتعويض يكون بقدر الضرر: رابعا

إىل أنه ال حيك  على اإلدارة بتعويض ررر مل  يشي املسؤولية اإلدارية سندا نيوجد رمن قانو  
عدة من النظام العام، ويف هذا هذه القاأن  3ويعترب القاري اإلداري الفرنسي .تكن مسؤولة يف حدوثه

                                                   
. 779نقال عن عبد العزيز عبد املنع  خليفة، املرجع السابق، ص  –ذهب إىل ذلك، مصطفى أبو زيد فهمي   -1  

 .ومايليها 779 عبد العزيز عبد املنع  خليفة، املرجع السابق، ص -2
   3 -  C.E F, 14/10/1966, Marais, Rec. p 548.                                                                                  
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فاملبلغ الذي مينح للمالك املتضرر ال يفوق  ،الصدد وعندما يتعلق األمر بالضرر الذي يلحق باألموال
 .1قيمته التجارية يوم حدوث الضرر

على  جيب ،وحىت ال يتحول التعويض إىل وسيلة إثراء املضرور بال سبب على حساب اإلدارة       
 ،املضار مال عناكوحىت يرفع الضرر   .يتحرى يف حكمه أال يفوق التعويض قيمة الضررأن  القاري

 .2ينزل عن احلد الالزم جلرب الضررأن  فال جيوز للقاري

 ليس من طراز تقي اختصاصهأن  وإذا تعذر على القاري حتديد مبلغ التعويض على أساس 
 .باخلربة االستعانةي القار فإمكان ،ليكشف عن معىن الوقائع يف مجيع املواد

  وتتضمن اخلربة  .وتعد اخلربة النموذج األمثل إلجراءات التحقيق اليت يأمر هبا القاري اإلداري        
 .3وأخيا تقرير اخلربة ،، تأدية املهمة احملددة يف القرار األمر هباتعيني اخلرباء :وهيمراحل  ثالثة

كما   .ة إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد األطرافاخلرب  بإجراءيأمر أن  وميكن للقاري        
يعني أن  كما حيوز للقاري  .حتدد مهمة اخلرباء وتبني هل  املدة املقررة لورع تقاريره  بكتابة الضبط

بسبب  اواحد اوقد يعني خبي  .وذلك نظرا أمهية النزاع ،يلجأ إىل تعيني عدة خرباء أو ،خبيا واحدا
فإهن   ،أما إذا تعدد اخلرباء .تهيقدم اخلبي تقرير خرب أن  بجيو  .القاري اإلداري قلة أمهية النزاع أمام

أن  وجب على كل واحد منه  تسبيب رأيه، كما جيب آراؤه  اختلفت وإذا .ادون تقريرا واحديع
أن  املدة اليت جيب، وحتديد مهمة اخلبي، و ىل اخلربةاألمر باخلربة األسباب اليت دعت إك  يتضمن ح

 .4بكتابة ربط احملكمة اإلدارية هع فيها تقريرييور

                                                   
 .920املرجع السابق، ص  قانون املسؤولية اإلدارية،أشار إىل ذلك، رشيد خلويف،  -1

 .779ع  خليفة، املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املن 2-
 .791، ص 7881دار هومة،  ،81حلسن بن الشيخ آ ث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، الطبعة  -3
 .797حسني فرجية، املرجع السابق، ص  -4
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  خربة أخرى  بإجراءالقاري ال يتقيد بنتائج اخلربة إذ باستطاعته األمر أن  املالحظةدر جتو  
واليت )  خربة مضادة أو، (ىلو اخلربة األ تناولتهاخمتلفة عن تلك اليت  على نقاط أخرى نصبواليت ت)

عدم  التصديق على اخلربة  القاري كما باستطاعة،(ىلو اخلربة األ هتدف إىل إعادة القيام مبا جاء يف
 .1ن اخلربة ناقصةتقال إىل املعاينة إذا تبني له بأاإلن بإمكانهلغمورها، كما 

التعويض  جتاوزالقضائية لعدم  االجتهاداتالقاري اإلداري يعتمد على أن  وأحيانا جند  
كان أطرافه وايل والية   القرار الذيوهو  ، جملس الدولةوهو ما وجدناه يف أحد قرارات  ،لقيمة الضرر

حيث عوض هؤالء الورثة عن نزع ملكيته   71/81/7899:2بتاريخ . أ.الشلف رد ورثة م 
إذ نص يف  ،ري ذات الطابع الفالحيسابق له فيما خيص تقيي  األرا اجتهادعلى  للمنفعة العامة بناء

يكون على أساس سعر اهلكتار مببلغ أن  ها جيبيموعليه فإن تقي" ...... ى حيثياته حدإ
هذه احلالة من دج حسبما استقر عليه اجتهاد جملس الدولة الغرفة الرابعة يف مثل  2.888.888
جملس الدولة ختفيض  إمكان ،الضرر احملققما يف إطار جعل التعويض يتناسب و ودائ ،"القضايا املماثلة

وهو مامت التأكيد  .ىل وجعله يتناسب مع الضررو لدرجة األمبلغ التعويض احملكوم به من قبل قضاء ا
ي القطاع الصح) رد ( د.م) الفاصل يف قضية  75/82/7881عليه يف القرار الصادر بتاريخ 

التعويض املطالب به مبالغ فيه ويتعني إنزاله على حده أن  حيث: "وصرح بالقول ( لوالية تبسة
 .3"باملستأنفة املعقول وجعله يتماشى والضرر الذي أحلق

 

 

                                                   
 .يليهاوما  791حلسن بن الشيخ آث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  1-

 .778، فهرس 819272، رق  -الغرفة الرابعة -جملس الدولة، غي منشور، -2
، الغرفة الثالثة، أشار إىل  هذا القرار، عبد الرمحان فطناسي، املسؤولية اإلدارية ملؤسسات الصحة 222، فهرس 877287جملس الدولة ،رق   -3

 .972، ص 7898/7899، كلية احلقوق، -باتنة–القانون العام، جامعة احلاج خلضر  العمومية عن نشاطها الطيب يف اجلزائر، مذكرة ماجستي يف
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 :الفرع الثالث                                    

 األنظمة الخصوصية للتعويض                           

املنصبة  االلتزامات اليت تشرتك يف كوهنا تقلصعويض، و أنشأت تشريعات خمتلفة أنظمة للت
التعويض  ملبدأعادة بواسطة حد ترتج  أن  وبعبارة أخرى من املمكن .ولعلى عاتق الشخص املسؤ 

 .1الكلي للضرر

أنظمة خصوصية  أيضا اجلزائريبق على التشريع اجلزائري، فقد أنشأ املشرع وهو ما ينط 
 ( ثانيا ) والضمان االجتماعيني والتأمينات ،(أوال)للتعويض، كما هو احلال يف نظام حوادث املرور

 :، وذلك على الشكل التايل(ثا ثال) إرافة إىل التعويض اخلاص بضحايا اإلرهاب

 :نظام التعويض الخاص بحوادث المرور: الأو 

حدد التعويض بصفة دقيقة بالنسبة لألررار الواقعة باألشخاص، وحدد ففي حوادث املرور        
الضحية يف حالة  تبعا لدخل أوتبعا لصفة ذوي احلقوق  القانون طريقة حساب تلك التعويضات

 .2جتاوزهوعلى ذلك فإن  احلد األقصى للتعويض حمدد قانونا ال ميكن  .اجلروح غي العمدية

-00كما قرر املشرع التعويض عن الضرر املعنوي الناتج عن حوادث املرور مبوجب القانون        
 (.95-27أمر ) نصوص عليه يف التشريع السابق املغي  .293

                                                   
1 -«  Diverses législations instituent des régimes de réparation qui ont en commun de limiter les 
obligations à la charge de  personnes responsables. En d’autres termes, ils sont susceptibles de se 
traduire, et se traduisent souvent, par une mise en échec du principe de la réparation du 

préjudice » : René CHAPUS, op.cit, P 1115.                                                                              
   ، يتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األررار، 28/89/9127، املؤرخ يف 95-27، من األمر 77أنظر، املادة  2-
 .91/87/9127، مؤرخة يف 95ج،  عدد .ج.ر.ج    
   مني على ، املتعلق بإلزامية التأ9127يناير  28، املؤرخ يف 95-27، يعدل ويت  األمر رق  9100يوليو  91، املؤرخ يف 29-00القانون رق   3-
 .9100يوليو  78، مؤرخة يف 71ج، عدد .ج.ر.السيارات وبنظام التعويض عن األررار، ج    
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ث املرور اجلسمانية على أساس حواد ا يفقضائي أووحتدد التعويضات املمنوحة بالرتاري 
 اختيارياذوي حقوقه  أواملستحق للضحية   التعويض، حيث يدفع 29-00اجلدول امللحق بالقانون 

كما يدفع التعويض املستحق للقصر   .البالغني سن الرشد دينيللمستفرأمسال بالنسبة  أويف شكل ريع 
لغه أربعة أرعاف املبلغ السنوي مب يتجاوزأي كانت صفته  إلزاميا يف شكل ريع مؤقت عندما 

ذوي احلقوق البالغني سن الرشد  أوويدفع التعويض املستحق للضحايا  .جر األدىن املضمونلأل
نصوص عليه يف مبلغه احلد األقصى امل يتجاوزاملعرتف بأهن  عجزة إلزاميا يف شكل ريع عمري عندما 

 .1املعدلة 910املادة 

 هووفق ما األمثلة لكيفية حساب التعويض عن بعض األررار ونورد يف هذا الشأن بعض         
 :  وهي كالتايل ،29-00القانونيف اجلدول امللحق ب ددحم

املضمون  األدىنمرات قيمة األجر الشهري الوطي  2 يساويالتعويض عن الضرر املعنوي  -
 .عند تاريخ احلادث 

املضمون عند  ري األدىناألجر الشهمرات 5التعويض عن مصاريف اجلنازة يت  يف حدود  -
 .تاريخ احلادث

التعويض عن ررر التأمل املتوسط يت  يف حدود مرتني قيمة األجر الشهري الوطي األدىن  -
 .املضمون

مرات قيمة األجر الشهري الوطي األدىن  7التعويض عن ررر التأمل اهلام يت  يف حدود  -
 .املضمون

 
 

                                                   
   9119، 87أمحد طالب، نظام تعويض األررار النامجة عن حوادث املرور يف اجلزائر، اجلزء الثاين، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد  1-
 .11-15ص    
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 :يناالجتماعيمان الضنظام التعويض الخاص بالتأمينات و : ثانيا

مبوجب قوانني التأمينات  وذلك ذوي احلقوقل أوللمؤمن  لقد مت حتديد التعويض سواء       
 .1االجتماعية

   ،فقدان للثروة أو ،للذين تكبدوا خسارة تأمينا يضمنأن  الضرر يف جمال التأمني يعيأن على        
 .2وقوع احلدث املولد للضرر وقت التقيي  يكونأن  كما

وهو التعويض  ،األمراض املهنيةإطار احلوادث الناجتة عن العمل و كما أنه حمدد قانونا كذلك يف         
 .3االجتماعيالذي يدفع من قبل هيئات الضمان 

فإن ذوي (  ةن خطأ اإلدار محالة وفاة الضحية ) ومن أمثلة طريقة حساب هذه التعويضات        
 :احلقوق حيصلون على تعويض كما يلي

 .الوفاة باثنيت عشر مرة مبلغ آخر أجر شهري يف املنصب منحة يقدر مبلغ -
  .تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة -
 .4متساويةيف حالة تعدد ذوي احلقوق توزيع منحة الوفاة بينه  بأقساط  -

ة واملدفوع االجتماعية،ال ميكن اجلمع بني املنحة املدفوعة رمن باب التأمينات  هفإن ،ولإلشارة       
اليت تقدم  االجتماعيةيعي كل احلماية  االجتماعيكون الضمان   االجتماعيرمن باب الضمان 

                                                   
 . ، يتعلق بالتأمينات االجتماعية87/82/9102، املؤرخ يف 02/99 أنظر، القانون رق  1-

2- «  la notion de préjudice dans les assurances signifie qu’un assuré ayant subi une perte de 
richesse, soit évaluable au nomment de l’événement générateur du préjudice »: OUBAZIZ        

 Said, Reforme institutionnelles dans le secteur des assurances – Cas de L’industrie Assurancielle 
Algérienne-,Mémoire de Magister en science Economique, Université Mouloud MAMMERI-

TIZI OUZOU-, 2012, p 24.                                                                                                         
، مؤرخة يف 70ر ج ج، عدد  ، يتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، ج87/82/9102، املؤرخ يف 02/92أنظر، القانون رق   -3

 .82/82/9111، مؤرخة يف 77ج، عدد .ج.ر.، ج81/82/11، املؤرخ يف 92-11، املعدل مبوجب األمر رق  85/82/9102
 .02/99، من القانون 58.71.70أنظر، املواد  4-
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 االجتماعية التأميناتأما  .وغيها االجتماعيةواملساعدات  االجتماعيق التأمني يللمواطنني عن طر 
وهي  .االجتماعياألمن حتقيق كل من احلماية و يف جمال  االجتماعي أحد وسائل الضمان فتعترب

يؤديها املؤمن  اشرتاكاتيف مقابل جتميع  اجتماعيا اتقتصر على تلك النظ  اليت تستهدف خطر 
 .1عليه  وأصحاب األعمال

 االجتماعي،املنازعات اليت تطرأ بني اإلدارات العمومية وبني هيئات الضمان  فإن، لتوريحول 
 .2دارياالختصاص بنظرها للقضاء اإليعود 

 :لخاص بضحايا اإلرهابنظام التعويض ا: الثثا

 .فية احلالية مسرحا للجرائ  اإلرهابيةلبداية األإىل غاية د كانت اجلزائر مطلع التسعينات و لق  
ولضمان  ."العشرية السوداء أو" العشرية احلمراء" ونتيجة هلول هذه املرحلة فقد أطلقت عليها تسمية 

 ال هذه احلقوق وتضمن تعويضتكف نونيةاق مت إصدار عدة نصوصحلة، حقوق املتضررين من هذه املر 
 .هلذه الفئة اخاص

 للتكفل بتعويض رحايا األررار  صندوق خاص مت إنشاء 11/723فبمقتضى املرسوم رق           

 

 

                                                   
 الصناعة التأميمية، الواقع : نعيمة زيرمي، وزيان مسعود، احلماية االجتماعية بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر، امللتقى الدويل السابع حول  1-

 .82، ص 7897ديسمرب  87و  82، يومي -كلية االقتصاد  -شلفال–، جامعة حسيبة بن بوعلي -جتارب الدول–العملي وآفاق التطوير      
 ، 70ج ، عدد .ج.ر.، يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج87/82/9102، املؤرخ يف 95-02من القانون رق   91أنظر، املادة  -2

 .85/82/9102مؤرخة يف      
 يتعلق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني رحايا األررار اجلسدية أو املادية  ،92/87/9111، املؤرخ يف 11/72املرسوم التنفيذي رق   -3

، مؤرخة يف 81ج، عدد .ج.ر.اليت حلقت هب  نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، وكذا لصاحل ذوي حقوقه ، ج    
92/87/9111 . 
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  حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب  أواملادية اليت حلقت هب  نتيجة أعمال إرهابية  أواجلسدية 
 باإلرافة، 2فإن هذا الصندوق يستفيد منه رحايا اإلرهاب ،التايل، وب1لصاحل ذوي حقوقه وكذا 

 .3اإلرهابإىل رحايا احلوادث الواقعة يف إطار مكافحة 

 %988: كاآليت  4حتدد احلصة العائدة لكل ذي حق  ،من هذا املرسوم 92ووفق املادة         
 أولصاحل ابن  %988قيد احلياة،  أصوال على أوإذا مل يرتك املتوىف أبناء  5الزوجات أولصاحل الزوج 

وتوزع . الزوجات أولصاحل الزوج  %58األصول،  أوأبناء املتوىف عند عدم وجود الزوج 
يوزع  %28أكثر على قيد احلياة،  أوذوي احلقوق اآلخرين إذا ترك املتوىف زوجة بني  بالتساوي58%

توزع بالتساوي  %28، و(االقتضاء الوحيد عند االبنلصاحل  %28 أو) بني أبناء املتوىف  بالتساوي
عدم وجود زوج على قيد  يف حالة ،(االقتضاءلصاحل األصل الوحيد عند  %28أو ) لصاحل األصول 

  %25أبناء على قيد احلياة،  أولصاحل كل من األصول إذا مل يرتك املتوىف زوجات  %58  احلياة

 .على قيد احلياة أبناء أولصاحل األصل الوحيد إذا مل يرتك املتوىف زوجات 

                                                   
سنة على األكثر إذا كانوا  91الزوجات، أبناء املتوىف البالغون من  العمر أقل من :  مفهوم هذا املرسوميعترب من ذوي احلقوق يف: " 97تنص املادة -1

املتوىف،  يزاولون دراسته  أو يتابعون تكوينا مهنيا، وكذلك األطفال املكفولني وفقا للتشريع املعمول به وحسب نفس شروط السن املطبقة على أنباء
إذا كان يستحيل عليه  بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن، البنات بدون دخل مهما يكن األبناء مهما يكن سنه  و 

 ".سنه  وكن يف كفالة املتوىف الفعلية، أصول املتوىف
 دي إىل الوفاة أو إىل أررار يعترب رحية عمل إرهايب كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهايب أو مجاعة إرهابية يؤ " من هذا املرسوم  87تنص املادة  -2

 ".جسدية أو مادية     
 ".يعترب حادثا، وقع يف إطار مكافحة اإلرهاب، كل ررر وقع مبناسبة القيام بإحدى مهمات مصاحل األمن"  82تنص املادة  - 3

 ى عاتق كل شخص حيمل أو يرخص له حبمل   مياثل احلادث الواقع يف إطار مكافحة اإلرهاب كل ررر تكون فيه املسؤولية عل"  87وتنص املادة      
 أو التدابي اليت تبادر هبا مصاحل األمن قصد احلفا  على / سالح ناري  للدفاع أو املشاركة يف مكافحة اإلرهاب يف إطار التنظي  اجلاري به العمل و    
 عن حالة هتديد إرهايب أو مفرترا كذلك من القائ  بارتكاب العمل  أمن األشخاص و املمتلكات، باستثناء احلاالت اليت ال يكون فيها الضرر ناجتا     
 ".املضر     

 .97م  -تراجع النسب املشار إليها أعاله، كلما وقع تغيي يف عدد ذوي احلقوق -4
 .95م  -يف حالة تعدد األرامل، يوزع التعويض العائد هلن، عليهن حبصص متساوية -5
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رأس  أوشهري  معاش أوويستفيد ذوي احلقوق من تعويض يكون إما يف صورة معاش خدمة 
 .، حسب احلالة1مساعدة مالية أورأس وحيد،  أوإمجايل، 

 0888يقل عن أن  فبخصوص املعاش الشهري، فإنه حيسب على أساس دخل الضحية دون
احلد األدىن واحلد األعلى للمعاش  تحدد فإن النصوصوهكذا  ،2دج 78.888وأال يفوق  ،دج

حايا املتقاعدين فقد حدد بطريقة الذي يستفيد منه ذوي حقوق الضالوحيد و  أما الرأمسال. الشهري
مرتني املبلغ السنوي ملعاش تقاعد املتوىف، على أال يقل عن مائة مرة   مساوياافية، إذ يكون مبلغه ز ج

اإلمجايل مائة وعشرون مرة املعاش الشهري  مبلغ الرأمسال ، يف حني يطابق3موناألدىن املضاألجر 
دج وال يزيد عن  118.888ال يقل عن مبلغ  أي أنه، 4من املرسوم 972احملدد يف املادة 
 .دج 7.088.888

جند قرار جملس الدولة  ،فيها مبقتضى هذا املرسوم اليت مت الفصلومن التطبيقات القضائية 
ممثال من طرف وايل والية  بة صندوق تعويض رحايا اإلرهاقضي)  79/81/7885املؤرخ يف 

م .م.مجاعة إرهابية أقدمت على حرق مسكن حأن  تتمثل وقائعها يفاليت و : 5.(م.م.الشلف رد ح
وما حيتوي عليه من أثاث وحمالت جتارية مبا وجد فيها من سلع ومعدات فحط  كل مسكنه وحمالته 

 .79/82/9112وهذا بتاريخ 

رفضت أن  وبعد ،81/87/7888للوالية قصد احلصول على التعويض بتاريخ قدم طلبا  
 ه تقرير  وإيداعوبعد تعيني خبي  .دارية جمللس قضاء الشلفالغرفة اإل أماممت مقاراهتا  ،عويضهالوالية ت

                                                   
.من هذا املرسوم 82ادة للمزيد حول هذه النقطة، راجع امل  -1  

.من هذا املرسوم 72أنظر، املادة  - 2  
.من هذا املرسوم 21أنظر، املادة   -3  

.من هذا املرسوم 29أنظر، املادة  -4  
.  502، فهرس 892251جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار غي منشور، ملف رق   -5  
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 االوالية بأن تدفع من حساب صندوق تعويض رحايا اإلرهاب للمدعي تعويض بإلزامصدر قرار 
 (.دج9.588.888.88)ليون ومخسمائة ألف دينار إمجاليا قدره م

اجمللس خرق  كون  الوالية القرار أمام جملس الدولة طالبة رفض الدعوى لعدم الصفة استأنفت 
القرار املستأنف  أيدجملس الدولة أن  إال .واحتياطيا إلغاء اخلربة، 1من املرسوم 988-02املادتني 

   حلريق إجرامي بناءمسكن املستأنف عليه تعرض فعال أن اعتبار، على وأقر بأحقيته يف التعويض
 اخلبي تقدير أن املرسل لوكيل اجلمهورية، كماقيق اجملرى من طرف رجال الشرطة و التحعلى حمضر 

 .ألسعار معقولة استنادا كان  للتعويض

 التعويض 3بتعويض رحايا املأساة الوطنية واملتعلق 122-81كما حدد املرسوم الرئاسي        
 أوإمجايل  رأمسال أومعاش شهري  أوواء كان ذلك يف شكل معاش خدمة املمنوح هلؤالء بدقة س

بضلوع أحد  ابتليتاملمنوح لألسر احملرومة اليت األمر ينطبق على التعويض اخلاص ونفس  .4وحيد
 . 5أقارهبا يف اإلرهاب

                                                   
 من هذا املرسوم جيب إشعار مصاحل األمن مسبقا  07و 22و21و25و10وص عليها يف املواد لالستفادة من احلقوق املنص: " 02تنص املادة  1-
 ساعة من وقت الفقدان إال يف حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات ( 27)بفقدان الضحية يف أجل أقصاه اثنتان وسبعون     
 ".املختصة    
 ".دع ملفات التعويض لدى الوالية اليت يتبعها مكان وقوع احلادثتو " على  988وتنص املادة     
، مؤرخة يف 99ج، عدد.ج.ر.، يتعلق بتعويض رحايا املأساة الوطنية، ج70/87/7881، املؤرخ يف 12-81املرسوم الرئاسي رق   -2

70/87/7881. 
 مفقود يف إطار األحداث املذكورة يف امليثاق وكل موروع معاينة  يعترب رحية املأساة الوطنية كل شخص" من املرسوم الرئاسي  87تنص املادة  -3

 ".فقدان تعدها الشرطة القضائية على إثر عمليات البحث اليت قامت هبا     
 .من هذا املرسوم  81أنظر، املادة  -4
 رومة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارهبا يف اإلرهاب، ، يتعلق بإعانة الدولة لألسر احمل70/87/7881، املؤرخ يف 17-81أنظر، املرسوم الرئاسي رق   -5 

 .70/87/7881، مؤرخة يف 99ج، عدد .ج.ر.ج     
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صدر مرسوم تنفيذي آخر  ،ولضمان محاية حقوق مجيع األطراف املتضررة من آفة اإلرهاب       
نساء املغتصبات اخلاص بتعويض ال، و 11/72املتم  للمرسوم  97/711وهو املرسوم  7897سنة 

 ،من هذا املرسوم 9مكرر 12ووفق املادة  .2الذي اعتربهن كذلك رحية إرهابمن طرف اإلرهاب و 
ية حتدد بنسبة على نسبة عجز جزئي دائ  جزاف االغتصاباملدفوع للنساء رحايا التعويض  حيسب
988%. 

الواقع على عاتق الدولة كان نتيجة حتملها واجباهتا حنو  (التعويض)  االلتزاموللتنويه، فإن هذا       
 االلتزامطبيعي مثله مثل  التزاممحاية وتأمني حياته وممتلكاته، وهذا  استطاعتهااملواطن عند عدم 
 .3الكوارث الطبيعية وغيهاو  الفيضاناتبتعويض رحايا 

 :المطلب الثاني

 قواعد الوفاء بالتعويض

وحيازته  -املضرورالرامي إىل تعويض و -اري بعد صدور القرار القضائي عن القاري اإلد 
يف حالة ما إذا  الذي قد يثارالتساؤل أن  رة ملزمة بتنفيذه، إالاي فيه، فإن اإلداملقض الشيءة ينلقر 
تلقائيا ، ومن جهة ثانية قد تعفى اإلدارة (األول فرعلا)هذا من جهة  ت هذه ألخية عن التنفيذمتنعا

 .(الثاينفرع ال) حلاالت ومعطيات تؤهلها لذلك  استنادامن التنفيذ 

 

                                                   
، واملتعلق مبنح 92/87/9111، املؤرخ يف 11/72، يتم  املرسوم التنفيذي 89/87/7897، املؤرخ يف 97/71املرسوم التنفيذي رق   1-

جلسدية أو املادية اليت حلقت هب  نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني رحايا األررار ا
 .87/87/7897، مؤرخة يف 85ج، عدد .ج.ر.اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقه ، ج

 رأة تعررت لالغتصاب من وتعترب أيضا رحية عمل إرهايب كل ام.............. بدون تغيي  " ............من هذا املرسوم  87تنص املادة  2-
 ".إرهايب أو مجاعة إرهابية    
 ، جامعة عبد 7898، 89عبد الرمحان خلفي، حق اجملي عليه يف اقتضاء حقه يف التعويض من الدولة، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، عدد  3-
 .77، كلية احلقوق، ص "جباية" الرمحان مية     
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 :لو الفرع األ

 .كيفية تنفيذ أحكام قضاء التعويض

فبعد حصول الضحية  .لمنازعات اليت تعرض على القضاءلتنفيذ احلك  معناه ورع حد إن  
صة على النسخة التنفيذية للحك  الذي قضى له بالتعويض طبقا للمادتني بوكالة خا أوشخصيا 

 أو/ وبعد احلصول على شهادة عدم املعاررة و ،اإلداريةقانون اإلجراءات املدنية و من  187و 189
يبلغ احملضر القضائي اإلدارة و  .، عليه التوجه إىل احملضر القضائي للقيام بعملية التنفيذاالستئناف
 .1بتنفيذ حمتوى احلك  القضائياملسؤولة 

حيث جاء يف  2حلك  القاري هو مبدأ دستوري إذ نص عليه الدستور اجلزائري واالمتثال       
تقوم يف كل وقت ويف كل مكان ويف مجيع أن  على كل أجهزة الدولة املختصة" 975 تهماد

موقفا  اختذتفها هذا قد القضائي تكون بتصر  فإذا ما طبقت احلك " القضاء أحكامالظروف، بتنفيذ 
 .للمبدأ الدستوري استجابتإجيابيا و 

نع اإلدارة عن التنفيذ سواء اختذ شكل البطء يف تما مت ا، فكثي الواقع ليس كذلك دائماأن  إال        
ترفض التنفيذ كليا مستندة يف ذلك  أن أو ،ملا قصده احلك  أو كان التنفيذ ناقصا أو خمالفا التنفيذ،

وملواجهة  ،...3صعوبات أخرىأو النظام العام، و العامة، ات منعتها من التنفيذ كاملصلحة لى مربر ع
 بتجاوز، فقد نظ  القانون اجلزائري إجراءات بديلة تسمح امتناع اإلدارة عن الوفاء بذلك احتمال

 .4تأخر يف التنفيذ أوحقه دون أي مماطلة  اقتضاءرفض اإلدارة، ومتنح للمحكوم فرصة 

                                                   
 .285بق،  ص احلسن كفيف، املرجع السا 1-

 .املعدل واملتم  80/97/9111، مؤرخة يف 21ج، عدد .ج.ر.، ج70/99/9111الدستور اجلزائري، الصادر يف  -2
 .258أنظر، عطاء اهلل بومحيدة، املرجع السابق، ص  -3

 .782عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  4-
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ولذلك منيز بني  ،احللول حسب طريقة التعويض اليت يتضمنها احلك هذه الوسائل و  وختتلف 
، (ثانيا) األحكام املتضمنة تعويضا عينيا، و (أوال) قضاء التعويض ذات املضمون النقديتنفيذ أحكام 

 :وذلك على الشكل التايل

 .األحكام الصادرة بالتعويض النقدي: ال أو 

القرارات املدنية يف ت احلجز اخلاصة بتنفيذ األحكام و إجراءا إتباعال جيوز  من املقرر قانونا أنه       
اإلدارة  هتاونتفإذا  .مواجهة األشخاص العمومية اإلدارية، وذلك بسبب احلماية املقررة للمال العام

اإلجراءات  إتباععن تنفيذ احلك  القضائي بتعويض نقدي، فما على الضحية إال  امتنعت أواملسؤولة 
وهو ما يفه   .1يكون احلك  حائزا قوة الشيء املقضي بهأن  ليت نص عليها التشريع، وذلك بشرطا

عندما يقضي احلك  "  على حيث تنص ،قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  101من نص املادة 
لقيمة ينفذ أحد األشخاص املعنوية العامة بدفع مبلغ مايل حمدد ا بإلزاماملقضي به  الشيءاحلائز لقوة 
 هواملادة  هواألحكام التشريعية املقصودة يف هذ ،"حكام التشريعية السارية املفعولطبق لأل
أمني  اختصاصاتوالذي جيعل مهمة تنفيذ األحكام الصادرة رد اإلدارة من ، 2 19/87القانون

 .اخلزينة على مستوى الوالية

 :اخلطوات التالية إتباعجيب  ،القانون اهذ ولتنفيذ احلك  القاري بالتعويض النقدي وفق        

ن طريق وذلك ع ،بالصيغة التنفيذية مهوراملال تبليغ اإلدارة احملكوم ردها باحلك  أو يتعني  -
 باالمتناع حمضرا ، فإذا رفضت التنفيذ سل  هذا األخي  للمدعي(احملضر القضائي) املنفذ 

 .3عن التنفيذ

                                                   
 .281احلسن كفيف، املرجع السابق، ص 1-
، مؤرخة يف 87ج ، عدد .ج.ر.، حيدد القواعد اخلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء، ج80/89/9119املؤرخ يف  ،19/87القانون رق   2-
81/89/9119. 

  .277ص  9111، ديوان املطبوعات اجلامعية، 87رشيد خلويف، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية اهليئات واإلجراءات أمامها، اجلزء  -3
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مرفوقة  ألمني اخلزينة بالوالية اليت يقع فيها موطنه ،املعنيون عريضة  أويقدم املعي باألمر  -
  عليها، إرافة إىل كل الوثائق  بنسخة تنفيذية من احلك  املتضمن إدانة اهليئة احملكوم

عن طريق احملضر القضائي بقيت طيلة شهرين  املستندات اليت تثبت بأن إجراءات التنفيذو 
 أشهر 87ل إىل وميدد هذا األج .1بالتنفيذ القائ  امللف لدى إيداعنتيجة من تاريخ بدون 

 .2إذا كان احملكوم له هو إدارة عمومية
الطالبني مبلغ احلك   أواخلزينة للطالب  أمنيثالثة أشهر يسدد  يتجاوزويف أجل ال  -

  .3على أساس هذا امللفذلك القضائي النهائي و 
 .4وخيفض كذلك هذا األجل إذا كان احملكوم له إدارة عمومية  -
د تسديد املبلغ احملكوم به، حتل اخلزينة العمومية حمل األشخاص املعنوية املعنية وتسرتد بعو  -

 أويعمل على سحب جزء من حسابات  أو ،املبالغ اليت دفعتها بأن يسحب تلقائيا
 .5(من هذا القانون 98 املادة) ميزانيات اهليئات املالية املعنية باألمر 

ة رد ن تقصر طريقة التنفيذ هذه على األحكام الصادر من القانو  85وأخيا، فإن املادة  -
ن أ وهذا يعي .املؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلداريةالدولة واجلماعات احمللية و 

وخيضع تنفيذ  ،مستثناة من هذا النظامالصناعية العمومية ذات الصيغة التجارية و  املؤسسات
أن  القرارات املدنية حبك ذ األحكام و ق احلجز اخلاصة بتنفياألحكام الصادرة ردها إىل طر 
 ال ختضع لقواعد احلماية املقررة للمال العام ألهنا أمواال أمواهلا خارعة للقانون اخلاص، و 

 .6خاصة باملؤسسة وليست أمواال عامة           

                                                   
 .من هذا القانون 82أنظر، املادة  1-
 .من هذا القانون 87أنظر، املادة  2-

 .من هذا القانون 80أنظر، املادة  -3
 .من هذا القانون 82أنظر، املادة  -4
    أشهر  82كما ميكن القانون ألمني اخلزينة للوالية أن يطلب من النائب العام إجراء حتقيق لدى اجلهة القضائية املصدرة للحك  شريطة عدم جتاوز   -5

 (.من هذا القانون 81أنظر، املادة )    
 ؛ رشيد خلويف، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية،280احلسن كفيف ، املرجع السابق، ص : لإلسهاب ومعلومات أكثر حول هذه النقطة راجع -6
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فدائما  ،ناك تنفيذ طوعي لإلدارةجيب الوقوف عنده أنه يف التطبيق العملي ليس ه ولكن ما
، وأن مدة (اإللغاء باإلمكان مراجعة القرارعكس ) تنفيذ عن طريق اخلزينة العمومية  اليت

ودعوى  االستئناف،الشهرين املمنوحة لإلدارة تستغلها يف القيام بإجراءات قضائية مثل 
 .1االختصاصمت تأكيده لنا من طرف أهل  وهو ما ،وقف التنفيذ

ف للتنفيذ، وتبعا لذلك وخوفا من التنفيذ على غي موق االستئناففإن  ،وكما هو معلوم       
 ،االستئنافوهي دعوى منفصلة عن دعوى  ،2أمواهلا، تلجأ اإلدارة إىل رفع دعوى وقف التنفيذ
، وهو ما الدولة اإلستئناف املرفوع أمام جملس طالبة بوقف القرار املستأنف إىل غاية  الفصل يف
الوكالة الوطنية  قضية يف 90/87/7892 يتجلى من خالل قرار جملس الدولة الصادر يف

من  التمستواليت : 3والية الشلف ممثلة بواليهاخ وحبضور .التحويالت رد ورثة قللسدود و 
 78/82/7897خالهلا هذه الوكالة بوقف احلك  الصادر عن احملكمة اإلدارية بالشلف بتاريخ 

ارة املوارد املائية ممثلة من طرف وز  بإلزاموهو احلك  الذي قضى  ،االستئنافإىل غاية الفصل يف 
دج كتعويض  2.102.588عليه  مبلغ  ن تدفع للمدعىلسدود والتحويالت بأالوكالة الوطنية ل
 .وقد فصل جملس الدولة بوقف التنفيذ من خالل القرار أعاله .عن نزع امللكية

ولة بعد اإلستئناف يقضي ويف حالة ما إذا مت التنفيذ على أموال اإلدارة، وصدر قرار جملس الد       
عني على اجلهة فهنا يت .رفض الدعوى من أساسها أوىل و خبفض املبلغ احملكوم به من قبل الدرجة األ

 قرار إىل استناداالفارق  أواملبلغ املسحوب  بإرجاعأمام احملكمة اإلدارية طالبة  اإلدارية رفع دعوى
كمة اإلدارية لوالية الشلف بتاريخ ما جتسد يف احلك  الصادر عن احمل ذاوهجملس الدولة، 

                                                                                                                                                               
ر                                                .ن التوجيهي للمؤسسات اإلقتصادية، ج، املتعلق بالقانو 97/89/9100، املؤرخ يف 89-00؛ أنظر، القانون 272-271املرجع السابق، ص   
 .                         منه 78، السيما املادة 92/89/9100،  مؤرخة يف 87ج، عدد .ج
. 85/85/7895أمحد الواحد، رئيس مصلحة الشؤون القانونية واملنازعات لوالية الشلف، بتاريخ : لقاء مع السيد  - 1 

.       85/85/7895، بتاريخ -حمامي والية الشلف –بوشاقوري حممد، حمامي معتمد لدى احملكمة العليا وجملس الدولة : لقاء مع السيد     -  
 .إ .م.إ.ق 197إىل  198أنظر، املواد من  -2
 .809978، ملف رق  712، غي منشور، فهرس رق  -الغرفة اخلامسة –جملس الدولة  -3
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ك " املدعوأن  وقائعها يف تتلخصواليت :  1"رد والية الشلف. ص.ك"يف قضية  99/97/7897
عن احملكمة اإلدارية  دج مبوجب قرار صادر 2.888.888قدره  قد حتصل على تعويض "ص

لس الدولة بعد جمأن  على خلفية غلق الوايل حملله التجاري، إال 87/80/7880لشلف بتاريخ 
وعلى إثر ذلك رفعت الوالية  التأسيس، لعدم ذات القرار ورفض الدعوى بإلغاءقضى  االستئناف

املبلغ املسحوب، وهو ما استجابت له هذه  بإرجاعدعوى أمام احملكمة اإلدارية لوالية الشلف طالبة 
على نفس  أبقت، وبعد املعاررة من طرف املدعي 91/82/7898 األخية حبك  غيايب بتاريخ

 .أعالهاحلك  بالتاريخ املبني 

يكون دائما بالعملة الوطنية، وهذه القاعدة قد تطرح إشكاال  فإن التنفيذ النقدي ،ولإلشارة      
ونظرا لعدم معرفة القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية  ،عندما يكون الضحية أجنبية غي مقيمة يف اجلزائر

ميكن القول أنه يصعب على رحية غي  ،القانوين و املايل اخلاص باجلزائريف هذا اجملال ونظرا للورع 
 .2تتحصل على تعويض بعملة غي العملة اجلزائريةأن  مقيمة باجلزائر

 .األحكام الصادرة بالتعويض العيني:ثانيا

التعويض العيي إىل عدم إمكانية القاري  أوتعود صعوبة تنفيذ األحكام الصادرة بالتنفيذ  
جملس " للمبدأ الذي ساد يف فرنسا  اعنه، طبق امتناعها أوامر من أجل قيامها بعمل أو داري توجيه اإل

 ."الدولة يقضي و ال يدير

ذلك مل مينع املشرع اجلزائري من القيام ببعض أن  وبالرغ  من حدة هذا املبدأ، إال        
كذا قانون ، و 7880إلدارية لسنة ات املدنية وااإلصالحات لفائدة الضحايا مبوجب قانون اإلجراء

وسائل جلرب اإلدارة على  إجياديف  اإلصالحاتمتثلت هذه و  .7889العقوبات بواسطة إصالح سنة 

                                                   
. 87981/97، فهرس رق  88101/97، قضية رق  89احملكمة اإلدارية لوالية الشلف، غي منشور، الغرفة رق   - 1  

 .977املرجع السابق، ص  قانون املسؤولية اإلدارية، رشيد خلويف، -2
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تقرير املسؤولية الشخصية للموظف،  أوفرض غرامات هتديدية  أوامر لإلدارة، أو التنفيذ كجواز توجيه 
 :، مايل، وجزائيوسائل ذات طابع تنفيذيوميكن تصنيف هذه الوسائل إىل 

 :وسائل ذات طابع تنفيذي-أ

  .1امر لإلدارة وحتديد أجل لذلكأو بسلطة القاري اإلداري يف توجيه تتعلق هذه الوسائل   
امر يف الباب السادس من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية و وقد حدد اإلطار القانوين هلذه األ

اليت  امه 121و  120املادتني ن إ ،"اإلدارية يف تنفيذ أحكام اجلهات القضائية" حتت عنوان 
 يستطيع ( احملكمة اإلدارية أوجملس الدولة )، فالقاري اإلداري امرو سلطة توجيه األ ااستحدثت

بالقانون، ولكن كذلك أمر اهليئات العمومية، فاألمر  النطق ،عندما يفصل يف نزاع يف املوروع
 .2يف يد القاري اإلداري اجديد ايعترب سالح

 : مها سألتنيمب عييامر من أجل اختاذ تدابي للتنفيذ الو وعموما ترتبط سلطة توجيه األ       

ويصدر هذا األمر رمن احلك  القضائي بناء على طلب الضحية، : األمر بالتدبير المطلوب-1
ك  احل أوعندما يتطلب األمر "  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية علىمن  120حيث تنص املادة 

اجلهات القضائية اإلدارية  ختصاصال هيئة ختضع منازعاهتا أوالقرار إلزام األشخاص املعنوية العامة  أو
يف نفس احلك  القضائي  ،تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك ،تدابي تنفيذ معينة باختاذ

 ".االقتضاءع حتديد أجل للتنفيذ عند م بطلو بالتدبي امل

 داريإالناتج عن عيب يف مشروعية قرار  بالضرر األمريتعلق هذا : قرار جديد بإصدار رماأل -7
القيام بتوجيه أمر لإلدارة من أجل إصدار قرار  ،إلغاء هذا القرار إىلميكن للقاري باإلرافة  أين

 ويكون ذلك بناء على طلب الضحية بعد صدور احلك  باإللغاء جديد إلختاذ تدابي التنفيذ العيي
                                                   

 .299-298كفيف احلسن، املرجع السابق، ص - 1
  تنفيذ قراراته، أشغال امللتقى الوطي حول التطورات واملستجدات يف قانون اإلجراءات يوسف بن ناصر، السلطات اجلديدة للقاري اإلداري يف - 2

 .59، ص -كلية احلقوق  –، جامعة وهران 7881جانفي  79و 78املدنية و اإلدارية، يومي    
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عندما "اليت نصت على أنه من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  121يستنتج ذلك من املادة  
مل يسبق أن أمرت هبا  ،إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ،يتطلب األمر أو احلك  أو القرار

منها ذلك بإصدار قرار املطلوب ة تأمر اجلهة القضائية اإلداري ،بسبب عدم طلبها يف اخلصومة السابقة
  ."جديد يف أجل حمدد

يشرتط لقبول احملكمة اإلدارية هذا اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  102وطبقا للمادة        
وأن تنقضي مدة  ،أن ترفض اإلدارة التنفيذ  ،ممهورا بالصيغة التنفيذيةأن يكون احلك  هنائيا و  ،الطلب
غي أنه يف حالة حتديد أجل للتنفيذ يف احلك  فال جيوز  .لرمسي للحك أشهر من تاريخ التبليغ ا 82

 .1هذا األجل انقضاءتقدمي الطلب إال بعد 

 أساسيوهي ثانوية لقرار قضائي أو لطلب  ،األوامر هذه هي أوامر للتنفيذ أن إىلخنلص و        
فيما عداها ال يستطيع و  .مست مببدأ حترمي توجيه األوامروإال  ،وال تتحرر عنه ،للحك  مكملة

 .2احملاك  اإلداريةجملس الدولة و  اختصاصأهنا تبقى من  كما  ،القاري توجيه األوامر

 :طابع الماليوسائل ذات  -ب

يف قانون  اإلداريتكمن الوسائل ذات الطابع املايل يف الغرامة التهديدية واملعرتف هبا للقاري       
، لذلك سيت  تعريف الغرامة التهديدية، مث وما يليها 108مواد لل طبقا واإلداريةاملدنية  اإلجراءات

يف  اإلداري القضاء علىتبيان شروطها، مث سلطة القاري اإلداري يف اللجوء إليها، واألحكام املطبقة 
 :، وذلك على الشكل التايلجمال الغرامة التهديدية

 

 
                                                   

 . 297احلسن كفيف، املرجع السابق، ص  -1
 .57يوسف بن ناصر، املرجع السابق، ص  -2
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 :تعريف الغرامة التهديدية -1

فإذا تأخر يف  ،ينا خالل مدة معينةعإلزام املدين بتنفيذ التزامه  بأهناة تعرف الغرامة التهديدي       
 و كل أ أسبوععن كل يوم أو كل   معني كمبلغكان ملزما بدفع غرامة هتديدية عن هذا التأخي    فيذالتن

 .1بالتزامهأو عن كل مرة يأيت عمال خيل  ،ية وحدة أخرى من الزمنأشهر أو 

وال هتدف إىل الضغط على إدارة مالتهديدية هي وسيلة إكراه على األة فإن الغرام ،وعليه       
ويض هي جرب الضرر عفوظيفة الت ،ويضعذا ختتلف عن التوهي هب .التزاماتهاملدين إلجباره على تنفيذ 

وظيفة الغرامة التهديدية هي محل  أن يف حني ،احلاصل قدر اإلمكان للمستفيد من حك  قضائي
 .2لتزاماتهااملدين على تنفيذ 

 :شروط فرض الغرامة التهديدية  -2

احملكوم عليه عن تنفيذ حك  قضائي صادر  امتناعمن أه  شروط فرض الغرامة التهديدية هو         
وإذا رأى القاري اإلداري أن  .عن التنفيذ امتناعصراحة مبوجب حمضر  تناعاالمويتطلب هذا . رده

 .3ي الغرامة التهديدية حيك  هباطالب التنفيذ مل حيصل على أية وسيلة غ

على القيام مبا هو ممكن  الك  القضائي ممكنا إذ ال إجبار إكما جيب أن يكون تنفيذ احل        
زام حيث أن قيام اإلل ،وال تطبق الغرامة التهديدية إذا كان تنفيذ احلك  مستحيال .القيام به أو تنفيذه

والغرامة التهديدية  .4مقدرة اإلدارة القيام بتنفيذ احلك غي كاف بل يكمن اإللزام يف أن يكون من 
 ،امتناعاحلك  مبوجب حمضر  امتناعفإذا أثبت عدم  .مث تصفيتها ،تتمثل يف طلب توقيع الغرامة أوال

                                                   
 .787، ص 7880العلي ، أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة، دار الفكر العريب، صالح يوسف عبد  -1
 أشغال امللتقى الوطي حول التطورات واملستجدات يف قانون اإلجراءات املدنية    رقية بدرانية، الغرامة التهديدية وتنفيذ قرارات القضاء اإلداري، -2

   .18، ص -كلية احلقوق  –، جامعة وهران 7881جانفي  79و78واإلدارية، يومي    
 .227حسني فرجية، املرجع السابق، ص  -3
 .921، ص 7892فايزة براهيمي، األثر املايل لعدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، دار اهلدى،  -4



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
142 

 ،وذلك بسبب التأخر يف التنفيذ ،جاز لطالب التنفيذ طلب توقيع الغرامة التهديدية رد املنفذ رده
يف " إذ تنص اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  109ادة ما تضمنته امل ذاوه .1عنه االمتناعأو 

هة القضائية املطلوب تقوم اجل ،حالة عدم تنفيذ أمر أو حك  أو قرار قضائي ومل حتدد تدابي التنفيذ
ية القاري إىل تصف ويلجأ ،"األمر بغرامة هتديديةالتنفيذ و حديدها وجيوز هلا حتديد أجل تمنها ذلك ب

 .2يف التنفيذ التأخياإلدارة عن التنفيذ الكلي أو اجلزئي أو يف حالة  امتناعالغرامة التهديدية يف حالة 

 :سلطة القاضي اإلداري في اللجوء إلى الغرامة التهديدية -3

املشرع اجلزائري أقر بالسلطة الواسعة فإن من أجل إعطاء أكثر فعالية لنظام الغرامة التهديدية 
وسلطة يف حتديد  ،وتتمثل هذه السلطة يف تقديره احلك  بالغرامة التهديدية .ند احلك  هباللقاري ع

فتقدير القاري للغرامة التهديدية عن كل  .إرافة إىل سلطته يف حتديد مقدارها ،هنايتهابدأ سرياهنا و 
يض الغرامة أو وللقاري سلطة ختف، 3فرتة زمنية معينة مببلغ نقدي معني يلزم املدين أو احملكوم عليه

يأمر املدعي إذا جتاوزت قيمة الضرر و  كما يقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إىل  .4إلغائها
 .5بدفعها إىل اخلزينة العمومية 

اإلدارية قد نص على إمكانية تنفيذ األوامر أن قانون اإلجراءات املدنية و  ىلإوجتب اإلشارة          
 120امة التهديدية وذلك ما يظهر من خالل ما جاء يف نصوص املواد اإلستعجالية حتت طائل الغر 

كما أن ..." عندما يتطلب األمر أو احلك  أو القرار "األمر بصيغة عامة بنصها  تحني ذكر  121و

                                                   
 .227حسني فرجية، املرجع السابق، ص -1
 .إ.م.إ.ق102أنطر، املادة  -2
 .971رجع السابق، صفايزة براهيمي، امل -3
 ".جيوز للجهة القضائية ختفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها عند الضرورة . " إ.م.إ.ق 107تنص املادة  -4
 جيوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إىل املدعي إذا جتاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه . " إ.م.إ.ق 105تنص املادة  -5

 ."إىل اخلزينة العمومية   



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
143 

غي أنه فيما خيص "الفقرة الثانية تطرقت لألوامر اإلستعجالية صراحة حيث نصت   102نص املادة 
 .1"جيوز تقدمي الطلب بشأهنا دون أجل  ،األوامر اإلستعجالية

 :في مجال الغرامة التهديدية القضاء اإلداريالمطبقة على  األحكام -4

املقضي فيه إذا  الشيءميكن تقدمي طلب الغرامة التهديدية يف األحكام النهائية احلائزة لقوة    
أشهر من يوم التبليغ  82ضي ويبدأ أجل طلب الغرامة التهديدية بعد م .اإلدارة عن التنفيذ امتنعت

فال جيوز تقدمي طلب الغرامة التهديدية إال  ،أجال للتنفيذ اجلهة القضائيةإذا حددت و  .الرمسي للحك 
ىل اإلدارة يتعلق بتنفيذ احلك  الصادر عن اجلهة القضائية إإذا قدم تظلما و  ،هذا األجل انقضاءبعد 

 قوم رئيس كل حمكمة إدارية يف هناية كل سنة بتوجيهوي ،أشهر 82 انقضاءيبدأ األجل بعد  ،اإلدارية
تقرير إىل جملس الدولة يبني له الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ األحكام اإلدارية ويبني له مجيع 

 .2اإلشكاالت اليت تعرتض التنفيذ

 :وسائل ذات طابع جزائي -ج

ف املمتنع عن تنفيذ احلك  املتابعة اجلزائية للموظ لطابع اجلزائييقصد بالوسائل ذات او         
رتتبة يف مواجهة اليت تعرف بأهنا النتيجة الضرورية املو  .ي إقرار املسؤولية اجلزائية يف حقهأ ،القضائي

 باعتباره األفراد مبناسبة ما يرتكبونه من جرائ  تنطوي على عنصر اإلخالل بالواجبات املكلفني هبا 
وإن كان  ،مع غيه من األفراد املساواةالعام على قدم وهو ما خيضع له املوظف  .أعضاء يف اجملتمع

 .3مربرا يف كثي من األحيان لتشديد العقوبة اجلنائية يف مواجهته ه ينهضالعام ل املوظفثبوت صفة 

                                                   
 .27رقية بدرانية، املرجع السابق، ص -1
 ؛ فايزة 27؛ رقية بدرانية، املرجع السابق، ص220حسني فرجية، املرجع السابق، ص: لإلسهاب و معلومات أكثر حول هذه النقطة راجع  -2

                                                                .  إ .م.إ.ق 102وما يليها؛ أنظر، املادة  792براهيمي، املرجع السابق، ص    
   .28هشام حممد توفيق، املرجع السابق، ص  -3
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اليت تضعف من فعالية محاية القضاء  (عدم تنفيذ أحكام القضاء ) لقضاء على هذه املعضلةلو         
نسجل أيضا املوقف املتميز  ،يف مواجهة التصرفات اإلدارية غي املشروعةاإلداري حلقوق األشخاص 

وهذا برتتيبه املسؤولية اجلزائية لكل  ،والفعال للمشرع اجلزائري من أجل القضاء على هذه املعضلة
أو يعرتض  ،أو يعرقل ،أو مينع ،وظيفته لوقف تنفيذ حك  قضائي هنائي امتيازاتموظف يستعمل 

املتم  و املعدل  71/81/7889املؤرخ يف  18-89وهذا مبناسبة إصداره للقانون  ،عمدا لتنفيذه
كل موظف عمومي "مكرر منه 920إذ جاء يف املادة  ،املتضمن قانون العقوبات 951-11لألمر 
يعاقب  ،أو عرقل عمدا تنفيذه اعرتضأو  امتنعأو  قضائيسلطة وظيفته لوقف تنفيذ حك   استعمل

وهذا النص ميكن  ،1"دج 58.888إىل 5888بغرامة من سنوات و  82 أشهر إىل 81باحلبس من 
 .عن التنفيذ النقدي االمتناعتطبيقه كذلك مبناسبة 

التساؤل عما إذا   اجتهاديأو حل  ،يف ظل غياب نص قانوين صريحطار و إلميكن يف هذا او  
على  ،2متنع عن التنفيذالتأديبية للموظف العمومي املاملسؤولية املدنية و  من املمكن أيضا إقامة كان
 .3التشريعاتبعض  غرار

لكن جيب أن  ،الوسائل املمكنة للضحية إلجبار اإلدارة على إصالح رررها هيهذه  نإذ
هناك حاالت تعفيها من  أنعلى إصالح هذه األررار؟ أم  دائما جمربة تكون اإلدارة أنهل  نتساءل

 :ا يليق له فيمهذا مايت  التطر  ذلك سواء كليا أو جزئيا؟

 

 
                                                   

 .920عمور سالمي، املرجع السابق، ص -1
 .295احلسن كفيف، املرجع السابق، ص -2
بالغرامة التهديدية يف املادة اإلدارية وتنفيذ األحكام املتعلقة  91/82/9108املؤرخ يف  08/521إن املشرع الفرنسي ومبوجب القانون رق   -3

أمام  القضائية الصادرة رد اإلدارة، ذهب إىل تقرير املسؤولية الشخصية للموظف الذي امتنع عن تنفيذ احلك  أو القرار القضائي، حيث أنه يعرض
 .22عن رقية بدرانية، املرجع السابق، صنقال  -حمكمة تأديبية خاصة بالفصل يف املخالفات املالية وخمالفة امليزانية 



 الضرر يف املادة اإلداريةإصالح آليات                      :                 الفصل الثاين
 

 
145 

 :الفرع الثاني

 .حاالت إعفاء اإلدارة من التعويض 

تعفي اإلدارة من مسؤوليتها نتيجة إحدى املبادئ اليت تنظ  املسؤولية  نظرية األسبابإن  
فإن اإلدارة تعفى من  ،وحسب هذه النظرية. العمل الصادر إىل اإلدارة انتسابررورة  يوه ،اإلدارية

ابل للتعويض يعود إىل سبب لقاري اإلداري أن الضرر القلتبني  مسؤوليتها أو ختفف منها إذا
 .1ي حادث أو تصرف خارج عن نشاطها أو عملهاأ ،خارجي

الضرر نتيجة حالة من احلاالت اليت تعفى اإلدارة من  وقد ترفض دعوى املدعي إذا كان        
 (ثالثا  ) فعل الضحية ،(ثانيا  ) الظرف الطارئ ،(أوال) القوة القاهرة:ت هيوهذه احلاال ،مسؤوليتها
 :ما يلي، واليت سنتناوهلا تباعا في(مسا خا) ، قبول الضحية للمخاطر(رابعا ) فعل الغي

 (la force majeure ):القوة القاهرة : أوال

ومن مث  .غي معروفو  ،عى املسؤوليةدالقوة القاهرة هي كل سبب خارج عن نشاط من تإن         
عدم يتني ومها عدم القابلية للدفع و بالنسبة لتقدير امليزتني األخو ، 2يل مقاومتهويستح ،غي متوقع

باختصار جيب و  .ف هبما إال يف احلاالت القصوىنه ال يعرت أفإن ذلك يسهل بسبب واقعة  ،التوقع
تكون  أنجيب  ،ولتعلق األمر حبوادث طبيعية ،غي قابل للدفعو  ،يكون احلادث غي منتظر إطالقا أن

 .3ومل يسبق هلا احلدوث استثنائيعنف  ذات

                                                   
  .928رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص   -1
 .211عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  -2

-« la force majeur est un évènement  irrésistibles, imprévisible et extérieur au défendeur » : 
Gilles LEBRETON, op.cit, p 330 ; Gilles DARCY, op.cit, p 128.                                    

 .21حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص -3
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مياه  احنسارأو  ،حاجز مائي بفعل فيضان غي عادي انشقاقعن القوة القاهرة  األمثلةومن        
 .أرري انزالقأو اهنيار سد بفعل  ،البحر ملسافة معينة

ن يعفي اإلدارة م فإن هذا ال ،وإذا ساه  خطأ اإلدارة مع القوة القاهرة يف تفاق  الضرر
 .1مسؤوليتها حبسب درجة مسامهة خطئها يف حدوث الضرر

صله يف ف وهذا حني ،ولقد اعترب جملس الدولة الفيضانات اليت حدثت ببلدية بومقر قوة قاهرة       
 82/85/7889:2بتاريخ " ج ف رد بلدية بومقر"قضية 

نت رحية فيضانات كا  د من دراسة امللف أن بلدية بومقرلكن حيث يستفا:"فيه حيث جاء        
  أشخاص وحتطي  عدة مساكن  82عمت كافة املنطقة و أدت اىل وفات  92/81/9112يوم 

وبالتايل هناك ...يكن املستأنف املتضرر الوحيد منكوبة ومل  تأصبحإتالف املنتوجات الفالحية و و 
 ."القوة القاهرة

 (Le cas fortuit   ) :الحادث المفاجئ: ثانيا 

 .3"غي متوقع ويصعب دفعه ،حدث داخلي":بأنهعرف        

  وينسب لإلدارة لكونه غي خارج عنها ،حريق ،كانفجار  ءينج  عن شي :داخليفهو حدث        
ويصعب دفعه ليس   ،فهو مفاجئ وسببه جمهول ،أي غي منتظر وقوعه من اإلدارة ،متوقع وغي

 .4كاستحالة القوة القاهرة بل صعب

                                                   
 .212-211عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  -1
 .982، ص 7882، 82لة جملس الدولة، العدد ، جم887770جملس الدولة، الغرفة األوىل، ملف رق   -2

.227عطاء اهلل بومحيدة، املرجع السابق، ص  - 3  
 .227عطاء اهلل بومحيدة، املرجع نفسه، ص  -4
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مييز بني احلالة الطارئة والقوة  طارئة خاصة بالقانون اإلداري ألن القانون املدين الوتعترب احلالة ال       
إىل القوة القاهرة بعبارة  أيضايشار "MAZEAUD 1"مازو"ويف ذلك يقول األستاذ  ،القاهرة

 . ..."تعترب مرتادفتني ،ويف اللغة القانونية املعاصرة" احلالة الطارئة"

 ،ميكن دفعهما ال ميكن توقعهما وال: اماحلادثة الطارئة يف أهنلقوة القاهرة و ه بني اووجه التشاب       
ن أيف حني  ،اإلدارةي خارجة عن نشاط أثل يف كون القوة القاهرة خارجية فيتم أما وجه االختالف

 أخرىومن جهة  ،تكون يف داخل النشاط الضار يأجنبية عن املدعي عليه أاحلالة الطارئة ليست 
 .2ن حدث معلومهول بينما القوة القاهرة ترتتب عالطارئة تنتج عن سبب جم ن احلالةإف

عدم ارتكاب  أوهو عدم وجود  ،وما يستنتج من هذا السبب اجملهول يف الظرف الطارئ
 ،لكن يبقى الضرر الناتج يف هذه احلالة ينسب هلا لكونه غي خارج عنها ،خطأ من طرف اإلدارة

 .3عفي اإلدارة من مسؤوليتها إال يف نظام املسؤولية على أساس اخلطأوهلذا فإن الظرف الطارئ ال ي

 ( la faute de la victime ):خطأ الضحية: ثالثا

تصرفها ويقارنه  ربقى على القاري اإلداري أن يقدوي ،ال يثي مفهوم الضحية مشكال خاصا
 .4(un bon père de famille)بتصرف رب عائلة عادي 

 

 

                                                   
.  09أشار إىل ذلك، حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 1  

 .759سابق، ص أنظر، أمحد حميو، املرجع ال -2
 .922رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -أنظر -3

- « c'est l'absence de faute. aussi n'opérera-t- il un rôle exonération que dans les systèmes assis 
sur la faute, il  s’agira d’accidents de cause inconnue » : Gille DARCY, op.cit, p 132.    

 . 921رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -4
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فإن مسؤولية اإلدارة تعفى كليا  ،نفسها جعلت الضرر يتفاق  وال مفر منهفإذا كانت الضحية 
 .1أو جزئيا

حام مسؤولية اإلدارة يف هذه قإفإنه ال ميكن  ،حده هو مصدر الضررالضحية و  أخط وإذا كان        
فإن اإلدارة مسؤولة بنسبة مسامهة  ،وإذا كان خطأ الضحية قد ساه  فقط يف حصول الضرر .احلالة

 .2ها يف حدوث الضررئطخ

 82يف  األعلىقرار الغرفة اإلدارية للمجلس  ميكن اإلشارة إىل ،طأ الضحيةخمثلة أومن         
وتتمثل الوقائع يف كون املدعو حطاب عبد  .3يف قضية الدولة رد حطاب السعيد 9115ديسمرب 

التابع كهربائي و سه لسلك حامل للتيار الإثر م 95/97/9157اهلل أصيب بتكهرب صبيحة يوم 
ن الضحية ساه  خبطئه املتمثل يف عدم بأ األعلىوقد اعترب اجمللس " فتزازة"للمحطة التجريبية لبحية 

احلذر عندما إلتقط السلك الساقط على األرض يف إحداث الضرر الالحق إىل جانب خطأ اإلدارة 
 .4م بقطع التياراملتمثل يف عدم تفقد أعوان اإلدارة لورعية اخلط الكهربائي والقيا

وفعل الضحية يعفي مسؤولية اإلدارة سواء جزئيا أو كليا بصرف النظر عن أساس نظام          
 .5املسؤولية اإلدارية

 

 

                                                   
1- « si la victime a elle même rendu e le dommage inévitable ou l’a aggravé, la responsabilité de 
l’administration se trouve totalement ou partiellement  dégagée » : Gilles  LEBRETON,       
op.cit, p 275.  

 . 210عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  -2
. من هذه املذكرة ( 87اهلامش رق  )  20، والصفحة ( 82اهلامش رق )  90متت اإلشارة إىل هذا القرار، يف الصفحة  - 3  

 .21بق، ص حلسن بن الشيخ آث ملويا، نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السا -4
.925رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية،  املرجع السابق، ص  - 5
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 ( le fait d’un tiers )فعل الغير: رابعا

عرف الفقه الغي أنه كل شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونية غي املدعي عليه  
 .1الواقعني حتت مسؤوليتهغي  واألشخاص

ويرتتب على فعل الغي اإلعفاء الكلي أو اجلزئي لإلدارة عن مسؤوليتها وذلك حبسب 
 .2يف الضرر مشاركتها

  ،ففي نظام املسؤولية على أساس اخلطأ .حسب نظام املسؤولية اإلدارية النتائجوختتلف هذه          
وحيدد القاري نسبة  .زئي لإلدارة من مسؤوليتهافعل الغي اإلعفاء الكلي أو اجل قد يرتتب على

أما يف نظام مسؤولية  ،كل من اإلدارة والغي  ارتكبهمسؤولية اإلدارة يف حالة اإلعفاء اجلزئي حسب ما 
 3.فال يعفي فعل الغي اإلدارة من مسؤوليتها ،اإلدارة بدون خطأ

أن تطالب اإلدارة أمام  وهكذا فإن احللول القضائية جتري على أنه ليس يف وسع الضحية 
  وهذا ما خيالف ما هو عليه احلال يف القانون املدين ،يف حدوث الضرر صتهاحبإال القضاء اإلداري 

 .4حيث السائد  فيه هو مبدأ التضامن يف حتمل املسؤولية

 

 

 

 

                                                   
 .925رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية املرجع السابق، ص  -1
 .225عطاء اهلل بومحيدة، املرجع السابق، ص  -2
 .925رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  -3
 .211ر عدو، املرجع السابق، صعبد القاد -4
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 (l’exception de risque accepté )قبول الضحية للمخاطر: خامسا 

ررار املتوقعة اليت يقبل الشخص خماطر التعرض هلا وهو األ يستبعد القضاء التعويض عن  
 إن الضرر الناشئ عن مركز قبل املضرور"وله  جملس الدولة الفرنسي عن ذلك بقويعرب .على عل  هبا

 .1"ال خيوله حقا يف التعويض ،عن عل به  

 ،شغال العامةأمام ورشة لأل استقرأعاله على مرب دواجن والذي  باالستثناء احتجوقد         
 يؤثروستصبح آنذاك مصدرا للضجيج الذي  ،ىل النشاطإمل يكن له أن جيهل بأهنا سوف تعود حيث 

، بينما مل يكن جيهل اشرتى ملكية على رفاف هنرشخص وعلى  ،2سلبيا على ورع بيض دواجنه
 .3بأن مساره سوف يعدل

                                                   
 .229أشار إىل ذلك، سعيد السيد علي، املرجع السابق، ص  -1

-« le conseil d’Etat n’applique pas le principe que lorsque la victime s’est sciemment exposé au 
dommage, la responsabilité de la puissance publique n’est pas engagée » : Gille LEBRETON, 
op.cit, p 276.                                                                                                                                       

                                                                                       
 2- C.E F,10/12/1967, chambellan , Rec. p 521.                                                                                

          أشار إليه ،حلسن بن الشيخ آث ملويا، ،( C.E F, 13/12/1985, monnerie )   قرار جملس الدولة الفرنسي -3
       .987ص سابق، الاإلدارية، املرجع  نظام التعويض يف املسؤولية    
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 :اتمةــــخ

، خنلص إىل أن اإلدارة العامة تسأل أمام القضاء عما تسببه من بعد االنتهاء من هذه الدراسة       
يف تأسيس املسؤولية اإلدارية حماط  اجوهري اإال أن الضرر، والذي يعد عنصر  .أضرار نامجة عن أعماهلا
دمه، كما أنه وبغية إنصاف واملميزات، تربز وتثبت خطأ اإلدارة من ع ،مبجموعة من الشروط

املضرور، وضمان حقه يف التعويض ولو بدون توفر اخلطأ من قبل اإلدارة، فقد مت إضفاء شروط أخرى 
 .هلذا الضرر حىت ميكن املطالبة باإلصالح

ال جلل التقسيمات اليت ظهرت يف ذلك  وكما هو معلوم، فإن الضرر القابل للتعويض ووفقا       
ت عن نوع ن من التعويض أحداما مادي، واخآخر معنوي، واما مت الوقوف عليه يف خيرج يف كل احلاال

هذه الدراسة أن القضاء اإلداري اجلزائري قد عوض عن كال الضررين منذ السنوات األوىل لالستقالل 
عكس نظريه الفرنسي، والذي وإن كان قد عوض عن النوع األول منذ الوهلة األوىل، فإن النوع الثاين 

 .األخص يف شقه املتعلق باألمل املعنوي فقد جره إىل عدة تطورات ومراحل من أجل إقراره وب

وللمطالبة بالتعويض فإن الوسيلة واخآلية الفعالة املعتمدة يف ذلك هي دعوى التعويض أو كما      
نازعات لنظر يف امل، واليت ترفع أمام اجلهات القضائية املختصة بااملسؤولية املدنيةتعرف بدعوى 

هذه اجلهات يف كل من احملكمة اإلدارية،  وتتمثل ،وطبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاإلدارية 
 .وجملس الدولة

ونظرا لتنوع اجلهات اإلدارية، وتداخلها أحيانا كثرية، ومدى تأثري ذلك على التوجيه السليم       
جيب مراعاهتا بغية  القانون والقضاء حلوال أوجدللدعوى القضائية يف حالة حدوث األضرار، فقد 
 .قبول الدعوى اإلدارية أمام جهات القضاء اإلداري
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زيادة على ذلك، فدعوى التعويض ال ترفع، وال تقبل أما اجلهات القضائية اإلدارية إال و          
لحة، القانونية، منها شروط موضوعية عامة من صفة ومص بتوافر جمموعة من الشروط واإلجراءات

أما خبصوص شرط القرار اإلداري السابق،  .وشروط متعلقة ببيانات العريضة املدرجة أمام القضاء
 .قد ختلى عنهم يف جمال دعوى التعويض فإن املشرع اجلزائريوامليعاد، وكذا شرط التظلم، 

ة، اما هو إصالح الضرر الذي اختل بفعل عمل اإلدار ف ،أما اهلدف املتوخى من هذه الدعوى        
يتطلب إعادة احلال إىل ما كان قبل وقوع الضرر، ولو أنه يف املادة اإلدارية يعترب هذا احلل عسريا يف 

 .  الواقع العملي، لذا عهد القضاء إىل تقدير التعويض نقدا مراعيا يف ذلك املصلحة العامة

لضرر الالحق باألموال، القضاء الفرنسي ميز ب ن ا فإنونظرا ألامية تاريخ تقييم الضرر،         
ففي النوع األول أخذ بتاريخ حدوثه مع  .والضرر الالحق باألشخاص، يف حتديده لذات التاريخ

نا، ووفقا ءأن حيسب يوم احلكم، إال أن قضا املبدأ يف النوع الثاين نفإبعض االستثناءات، يف ح ن 
 .للتاريخ، ويأخذ بتاريخ رفع الدعوىلتطبيقاته يف هذا الشأن، فإنه ال مييز ب ن الضررين يف حتديده 

فهي تعد من الصالحيات املخولة حصرا يف األصل للقاضي،  ،أما عن كيفية تقدير التعويض        
ال أن  إيقدره وفق ما ميلك من معطيات وإثباتات، إضافة إىل أسس متعارف عليها يف هذا الشأن، 

أقر أنظمة خصوصية للتعويض، وهو ما كل هذه الصالحيات قد تذوب يف حالة ما تدخل املشرع و 
 . تبناه املشرع اجلزائري يف بعض أنظمته

عملية استيفاء  يف حالة امتناع اإلدارة عن دفع مبلغ التعويض احملكوم به ضدها، فإنو         
التعويض احملكوم به تتم عن طريق اخلزينة العمومية على اعتبار أن أموال اإلدارة مستثناة من احلجز، 

أما يف شأن التعويض  .هذا يف شأن التعويض النقديا مفتوحة لدى اخلزينة العمومية، اباهتوحس
العيين، فقد جاء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بوسائل فعالة حتفظ قدر املستطاع حق الفرد يف 

نية توجيه تنفيذ قرارات العدالة، وهذه الوسائل تكمن حتديدا يف الغرامة التهديدية من جهة، وإمكا
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أوامر لإلدارة من جهة أخرى، دون نسيان العقوبات اجلزائية املسلطة على املوظف املتقاعس عن تنفيذ 
 .أحكام وقرارات العدالة 

وفضال عن ما سبق، فبإمكان القضاء اإلداري إعفاء اإلدارة من التعويض إن توفرت لديه       
على قدر مساامة تلك الظروف واملعطيات يف  ها من طرفهؤ ظروف ومعطيات كفيلة بذلك، ويتم إعفا

 .إحداث الضرر

يف جمال مكملة لبعض النقائص  ميكن أن تكونج بعض االقرتاحات اليت ا در إ ميكنويف اخلتام        
 :، وهي على النحو التايلاإلدارية ملادةالتعويض يف ا

الدولة امثلة  اإلدارية، فإذا كانتفيما خيص مسألة التمثيل القانوين للهيئات اإلدارية ذات الصبغة  -  
يف  ، فإن اإلشكال يطرح وبشدةاجمللس الشعيب البلدي والبلدية برئيس ،الوالية بواليهاو  ،بالوزير املعين

خبصوص تلك اهليئات وباألخص املديريات الوالئية، واليت معظمها غري متمتعة بأهلية  التطبيق العملي
ترفع الدعوى ضد الوزارة املعنية  لوصية على املستوى احمللي، وعليهالتقاضي، حيث تعترب امثلة للوزارة ا

امثلة باملديرية يف حال كون النزاع ذو طابع حملي، غري أنه وإن كانت تقبل الدعوى هبذا الشكل أمام 
حبجة أن  االستئناففإهنا ترفض يف غالب األحيان من قبل جملس الدولة يف حالة  ،احملكمة اإلدارية

ثل فقط الدولة وأن الوايل وحده هو املمثل القانوين للهيئات اإلدارية، لذا ينبغي توضيح هذا الوزارة مت
   .اإلشكال بغية التوجيه السليم للدعوى منذ البداية

ينبغي تكوين قضاة متخصص ن يف النزاع اإلداري كونه نزاع خاص ومتطور باستمرار، وهو ما من  - 
وكذا اإلسراع يف الفصل فيها، وخاصة مع  ،رفع دعوى التعويضشأنه املساعدة على تسهيل إجراءات 

 .التوسع الذي حصل يف تنصيب احملاكم اإلدارية على مستوى واليات الوطن 

 ، وباألخص يف إطاربعض األسعار املعتمدة يف تقدير التعويض املمنوح لألفراد حتي نينبغي  - 
، وذلك حسب طبيعة كل منطقة ،ملنفعة العامةنزع امللكية من أجل ا التعويضات املمنوحة يف عملية
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حيث تب ن من الدراسة أنه مازالت بعض األسعار معتمدة حاليا تعد أسعار زهيدة، وال تتناسب مع 
 .االرتفاع احلاصل يف خمتلف أسعار السوق

 ينبغي حتديد مدة معينة للفصل يف دعوى وقف التنفيذ املرفوعة أمام جملس الدولة، واليت تكون قبل -
أن اجمللس قد يأخذ مدة تفوق  لوحظامليعاد املقرر لدفع األموال من طرف اخلزينة العمومية، حيث 

ذات امليعاد، اما ينجر عنه سحب الفرد ألمواله، مث قد يفصل اجمللس يف دعوى االستئناف يف غري 
 .صاحله، اما جيرب على رد األموال املسحوبة، وهو ما يشكل إضعاف لكاهله

قيام بامللتقيات، واأليام الدراسية، من قبل أهل االختصاص للتعرض ملختلف النقائض ينبغي ال - 
املثارة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واقرتاح احللول يف ذلك خاصة من اجلانب اإلجرائي، كون 

 .كثريينعند ال اجديد ازال يعد قانونهذا القانون ورغم مضي ما يفوق السبع سنوات منذ صدوره ال ي
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         ، 10، علللدد تلمسلللان ،-بلقايلللد بكلللر أبلللو جامعلللة – احلقلللوق كليلللة،  واإلداريلللة القانونيلللة العللللوم       
       5110.  
 عبد الرمجان خلفي، حق اجملين عليه يف إقتضاء التعويض من الدولة، اجمللة األكادميية للبحث    -12

 .، كلية احلقوق"جباية"، جامعة عبد الرمحان مرية5101، 10القانوين، عدد      
               الفكلر جمللة اجلزائلر، يف الطبية املسؤولية حاالت عن الناتج التعويض مفهوم قمراوي ، الدين عز -12

 .ت.د ، القانوين       
 جملة جامعة دمشق  ،-دراسة مقارنة-م ر التعويض عن الضرر األديب الناجم عن ج ،فواز صاحل -10

 .5110، 15، العدد 55اجمللد ، للعلوم اإلقتصادية والقانوينة       
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 :المداخالت -ب
 

    أغشاا  امللتقى اللوطين حلو   ،الارامة التهديدية وتنفيذ قرارات القضاء اإلداري، بدرانيةرقية  -10
          جانفي 50و 51يومياإلدارية، و جدات يف قانون اإلجراءات املدنية التطورات واملست       
 .-كلية احلقوق  –، جامعة وهران 5110       
 أغشاا  امللتقى الوطين ، السلطات اجلديدة للقاضي اإلداري يف تنفيذ قراراته، بن ناصر يوسف -15

         جانفي  50و51يومياإلدارية،  حو  التطورات واملستجدات يف قانون اإلجراءات املدنية و       
 .-كلية احلقوق  –، جامعة وهران 5110        

     بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر،  االجتماعيةوزيان مسعود، احلماية  ،زيرمي نعيمة -10
 -جتارب الدو –التطوير الواقع العملي وآفاق  ،الصناعة التأميمية: امللتقى الدويل السابع حو        
 .5102ديسمرب  12و  10يومي  ،-كلية االقتصاد  -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي        

 
 :النصوص القانونية: رابعا

 :الجزائرية النصوص القانونية -1

 :الدساتير -أ

            يف  ة، مؤرخللللللللللل20ج، علللللللللللدد .ج.ر.،ج52/00/0000الدسلللللللللللتور اجلزائلللللللللللري، الصلللللللللللادر يف  -01
 .املعد  واملتمم05/0000/        28

 :القوانين -ب

         تعلق بالتأمينلات اإلجتماعيلة، امل، 15/12/0020، املؤرخ يف 00-20القانون رقم  -01
، املؤرخ 02-00، املعد  مبوجب األمر 12/12/0020، مؤرخة يف 52ج، عدد .ج.ر.ج        
 .   12/12/0000، مؤرخة يف 25ج، عدد .ج.ر.، ج10/12/000يف         
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 تعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية امل، 15/12/0020، املؤرخ يف 00-20القانون رقم  -02 
 ملؤرخ ، ا02-00، املعد  مبوجب األمر 12/12/0020، مؤرخة يف 52ج، عدد .ج.ر.ج       
 .12/12/0000، مؤرخة يف 25ج، عدد .ج.ر.، ج10/12/000يف       

     تعلق باملنازعات يف جما  الضلمان امل، 15/12/0020، املؤرخ يف 02-20القانون رقم  -03
 .12/12/0020، مؤرخة يف 52ج، عدد .ج.ر.االجتماعي، ج        

   ج، .ج.ر.تضمن قانون األسلرة، ج، امل0022يونيو  10، املؤرخ يف 00-22القانون رقم  -04
 . ، املعد  واملتمم0022يونيو  05، مؤرخة يف 52عدد        

  ، املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات 05/10/0022، املؤرخ يف 10-22القانون رقم  -05
 .00/10/0022، مؤرخة يف 15ج، عدد .ج.ر.االقتصادية أحكام القضاء، ج       

، املؤرخ 02-22، يعد  ويتمم األمر رقم 0022يوليو  00، املؤرخ يف 00-22القانون رقم  -06
  ، املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعلويض علن األضلرار، 0022يناير  01يف        
 0022يوليو  51، مؤرخة يف 50ج، عدد .ج.ر.ج       

 القواعد اخلاصة املطبقة على بعض ، حيدد 12/10/0000، املؤرخ يف 15-00القانون رقم  -07
 10/10/0000، مؤرخة يف 15ج، عدد .ج.ر.أحكام القضاء، ج       

  لقواعد املتعلقة بنزع امللكيلة ملن لدد احمل، 52/12/0000، املؤرخ يف 00-00القانون رقم  -12
 .12/12/0000، مؤرخة يف 50ج، عدد .ج.ر.أجل املنفعة العمومية، ج        

      تضمن قانون اإلجراءات املدنيلة امل، 52/15/5112، املؤرخ يف 10-12ن رقم القانو  - 10
 .50/12/5112، مؤرخة يف 50ج، عدد .ج.ر.واإلدارية،ج          
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 02ج، عدد .ج.ر.املتعلق بالبلدية، ج، 5100يونيو  55، املؤرخ يف 01-00القانون رقم  -01 
 .5100يوليو  10مؤرخة يف          

            ، 05ج، علدد .ج.ر.ج تعللق بالواليلة،امل ،5105فربايلر 50، امللؤرخ يف 12-05القانون رقم  -10
 .5105فرباير  50مؤرخة يف         

 :األوامر -ج

تضلللمن قلللانون اإلجلللراءات اجلزائيلللة،                        امل، 0000يونيلللو  12، امللللؤرخ يف 022-00األملللر رقلللم  -10
 .املعد  واملتمم 0022يونيو  01، مؤرخة يف 52ج، عدد .ج.ر.ج

  بإلزامية التأمني على السيارات،   املتعلق، 01/10/0022، املؤرخ يف 02-22األمر رقم  -15
 .00/15/0022، مؤرخة يف 02ج، عدد .ج.ر.وبنظام التعويض عن األضرار، ج  

ج، .ج.ر.تضللللمن القللللانون املللللدين، جامل، 50/10/0022، املللللؤرخ يف 22-22األمللللر رقللللم  -10
                                                                               .معد  ومتمم 01/10/0022 ، مؤرخة يف22عدد 

                 ، املتعلللق بللدعاوى التعويضللات املدنيللة للدولللة 02/05/0022، املللؤرخ يف 20-22األملر رقللم  -12
                 ، مؤرخلللللللللة يف010ج،علللللللللدد .ج.ر.واجلماعلللللللللات احملليلللللللللة وبعلللللللللض املؤسسلللللللللات العموميلللللللللة،ج       
       50/05/0022.  

 :المراسيم -د

  بتعويض ضحايا املأساة  املتعلق، 52/15/5110، املؤرخ يف 10/00املرسوم الرئاسي رقم  -01
 .52/15/5110، مؤرخة يف 00ج، عدد .ج.ر.الوطنية، ج       
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  تضمن حتويل سلطة الوصاية امل، 5100ير فربا 55، املؤرخ يف 00/20املرسوم الرئاسي رقم  -02
   12، مؤرخلة يف 50ج، علدد .ج.ر.على سلك احلرس البلدي إىل وزارة الدفاع الوطين، ج        
 .5100ماي         

كيفيات تطبيق القانون لدد احمل، 0000يوليو  52، املؤرخ يف 00/020املرسوم التنفيذي رقم  -03
 ج.ج.ر.من أجل املنفعة العمومية،جالقواعد املتعلقة بنزع امللكية  ، الذي حيدد00-00رقم         

  .0000غشت  10مؤرخة يف  ،20 عدد        

 تضمن إنشاء سلك احلرس امل، 000غشت  10، املؤرخ يف 00/500املرسوم التنفيذي رقم  -04
 .0000غشت  12، مؤرخة يف 22ج، عدد .ج.ر.البلدي وحيدد مهامه وتنظيمه، ج        

   ، يتعلق مبنح تعويضات لصاحل 00/15/0000، املؤرخ يف 00/22املرسوم التنفيذي رقم  -05
 األغشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت حلقت هبم نتيجة أعما  إرهابية        
 ج، علدد.ج.ر.أو حوادث وقعلت يف إطلار مكافحلة اإلرهلاب، وكلذا لصلاحل ووي حقلوقهم، ج       

 .02/15/0000، مؤرخة يف        09

، يعللد  املرسللوم التنفيللذي رقللم      55/12/5100، املللؤرخ يف 00/002املرسللوم التنفيللذي رقللم  -06
 -02، اللذي حيلدد كيفيلات تطبيلق أحكلام القلانون 02/00/0002، املؤرخ يف 02-020       

 ، مؤرخة 50ج، عدد .ج.ر.، ج، واملتعلق باحملاكم اإلدارية01/12/0002، املؤرخ يف        02
 .55/12/5100يف       

                      ، يللللتمم املرسللللوم التنفيللللذي رقللللم 10/15/5102، املللللؤرخ يف 02/50املرسللللوم التنفيللللذي رقللللم  -07
 ، واملتعلق مبنح تعويضات لصاحل األغشخاص الطبيعيني 00/15/0000، املؤرخ يف 00/22       

 سدية أو املادية اليت حلقت هبم نتيجة أعما  إرهابية أو حوادث وقعت يف ضحايا األضرار اجل       
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                   ، مؤرخلة يف12ج، علدد .ج.ر.حقلوقهم، ج إطار مكافحة اإلرهلاب، وكلذا لصلاحل ووي       
        15/15/5102. 

 :األجنبية نصوص القانونيةال -5

 :الدساتير -أ

 .02/12/5100 الدستور املاريب ، املؤرخ يف -10

 .52/10/5102الدستور التونسي، املؤرخ يف  -15

 :القوانين -ب

 .50/12/0022، املؤرخ يف 000القانون املدين املصري، رقم  - 10

 .10/10/0022، يعمل به منذ تاريخ 20/0020القانون املدين األردين، رقم  -15

- code civil Suisse, du 10/12/1907.                             10 
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 10- MATRINGE Eve, La réforme de la responsabilité         

       civile en droit suisse, modèle pour le droit français, thèse  

       doctorat, Université de  Strasbourg, 2010 .  
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      Algérienne-,Mémoire de Magister en science                     

      Economique, Université Mouloud MAMMERI-TIZI     

      OUZOU-, 2012.                                                                 

  

 : المواقع اإللكترونية*

 

 10 - http.// www.revuegeneraledudroit.eu/?s=delpech+1911#..    

        Le 20/05/2015  .                                                                    

02 - http.// archiv.jura.uni-sarland.de /France /saja/ja 1961_       

        01_27.ce.htm…, le  16/05/2015.                                       

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?s=delpech+1911


 :الفهرس 
 

 
168 

 

 الفهرس

 1..................................................................................:مقدمة

  6...................................................الضرر في المادة اإلدارية:الفصل األول

   8............................................للتعويض القابل الضرر شروط :المبحث األول

 8......................................الخطأ طريق عن الناتج الضرر شروط:المطلب األول

 9.....................................................مباشرا الضرر يكون أن: الفرع األول

 11................................................................الظروف توازن نظرية :أوال

 11...............................................................القريب السبب نظرية :ثانيا

 11................................................................املنتج السبب نظرية :ثالثا

 11...............................................................األضرار تعاقب نظرية:رابعا

  13...........................................(محققا)  أكيدا الضرر يكون أن: الفرع الثاني

 17.................................................شخصيا الضرر يكون أن: الفرع الثالث

 17.........................................................باألموال يلحق الذي الضرر :أوال

 11..........................................................باألفراد يلحق الذي الضرر: ثانيا

 02..........................مشروعة مصلحة بسبب أو امتعلق الضرر يكون أن :الفرع الرابع



 :الفهرس 
 

 
169 

 04..................................النقدي للتعويض قابال الضرر يكون أن: الفرع الخامس

 02.........................................خطأ بدون الناتج الضرر شروط: المطلب الثاني

 06.......................................(spécial) للضرر الخاص الطابع :الفرع األول

  11...................................................................:التشريعي العمل: أوال

  13....................................................القضاء أحكام تنفيذ عن االمتناع: ثانيا

 30................................(anormal)  رر للض عاديال غير الطابع :الفرع الثاني

  11..........................................................للجوار ثنائيةاالست املخاطر: أوال

 16...............................................................العامة األشغال جمال: ثانيا

 16...............................................................ماديا الضرر يكون أن -1

 16...............................................................ادائم الضرر يكون أن -1

 17............................................................أن يكون الضرر غري عاد -1

 39.....................................................أنوع الضرر وإسناده:المبحث الثاني

 39............................................................أنواع الضرر: المطلب األول

 42............................................................الضرر المادي: الفرع األول

 42...............................................................تعريف الضرر املادي: أوال

 41.................................................................أنواع الضرر املادي: ثانيا



 :الفهرس 
 

 
170 

 11.....................................................باألموال يلحق الذي املادي الضرر -أ

 11.......................................................................الضرر املايل -ب

 15....................................................................الضرر اجلسماين -ج

 16.................................................اجلسمانية  السالمة ميس الذي الضرر -1

 11..........................................املعيشة ظروف يف إخالال يسبب الذي الضرر -1

  19...........................................................الضرر المعنوي: الفرع الثاني

 19..............................................................تعريف الضرر املعنوي: أوال

 53................................................................املعنوي الضرر أنواع :ثانيا

 51.................................................للتعويض املعنوي الضرر قابلية مدى: ثالثا

 51..................................................مادي بضرر املصحوب املعنوي الضرر -أ

 51....................................(:حبت) صحوب بضرر ماديالضرر املعنوي غري امل -ب

 61...........................................................إسناد الضرر: المطلب الثاني

 60...................................................الوظيفي االزدواج حالة: الفرع األول

 67................................................االختصاصات تداخل حالة :الفرع الثاني

 69..............................................اإلدارية الوصاية ممارسة حالة:الثالثالفرع 

   70....................................................العمومية األشغال حالة: الفرع الرابع



 :الفهرس 
 

 
171 

 76..................................آليات إصالح الضرر في المادة اإلدارية: لثانيالفصل ا

 78...................أنواع التعويض وكيفية المطالبة به أمام القضاء اإلداري :المبحث األول

  78.........................................................أنواع التعويض: المطلب األول

 79...........................................................التعويض العيني: الفرع األول

  79..............................................................تعريف التعويض العيين :أوال

 13.............................................التمييز بني التعويض العيين والتنفيذ العيين :ثانيا

 11..................................مدى قبول التعويض العيين يف جمال املسؤولية اإلدارية :ثالثا

 87..........................................................التعويض بمقابل: الفرع الثاني

  17...................................................................التعويض النقدي: أوال

 91..............................................................التعويض غري النقدي: ثانيا 

 94............................كيفية المطالبة بالتعويض أمام القضاء اإلداري:المطلب الثاني

  92....................................................مفهوم دعوى التعويض :الفرع األول

 95.............................................................تعريف دعوى التعويض :أوال

 96.........................................................................خصائصها:ثانيا

 133.........................................ى اإلدارية األخرىمكانتها بالنسبة للدعاو  :ثالثا

 121............................................شروط قبول دعوى التعويض :الفرع الثاني



 :الفهرس 
 

 
172 

  131..................................................................الشروط العامة: أوال

 131..........................................(بيانات العريضة) العريضة الشروط املتعلقة ب -أ

     131..........................................................الشروط املتعلقة باملدعي -ب

 136..................................................................الشروط اخلاصة: ثانيا

 136.................................................................ختصاص النوعياال -أ

  137.............................................................االختصاص اإلقليمي -ب

 113.................التظلم واألجل يف رفع دعوى املسؤوليةموقف املشرع من القرار السابق و  -ج

 113.............................................................السابقفبالنسبة للقرار  -1

 111.............................................................بالنسبة إلجراء التظلم -1

 111..............................................................بالنسبة لشرط امليعاد -1

 112...............................أحكام تقدير التعويض وقواعد الوفاء به: المبحث الثاني

 112................................................أحكام تقدير التعويض: المطلب األول

 116......................................................تاريخ تقييم الضرر: الفرع األول

 116................................................تاريخ تقييم الضرر الالحق باألموال: أوال

 117............................................باألشخاص تاريخ تقييم الضرر الالحق: ثانيا

 102..................................................أسس تقدير التعويض: الفرع الثاني

 111..................................................................كمال التعويض: أوال



 :الفهرس 
 

 
173 

 111....................................................مراعاة ظروف الشخص املضار :ثانيا

 111.....................................................تقيد القاضي بطلبات املضرور: ثالثا

 111.........................................تقدير القاضي للتعويض يكون بقدر الضرر :رابعا

 106...........................................األنظمة الخصوصية للتعويض :الفرع الثالث

 116.…………………………………نظام التعويض اخلاص حبوواد  املورور: أوال
 111..............................نظام التعويض اخلاص بالتأمينات والضمان االجتماعيني: ثانيا
 119............................................نظام التعويض اخلاص بضحايا اإلرهاب: الثثا

 133...............................................قواعد الوفاء بالتعويض: المطلب الثاني

 134.......................................كيفية تنفيذ أحكام قضاء التعويض: الفرع األول

 115...............................................األحكام الصادرة بالتعويض النقدي: أوال 

 111.................................................األحكام الصادرة بالتعويض العيين :ثانيا

 119..........................................................وسائل ذات طابع تنفيذي -أ

 119............................................................األمر بالتدبري املطلوب -1

 119..........................................................قرار جديد بإصدارر ماأل -1

 113...........................................................وسائل ذات طابع املايل -ب

 111.....................................................تعريف الغرامة التهديدية -1

 111......................................................شروط فرض الغرامة التهديدية -1



 :الفهرس 
 

 
174 

 111................................سلطة القاضي اإلداري يف اللجوء إىل الغرامة التهديدية -1

 111........................يف جمال الغرامة التهديدية القضاء اإلدارياألحكام املطبقة على  -1

 111..........................................................وسائل ذات طابع جزائي -ج

 142.......................................حاالت إعفاء اإلدارة من التعويض :الفرع الثاني

 115..........................................(la force majeure ):القوة القاهرة : أوال

 116...........................................(Le cas fortuit) :احلاد  املفاجئ :ثانيا

 117..................................(la faute de la victime ) :خطأ الضحية :ثالثا

 119............................................( le fait d’un tiers ): فعل الغري :رابعا

 153.............(l’exception de risque accepté )قبول الضحية للمخاطر:خامسا

 121..............................................................................خاتمة

 122......................................................................قائمة المراجع

 168............................................................................الفهرس

 

 

 

 

  



 

 

 : ملخص

إما على مسؤولية اإلدارة تتحقق و . إصالح الضرر يف حق الضحيةلتحقيق املسؤولية اإلدارية، وعلى أساسه ينشأ  اضروري ايعد الضرر شرط         
 .معنوياماديا أو  قد يكونالضرر  نوع ومن ناحية أخرى فإن .أساس اخلطأ، أو بدون خطأ

  .التعويض بواسطة دعوىضي اإلداري اللجوء إىل القا   على الضحيةالضرر، يتعنيصالح من إ ولالستفادة        

 .القاضي اإلداريإصالح الضرر،  الضحية، ،أنواع الضرر، املسؤولية اإلداريةالضرر، : الكلمات المفتاحية

:Résumé  

          Le dommage est considéré comme une condition nécessaire de la responsabilité 
administrative, ce qui ouvre droit  à la victime à une réparation  du dommage. La responsabilité 
de l’administration peut être fondée soit sur la faute, soit sans faute. D’autre  part le dommage 
peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral.                                                                                                      

         Mais pour pouvoir bénéficier du dommage, la victime doit saisir le juge administratif par un 
recours en indemnité.                                                                                                                       

 udréparation  victime,de dommage,  stype responsabilité administrative, : dommage,Mots clés 
dommage, juge administratif.                               

:Abstract 

         The damage is considered a necessary condition for the achievement of administrative 
responsibility, which in turn gives the victim the right for repair the damage. The responsibility 
for the administration can be based either on fault or no-fault.  Also, the damage can be either 
material or moral.                                                                                                                                                        

          But in order to benefit from compensation for the damage, the victim must resort to the 
administrative judge by the use of action for damages.                                                                                   

, repair the damage, victim of damage, stype administrative responsibility, : damage,Keywords
administrative judge.                                                                                                                                  

 

 

  

    


