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 شكر و عرفان

 إن كان البد من الشكر ، فالشكر هلل أوال ، عرفانا بالجمٌل ......

 أقدم شكري الخالص و الجمٌل إلى األستاذة المحترمة " أمال ٌعٌش تمام "

قبولها اإلشراف على هذا العمل لما آالته من عناٌة فائقة، و متابعة مستمرة،  على

 قد كان لتوجٌهاتها عظٌم األثر فً إعداد هذه المذكرة.

 كما أتقدم بجزٌل الشكر إلى األساتذة األفاضل بكلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة

مام بشؤوننا على كل المساعدات و التسهٌالت التً أمدونً بها من خالل االهت

 البٌداغوجٌة و اإلدارٌة.

–كما أتقدم بالشكر إلى كل زمالئً فً العمل بالمكتبة الرئٌسٌة للمطالعة العمومٌة 

بسكرة على كل المساعدات و التسهٌالت التً قدموها لً إلعداد  –محمد عصامً 

 مذكرتً.

 إلى كل من ساهم فً مد ٌد العون سواء بفكرة أو رأي أو تشجٌع

 الشكر و العرفان و التقدٌر و منا كل

 



 هـداءإ
 قربا ... ربي إلى

 إلى النبي صالة اهلل عميو وسمم عميو ... حبا ...                                 

إلى معنى الحنان والتفاني ... إلى بسمة الحياة وسر الوجود ... إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي... إلى 
 بمسم جراحي ... إلى أغمى الحبايب ... أمي الحبيبة

إلى من عممني العطاء بدون انتظار ... إلى من أحمل اسمو بكل افتخار ... أرجوا من اهلل أن يمد في 
 عمرك ...إلى والدي العزيز.

إلى أصدقائي و أحبائي في الدراسة  ...: ىشام، عبد الرزاق ، صابر ، معاوية، عماد ، احمد          
 ، أبو بكر ، ميدي باي ، بكار عمر 

 إلى إخوتي: عبد السالم، سفيان وزوجاتيم.                               

 إلى أخي الصغير سميمان.

 إلى أخواتي : كنزة و اسميان .

 إلى كل األىل واألقارب خاصة عائمة حشاني

 وعمى رأسيم: عمي محمد وابنو فاروق وزوجتو وابناه :

 انس و ميسون.

 بسكرة -محمد عصامي  –ية إلى كل موظفي المكتبة الرئيسية لممطالعة العموم

 إلى كل من اتخذ الجامعة قاربا والقمم مجذابا والورقة راية والعمم محيطا

 و إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد بغية إتمام ىذا العمل

 اىدي ىذا العمل المتواضع راجيا من اهلل تعالى ان يجعل منو عمما نافعا يستفيد منو الطمبة



 خـطـة 

 

 مفهوم األعمال القضائٌة و نطاق الخطأ القضائً الموجب لمسؤولٌة الدولة   الفصل األول:

   .مفهوم األعمال القضائٌة المبحث األول:

 فً تعرٌف األعمال القضائٌة.المعاٌٌر الشكلٌة  المطلب األول:

 فً تعرٌف األعمال القضائٌة.المعاٌٌر المادٌة  المطلب الثاني:

 .القضائً األعمالالمعاٌٌر الحدٌثة فً تعرٌف  المطلب الثالث:

   .نطاق الخطأ القضائً الموجب لمسؤولٌة الدولة المبحث الثاني:

 .األعمال السابقة على صدور األحكام القضائٌة المطلب األول:

 .األعمال المتعلقة بتنظٌم و سٌر المرفق العام للقضاء المطلب الثاني:

 .لصدور األحكام القضائٌة األعمال الالحقة:الثالث المطلب

 .االتجاهات التقلٌدٌة و الحدٌثة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً  الفصل الثاني:

 .االتجاهات التقلٌدٌة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً   المبحث األول:

 .مبررات عدم مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائًالمطلب األول:

عدم مسؤولٌة الدولة فً دعوى مخاصمة القضاة فً التشرٌع مبررات المطلب الثاني:

 .الجزائري 

 



 خـطـة 

 

االتجاهات الحدٌثة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً فً التشرٌع المبحث الثاني:

 .الجزائري

 .20-11تقرٌر مسؤولٌة الدولة فً القانون رقم :المطلب األول

 عن الخطأ القضائً.دعوى التعوٌض ل الطبيعة القانونية :المطلب الثاني

 الخاتمــــــــــــــة
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 مـقـدمـة

م درقهػػبلل ػػؿلتهه تهػػبلد  د  ػػىللمػػبلر هػػبلدوت ػػة فلدول ػػ  لوهػػبل وػػ للتػػةر  عمػػ الدو ةوػػىل وػػ ل     
 حبطتهـللضمبنبالقضبئ ىلوتحق ػؽلدودػ ؿلةلكوػؾلمػفلتػنؿلتلن هػبلوم ػ ةعل دػنةلدود دوػىل لةل
لب ػػػ نكلو ػػػ لت ػػػةفلقػػػب  دلعيػػػ لدوتةدهػػػ لرػػػ ل ػػػؿلدومهػػػبدالو  تقػػػ للبودمػػػؿلدوقضػػػبئ لعنػػػ  بل وػػػ ل

  لطهػبللػبوةدقولةلحتػ لت ػةفلكدال  د ػىللبوم ػب ؿلدومط ةحػىلدومستةىلدوك لتمي كلدألةضػبعللمػبل
ةل  ف ىل  هب لدوحيةؿلدومنبسلىلوهبلةلويقضبءلم بنىلمتم  دل ل أح لدوم درؽلدوتقي   ىلوي ةوىلل مثػؿل
لحؽل م لس ب تهبلةل م لسيطتهبلرهةلحبم لدوحقةؽلةل قولعي لعبتقكل سػبوىلسػبم ىلرػ ل  سػبءل

نب عػبال لوػػكدلتحػػبطلدوم ػػ عل هػبؿلدوقضػػبءللسػػ بتلمػػفلدوضػػمبنبال عػبئـلدودػػ ؿلةلدوفدػػؿلرػػ لدوم
دوتػػ لت فػػؿلتحق ػػؽلقػػ  لمػػفلددسػػتقنؿلةلددطمئنػػبفللمػػبل  فػػؿلعػػ ـلدوتسػػ علةلوةقػػةعلرػػ لدوتطػػأل

للب ضبرىل و لتنظ ـلط ؽلدوطدفلر لدألح بـ.

فلةل غـلكوؾل لةلنظ دلدفل هبؿلدوقضبءل مب سةفلعميهـلر لظؿلظ ةؼلددلىل لوكدل م ػ    
رػػػ للدػػػالدألح ػػػبفلتفل دػػػ  لعػػػنهـلتتطػػػبءل لرهػػػـلل ػػػ لقػػػ ل ت تػػػ لعيػػػ لتيػػػؾلدألتطػػػبءل وحػػػبؽل

 قػولدوقضػبءللتفتض د لمب  ىلةلمدنة ػىللػبألر د لرػ لح ػبتهـلتةلح  ػبتهـلتةلتمػةدوهـلريػ  لل   ػ ل
ر لتطألتدةدػبلتطػألدوقبضػ لدوهنػبئ لوػ  ل  ػؿلدألتطػبءلألنػكل نلثػؽلمػفل حػـلدود دوػىلدوتػ ل

 لمهمىل ن دؿل يمىلدوقبنةفلر لدون دعلرق ل قػول نسػبفللػ مل ميػؾلدػفبالدون  ػىلةل فت التفلتتةو
دو ػػ ؼلضػػح ىلتطػػبلقضػػبئ ل لرتػػ م لح بتػػكلل ػػؿلهةدنلهػػبلدومب  ػػىلةلدومدنة ػػىل ةلقػػ ل فقػػ لح بتػػكل

لر لحبوىلدوح ـلعي كللب ع دـلر دب لدومهتمولر لق مكللدقب لدول  ءلةلتل ئىلدومكن ل.

وتقي   ىلدوسبئ دلق  مبل  لع ـلمسؤةو ىلدو ةوىلعفلتعمبؿلدوقضبءل لةلق ػؿلةل بنالدوقبع دلد    
تل  ػػ دلوػػكوؾللػػبوف  دلدوسػػبئ دلعػػفلسػػ ب دلدو ةوػػىلةلحه ػػىلدألمػػ لدومقضػػ للػػكلةلدو غلػػىلرػػ لحمب ػػىل

لدوقبض لةلع ـلع قيىلس  لدود دوىل.
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سػػػؤةوىلعػػػفلةلقػػػ لسػػػب التيػػػؾلدوقبعػػػ دلرػػػ ل ػػػؿلمػػػفلر نسػػػبلةدوه دئػػػ لةل بنػػػالدو ةوػػػىلغ ػػػ لم    
دألضػػ د لدونبتهػػىلعػػفلتعمػػبؿلدوسػػيطىلدوقضػػبئ ىل ل دلرػػ لدوحػػبدالددسػػتثنبئ ىلدوتػػ ل ػػن لر هػػبل

لدوم  علد دحىلعي لكوؾ.

 لح ػػقلقػػ  لدوم ػػػ علل2791 ةو ػػةلل5 دلتفل ػػكالدوقبعػػ دلت  ػػ التمبمػػبللدػػ لدػػ ة لقػػبنةفل    
ةفلحبهػىل وػ لدوتمػب ل عػب دلدوف نس لقبع دله   دللإق د لومسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضػبئ ل 

دونظ لةل و ل عةىلدومتبدمىل لربقت  للكوؾلمفلنظبـلمسؤةو ىلدو ةوػىلعػفلتعمبوهػبلد  د  ػىلةل
رػ لل2717ةلدومسػؤةو ىلعػفلدألعمػبؿلدوت ػ  د ىلمنػكلل2791دو ػه  ل BLANCOكوؾلرػ لقػ د ل

ل.LA FLEURETTEق د ل

وػػػ للدػػػ  لمنب عػػػبالمسػػػؤةو ىلدوسػػػيطىلفلقةدعػػػ لدومسػػػؤةو ىلد  د  ػػػىلدوتػػػ لتطلػػػؽلرػػػ لدو ب لللللل
دودبمػػػىل لةل سػػػتة لرػػػ لكوػػػؾلتفل ندقػػػ لددتتدػػػب للنظػػػ لدونػػػ دعلويقبضػػػ لد  د  لتةلويقبضػػػ ل
دودػػػػب  ل لةكوػػػػؾللحسػػػػ لمػػػػبل كدل ػػػػبفلدوتطػػػػألم رق ػػػػبلتةل تدػػػػ بلمػػػػفلنبح ػػػػىل لتةل ػػػػبفلدوتطػػػػأل

 ىلةل ػػكوؾلدوقضػػبئ لقػػ لتسػػل لر ػػكلههػػىلدوقضػػبءلد  د  لةلههػػىلدوقضػػبءلدودػػب  لمػػفلنبح ػػىلتتػػ
مػػػبل كدل بنػػػالدألعمػػػبؿلمحػػػؿلدوتطػػػألمنفدػػػيىلعػػػفلدوةظ فػػػىلدوقضػػػبئ ىل مػػػبلتفلدوتطػػػألدوقضػػػبئ ل
دومةه لومسؤةو ىلدو ةوىل  مؿلمدنػ لتةسػولممػبل ػةلعي ػكلدوحػبؿلرػ لدوقػبنةفلدومػ ن للرقػ ل  ػةفل

لمقػبـلتطأل تد بلو هبؿلدوقضبءل لو فلتسبؿلعنكلدو ةوىل عمبدلومل تلدوحمب ىلدوقبنةن ىلدونئقػىل
دوقبضػػ ل لةقػػ ل  ػػةفلدوتطػػألم رق ػػبلنت هػػىلويسػػ  لدومد ػػ لويم رػػؽلدودػػبـلويقضػػبءل لةقػػ ل ػػتقم ل
دوتطػػألدػػة دلد تػػنؿللملػػ تلدومسػػبةددلتمػػبـلدألعلػػبءلدودبمػػىل لتةلن ػػةفلتمػػبـلتطػػألمفتػػ العنػػ مبل

لتؤس لدومسؤةو ىلعي لتسب لنظ  ىلدومتبط .

ل

ل

ل
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لعيم ىلةلت م ىلعمي ىل:تمبلعفلت م ىلدو  دسىلره لتنقسـل و لت م ىل

تتهي لونبلدو  دسىلنظ دلوتديقهبللم رؽلدوقضبءلمفلنبح ىللالعممية تمبلر لتدة لدأل م ىلللل
 لةم ىلتأث   بلر لحمب ىلت ـلحؽلمفلدوحقةؽل لة ةلحؽلدوتقبض لةلدوحؽلر لمحب مىلعب وىل

منهبل    دلمفل  بئ لةلدوح  بالدألسبس ىلوألر د لةلدومسبةددلتمبـلدوقبنةفللبو  ؿلدوك ل هدؿل
ةل كوؾللر لمهبؿلدومسؤةو ىل ق د لدود دوىلةل كوؾلت هولت م ىلدومةضةعل و لدوف دغلدوقبنةن 

 و لقيىلددهتهب لدوقضبئ لر لمهبؿلدوتدة العفلدألض د لدوت لتسللهبلدألعمبؿلدوقضبئ ىل ل
  لدومل  لةلربوندة لدوقبنةن ىلدوحبو ىلتحد لدوتطألدوقضبئ لر لحبوت لدوحل لدومؤقالغ

د  دنىللتطأل لربوتدة العفلدألض د لدوت لتيحؽللهـلتدط هـلق مىلةلت د  ـللبفلنفسهـل
لرإكدلةقوللتفمدةنىل لمحت مىلةل ددعت دءلعي هـلر لحقةقهـلةلح  بتهـلمؤثـلعي كل لةمهـ 

لددعت دءل ةفلدوتدة النت هىلحتم ى.

دو ةوػىلويقػبنةفلةلمسػأوتهبلعػفلتعمبوهػبلل ػكوؾلرػ لتأدػ ؿلملػ تلتضػةعلالعمميـة  مبلتل ةلدأل م ى
دوضب دلةلر لدوتةر ؽللػ فلر  تػ لدوسػ ب دلةلمسػؤةو ىلدو ةوػىلةلنفػ لدوتدػ الل نهمػبلةلكوػؾللدػ ـل
 عمػػبؿلنظ  ػػىلدوتطػػأل أسػػب لويمسػػؤةو ىلحتػػ لدل نسػػ لدوتطػػألوم رػػؽلسػػ ب  لةلحتػػ لدل  ػػةفل

ل نبوؾلمسب لله لىلدوقبض لةلدستقنوك.

للكدت ى:تمبلعفلتسلب لدتت ب لمةضةعلدو  دسىلرنقسمهبل و لتسلب لمةضةع ىلةلتت ىل

 األسباب الموضوعية :  - أ

دومةدضػػ وللهػػبلم دهػػولمتتيفػػى لةلمتدػػ  دلكوػػؾللا ػػكمثػػؿلتمػػبلدألسػػلب لدومةضػػةع ىلرتتمثػػؿلرػػ لتفل
لةللبومحب ـلةللبوتبو ل م فلدويهةءل و هـلويمسبع دلدوقضبئ    دللبودمؿلبدنكل تديؽلمل

ل

ل
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 الذاتية :  األسباب –ب 

ل ة:للل  دسىلةلدولحقلر ل كدلدومةضةعللب فلدألسلب لدوكدت ىلدوت ل ردتن

 وػ للبننبلتط قنبل و لدومسؤةو ىلر لدوهبنػ لد  د  لرقػطلةل ػكدلمػبل ردنػتر لمهبؿل  دست للأوال :
يلحػػقلرػػ لمػػ ىلمسػػؤةو ىلدوقضػػبدلةم رػػؽلدوقضػػبءلوةلدوفضػػةؿلل دونػػةعلمػػفلدومةدضػػ ولد  دسػػىل ػػك

للبعتلب الم رؽلس ب  ل.

ل لطبولبل ندبركلةلدقتضبءلحقكلممػفلسػيلكلمنػكل لرػبو للثانيا :ل كدل بفلدوقضبءل ةلميهألدومظيـة
 لرػإكدلمػفلت ػ  لدوقضػبءلحقةقػكلةلح  بتػكلبللسػل لدألتطػبءلدوقضػبئ ىلدومن ػئىلوألضػ دلأفل يهػ د

دوقضػبءلويػتظيـلمػفل ػكدلدوقضػبءلكدتػكل لرمهمػىل ػكدلدألت ػ لرػ ل ػكالل بفلدلمف لمػفلدويهػةءل وػ 
 .دوحبوىلتل ةله لددلىلألنكلس  ةفلدوتدـلةلدوح ـلر لنف لدوةقا

 إشكالية البحث 

للدألت :وط ةلدتتمثؿل   بو ىلدومك  دلر ل

ح ةثهبلم رؽلدوقضبءبلةلدفل بفل ؿل م فلمسبءوىلدو ةوىلعفلدألض د لدوت لق ل تسل لر ل
ل كوؾلرمبل  لدآلو بالدومتبحىلوهل  بلب

لةل تف علعفل كالد   بو ىلدوتسبؤدالدآلت ىل:ل

 مبلم ىلتأث   بل)دومسؤةو ى(لعي لدودنقىلل فلدو ةوىلةلدوسيطىلدوقضبئ ىلبل -
 مبل  لح ة لتيؾلدومسؤةو ىل لةلنظبمهبب -
تض د لتةه لدوت دمبالقبنةن ىلتقولعي لدو ةوىل ؿلت  ؿلدألح بـلدودب  دلمفلدوقضبدل -

 ع ءلدوتدة العنهبب

 



 ة ـدمـقـم
 

ج  
 

ر لمةضةعلمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألهذه لألهداف الرئيسية ةلسةؼلنقتد لر ل  دستنبل
دوقضبئ ل و لتح   لدوههبالدوت لتد  لمنهبل كالدألتطبءلةلدوةقةؼلعي لتلدب لةل  دسىل

ةلمد رىلةدقولدوت   ولوهبل للب ضبرىل و لتسي طلدوضةءلعفلم ىللمسؤةو ىدولادآلثب لعي ل ك
تلن لدوم  علومسؤةو ىلدو ةوىلعفل كدلدوتطأل لةلمد رىلدوههىلدومتتدىللطي لدوتدة العفل

  كدلدوتطأ

 منهج البحث

رػػػ ل  دسػػػىلمةضػػػةعلمسػػػؤةو ىلدو ةوػػػىلعػػػفلدوتطػػػأللد تأ نػػػبلدوسػػػبلقىلدوتسػػػبؤداعػػػفللوإلهبلػػػىةلللل
لدوتدػػة ال ـلدلةل ػػؿللتضػػ د ةلمػػبكدل نػػتهلعنهػػبلمػػفللدألتطػػبءد رػػىل ػػكالمل وػػ دوقضػػبئ ل  سػػتيـ 

لأتلػػبعلدومػػنههلدوتحي يػػ للبعتلػػب الدألنسػػ لومدبوهػػىلمثػػؿل ػػكالدومةدضػػ ولدومتضػػمنىلم ػػب ؿلعمي ػػىلل
تسبسبلعي لدوق دءدلدوتحي ي ػىلومضػمةفلندػة لمػةد لقػبنةفلد هػ دءدالدوه دئ ػىلةلل  كدللبدعتمب

نههلدوتػب  ت لو  دسػػىلددتهػبالدوقػ  ـلدوػك ل ػبفلمدػػ ةؼلعػفلعػ ـلمسػبءوىلدو ةوػػىل مػبلدسػتدنبللػبوم
دومػػػػنههلدومقػػػػب فلرػػػػ للدػػػػالدودنبدػػػػ لةلكوػػػػؾلومد رػػػػىللبعػػػػفلدوتطػػػػألدوقضػػػػبئ لةل مػػػػبلدسػػػػتت من

للل.دوتطة دالدوقضبئ ىللدوه   دلل فل ؿلر نسبلةلدوه دئ 

 الدراسات السابقة :

 ػػكدلدومةضػػةعلوػػ  للبوه  ػػ ل لرقػػ لةهػػ العػػ دل  دسػػبالرػػ ل ػػكدلدومهػػبؿلمنهػػبلمػػك  دللتف مػبللللل
ةل ػػػكوؾللللدنػػػةدفلمػػػ ىلمسػػػؤةو ىلدو ةوػػػىلعػػػفلدوتطػػػألدوقضػػػبئ لوسػػػي مبفلدوحػػػبتلعػػػ دـلدومبهسػػػت  

ةمػػك  دالرػػ لللدنػػةدفلمسػػؤةو ىلدو ةوػػىلعػػفلدوتطػػألدوقضػػبئ لمػػك  دلدوقضػػبءلويقبضػػ لقلػػب ي ل حػػ 
 لةوق لسبع ةن لرػ لدنهػب لمػك  ت للدو ةوىلعي لتسب لدوتطألدوقضبئ لمسؤةو ىلدنةدفللدومبست 

للل.ةل كوؾلر لدوم دهولةلر لدوتطى

ل

ل



 ة ـدمـقـم
 

ح  
 

   الدراسة:صعوبات 

دل  ب لت للحقلت ب  م لهب لتفل تيةلمػفلدػدةلبالتةدههػكلةللبوتػبو لرمةضػةعلمسػؤةو ىلللللل
تظهػػ لتيػػنلرػػ ل ػػكالدو  دسػػىل لةلمنهػػبلعػػ ـلتنػػبةؿللادو ةوػػىلحسػػب ل ةهػػ للػػكللدػػالدودػػدةلب

لدألعمػبؿلدوم  علدوه دئػ  لوػلدالدومفػب  ـلدو دوػىلعيػ لدوتطػألدوقضػبئ ل  وهػكدلتط قنػبل وػ لمفهػـة
مػػ للب ضػػبرىل وػػ ل  دسػػىل ػػكدلدومةضػػةعللدػػفىلمةسػػدىلةلحتػػ لرػػ لدوم دهػػولنفػػ لدأللدوقضػػبئ ى

دآلو ػبالـلدآلم لدودمؿلدوقةدن فلدوه  ػ دلومد رػىلممبلدستي للمفديىل لو فل  دستكللبوقةدن فلدوق  مىل
للدوقبنةن ىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ .

 خطة البحث 

لهبلىلعفلد   بو ىلتـلددعتمب لتطىلثنبئ ىلدوتقس ـ م ةنىلمفلردي فلنتنبةوهبلر ل:لوإل

 الفصل األول : مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي 

لدألعمبؿلدوقضبئ ىللالمبحث األول  ل:لمفهـة

ل:لنطبؽلدوتطألدوقضبئ لدومةه لومسؤةو ىلدو ةوىل.لالمبحث الثاني

 الحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي .و  الفصل الثاني : االتجاهات التقميدية

ل:لددتهب بالدوتقي   ىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ ل.لاألولالمبحث 

:ددتهب بالدوح  ثىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ لر لدوت   وللالمبحث الثاني
لدوه دئ  ل.
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 مفهوم األعمال القضائية

 ونطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة

و تحديد نطاؽ الخطأ القضائي الموجب لمتعويض، لمف  ،إف تعريؼ األعماؿ القضائية
األىمية بمكاف، إذ أف ىذا التمييز يرتب نتائج، سواء مف حيث االختصاص القضائي، أو مف 
حيث مجاؿ الرقابة القضائية، في مجاؿ الرقابة القضائية فاف العمؿ القضائي يخضع لرقابة 

رية تخضع لرقابة القضاء إلغاء و تعويضا، و قضاء التعويض دوف اإللغاء، بينما األعماؿ اإلدا
مف حيث االختصاص القضائي، يختص القضاء اإلداري برقابة أعماؿ السمطتيف التنفيذية و 
التشريعية بينما أعماؿ السمطة القضائية يتقاسـ النظر في الدعاوي المتعمقة بيا، كؿ مف 

لتعويض ناشئا عف مرفؽ القضاء القضاءيف العادي و اإلداري، بحسب ما إذا كاف الخطأ محؿ ا
 (1)العادي أو القضاء اإلداري، و بحسب كوف ىذا الخطأ يتعمؽ بتنظيـ مرفؽ القضاء أو بسيره

 و بناءا على ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

 المبحث األول: مفهوم األعمال القضائية

 المبحث الثاني: نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
                                                           

(1)
 MARTINE LOMBARD ,DROIT ADMINISTRATIF.DALLOZ.3

eme
 édition, 

paris,1999.p510 
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 المبحث األول

 مفهوم األعمال القضائية 

نظرا الستحالة التطبيؽ في أرض الواقع، الفصؿ المطمؽ بيف السمطات الثالثة لمدولة، نشػأ ىنػاؾ 
و نعنػػػي بػػػذلؾ أف الييئػػػة التشػػػريعية، ال (1)عػػدـ تطػػػابؽ بػػػيف التقسػػػيـ العضػػػوي و التقسػػيـ الػػػوظيفي
فػػي ذلػػؾ الييئػػة التنفيذيػػة، بواسػػطة إصػػدار تمػػارس بمفردىػػا الوظيفػػة التشػػريعية، بػػؿ تشػػترؾ معيػػا 

 و تقـو السمطة القضائية بتطبيؽ القوانيف . النصوص التنظيمية

اإلداريػة و مػف  العاـ إلى التمييز بيف الييئات القضػائية و الييئػات فو اتجو جانب مف فقو القانو 
العضػو أو الييئػة ثـ بيف العمؿ القضائي و العمؿ اإلداري عمػى أسػاس شػكمي بػالنظر إلػى صػفة 

أولػػى  التػػي تقػػـو بالعمػػؿ و اإلجػػراءات و األشػػكاؿ المتبعػػة أماميػػا ، فػػي حػػيف أف الػػبعض األخػػر
إداريػػػة ا كاسػػػتقالؿ –اىتمامػػػو لػػػبعض العالمػػػات الشػػػكمية التػػػي تػػػدؿ عمػػػى صػػػفة الييئػػػة  قضػػػائية 

 .(2)الييئة و عدـ تبعيتيا الرئاسية

 الب اآلتية :و عميو سنتناوؿ مختمؼ المعايير مف خالؿ المط

 

 .المطلب األول: المعايير الشكلية في تعريف العمل القضائي

 .المطلب الثاني: المعايير المادية في تعريف العمل القضائي

 .المطلب الثالث: المعايير الحديثة في تعريف العمل القضائي

 

 

                                                                                                                                                
                                                           

 .265، ص  5642 ،، دار الفكر ، القاىرة  الوجيز في القانون اإلداري،  الطماوي محمد سميماف (1)
، ديواف المطبوعات الجامعية   معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام ،بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ (2)

 .55ص ، 5661الجزائر ، 
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 المطمب األول : المعيار الشكمي في تحديد مفهوم العمل القضائي
الشكمي تحديد العمؿ القانوني عمى أسس شكمية ، دوف التطرؽ لموضوع ىذا يقصد بالمعيار 

العمؿ فاعتماد الشكؿ كأساس يتـ بالنظر إلى صفة العضو أو الييئة التي تقـو بالعمؿ ، 
 (1)باإلضافة إلى اإلجراءات و األشكاؿ المتبعة أماـ تمؾ الييئة

دة معايير نتناوليا مف خالؿ الفروع ومف ثمة فاف المعيار الشكمي بالمفيـو السابؽ ، يضـ ع
 اآلتية : 

 .تحديد مفهوم العمل القضائيفي  الفرع األول: المعيار العضوي

 .في تحديد مفهوم العمل القضائي الفرع الثاني: المعيار اإلجرائي

 في تحديد مفهوم العمل القضائي. الفرع الثالث: معيار تدرج القواعد القانونية

 المعيار العضوي في تحديد مفهوم العمل القضائيالفرع األول : 
يستند ىذا المعيار في تحديد العمؿ القضائي عمى معيار الجية التي يصدر عنيا التصرؼ و 
اإلجراءات التي تتبع أماميا و القوة التي يكتسبيا ىذا التصرؼ و عمى ىذا األساس يقـو ىذا 

التصرؼ و التنظيـ المقرر لو لكي يسير  المعيار عمى فكرة النظر إلى العضو الذي يصدر عنو
 (2)عمى أساسو ومف ثـ األثر المترتب عمى تصرفو.

 أوال المقصود بالمعيار العضوي 
لموقوؼ عمى المقصود بالمعيار العضوي ، نتفحص النظريات الفقيية و اجتيادات القضاء التي 

 تكممت في ىذا المجاؿ :

فػي نظريتػو أف العمػؿ القضػائي يجػب أف يكػوف صػادرا مػف  CARRé DE MALBEGيرى الفقيو 
ىيئػػة متخصصػػة فػػي ممارسػػة الوظيفػػة القضػػائية الػػذي يجعػػؿ الحكػػـ خاليػػا مػػف الػػتحكـ ، و متفقػػا 
مػػع النظػػاـ القػػػانوني القػػائـ و مسػػتندا عمػػػى أسػػباب قانونيػػة خالصػػػة ، أي يجػػب إال يخػػالؼ قػػػرار 

                                                                                                                                                
                                                           

 .00، ص  5006الجزائر،  ،تخرج مف المدرسة العميا لمقضاءمذكرة ،  مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي،  قبايمي يحي (1)
 51، ص  مرجع سابق،  بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ (2)
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فػي الشػكؿ القضػائي تطبيقػا منتجػا لاثػار القانونيػة القاضي التشريع القائـ كما أف تطبيؽ القػانوف 
إلػػػى ضػػػمانات  الخاصػػة بالعمػػػؿ القضػػػائي و التنظػػػيـ الخػػػاص بالقضػػػاء كػػؿ ىػػػذه األشػػػكاؿ تػػػ دي

و قػد عػرؼ   HAURIOU ET WALINEو لكػف يػرى فقييػيف يخػريف و ىمػا  (1)الحقيقػة و الحيػاد
لنػزاع يقبػؿ الخصػـو عرضػو العمػؿ القضػائي بأنػو حػؿ سػممي يجػده قػاض عػاـ Hauriouالفقيو  

فػػػي  walineالفقيػػػو  أيػػػدهأمامػػو ، مػػػف ىػػػذا التعريػػػؼ يتضػػػم انػػػو يتبنػػى المعيػػػار العضػػػوي ،و قػػػد 
 ذلؾ.

 ثانيا : تقدير المعيار العضوي 

بالرغـ مف أف المعيار العضوي السالؼ شرحو حظي باالىتمػاـ الػالـز عنػد الكثيػر مػف فقيػاء     
وف الوضػػػعي ال يميػػػز الوظػػػائؼ العامػػػة فػػػي الدولػػػة ، اال عمػػػى القػػػانوف العػػػاـ ، باعتبػػػار أف القػػػان

 .(2)أساس شكمي فاف ىذا المعيار لـ يسمـ مف النقد

 مزايا المعيار العضوي –أ 

و اتسػػػػامو  القضػػػػائي،إف ابػػػػرز مزايػػػػا ىػػػػذا المعيػػػػار إظيػػػػاره لمجوانػػػػب العضػػػػوية فػػػػي العمػػػػؿ     
بالوضػوح و السػػيولة فػي التطبيػػؽ العممػي باعتبػػاره مػف النتػػائج المنطقيػة التػػي يرتبيػا مبػػدأ الفصػػؿ 

 بيف السمطات عمى إطالقو.

أضػػؼ عمػػى ذلػػؾ فقػػد تمكنػػت النظريػػة الشػػكمية مػػف تقػػديـ تفسػػير مقبػػوؿ مػػف الناحيػػة النظريػػة     
اـ منػػذ وقػت لػيس بقصػػير و فػوؽ ذالػػؾ لواحػدة مػف المشػػاكؿ الميمػة التػػي واجييػا فقػو القػػانوف العػ

يػػولي ىػػذا المعيػػار أىميػػة واضػػحة لمعطيػػات القػػانوف الوضػػعي فقػػد بنػػي أساسػػا عمػػى االعتبػػارات 
 .(3)المستمدة منو

 

 
                                                                                                                                                

                                                           
 ،، دراسة مقارنة في القانوف الفرنسي و المصري و الجزائري  ، مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية حسيف فريجة (1)

 56ص ،  5660،  المطبعة الجزائرية لممجالت و الجرائد بوزريعة ، الجزائر

 .01، ص  مرجع سابق،  قبايمي يحي (2)
 .05، ص  مرجع سابق ، بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ (3)
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 : نقد المعيار العضوي-ب

ي خػػذ عمػػى المعيػػار العضػػوي عجػػزه عػػف تفسػػير سػػبب االخػػتالؼ بػػيف األعمػػاؿ القضػػائية ، و     
فكػرة تحديػد العمػؿ  DUGUITامػة السػيما اإلداريػة منيػا كمػا انتقػد العميػد باقي أعماؿ السمطة الع

القضائي بالييئة التي تمارسو ، الف ىدؼ ىذا العمؿ ىو تقريػر لمركػز قػانوني شخصػي  أو حػؿ 
لمسػػألة انتيػػاؾ القػػانوف، ومػػف ثػػـ يسػػتبعد عنػػد تحميػػؿ األعمػػاؿ القانونيػػة أيػػة اعتبػػارات شػػكمية أو 

 .(1)إجرائية

 اني : المعيار اإلجرائي في تحديد مفهوم العمل القضائيالفرع الث

انو لـ يقؼ عنػد العضػو  CARRé DU MALBARYمف خالؿ دراسة المعيار العضوي يرى     
أو الجيػػػة التػػػي أصػػػدرت العمػػػؿ القضػػػائي وىػػػو فػػػي سػػػبيؿ بيػػػاف معيػػػاره العضػػػوي بػػػؿ ادمػػػج معػػػو 
عنصرا تكميميا أخر يتمثؿ في األشكاؿ و اإلجراءات المتبعة أماـ تمؾ الجية ، و أصػبم المعيػار 

ضػػائي باعتبػػاره العضػػوي بعػػد إضػػافة ىػػذا العنصػػر التبعػػي أو التكميمػػي إليػػو ينظػػر إلػػى العمػػؿ الق
كػػؿ تصػػرؼ أو عمػػؿ يصػػدر مػػف ىيئػػة منظمػػة ومسػػتعدة لممارسػػة الوظيفػػة القضػػائية ، و محاطػػا 

 .(2)بأشكاؿ و إجراءات معينة

 أوال : المقصود بالمعيار اإلجرائي 

يقصػػػػد بػػػػو مجموعػػػػة األشػػػػكاؿ و اإلجػػػػراءات المتبعػػػػة عػػػػادة أمػػػػاـ الييئػػػػات القضػػػػائية و التػػػػي     
و يترتػػب عػػف مخالفتيػػا الػػبطالف كضػػماف حػػؽ الػػدفاع و التبميػػ  و مبػػدأ  تنظميػػا قػػوانيف المرافعػػات

المواجيػػة بػػيف الخصػػـو و عالنيػػة الجمسػػات و تسػػبيب األحكػػاـ ، إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف اإلجػػراءات 
 المنصوص عمييا.

 
                                                                                                                                                

                                                           
 .02، ص  مرجع سابق،  قبايمي يحي  (1)

 .05، ص  مرجع سابق ،بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ  (2)
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 ثانيا : تقدير المعيار اإلجرائي 

الحقيقػػة و  جػػزءا مػػف CARRé DE MALBRYإف ىػػذا المعيػػار مػػف جيتػػو االيجابيػػة يػػرى الفقيػػو
ليسػػت كػػؿ الحقيقػػة ، حيػػث انػػو رغػػـ سػػالمة المعيػػار اإلجرائػػي مػػف حيػػث المبػػدأ و لوجػػود مختمػػؼ 
اإلجراءات و األشكاؿ السالفة الذكر يػوحي بالفعػؿ بأننػا أمػاـ عمػؿ قضػائي لكػف يبقػى غيػر كػاؼ 

مػػؿ ىػػذا الػػذي أدى بػػو إلػػى النقػػد مػػف جػػانبيف أوليمػػا عػػدـ اتفاقػػو مػػع منطػػؽ األمػػور الف صػػفة الع
ىي التي تحدد اإلجراء الالـز ألدائو و ليس العكس ، و ثانييما إف اإلجراءات و األشػكاؿ ليسػت 

 (1)حكرا عمى المحاكـ لوحدىا، فيناؾ ىيئات تتبع أماميا إجراءات مماثمة

 الفرع الثالث : معيار تقدير القواعد القانونية 

 le critére de la hiérarchic des normes إف معيػػار تػػدرج القواعػػد القانونيػػة 

juridiques  نػػادى بػػوKELSEN ET MAERKEL و ىػػو مػػا يعػػرؼ  فػػي مدينػػة فينػػا بالنمسػػا ،
 .(2)(L’Ecole normativiste)بالمدرسة الوضعية

 أوال : المقصود بمعيار القواعد القانونية

اعػػد القانونيػػة غيػػر المتسػػاوية مػ دى ىػػذا المبػػدأ أف عػػالـ القػانوف يتكػػوف مػػف مجموعػػة مػف القو     
في العمومية و التجريد و إف القواعد التي يتكوف منيا النظػاـ القػانوني فػي الدولػة تػرتبط يبعضػيا 
ارتباطػا تسمسػميا بمعنػى إنيػا ليسػػت جميعيػا فػي مرتبػة واحػدة مػػف حيػث القػوة و القيمػة القانونيػػة ، 

اسػػػية و ىػػػي قواعػػػد أزليػػػة و بالغػػػة فػػػي ويقػػػع فػػػي قمػػػة اليػػػـر مجموعػػػة مػػػف القواعػػػد القانونيػػػة األس
 التجريد و العمومية.

  تسػػػمو عمػػػى الدسػػػتور و تقيػػػد SUPER CONSTITUTIIONNELLESوىػػػي قواعػػػد فػػػوؽ دسػػػتورية  
السػػػمطة التأسيسػػػية و نجػػػد بعػػػدىا القواعػػػد الدسػػػتورية ، و ىػػػي اذا مػػػا قورنػػػت بالقواعػػػد األساسػػػية 

                                                                                                                                                
                                                           

 .02، ص03، ص  مرجع سابق،  يحيقبايمي   (1)

(2)
 KHLSEN (H) ; APERCU D’UNE THéORE DE L’Etat. Tradeisenman .1962 . p 620. 
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لقواعػد الدسػتورية ىػي أعمػى مرتبػة مػف القواعػد تكوف اقؿ تحديدا و عمومية و أكثر تجسػيدا ، و ا
التشػػريعية العاديػػة ، أي مػػف القػػوانيف العامػػة  المػػوائما التػػي تصػػدرىا السػػمطة اإلداريػػة ، و تسػػتمر 
فػي ىػذا التػدرج التنػازلي حتػى نصػؿ إلػى القاعػدة الفرديػة ، أي القػرار الفػردي الصػادر مػف سػمطة 

 .(1)جسيدإدارية دنيا ، و ىي اقرب القواعد إلى الت

 ثالثا : تقدير معيار تدرج القواعد القانونية 

أف فكرة اسػتقالؿ القاضػي ، و عػدـ خضػوعو ألي سػمطة رئاسػية ، يسػاىـ بشػكؿ مما ال شؾ فيو 
فعاؿ في ضماف مبدأ الحياد في العمؿ القضائي ، و صدور الحكـ خاليػا مػف أي تحيػز، و عميػو 

و عػػدـ تبعيتيػػا الرئاسػػية كأسػػاس لتمييػػز العمػػؿ عػػف  الييئػػة ؿفػػاف اخػػذ فػػي اعتبػػاره لمبػػدأ اسػػتقال
العمؿ اإلداري عجزه عػف احتػواء جميػع الحػاالت ، الف ىنػاؾ مػف الييئػات التػي يتميػز أعضػا ىا 

 .باالستقالؿ و لكنيا ال تنتمي لسمؾ القضاء

ة و أخيرا عيب ىذا المعيار العتباره أف القاضي يطبؽ دائما قاعدة قانونيػة سػابقة و ينشػا قاعػد 
 .(2)فردية الف القاضي قد يمجا أحيانا إلى االجتياد في غياب النص القانوني

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

                                                           
 .25، ص  مرجع سابق ، بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ  (1)

 .04، ص  مرجع سابق،  قبايمي يحي  (2)
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 الثانيالمطمب 

 المعايير المادية في تعريف العمل القضائي 

يعولػػػػوف فػػػػي التعريػػػػؼ عمػػػػى العمػػػػؿ  -باتجاىػػػػاتيـ المختمفػػػة –إذا كػػػاف أنصػػػػار المعيػػػػار الشػػػػكمي 
عمػػػى فكرتػػػي العضػػػوية و اإلجػػػراءات فعمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ ، فػػػاف أنصػػػار المعيػػػار  يالقضػػػائ

 .(1)المادي يحاولوف تعريؼ العمؿ القضائي مف خالؿ خصائصو و اليدؼ المرجو منو

و ىكذا فقد أثمر ىذا البحث عف نشأة المعايير المادية و التي تحدد طبيعة العمػؿ القػانوني عمػى 
اره القانونيػػة ، بصػػرؼ النظػػر عػػف السػػمطة التػػي أصػػدرتو ، أو أسػػاس موضػػوع العمػػؿ ذاتػػو و أثػػ

 حيث نتناوؿ ىذه المعايير مف خالؿ الفروع التالية :  .(2)اإلجراءات المتبعة بشأنو

 

 معيار البنية الداخمية لمعمل القضائي األول:الفرع 

 معيار المنازعة الثاني:الفرع 

 الفرع الثالث : معيار حجية الشئ المقضي بو

 معيار الغاية الرابع:ع الفر 

 

 

 

                                                                                                                                                
                                                           

، ص 5660، م سسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية،  القضاءمفهوم العمل القضائي في ضوء الفقو و أحكام ،  ىشاـ خالد  (1)
02. 

 .46، ص  ، مرجع سابق بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ  (2)
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 الفرع األول : معيار البنية الداخمية لمعمل القانوني 

بيػذا  DUGUTحتى نتمكف مف فيـ معيار البنية الداخميػة لمعمػؿ القػانوني فقػد وقػع اىتمػاـ الفقيػو 
 المعيار عمى الطبيعة الداخمية لألعماؿ القانونية ، حيث يقسـ ىذه األعماؿ إلى ثالثة فئات:

: وىػػػي التػػػي ترمػػػي إلػػػى إنشػػػاء أو تعػػػديؿ أو إلغػػػاء قاعػػػدة  ACTES Réglésمشاااروعة أعماااال
 قانونية قائمة ، و مثاؿ ذلؾ إصدار القوانيف و تعديميا و إلغا ىا.

: و ىػػي التػػي ترمػػي إلػػى تطبيػػؽ قاعػػدة قانونيػػة او  ACTES Conditionnésأعمااال شاارطية
 ف.إنياء العمؿ بيا ، و مثاؿ ذلؾ تعييف و عزؿ  الموظفي

: و ىي التي تيدؼ إلى إنشاء أو إلغاء أو تعػديؿ مركػز  ACTES SUBECTIFS:  أعمال ذاتية
قػػانوني شخصػػػي خػػػاص بفػػػرد أو بػػػأفراد معينػػيف. و مثػػػاؿ ذلػػػؾ العقػػػود و قػػػرارات الضػػػبط اإلداري 

 .(1)الفردية  كقرار الخمؽ اإلداري لمطعـ يفتقر لمشروط الصحيحة مثالا

ؼ عمػى مضػموف معيػار البنيػة الداخميػة لمعمػؿ القػانوني ، مػف خػالؿ بعد ىذه المقدمة ننتقؿ لمتعر 
 النقاط التالية : 

 أوال : مضمون معيار البنية الداخمية لمعمل القانوني :

يرى الفقيو   ديجي  مف خالؿ مضموف نظريتو التي تشترط تحقؽ ثالثة عناصر تتحد بموجبيا 
 صدر عنيا ىذه العناصر ىي طبيعة العمؿ القضائي بصرؼ النظر عف الجية التي ي

 القاضي. إلى، و ىذا االدعاء يقدمو صاحب المصمحة  ادعاء بمخالفة القانون/ 5

الوقائع التي تـ طرحيا عمى القاضي و عمى حكـ القانوف  إلى: يستند ىذا التقرير  التقرير /5
 .(2)في يف واحد ، فالتقرير ىو الحؿ القانوني لممسالة المطروحة

 

                                                                                                                                                
                                                           

 .51-50، ص  مرجع سابق،  بدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ (1)
 .02، ص  مرجع سابق،  ىشاـ خالد (2)
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: وىو النتيجة المنطقية و الحتميػة لمتقريػر الػذي انتيػى إليػو القاضػي ، الثابػت أف القػرار و  القرار
التقرير يكمؿ كػؿ منيمػا األخػر أو بعبػارة أخػرى فيمػا عنصػراف فػي شػيء ال يقبػؿ التجزئػة ، لكػف 

 .(1)الحجية تنصرؼ إلى القرار دوف التقرير أفمع مالحظة 

 مل القانوني ثانيا : تقدير البنية الداخمية لمع

، كػػػػاف لػػػػو األثػػػػر البػػػػال  فػػػػي سػػػػير ادوار البنيػػػػة الداخميػػػػة لمعمػػػػؿ  DUGUITإف الممفػػػػت لمعيػػػػار 
 القانوني ، لما يتسـ بو نظريتو مف أىمية عممية ، ولكف ىذا ال ينفي بأنيا تعرضت لمنقد .

و تمكػػػػف أىميػػػػة ىػػػػذا المعيػػػػار مػػػػف الجانػػػػب االيجػػػػابي فػػػػي تحميمػػػػو القػػػػائـ عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػادي و 
وضػػوعي خػػالص لمعمػػؿ القػػانوني مسػػتبعد االعتبػػارات المسػػتمدة مػػف صػػفة العضػػو أو الشػػكؿ و م

اإلجػراءات و لكػف ىػذا ال يعنػي خموىػا مػف الجانػب السػمبي إلغفالػو لعنصػر الشػكؿ و اإلجػراءات 
 .(2)ىذا العنصر الذي يجعمو جزءا منو ال ينفصؿ عنو

 الفرع الثاني: معيار المنازعة 

فػي الدولػة ىػي حسػـ المنازعػات التػي تنشػأ بػيف األشػخاص ، بيػدؼ تحقيػػؽ إف ميمػة القضػاء    
السػػالـ االجتمػػػاعي ، ومػػػف ىػػػذا المنطمػػؽ فػػػيف العمػػػؿ القػػػانوني يكػػوف قضػػػائيا اذا كػػػاف مػػػف شػػػانو 

 .(3)الفصؿ في نزاع ما

 أوال المقصود بمعيار المنازعة : 

كؿ يدعي أحقيتو بػو ، ممػا يسػتوجب الفصػؿ فيػو  طرفاف، يقصد بو ىاف يكوف ىناؾ حؽ ينازعو 
مػػػػف طػػػػرؼ القاضػػػػي بواسػػػػطة تطبيػػػػؽ قواعػػػػد قانونيػػػػة و يأخػػػػذ ىػػػػذا العمػػػػؿ حينئػػػػذ صػػػػفة العمػػػػؿ 

 .(4)القضائي 

 

                                                                                                                                                
                                                           

 .02، ص  مرجع سابق،  ىشاـ خالد (1)
 .505-505، ص  ، مرجع سابق إبراىيـبدر خاف عبد الحكيـ  (2)
 .05، ص مرجع نفسو،  ىشاـ خالد (3)
 .055، ص  5664اإلسكندرية ،  ،دار الثقافة الجامعية  ، مبادئ القانون اإلداري،  محمد سعيد حسيف أميف (4)



الموجب لمسؤولية الدولة  يمفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائالفصل األول                     

 

11 
 

 ثانيا : تقدير معيار المنازعة 

فكرة النزاع مربوطة بالحؽ الشخصي و لكف المالحظ في ىذا الخصوص انػو ال يظيػر الحػؽ  إف
الشخصػػػي فػػػي الكثيػػػر مػػػف األحكػػػاـ القضػػػائية ومػػػف أمثمتيػػػا األحكػػػاـ الجنائيػػػة و أحكػػػاـ القضػػػاء 
اإلداري سػػواء تعمػػؽ األمػػر بانتيػػاؾ فػػرد لمقػػانوف الجنػػائي أو مخالفػػة قػػرار إداري لقاعػػدة مػػف فئػػة 

 .(1)قضائيةاألعماؿ ال

 المقضي بو  ءيالشالفرع الثالث : معيار حجية 

مػػا يتركػػو العمػػؿ القػػانوني مػػف اثػػر  قػػوة الحقيقػػة القانونيػػةا ال يخػػص بػػو يقػػـو ىػػذا المعيػػار عمػػى 
نفسو فقط ، بؿ يتعداه إلى مدى ابعد و يستمد العمؿ ىذه القوة أو ىذا األثر مػف إرادة المشػرع أو 

 الختالؼ وجيات النظر في ىذا الصدد.مف التكويف الذاتي لو تبعا 

 المقضي بو  ءيالشأوال : المقصود بمعيار حجية 

، حيػػث يعػػرؼ العمػػؿ القضػػائي :ل بأنػػو التقريػػر الػػذي يضػػفي  JéZEصػػاحب ىػػذه النظريػػة الفقيػػو 
عميػػو المشػػرع قػػوة الحقيقػػة القانونيػػة   مػػف التعريػػؼ السػػابؽ نفيػػـ أف إرادة المشػػرع ىػػي التػػي تمػػنم 

 .(2)ة القانونية لعمؿ ما ، فيذا حاز عمؿ ما ىذه الخاصية كاف عمال قضائياقوة الحقيق

 المقضي بو : ءيالشثانيا : تقدير معيار حجية 

: مػػف بػػيف االيجابيػػات التػػي تحسػػب عمػػى ىػػذا  المقضااي بااو ءيالشاامزايااا معيااار حجيااة  - أ
مػػػف خػػػالؿ فكػػػرة  اإلداريالمعيػػػار ىػػػو نجاحػػػو فػػػي التفرقػػػة بػػػيف العمػػػؿ القضػػػائي و العمػػػؿ 

 الحقيقة القانونية التي يتأثر بيا العمؿ القضائي دوف غيره.

 ERREUR: قيػاـ المعيػار عمػى خطػأ منيجػي  المقضاي باو الشيءنقد معيار حجية  - ب

DE MéTHODE  ىػػذا الخطػػأ يتجمػػى فػػي تعريػػؼ العمػػؿ القضػػائي عمػػى أسػػاس فكػػرة
 المقضي بو ، التي ما ىي إال اثر مف أثار القرار القضائي. الشيءحجية 

                                                                                                                                                
                                                           

 .552-511، ص مرجع سابق،  بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ (1)
 .503-502، ص  نفس المرجع (2)



الموجب لمسؤولية الدولة  يمفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائالفصل األول                     

 

12 
 

و منم المشرع سمطة تقديرية في إصغاء حجي األمػر المقضػي بػو ، قػد يػ دي إلػى الػتحكـ       
مف طرفو لإلشارة فانو ليست كؿ األعماؿ القضائية تحوز خاصية حجية الشا المقضي بو ومػف 

 أمثمة ذلؾ األحكاـ التمييدية.
ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف القػػوة الحقيقػػة القانونيػػة التػػي يكتسػػبيا الحكػػـ القضػػائي الحػػائز لحجيػػة و أخيػػرا 
المقضػػي فيػػو ، كانػػت مػػف ابػػرز األسػػس التػػي تبػػرز عػػدـ مسػػ ولية الدولػػة عػػف األعمػػاؿ  الشػػيء

 .(1)القضائية التي نحف بصدد البحث عنيا

 الفرع الرابع : معيار الغاية 
تيدؼ إلى إشباع الحاجات العامة فػي صػورة خػدمات متنوعػة مػف كانت الوظيفة اإلدارية  إذا    

. (2)امف و صحة ، فاف الوظيفة القضائية تسعى الى السير عمى احتػراـ القػانوف و حسػف تطبيقػو
وقػػػد تشػػػبعت اآلراء فػػػي ىػػػذا الخصػػػوص و اختمفػػػت السػػػبؿ الم ديػػػة إلػػػى تحديػػػد نػػػوع الغايػػػة التػػػي 

 مسالة في ثالثة نقاط أساسية ىي : يقصدىا النشاط القضائي و سنتناوؿ ىذه ال
 حماية الحقوؽ الشخصية  أوالا، حماية النظاـ العاـ القانوني  ثانياا، و رقابة المشروعية ثالثاا.

إف غاية النشاط القضائي في الدولة ىػو حمايػة الحقػوؽ الفرديػة أوال : حماية الحقوق الشخصية:
ي تقريػػر حقػػوؽ أو حمايتيػػا أمػف االعتػػداء عمييػػا أو المنازعػة فييػػا ، و أف العمػػؿ الػػذي ال ييػدؼ 

ليس عمال قضائيا ، ىذه النظرية التي لـ تمقى تأييدا ، بؿ واجيت انتقػادا كونيػا تخػرج جانبػا مػف 
ست ىناؾ ادني شؾ في أنيا قضائية بحجة أنيا ال تتوفر عمى عنصػر األعماؿ القضائية التي لي

 الحؽ الشخصي ، كدعاوي الحيازة و الدعاوي التقريرية .
بأنػو : الجيػة التػي  م سسػة القضػاءmayer: يعػرؼ الفقيػوثانيا : حماية النظام القانوني لمدولاة 

اف التمييػز يكػوف  jellniekت دي نشاط الدولة مف اجؿ المحافظة عمى النظاـ القضػائي  و يػرى 
عمػػػى أسػػػاس أىػػػداؼ الدولػػػة مػػػف النشػػػاط القػػػانوني فػػػي المرتبػػػة األولػػػى و اعتبػػػره نقطػػػة البػػػدء فػػػي 

تمػارس بيػا الدولػة  ةالقضػاء و وظيفػ إفنظريتو عف وظػائؼ الدولػة و كػذلؾ فػي ىػذا الخصػوص 
 .(3)نشاطيا لتحقيؽ ىدفا قانونيا دوف أي ىدؼ أخر ذي عالقة بالمصمحة

 نظرية رقابة المشروعية  ثالثا :
                                                                                                                                                

                                                           

.55، ص  ، مرجع سابققبايمي يحي   (1) 
 .55، ص 5651، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  تطور وظيفة الدولة )نظرية المرافق العامة(حمادة محمد شطا ،  (2)
(3)
 .531-535، ص  مرجع سابقبدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،  



الموجب لمسؤولية الدولة  يمفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائالفصل األول                     

 

13 
 

يػػػرى أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة أف غايػػػة العمػػػؿ القضػػػائي ىػػػي غايػػػة قانونيػػػة بحتػػػة و بػػػاف ىػػػذه     
، كمػػا ينبغػػػي أف نػػدرؾ طبيعػػػة الييئػػة التػػي تتػػػولى عمميػػة تقػػػدير و  (1)الغايػػة ىػػي تطبيػػػؽ القػػانوف

مطابقػػػة ىػػػذا التنفيػػػذ لمقػػػانوف ، فالعمػػػؿ القضػػػائي يحػػػؿ مسػػػألة تتعمػػػؽ بمخالفػػػة القػػػانوف ، و عميػػػو 
فالعمػػؿ الػػذي يفصػػؿ فػػي شػػرعية التنفيػػذ يكػػوف عمػػال قضػػائيا ، و التػػي تقػػـو عمػػى أسػػاس أف كػػؿ 

قضػائي ، ومنػو فػاف رقابػة المشػروعية ىػي غايػة العمػؿ  عمؿ يتضمف رقابة المشروعية ىو عمػؿ
 (2)القضائي

رقابػػة المشػػروعية ليسػػت حكػػرا عمػػى القاضػػي فحسػػب ، فػػالرئيس اإلداري كػػذلؾ يراقػػب  إف:  إذن
مشروعية القرارات الصادرة عف مر وسيو ، لذا فشمت ىذه الفكرة في التمييز بيف العمؿ القضائي 

 .(3)و العمؿ اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

 ر الحديثة في تعريف العمل القضائي ييالمطمب الثالث : المعا

                                                                                                                                                
                                                           

 .15ص  ، مرجع سابق،  ىشاـ خالد (1)
 .536، ص  مرجع سابق، الحكيـ ابراىيـبدر خاف عبد  (2)
 .50، ص  مرجع سابق،  قبايمي يحي (3)



الموجب لمسؤولية الدولة  يمفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائالفصل األول                     

 

14 
 

إف ما يستخمص مف دراستنا السابقة لممعايير الشكمية و المعايير الماديػة اـ طالىمػا ال يخمػو     
مف المساوئ و العيوب ، مما يمكف القوؿ انو ال يصم التعويؿ عمػى احػدىما دوف األخػر الشػيء 

ى تػرجيم فكػرة الجمػع بػيف المعػارييف الشػكمي و الموضػوعي خاصػة الذي حذا بجانب مف الفقو إلػ
 بعد أف اثبت االجتياد القضائي الحاجة الماسة إلى معيار مزدوج، 

 وعميو سنتناوؿ ىذاف المعياريف مف خالؿ فرعيف ىما :

 الفرع األول : المعيار المختمط في تحديد مفهوم العمل القضائي 

: يعرفػػو ىشػػاـ خالػػد :  تقريػػر قػػانوني ي ديػػو باسػػـ الدولػػة خااتمط أوال : المقصااود بالمعيااار الم   
عضو مستقؿ محايد في نطػاؽ إجػراءات خاصػة تعػرؼ بػاإلجراءات القضػائية و ليػذا التقريػر قػوة 

 الحقيقة القانونية .

أف يثبت التحقيػؽ الػذي يصػؿ إليػو القاضػي يعػد عمميػات مختمفػة مػف تحقيػؽ  و يقصد بالتقرير   
حتػػى يصػػؿ إلػػى الحقيقػػة و ينتيػػي  ةدرس ، مسػػتخدما وسػػائؿ البنيػػة القانونيػػو فحػػص و بحػػث و 

مف ذلؾ إلى الحؿ المطموب و ذلؾ بالمقابمة بيف الصورة التي كونيػا عػف الحقيقػة و بػيف القاعػدة 
 .(1)التقرير و القرار كالىما ال ينقسـ وال يتجزأ أيالقانونية الواجبة التطبيؽ و ينبثؽ عنو قرار، 

 ثانيا : تقدير المعيار المختمط 

نقد المعيار  با عمى التفصيؿ  إلىسوؼ نتطرؽ إلى مزايا المعيار المختمط  أا ثـ نتعرض 
 التالي : 

لقػػػػد سػػػػاىـ ىػػػػذا المعيػػػػار فػػػػي الجمػػػػع بػػػػيف العناصػػػػر الشػػػػكمية و  مزايااااا المعيااااار المخااااتمط : –أ 
يتمثػػؿ فػػي حػػؿ مسػػالة تتعمػػؽ  الموضػػوعية معػػا ، لتحديػػد العمػػؿ القضػػائي و العنصػػر الموضػػوعي

بمحالفػػػة القػػػانوف و يػػػتـ عرضػػػيا أمػػػاـ جيػػػة محػػػددة فالعمػػػؿ يقتصػػػر عمػػػى حػػػؿ المسػػػألة القانونيػػػة 

                                                                                                                                                
                                                           

 .26ص  ، سابقمرجع ،  ىشاـ خالد   (1)
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ف العمػؿ القضػائي يتركػز فػي التقريػر ، و الالمطروحة لمبحث و التي تدور حػوؿ مخالفػة قانونيػة 
ار ا الػذي يعقػب التقريػر يعتبر فيما عدا ذلؾ عمال تنفيذيا ، و عمى ىػذا األسػاس ال يػدخؿ   القػر 

فػػػػي العمػػػػؿ القضػػػػائي بواسػػػػطة شػػػػخص متميػػػػز عػػػػف صػػػػاحب السػػػػمطة الرئاسػػػػية حتػػػػى ال يصػػػػبم 
 .(1)القاضي خصما و حكما في يف واحد

يحصػر ىػذا المعيػار فكػرة العمػؿ القضػائي بمحػؿ المخالفػة القانونيػة  نقد المعيار المختمط : –ب 
و ىذا مف شانو أف ي دي إلى الخمط بينو و بيف أعماؿ غير قضػائية عػالوة عميػة أف المعيػار قػد 

رقابػػة تنفيػػذ  فانتقػد أيضػػا لػربط الوظيفػػة القضػائية بفكػػرة الفصػػؿ فػي مسػػألة قانونيػة و قيػػؿ أيضػا أ
محاولة بناء معيار مختمط لمعمؿ القضائي بقـو عمى ارتجاؿ نظػري كمػا  القانوف ىي تنفيذه و أف

 .(2)أف األخذ بأحد المعياريف يستبعد تطبيؽ األخر مف الناحية المنطقية

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : المعيار الوظيفي 

                                                                                                                                                
                                                           

(1)
 .35ص  ، سابقمرجع ،  ىشاـ خالد   

 .562-561، ص  ، مرجع سابقبدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ (2)
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 ةريػنتناوؿ المعيار الوظيفي كأحدث فكرة لتمييز القرارات اإلدارية عما يشػابييا مػف األعمػاؿ اإلدا
المنفردة التي يقـو بيا األشخاص المعنوية ، و يستوي فػي ذلػؾ اف تكػوف ىػذه األشػخاص ىيئػات 

 عامة أو ىيئات خاصة ذات النفع العاـ.

 أوال : مفهوم المعيار الوظيفي 

نشػػػأ ىػػػذا المعيػػػار حػػػديثا ، أيػػػف جػػػاء بػػػو الفقػػػو الحػػػديث مػػػف واقػػػع اسػػػتقراء قػػػرارات مجمػػػس الدولػػػة 
خاصػة عمػى أسػاس الوظيفػة الػذي ييػدؼ إلػى تحقيػؽ  اإلداريفسير العمؿ الفرنسي و يعتمد في ت

دارة مرفػػؽ عػػاـ ، يو تمػػارس بأسػػاليب السػػمطة العامػػة فػػيف األعمػػاؿ القانونيػػة التػػي  النفػػع العػػاـ واة
 تصدر عف ىذه الجية بيرادتيا المنفردة ، تعد قرارات إدارية .

 ثانيا : تقدير المعيار الوظيفي 

القضائية و اإلدارية ليوسع مف نطاؽ ىػذا األخيػر  فكأداة تمييز بيف العمميتي إف المعيار الوظيفي
اعتبػػػر قػػػرارا إداريػػػا كممػػػا كػػػاف حػػػائزا  وعمػػػى حسػػػاب األوؿ و ىػػػو يعػػػد ضػػػمانة لحقػػػوؽ األفػػػراد ألنػػػ

الطعػف فيػػو باإللغػػاء و طمػػب التعػػويض عػػف األضػػرار المترتبػػة عنػػو و بالتػػالي التوسػػيع مػػف نطػػاؽ 
 .(1)مس ولية الدولة

 

 

 

 

 المبحث الثاني : نطاق الخطأ القضائي 

                                                                                                                                                
                                                           

 .51، ص  ، مرجع سابق قبايمي يحي (1)
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 الموجب لمسؤولية الدولة 

إف الخطأ القضائي محتمؿ حدوثو سواء اآلمر بدعوى مدنية أـ جنائية ، إال أف الضرر     
الناشا عف ىذا الخطأ و الذي يوجب القانوف التعويض عنو يكوف اشد وقعا عمى المضرور في 

ولكف ال يجوز حصر الخطأ القضائي في نص (1)األحكاـ المدنيةاألحكاـ الجزائية عنو في 
الحكـ وحده ، بؿ البد مراعاة األخطاء التي يمكف أف تنشأ خالؿ األعماؿ القضائية السابقة 

 .(2)عمى صدور الحكـ و كذلؾ األعماؿ الالحقة

 ثالث مطالب ىي :  إلىوعميو نقسـ ىذا المبحث 

 مى صدور األحكام القضائية.المطمب األول : األعمال السابقة ع

 المطمب الثاني : األعمال المتعمقة بتنظيم و سير المرفق العام لمقضاء.

 المطمب الثالث : األعمال الالحقة لصدور األحكام القضائية .

 

 المطمب األول : األعمال السابقة عمى صدور األحكام القضائية.

نركز في تحديد نطاؽ الخطأ المحتمؿ نشوءه خالؿ األعماؿ السابقة عمى صدور األحكاـ في 
 المواد الجزائية ، وذلؾ مف خالؿ الفرعيف الموالييف : 

 

 الفرع األول : أعمال النيابة العامة.

 الفرع الثاني : أعمال قاضي التحقيق .

 الفرع األول :أعمال النيابة العامة

                                                                                                                                                
                                                           

 -5001-جامعة محمد خيضر بسكرة  ،مذكرة ماجستير ،  مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي،  سميماف حاج عزاـ (1)
 .00ص  – 5002

 .556ص  -5656 –اإلسكندرية  –دار الفكر العربي ،  أعمال السمطة اإلدارية،  محمد ف اد عبد الباسط (2)
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المجتمع  الدولةا في اقتضاء حؽ العقاب ، بصفتيا تحوز سمطة االدعاء النيابة ىي ممثمة 
 االتياـا ، فيي المنوطة بتحريؾ الدعوى العمومية و مباشرتيا بدءا مف مرحمة االستدالؿ و 

 .(1)التحري إلى غاية تنفيذ األحكاـ الصادرة فييا

 ةالقضائية و التنفيذيو تتضمف النيابة العامة بحكـ مركزىا الذي يتوسط كؿ مف السمطتيف 
 خصائص معينة نوجزىا فيما يمى : 

: ونعنى بذلؾ تبعية أعضاء النيابة لر سائيـ . ابتداء مف وكيؿ الجميورية   التبعية التدريجية
وانتياء بوزير العدؿ حافظ األختاـ ، إال أف ما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىو أف السمطة الرئاسية 

 .(2)التي يمارسيا وزير العدؿ عمى أعضاء النيابة ال تتعدى اإلشراؼ اإلداري فقط

ظيفة النيابة العامة القضائية ىي رفع الدعوى و مباشرتيا و ىذه رفع و  مبدأ وحدة النيابة :
الدعوى و مباشرتيا و ىذه ىي وظيفة جميع قضاء النيابة العامة سواء كاف مدعيا عاما أو 

 استئنافيا.

إف استقالؿ النيابة العامة يفسر مف خالؿ ثالث جوانب، وىي مستقمة مف  :استقالل النيابة
ف السمطة التنفيذية الممثمة في وزارة العدؿ كما أنيا مستقمة تجاه قضاة الحكـ الناحية الوظيفية ع
 .(3)و قضاة التحقيؽ

: بالنسبة لمنيابة العامة ، كمدعي في الدعوى العمومية فال يمكف  عدم مسؤولية النيابة العامة
يا، ألنيا مطالبتيا بأي شيء مف ذلؾ في حالة تبرئة المتيـ فيي ال تسأؿ ال مدنيا و ال جزائ

 .(4)تمثؿ المجتمع

 

 فالنيابة العامة تمارس إلى جانب األعماؿ القضائية  أوالا أعماال إدارية ثانياا: 

                                                                                                                                                
                                                           

 . 54، ص 5005، دار ىومة لمنشر و الطباعة، الجزائر،  ، قانون اإلجراءات الجزائية يوسؼ دالندة (1)
 .133دار العمـ لمجميع ، لبناف ،  د.تا ، ص  -0جزء– الموسوعة الجنائية،  جندي عبد المالؾ (2)
 .551، ص  5665 –، الدار الجامعية ، بيروت  أصول المحاكمات الجزائية،  جالؿ ثروت (3)
 .51، ص  5651،  الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية،  اإلجراءات الجزائية الجزائريشرح قانون ،  محمد صبحي محمد (4)
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تختمؼ األعماؿ القضائية التي ت دييا النيابة العامة أوال : األعمال القضائية لمنيابة العامة : 
باختالؼ نوع الدعوى ، ومنو سنقوـ بذكر ىذه األعماؿ بادئيف بالدعاوى الجنائية ثـ المدنية و 

 اإلدارية عمى التوالي : 

   :ؽ.إ.جا عمى ما يمي 56: تنص ـ   أعمال النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية–أ
و يقصد (1)تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمع و تطالب بتطبيؽ القانوف .. 

بمباشرة الدعوى العمومية أماـ قاضي التحقيؽ أو رفعيا أماـ جية الحكـ حتى صدور الحكـ 
 و تعمؿ عمى تنفيذ القرارات الصادرة عف ىذه الجيات ، كما أنيا تمارس سمطة التحقيؽ (2)البات

 .(3)استثناءا

 أعمال النيابة العامة في مجال الدعاوى المدنية و التجارية : –ب

تتخذ النيابة العامة في مجاؿ الدعاوى المدنية و التجارية ، أما صفة الخصـ ، أي كطرؼ 
 أصمي ، أو صفة طرؼ متدخؿ في الخصومة.

فميس بالتقصير أو و تكوف مدعية يو مدعى عمييا فتكوف مدعية كما ىو الحاؿ في دعاوى الت
كما تكوف النيابة العامة مدعى عمييا كما الحاؿ في رفع دعاوى (4)التدليس و دعوى الجنسية

 .(5)الجنسية مف الغير أو الطعف في قرار والئي صادر عنيا

 :  أعمال النيابة العامة في مجال الدعاوى اإلدارية–ج 

                                                                                                                                                
                                                           

(1)
،  55الرسمية عدد  الجريدة، 5055فبراير 50الم رخ في  ،قانون اإلجراءات الجزائيةالمتضمن  ، 05-55القانوف رقـ  

5055. 
ديواف المطبوعات الجامعية ،  ، القضائية لممحكمة العميامزود باالجتهادات  ، قانون اإلجراءات الجزائية ، عمر خوري (2)

 .51-50، ص  5051الجزائر ، 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 23ـ  (3)
 .555، ص 5000الجزائر ،  -0ط –، ديواف المطبوعات الجامعية  النظام القضائي الجزائري،  بوبشير محمد أمقراف (4)
 .056، ص  5665الجزائر ، ، 0ج،، ديواف المطبوعات الجامعية العامة لممنازعات اإلدارية المبادئ،  مسعود شييوب (5)
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مػا مػف أشػخاص القػانوف العػاـ لقػد اوجػب اإلداريػة يكػوف احػد طرفييػا أو كالى بما أف الػدعاوى   
القػػانوف اطػػالع النائػػب العػػاـ عمػػى القضػػايا المتعمقػػة بالدولػػة و الجماعػػات المحميػػة و الم سسػػات 
العامة ، كما جاء في نصوص قانوني مجمس الدولة و المحاكـ اإلدارية ، أف النيابة العامػة لػدى 

 .(1)ىذه الييئات يمثميا محافظو الدولة و المساعديف
: تشمؿ األعماؿ اإلدارية التي تقػـو بيػا النيابػة العامػة مػا ثانيا : األعمال اإلدارية لمنيابة العامة 

 يمي : 
إدارة الضػػبط القضػػائي التػػي تشػػمؿ كػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى ىػػذه الكممػػة مػػف معنػػى ، مػػف مسػػؾ  – 5

ممفػػات ضػػباط الشػػرطة القضػػائية و تنقػػيطيـ ، ومراقبػػة تػػدابير التوقيػػؼ لمنظػػر و كػػذلؾ االطػػالع 
 عؿ السجالت و التوقيع عمييا و زيارة أماكف االحتجاز.

 اإلشراؼ عمى السجوف و تفتيشيا. – 5
 قابة كتاب الضبط و المحضريف.مالحظة و ر – 0
 .(2)مراقبة النقود و الودائع لدى المحاكـ  – 1

العامة ، إال انو ثبػت فػي  ةعمى األعماؿ المتعمقة بنقود المحاكـ منوطة بالنياب ؼو بما أف اإلشرا
قرار قضائي صادر عف الغرفة اإلدارية لممجمس األعمى سػابقا ، يتعمػؽ بيىمػاؿ كاتػب ضػبط فػي 

ؽ نقديػة مودعػة لديػو عنػدما تقػرر إخػراج تمػؾ األوراؽ النقديػة مػف التػداوؿ حيػث تػـ فػي تبػديؿ أورا
ىػػذا القػػرار إخػػراج ممثػػؿ النيابػػة العامػػة مػػف الخصػػاـ ممػػا يفيػػـ منػػو إعفا ىػػا مػػف أي مسػػ ولية ، و 

 .(3)الحكـ لممتضرر بالتعويض عمى أساس الخطأ المرفقي الذي تتحممو وزارة العدؿ
 
 

 يتصور صدورىا عف أعضاء النيابة نذكر ما يمي : ومف األخطاء التي 

                                                                                                                                                
                                                           

، الجريدة  5055يوليو  53الموافؽ ؿ  5105شعباف  51م رخ في  50 – 55مف القانوف العضوي رقـ  5مكرر 53ـ  (1)
 6الم رخ في :  50-43قانون 50م و  50،ص  و المتعمق باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو و عممو 34الرسمية عدد 

 .3، ص  04، الجريدة الرسمية عدد  المتعمق بالمحاكم اإلدارية 00/02/5665الموافؽ لي :  5165صفر 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،  25ـ  ، 03ـ ، مكرر  55 – 54 -55ـ  (2)
 5645،  5،نشرة القضاة ، وزارة العدؿ ، الجزائر ،ع  5642- 05- 55:  الغرفة اإلدارية ، قرار بتاريخالمجمس األعمى ،  (3)

 .12، ص 
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مف ؽ.إ.ج : يجوز لكؿ شخص يدعي بأنو مضػار بجريمػة أف يػدعي مػدنيا بػاف يتقػدـ  45المادة 
 بشكواه أماـ قاضي الحقيؽ المختص 

و المقصػػػود ىنػػػا ىػػػو االمتنػػػاع عػػػف إقامػػػة الػػػدعوى العموميػػػة و فػػػي ىػػػذه الحالػػػة لممضػػػرور مػػػف 
 .(1)لطريؽ الذي أتاحو لو القانوف ، وىو طريؽ االدعاء المدنيالجريمة أف يمجأ إلى ا

بػػدوف مسػػوغ و ال فائػػدة  ـعبػػارات ضػػارة بػػالمتي -خػػالؿ المرافعػػات–و صػػدور مػػف عضػػو النيابػػة 
منيا لمدعوى ، بؿ لمجرد اإلساءة إلى سمعة الخصـ ففي ىذه الحالة يجوز لممضرور التظمـ مػف 

 .(2)لنيابة المعني او عف طريؽ دعوى المخاصمةذلؾ سواء إلى السمطة السممية لعضو ا
 الفرع الثاني : أعمال قاضي التحقيق 

 ؽ.إ.جا يتخػػػذ قاضػػػي التحقيػػػؽ كػػػؿ اإلجػػػراءات التػػػي يراىػػػا ضػػػرورية إلظيػػػار  35طبقػػػا لممػػػادة 
الحقيقػػػة ، حيػػػث يقػػػـو بميامػػػو بحريػػػة بػػػدوف أي قيػػػد و لكػػػف فػػػي حػػػدود مػػػا خولػػػو القػػػانوف و دوف 

حريػػات الفرديػػة التػػي يحمييػػا الدسػػتور و السػػيما قرينػػة بػػراءة المػػتيـ حتػػى المسػػاس بػػالحقوؽ و ال
، فجيات التحقيػؽ المتمثمػة فػي قاضػي التحقيػؽ كدرجػة أولػى و (3)تثبت إدانتو بحكـ نيائي و بات

غرفة االتياـ كدرجة ثانية مسػتقمة عػف جيػة الحكػـ و تتمثػؿ ميمتيػا فػي إجػراء التحقيػؽ االبتػدائي 
 .(4)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 555غاية  إلى 33وفقا لممواد 

 
و نتناوؿ أعماؿ قاضي التحقيؽ في عنصريف ، أوليما إجراءات التحقيػؽ االبتػدائي و الضػمانات 
القانونية لتفادي الخطػأ القضػائي ، وثانييمػا الجػزاء الػذي قػرره القػانوف لمخالفػة إجػراءات التحقيػؽ 

 االبتدائي عمى التفصيؿ األتي : 
 :   ي الخطأ القضائيالتحقيق االبتدائي و الضمانات القانونية لتفاد: أوال
 

                                                                                                                                                
                                                           

 .25، ص  ، مرجع سابق يوسؼ دالندة (1)
 .142، ص  مرجع سابق ، جندي عبد المالؾ (2)
 .30، ص  مرجع سابق،  عمر خوري (3)
 ق.إ.ج،  06المادة  (4)
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 نتناوؿ إجراءات التحقيؽ االبتدائي  أا ثـ الضمانات القانونية لتفادي الخطأ القضائي  با :
  

 يمكف إجماؿ التحقيؽ االبتدائي في ما يمي :إجراءات التحقيق االبتدائي :  –أ 
 اإلجراءات الضرورية لمكشف عن حقيقة الجريمة و عمى نسبتها الى مرتكبها – 1

 ؽ.إ.جا ، التفتيش و ضبط األشياء ـ  46مثؿ ىذه اإلجراءات في االنتقاؿ و المعاينة ـ و تت
 ؽ.إ.جا ، و فحص  523إلى غاية  510 ؽ.إ.جا ، و ندب الخبراء مواد  50و  55و 25

 ؽ.إ.جا ، و  66إلى غاية  55ماع الشيود ـ س ؽ.إ.جا ، و  6/ 35شخصية المتيـ ـ 
  ؽ.إ.جا. 505إلى غاية  500االستجواب و المواجية مواد 

: و تتمثؿ في حضور المتيـ بضبطو و إحضاره  اإلجراءات المتخذة ضد شخص المتهم– 5
 (1)أو القبض عميو أو بحبسو م قتا

 بطالن إجراءات التحقيق :– 0
بطػػالف إجػػراءات التحقيػػؽ المتعمقػػة بيغفػػاؿ سػػماع  502و  500عمػػى مخالفػػة المػػواد  يترتػػب    

المنػػػي ، غيػػػر انػػػو يجػػػوز لمخصػػػـ الػػػذي لػػػـ يراعػػػي فػػػي حقػػػو ىػػػذه األحكػػػاـ أف المػػػتيـ و المػػػدعي 
يتنػػػازؿ عػػػف التمسػػػؾ بػػػالبطالف و يصػػػحم بػػػذلؾ اإلجػػػراء و ينبغػػػي أف يكػػػوف التنػػػازؿ صػػػريحا و 

ولػػػذا يتبػػػيف لقاضػػػي التحقيػػػؽ أف إجػػػراءات التحقيػػػؽ  (2)بحضػػػور المحػػػامي بعػػػد اسػػػتدعائو قػػػانوف
إلػػى غرفػػة االتيػػاـ المجمػػس القضػػائي يطمػػب إبطػػاؿ ىػػذا مشػػوبة بػػالبطالف فعميػػو أف يرفػػع اآلمػػر 

اإلجراء بعد استطالع رأي وكيؿ الدولة و إخطار المتيـ و المدعي المدني بممؼ الدعوى ليرسػمو 
إلػػى غرفػػة االتيػػاـ و يرفػػع ليػػا طمبػػا بػػالبطالف  و تقػػرر غرفػػة االتيػػاـ مػػا إذا كػػاف الػػبطالف يتعػػيف 

لحاقػػػو جزئيػػػا أو كميػػػا عمػػػى اإلجػػػراءات الالحقػػػة لػػػو و قصػػػره عمػػػى اإلجػػػراءات المطعػػػوف فيػػػو أو إ
تسحب مف ممؼ التحقيؽ أوراؽ اإلجراءات التي أبطمت و تودع لدى قمػـ كتابػة الضػبط بػالمجمس 

 .(3)القضائي
و ىػذا لتفػادي حػدوث الخطػأ القضػائي فػي الضمانات القانونية لتفادي الخطأ القضاائي :   –ب 

 مايمي : 
                                                                                                                                                

                                                           
 . 30-35، ص  مرجع سابقعمر خوري ،  (1)
 ق ، إ ، ج . ، 526ـ  (2)
 .31، ص  5051ار الخمدونية ، الجزائر ، د ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية،  طاىري حسيف (3)
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 : تتمثؿ حماية حقوؽ الدفاع في :  فيما يتعمق بضمان عدم اإلخالل بحقوق الدفاع - 1
 .(1)إجراءات االستجواب بمعرفة قاضي التحقيؽ فقط ، فال يجوز اإلنابة القضائية فيو -

عدـ سماع مف ساىموا في ارتكاب الجريمة ،أو مف تقـو دالئػؿ قويػة عمػى ارتكػابيـ ليػا ،  -
 .(2)س ييدر حقوؽ الدفاعكشيود الف ذلؾ مف شأنو ان

مػع تمكػيف المحػامي مػف  ولممتيـ الحرية فػي عػدـ اإلدالء بػأي إقػرار حتػى حضػور محاميػ -
 .(3)االطالع مسبقا عمى الممؼ

عػػػدـ االعتػػػداء بالشػػػيادة التػػػي تػػػتـ عمػػػى خػػػالؼ القواعػػػد اإلجرائيػػػة المقػػػررة و اسػػػتبعادىا  -
 .(4)كدليؿ

 

: تشػػمؿ الضػػمانات القانونيػػة لمحفػػاظ  الشااخصفيمااا يتعمااق بضاامان عاادم المساااس بحرمااة – 5
 عمى حرمة الشخص ما يمي : 

 
 يرجع تقدير إجراء التفتيش مف عدمو لقاضي التحقيؽ. -1

 ؽ.إجا ، حيػث يجػوز لقاضػي  50إلػى غايػة  46لقد نظـ المشرع أحكاـ التفتيش فػي المػواد مػف 
مػػى أدلػػة و أشػػياء يكػػوف التحقيػػؽ مباشػػرة التفتػػيش فػػي جميػػع األمػػاكف التػػي يمكػػف العثػػور فييػػا ع

 .(5)كشفيا مفيد في إظيار الحقيقة و دوف أف يتوقؼ ذلؾ عمى طمب مف وكيؿ الجميورية
 .(6)تقرير عقوبات لمف يفشي األسرار عمييا خالؿ إجراءات التحقيؽ -2

 
 :فيما يتعمق بضمان عدم المساس بالحرية الشخصية لممتهم  –4

 و تتمثؿ ىذه الضمانات قي :

                                                                                                                                                
                                                           

(1)
 ق ،إ ، ج.،  500ـ 
 ق ،إ ، ج.،  502ـ (2)
 ق ،إ ، ج.،  502ـ (3)
 ق ،إ ، ج. ، 66الى 55ـ مواد مف  (4)
 .35ص  ، مرجع سابق،  عمر خوري (5)
 ، ج. ق ،إ،  13ـ  (6)
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ذا (1)واب الفػػوري لممػػتيـ حػػاؿ قبضػػو و إحضػػاره ، و إال اخمػػي سػػبيموإجػػراءات االسػػتج -1 ، واة
سػػاعة دوف اسػػتجواب المػػتيـ أصػػبم حجػػزا تعسػػفيا و يرتػػب  44اسػػتمر الحجػػز ألكثػػر مػػف 

مػف  104كؿ أنواع المس ولية و العقوبات المقررة لمف حػبس شخصػا تعسػفيا طبقػا لممػادة 
 .(2)قانوف العقوبات

داع بػػػػالحبس الم قػػػػت ، إال بعػػػػد اسػػػػتجواب المػػػػتيـ و كػػػػذلؾ اشػػػػتراط أال يصػػػػدر أمػػػػر اإليػػػػ -2
 يشترط أف تكوف التيمة المنسوبة لو مما يعاقب عمييا بالحبس او بعقوبة اشد جسامة.

 .(3)تقرير كؿ مف اإلفراج و الرقابة القضائية كبديؿ لمحبس الم قت -3

 فيما يتعمق بضمان الحياد قاضي التحقيق :  – 1
ر القػػانوف إمكانيػػة طمػػب تنحيػػة قاضػػي التحقيػػؽ ، إذا مػػا قػػاـ بػػو سػػبب بالنسػػبة لضػػماف الحيػػاد قػػر 

 ؽ،إ،جا ، و الجػزاء الػذي قػرره القػانوف  45مف أسباب الرد ، حيث قد نص عمة ذلؾ في المادة 
 لمخالفة إجراءات التحقيؽ االبتدائي ، و عميو نتناوؿ التظمـ مف أوامر قاضي التحقيؽ كالتالي :

أياـ فمف حػؽ المػتيـ  0قيؽ أماـ غرفة االتياـ لمجمس القضائي خالؿ تستأنؼ أوامر قاضي التح
 أو وكيمو رفع استئناؼ فيما يتعمؽ باالتي :

  ؽ،إ،جا.44األمر بقبوؿ االدعاء المدني ، ـ  -

 مكرر ؽ،إ،جا. 123أمر الوضع في الحبس الم قت ، ـ  -

الحػبس الم قػت مكػرر سػواء تعمػؽ األمػر بتمديػد  125أمر تمديد مدة الحبس الم قت ، ـ  -
سػػػنوات حبسػػػا أو بالنسػػبة لمجنايػػػات فبصػػػفة  03بالنسػػبة لمجنحػػػة التػػي تزيػػػد عقوبتيػػػا عػػف 

 عامة.

 .1مكرر 125األمر بوضع تحت الرقابة القضائية ، ـ  -

 .2مكرر 125أمر رفض رفع الرقابة القضائية ، ـ  -

  ؽ،إ،جا. 124أمر رفض اإلفراج ، ـ  -

 . (1) ؽ،إ،جا154، ـ  CONTRE EXPERTISEطمب إجراء خبرة مضادة  -

                                                                                                                                                
                                                           

 ق ،إ ، ج.،  555ـ  (1)
 .34، ص  مرجع سابق،  عمر خوري (2)
 ق ،إ ، ج.، مكرر 552و كذلؾ ـ  554ـ  (3)
(1)
 .41، ص  مرجع سابق،  عمر خوري 
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 ؽ،إ،جا عمػػى حػؽ اسػتئناؼ المػػدعي المػدني و محاميػو فػػي ثالثػة أنػػواع  540و نصػت كػذلؾ ـ 

مػػف األوامػػر و ىػػي : األمػػر بعػػدـ إجػػراء التحقيػػؽ ، األمػػر بػػاف ال وجػػو لممتابعػػة ، األوامػػر التػػي 
 .(2)تمس بالحقوؽ المدنية

الم قػت ، صػدر وفقػا لإلجػراءات المقػررة بػالحبس  عو إذا حدث ضرر ناتجا عػف أمػر إيػدا      
مف يمر باف ال وجو لممتابعػة فػاف المسػ ولية عػف ىػذا  ةقانونا ، بعد قضاء المتيـ محبوسا استفاد

 الضرر قد كانت محؿ جدؿ كبير.

فػي فرنسػا ، لػـ يكػف يعتػرؼ بمسػ ولية الدولػة عػف الحػبس الم قػت السػيما فكػرة  5640فقبؿ سػنة 
الم قػػػػت بصػػػػفة التعسػػػػفي و الغيػػػػر المبػػػػرر، لػػػػذلؾ حػػػػذا المشػػػػرع رفػػػػض إمكانيػػػػة وصػػػػؼ الحػػػػبس 

المتضػػػمف تعػػػديؿ  5640-04-54المػػػ رخ فػػػي  310 – 40الفرنسػػػي إلػػػى إصػػػدار القػػػانوف رقػػػـ 
قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة ، الػػذي يقػػرر مسػػ ولية الدولػػة عػػف الحػػبس الم قػػت و يعتػػرؼ بشػػرعية 

 .(3)تعويض المتضرريف

إلصػػالح العدالػػة ،  ةد اخػػذ بالتوصػػيات التػػي قػػدمتيا المجنػػة الوطنيػػالمشػػرع الجزائػػري فقػػأمػػا      
قػػد شػػمؿ  5055فبرايػػر  50المػػ رخ فػػي :  05.55فػػيف تعػػديؿ قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ : 

عػػدة جوانػػب تنػػدرج فػػي إطػػار حمايػػة المجتمػػع مػػف جيػػة ، و صػػيانة حقػػوؽ المػػواطف و الحريػػات 
قػػنف المشػػرع التعػػويض  5663مػػف دسػػتور  16مػػادة األساسػػية مػػف جيػػة أخػػرى ، و بنػػاءا عمػػى ال

عف الخطأ القضائي بصفة عامة ، و عف الحبس الم قت غير المبػرر بصػفة خاصػة ، و إنشػاء 
 (4)لجنة خاصة بالتعويض بشروط

 األعمال المتعمقة بتنظيم  :الثاني المطمب
 و سير المرفق العام لمقضاء

                                                                                                                                                
                                                           

 .555، ص  5003، دار ىومة ، الجزائر ،  التحقيق القضائي،  حسف بوسقيعةل (2)
  5مجمة إدارة قضايا الحكومة ، ع  ، التعسفي و حقو في التعويضالمضرور من الحبس االحتياطي ،  غناـ محمد غناـ (3)

 .61، القاىرة ، ص  5653ابريؿ 
 .04، ص  5003، دار ىومة ، الجزائر ،  النظام القانوني لمحبس المؤقت،  حمزة عبد الوىاب (4)
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لمقضاء  فرع أوؿا ، و كذلؾ نتعرؼ عمى األعماؿ  نتناوؿ األعماؿ المتعمقة بتنظيـ المرفؽ العاـ
 المتعمقة بسير المرفؽ العاـ لمقضاء  فرع ثانيا.

 
 الفرع األول :األعمال المتعمقة بتنظيم المرفق العام لمقضاء 

 
نتناوؿ األعماؿ المتعمقة بتنظيـ المرفؽ العاـ لمقضاء ، مف خالؿ عنصريف اثنيف ، حيث نتعػرؼ 

القػرارات اإلداريػة  أوالا ، الصػادرة عػف المرفػؽ العػاـ لمقضػاء ثػـ نتعػرؼ  في العنصر األوؿ عمػى
فػػي العنصػػر الثػػاني ألعمػػاؿ مسػػاعدي القضػػاء  ثانيػػاا ، لنتعػػرؼ عػػف مػػدي مسػػ ولية الدولػػة عػػف 

 األخطاء القضائية التي تنشأ بسبب مزاولة ىذه األعماؿ.
 قضاء اإلداريأوال : القرارات اإلدارية المتعمقة بتنظيم المرفق العام لم

 القرارات المتعمقة بإنشاء المحاكم و اختصاصها و تنظيمها :  - أ

، فكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بتنظػػيـ المرفػػؽ  مجػػاؿ اإلداريا ، يكػػوف مػػف  بالنسػػبة لمقضػػاء الجزائػػري
اختصػػاص مجمػػس الدولػػة الف ىػػذه القػػرارات تصػػدر فػػي شػػكؿ مراسػػيـ رئاسػػية صػػادرة مػػف 
طػػرؼ رئػػيس الجميوريػػة أو فػػي شػػكؿ مراسػػيـ تنفيذيػػة عػػف الػػوزير األوؿ ، متعمقػػة بتحديػػد 

ي شػػػكؿ قػػػرارات تتعمػػػؽ دوائػػػر االختصػػػاص اإلقميمػػػي لممجػػػالس القضػػػائية و المحػػػاكـ ، فػػػ
بينشػػاء أقسػػاـ لػػدى المحػػاكـ مػػف قبػػؿ وزيػػر العػػدؿ و بالتػػالي فيػػي تخضػػع لمقضػػاء اإلداري 

 .(1)إلغاءا و تعويضا
و التعػػػػويض عمػػػػا يسػػػػببو مػػػػف  باإللغػػػػاء،و المرسػػػػـو كقػػػػرار تنظيمػػػػي يجػػػػوز الطعػػػػف فيػػػػو 

 .(2)أضرار
 
 

 

                                                                                                                                                
                                                           

 062، ص  5665، الجزائر ،  0ج، ديواف المطبوعات الجامعية ،  المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية،  مسعود شييوب (1)
-063. 

 .50مجمس الدولة ، مرجع سابؽ ، ص  ، المتعمؽ باختصاصات 14 – 11القانون العضوي رقم ، 5 فقرة 6ـ  (2)
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صيا و تنظيميا ، فاف ىذا و نستنتج مما سبؽ أف كؿ قرار متعمؽ بينشاء المحاكـ و اختصا
القرار يعد عمال إداريا يخضع لدعوى اإللغاء و التعويض ، وبالتالي تتحمؿ الدولة المس ولية 

 عف األضرار التي قد يرتبيا.
 

 : المتعمقة بالمسار المهني لمقضاة القرارات - أ

كػػػؿ المنازعػػػات المتعمقػػػة بالحيػػػاة المينيػػػة لرجػػػاؿ القضػػػاة ، مػػػف رواتػػػب و ترقيػػػات تخضػػػع       
الختصاص مجمس الدولة ، الف الدولة ىنا طرؼ في النػزاع إذ أنيػا ممثمػة فػي رئػيس الجميوريػة 

في ىػذا الشػأف فػي شػكؿ مراسػيـ رئاسػية و  تباعتباره رئيسا لممجمس األعمى لمقضاء يصدر قرارا
مػػف  5فقػػرة 513دكتور مسػػعود شػػييوب إلػػى مسػػألة ميمػػة فػػي تعميقػػو عمػػى نػػص المػػادة يشػػير الػػ
ىػػػي قػػػرارات المجمػػػس األعمػػػى لمقضػػػاء  5663مػػػف دسػػػتور  522المقابمػػػة لممػػػادة  5656دسػػػتور 

المنعقدة بييئة تأديبية تعد قػرارات قضػائية نيائيػة ألنيػا تصػدر عػف الػرئيس األوؿ لممحكمػة العميػا 
 .(1)جمس التأديبي حسب نص الدستوربصفتو رئيسا ليذا الم

و مف ثمػة ال يمكػف أف تكػوف محػال لطمػب اإللغػاء و لكػف مػف الممكػف الطعػف فييػا بػالنقض أمػاـ 
مجمس الدولة بينما تبقى القرارات غير التأديبية الصادرة عف المجمس األعمى لمقضاء فيما يتعمػؽ 

ة و كػػذلؾ بػػاقي القػػرارات التػػي يخوليػػا بسػػير المينػػة قابمػػة لمطعػػف فييػػا باإللغػػاء أمػػاـ مجمػػس الدولػػ
 .(2)القانوف لوزير العدؿ ، كتعييف القضاة غير المرسميف مثال

 
 
 

                                                                                                                                                
                                                           

رجب  53م رخ في  36/105:  ، مرسوم رئاسي رقم 1441نوفمبر  03استفتاء ،  1441 ، دستور 5، فقرة 522ـ  (1)
الجريدة  5663نوفمبر 55يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستور المصادؽ في استفتاء  5663ديسمبر 4الموافؽ ؿ :  5154

 .56، ص 5663،  43الرسمية عد 
 .063، مرجع سابؽ ،  مسعود شيهوب (2)
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 54بتػػػاري   555165و فػػي ىػػػذا المجػػػاؿ نػػػذكر قػػػرار مجمػػس الدولػػػة الجزائػػػري قضػػػية رقػػػـ       
، الػػػذي يتضػػػمف إبطػػػاؿ قػػػرار توقيػػػؼ قػػػاض ، دوف أف يػػػتـ الفصػػػؿ فػػػي الػػػدعوى  5000جػػػانفي 
ية ليذا القاضي في اجؿ ستة أشير ، ابتداء مف تاري  التوقيؼ طبقا ليا تقتضي بػو المػادة التأديب

 .(1)مف القانوف األساسي لمقضاء 05فقرة  53
ومف قرار مجمس الدولة المذكور في الفقرة السابقة يتضم أف القرارات المتعمقة بالمسار الميني 

بالتالي فيي تخضع لدعوى اإللغاء و التعويض و لمقضاة تعتبر في حكـ القرارات اإلدارية و 
 .(2)نتيجة لذلؾ تتحمؿ الدولة المس ولية المترتبة عف األضرار التي قد تنشأ عنيا

 
 ثانيا :أعمال مساعدي القضاء

لػػيس كػػؿ مػػف يسػػاىـ فػػي سػػير المرفػػؽ العػػاـ لمقضػػاء يكػػوف بالضػػرورة قاضػػيا ، فينػػاؾ فئػػة تػػدعى 
القضػاء ىػذه الفئػة تتكػوف مػف مػوظفيف و مػف غيػر المػوظفيف حيػث مساعدي القضاء أو معاوني 

 فيقـو ى الء بمعاونة رجاؿ القضاء في تأدية وظائفيـ ، وليذا سػوؼ نتنػاوؿ فػي ىػذا العنصػر عػ
 رجاؿ الضبط القضائي  أا و كتاب الضبط  با و المحضريف جا و الخبراء  دا :

إشػراؼ النيابػة العامػة، حيػث  يعمؿ رجاؿ الضػبط القضػائي تحػت :رجال الضبط القضائي - أ
مػػنحيـ القػػانوف العديػػد مػػف االختصاصػػات و الصػػالحيات عاديػػة كانػػت أـ اسػػتثنائية، فيػػـ 

.فػػي حالػػة تجػػاوز حػػدود (3)يقومػػوف بيػػا تحػػت إشػػراؼ النيابػػة العامػػة و رقابػػة غرفػػة االتيػػاـ
ىذه األخيرة االختصاصات و الصػالحيات فػينيـ يتعرضػوف لكػؿ أنػواع المسػ ولية خاصػة 

(4)إذا تـ المساس بالحقوؽ و الحريات الفردية التي يحمييا الدستور
 

نشير إلى أف اختصاص بنظػر منازعػات الضػبطية القضػائية يعػود لمقضػاء اإلداري ، الف الدولػة 
طرؼ في النزاع ، و يستوي فػي ذلػؾ أف يكػوف النػزاع متعمقػا بالنشػاط المشػروع لمضػبط القضػائي 

ناشػػئة عػػف إجػػراءات البحػػث و التحػػري فػػي الجنايػػات و الجػػنم ، ، كمػا ىػػو الحػػاؿ فػػي األضػػرار ال
                                                                                                                                                

                                                           
 .550-506، ص5005،  مطبعة الديواف ، الجزائر ، 5، عدد  مجمة مجمس الدولة  (1)

 .51، ص  مرجع سابق،  سميماف حاج عزاـ  (2)

 ،  ؽ، إ ، جا. 011- 051المواد من   (3)

 .10، ص  مرجع سابقعمر خوري ،   (4)
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، كػوف ىػذا األخيػر مجػـر (1)يو النشاط الغير المشروع المتمثػؿ فػي التعػدي عمػى الحريػات الفرديػة
مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات التػػػي يقضػػػي بػػػاف االحتجػػػاز التعسػػػفي يوجػػػب  504بػػػنص القػػػانوف المػػػادة 

 .(2)الضبطية المعنيمس ولية الدولة ، و ليا أف ترجع عمى عضو 

 :الضبط كتاب - ب

ىػػـ موظفػػوف عمػػومييف ، و بيػػذه الصػػفة ال يسػػالوف شخصػػيا عػػف األعمػػاؿ التػػي  كتػػاب الضػػبط
يقومػػوف بيػػا خػػالؿ أداء وظػػائفيـ إف نشػػأ عنيػػا ضػػرر مػػا لػػـ تنطػػوي ىػػذه األعمػػاؿ عمػػى غػػش أو 

شخصػػػيا بالتعويضػػػات بػػػؿ تقػػػاـ الػػػدعوى فػػػي ىػػػذه الحالػػػة أمػػػاـ  ـخطػػػأ جسػػػيـ فػػػال يمكػػػف مطػػػالبتي
 .(3)الجيات القضائية اإلدارية المختصة

وىو ما جاء بو مجمس األعمى سابقا عف مس ولية الدولة عف عمؿ كاتػب الضػبط ، الػذي لػـ يقػـ 
بتبػػديؿ أوراؽ نقديػػة كانػػت مودعػػة لديػػو بمصػػمحة الودائػػع و النقػػود بالمحكمػػة عنػػدما صػػدر قػػرار 

خراج ىذه النقود مف التداوؿ و قضى بالتعويض لممتضرر مػف إىمػاؿ كاتػب الضػبط فػي تبػديؿ بي
 (4)النقود

إف اسػػتقاللية الماليػػة لممحضػػريف القضػػائييف ال يعنػػي إعفػػائيـ مػػف االلتزامػػات المحضاارون :  –ج
ينضػػػػـ المحضػػػػر القضػػػػائي و الضػػػػبط  00– 03مػػػػف قػػػػانوف  02عػػػػف تبػػػػرئتيـ مػػػػف المسػػػػ ولية ـ 

العمومي و نتيجة لذلؾ يعتبر المحضر القضائي مس وال بصفة شخصية عف كؿ مػا يصػدر عػف 
 .(5)مكتبو

                                                                                                                                                
                                                           

 .063، ص  مرجع سابقمسعود شييوب ،   (1)

المتضمن قانون و  5051فبراير  1الموافؽ ؿ  5102ربيع الثاني  1م رخ في  51-13من قانون رقم :  152م   (2)
 .04، الجريدة الرسمية ، عدد  العقوبات

 .560، ص  5624، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  قواعد المرافعات في التشريع المصري و المقارنمحمد العشماوي ،   (3)
  05، نشرة القضاء ، وزارة العدؿ ، الجزائر ، ع 1975 - 50 – 03 :بتاريخقرار  –المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية  (4)

 .12، ص  5645

،  5003، المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  2، ط  طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري،  محمد حسيف  (5)
 .32ص 
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الخبػػراء شخصػػيا عػػف أخطػػائيـ التػػي تسػػبب أضػػرار لمغيػػر و  لوفأعػػاـ يسػػ كأصػػؿالخبااراء : -د
ة و يقػدـ النتػائج المتوصػؿ ينصب دور الخبير فقط عمى المسائؿ الواقعية ، دوف المسائؿ القانونيػ

 .(1)إلييا في شكؿ رأي غير ممـز

 الفرع الثاني :األعمال المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء 

األعمػػػػاؿ المتعمقػػػػة بسػػػػير المرفػػػػؽ العػػػػاـ لمقضػػػػاء أو األعمػػػػاؿ المتعمقػػػػة بممارسػػػػة الوظيفػػػػة  تعتبػػػػر
القضػػائية جػػوىر عمػػؿ القاضػػي حيػػث نتنػػاوؿ نقطتػػيف أساسػػيتيف أوالىػػا القػػرارات الوالئيػػة و ثانييػػا 

 األحكاـ القضائية.

 أوال : القرارات الوالئية المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء

الئي قػديما عنػدما كػاف القاضػي ىػو نفسػو الحػاكـ يو يخضػع فػي حكمػو لمػا يػأمره نشأ القضػاء الػو 
بو الحاكـ فكانت السمطة الوالئية لمقاضي ىي األصؿ و بتطػوير وظيفػة الدولػة القضػائية اليػـو و 
استقالؿ القضاء عف الػوالة أصػبحت سػمطة الحكػـ ىػي جػوىر وظيفػة القاضػي حيػث يمػارس إلػى 

 .(2)ئية بحكـ معرفتو بالقانوف و الخبرة في تطبيقوجانبيا استثناءا سمطة وال

بأنها كال عمال ماا كاان إدارياا بطبيعتاو و قضاائيا مان جهاة الشاكل وعرفت األعماؿ الوالئيػة :  
 (3) منازعة أيالذي تتخذه كما يشترط في العمل الوالئي ان يتخذ بعيدا عن 

ه األعمػػاؿ بحكػػـ صػػمتيا بالعمػػؿ فػػي ىػػذا المقػػاـ ىػػو مػػا مػػدى مسػػ ولية الدولػػة عػػف ىػػذ نػػايومػػا يعن
القضػػػائي فػػػي حالػػػة مػػػا سػػػببت أضػػػرار لألفػػػراد فعػػػدـ اشػػػتماليا عمػػػى عنصػػػر النػػػزاع ىػػػو الضػػػابط 

 المميز ليا و نذكر بعض ىذه األعماؿ فيما يمي : 

 

                                                                                                                                                
                                                           

 .21، ص  5665، دار قباء ، القاىرة ،  القضاءالمسؤولية المدنية لمعاوني ،  ىشاـ إبراىيـ السعيد  (1)

 .61، ص  5656، بيروت ،  01، الدار الجامعية ، طبعة  أصول المحاكمات المدنية،  احمد أبو الوفاء  (2)

(3)
 .500، ص  مرجع سابق،  محمد العشماوي  
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 ترشيد القصر ، وكذا األعماؿ التي تيدؼ إلى حماية فاقدي األىمية أو الغائبيف. -

 بيا القاضي.التدابير التحفظية التي يأمر  -

العقػػود القضػػائية المتمثمػػة فػػي مصػػادقة المحكمػػة عمػػى إقػػرار ذوي الشػػأف اسػػتجابة لمطػػرؼ  -
الذي طمب منيا إشػيادا بػذلؾ و المتفػؽ عميػو أف القػرارات الوالئيػة ال تحػوز حجيػة الشػيء 

 .(1)المقضي بو

ر إثبػات الحالػة وفي القانوف الجزائري يجيز في بعض القرارات الوالئيػة ، كمػا ىػو الحػاؿ فػي أوامػ
أو اإلنذار أو اتخاذ إجراء مستعجؿ في أي موضوع كاف دوف المساس بحقوؽ األطػراؼ و كػذلؾ 

 .(2)أوامر المستعجؿ و أوامر الحجز التحفظيأجاز القانوف استئناؼ 

إذف القػػرارات الوالئيػػة ىػػي قػػرارات قضػػائية لكػػف بشػػرط أف تقػػرر مسػػ ولية الدولػػة عنيػػا فػػي حالػػة 
السػػيما إذ عرفنػػا أف العقبػػة التػػي كانػػت تحػػوؿ دوف تقريػػر ىػػذه المسػػ ولية ، ىػػي  إحػػداثيا ألضػػرار

 مبدأ حجية الشيء المقضي بو ، و ىي ما ال تتوافر في نطاؽ القرارات الوالئية.

 المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء القضائية ثانيا :األحكام

األحكػػاـ التمييديػػة الصػػادر  ،أماإف الحكػػـ ىػػو قػػرار القاضػػي الػػذي يحسػػـ النػػزاع المعػػروض أمامػػو
نما  إعمػػػاال تبعيػػػة و بالتػػػالي ال تحػػػوز حجيػػػة فػػػي الموضػػػوع ال تفسػػػر أعمػػػاؿ قضػػػائية مسػػػتقمة،واة

 .(3)القضائية المقضي بو التي تتمتع بيا األحكاـالشيء 

 

 

 

                                                                                                                                                
                                                           

 .63، ص 5003،  0، ديواف المطبوعات الجامعية ، ط  1، الوجيز في االجراءات المدنية ، جزء  محمد ابراىيمي  (1)
قانون اإلجراءات المدنية و المتضمف  52/05/5005الم رخ في :  05/06مف قانوف رقـ 316 -314 -313المواد   (2)

 .5005،  55، الجريدة الرسمية ، العدد  اإلدارية

 .500، ص  مرجع سابق،  محمد ف اد عبد الباسط  (3)
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األحكػػاـا فيػػو إعػػالف لسػػمطتو القضػػائية التػػي يسػػتنفذىا بمجػػرد  و القاضػػي بيػػذه الصػػفة  إصػػدار
 وأىػذا النػزاع مػف واليتػو فػال يجػوز بعػد ذلػؾ تعػديؿ ىػذا الحكػـ  جالحكـ و حينئذ يخػر  صدور ىذا

 .(1)إجراءات تصحيم األخطاء المادية اف وجدت وأإال وفقا لطرؽ الطعف المقررة قانونا  إلغا ه

و ليذا التمييز أىمية عظمي باعتبػار أف حكػـ القاضػي يعػد عمػال قضػائيا يجعميػا تكتسػب حجيػة 
اسػػتنفاذىا كػػؿ طػػرؽ الطعػػف ممػػا قػػد يتعػػذر معػػو تػػدارؾ األخطػػاء القضػػائية التػػي قػػد مطمقػػة بعػػد 

يشوبيا، و يتضرر األفراد منيا عمى عكس لػو عػدت قػرارات إداريػة فينيػا تخضػع لػدعوى اإللغػاء 
و التعػػػويض ، ويجػػػوز اسػػػتبعاد تطبيقيػػػا بالػػػدفع بعػػػدـ مشػػػروعيتيا و ىػػػو مػػػا يعػػػد ضػػػمانا لحقػػػوؽ 

 .(2)المتقاضييف

و عميو بعد استنفاذ األحكاـ القضائية جميع طػرؽ الطعػف ، تصػير حجػة عمػى الكافػة ، فػال      
يجوز أف يطرح النزاع مرة أخرى لمنقاش ، مما يعني انو اكتسب قػوة الشػا المقضػي فيػو ، و ىػو 
مبػػدأ تقػػرره جميػػع التشػػريعات ، ألنػػو ال يعقػػؿ أف يوضػػع حػػدا نيػػائي لمنػػزاع لمػػا لػػذاؾ مػػف مسػػاس 

فػػي المجتمػػع فيمػػا لػػو كػػاف ىنػػاؾ تػػأثير لمنزاعػػات و تثبػػت ىػػذه  دالمراكػػز القانونيػػة لألفػػرا رراباسػػتق
 الحجة لمحكـ القضائي ميما كاف مصدره ، سواء القضاء المدني أو التجاري أو اإلداري .

 

 

 

 األعمال الالحقة لصدور األحكام القضائية:المطمب الثالث

                                                                                                                                                
                                                           

 .340، ص  5663، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  أصول اإلجراءات الجنائية،  مرصفاويحسف صادؽ  (1)

(2)
 goeges dupuis et all , droit administratif ,armand colin ,7

eme 
edition , paris , 

2000, p 536. 
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صػدورىا فػالحكـ القضػائي البػات المسػتوفي لجميػع طػرؽ  تقضي قواعد العدالة تنفيػذ األحكػاـ بعػد
الطعػػف ، إذا لػػـ ينفػػذ فػػال جػػدوى منػػو و ال معنػػى لػػو و ال يتحقػػؽ الغػػرض الػػذي أنشػػا مػػف اجمػػو 

قضػػػائي يظػػػؿ دوف تنفيػػػذت فػػػيجراءات التنفيػػػذ  ـجيػػػاز القضػػػاء ، فمػػػا الفائػػػدة مػػػف استصػػػدار حكػػػ
بيػػػػا قاضػػػػي التنفيػػػػذ أو المحضػػػػر  الجبػػػػري إذف ىػػػػي مػػػػف مسػػػػتمزمات العمػػػػؿ القضػػػػائي سػػػػواء قػػػػاـ

إجػػػراءات تنفيػػػذ األحكػػػاـ تعػػػد امتػػػدادا لألحكػػػاـ المػػػراد  أف القضػػػائي كأحػػػد مسػػػاعدي القضػػػاء ، إذ
 .(1)تنفيذىا

 و ليذا نتناوؿ إجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية مف خالؿ الفرعيف التالييف : 

 الفرع األول : إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية 

 إجراءات تنفيذ األحكام المدنية و اإلدارية. :الفرع الثاني

 الفرع األول : إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية

النيابة العامة ىي صاحبة تنفيذ األحكاـ الجزائية عف طريؽ قاضي تنفيذ العقوبات الجزائية و 
ف لكف ميمتيا النيابةا ىنا تقتصر عمى تنفيذ الحكـ فحسب إذأف الفصؿ في إشكاالت التنفيذ م

 ، وىكذا نتناوؿ إجراءات تنفيذ األحكاـ الجزائية في أربعة محاور ىي :(2)اختصاص المحاكـ

 أوال : فيما يتعمق بالعقوبات األصمية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.

 ثانيا : فيما يتعمق بالعقوبات التكميمية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.

 العفو في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية. ثالثا : فيما يتعمق بقرارات

 رابعا : فيما يتعمق بأعمال المؤسسات العقابية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.

 فيما يتعمق بالعقوبات األصمية :أوال
العقوبات األصمية ىي التي يجوز أف يحكـ بيا القاضي منفردة دوف أف ترتبط بعقوبػة أخػرى كمػا 

 .(1)تنفيذىا إال إذا نص عمييا القاضي صراحة في الحكـ مع بياف مقدارىا و نوعياانو ال يمكف 
                                                                                                                                                

                                                           
 .502، ص  ، مرجع سابق محمد ف اد عبد الباسط (1)
 .003، ص  مرجع سابق،  يوسؼ دالندة (2)
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وكاف مجمس الدولة الفرنسي حريصا عمى إال يتعدى عمى المجاؿ الخػاص بالقضػاء العػادي فيمػا 
يتعمؽ بتنفيذ العقوبات حيث كاف يعطي معنى ضيقا لفكرة سير العمؿ اإلداري لممرافؽ العقابيػة و 

التػي تصػدر فػي مرحمػة تنفيػذ العقوبػات باعتبػار  تكـ بعػدـ اختصاصػو بنظػر القػرارالذلؾ كاف يح
أنيػػا تػػدخؿ فػػي اختصػػاص القضػػاء العػػادي ، ومثاليػػا القػػرارات التػػي تمػػس شػػرعية التنفيػػذ قضػػية 

 dame vve d’epied  حيث لـ ينقؿ المحكػـو عميػو خالفػا لمقػانوف الػى الم سسػة التػي ينبغػي  
 أف ينفذ فييا عقوبتو. 

ىذا ما درج عميو قضاء مجمس الدولة الفرنسي إلى غاية النصؼ الثاني مف القرف الماضي ومػع 
التطػػور التػػاريخي فػػي االتجػػاه نحػػو تقػػدير المسػػ ولية أصػػبم مجمػػس الدولػػة يقضػػي باختصاصػػو و 
يقػػر بمسػػػ ولية الدولػػة ، و لػػػو تعمػػؽ األمػػػر بقػػرارات قضػػػائية صػػادرة عػػػف قاضػػي تنفيػػػذ العقوبػػػات 

 .(2)الجزائية
 ثانيا : فيما يتعمق بالعقوبات التكميمية 

بالعقوبة األصمية إذ يجوز لممحكمة أف تحكـ بيا إلى جانب العقوبات  ةترتبط العقوبة التكميمي
األصمية في بعض الجرائـ التي بينيا القانوف، و نعني بذلؾ أف العقوبات التكميمية ال تمحؽ 

بجريمة معينة يحددىا القانوف وال يوقع عمى المحكـو .بؿ ىي تمحؽ (3)األصمية ةتمقائيا بالعقوب
مف قانوف  06وىي منصوص عمييا في المادة  (4)عميو إال إذا نص القاضي صراحة في حكمو

. و ىي تشمؿ كؿ مف تحديد اإلقامة و المنع منيا، 05مكرر فقرة  55العقوبات و المادة 
يعقؿ أف تنفذ إال بعد أف يمضي المحكوـ  فتحديد اإلقامة و المنع منيا مثال كعقوبة تكميمية ال

 عميو العقوبة األصمية مما يمكف القوؿ أف شروط تنفيذىا تعود إلى السمطة اإلدارية و
المتمثمػػػة فػػػي وزارة الداخميػػػة و بالتػػػالي يجػػػوز إقامػػػة دعػػػوى المسػػػ ولية المتعمقػػػة بيػػػا أمػػػاـ القضػػػاء 

 ـ قانوف العقوبات. 55اإلداري و ىذا طبقا لنص المادة 

 ثالثا : فيما يتعمق بقرارات العفو 
                                                                                                                                                                                           

 .522، ص  5003، دار العمـو لمنشر و التوزيع ، الجزائر ،  الوجيز في القانون الجنائي العام،  منصور رحماني (1)
 .554، ص 553، ص  مرجع سابق،  حسف فريجة (2)
، دوف طبعة ، ديواف المطبوعات  5، الجزء  الجزء الجنائي –القسم العام  –شرح قانون العقوبات ،  عبد اهلل سميماف (3)

 .105، ص  5005الجامعية، بف عكنوف، الجزائر ،
، الطبعة األولى ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عماف ،  المدخل إلى عمم اإلجرام و عمم العقاب،  محمد صبحي نجـ (4)

 .500، ص  5665
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 :ىنا يجب التمييز بيف عنصريف اثنيف ىما

:   ويػراد بيػا تحقيػؽ اعتبػارات سياسػية أو إنسػانية ، و بعػد العفػو مػف  العفو عن العقوباة - أ
ا و يخػتص بػو رئػيس الدولػة فػي صػورة actes de clémenceأعمػاؿ الرأفػة و الرحمػة  

ا كيسػػقاط العقوبػػة كميػػا أو بعضػػيا أو اسػػتبداليا grâce présidentielleعفػػو رئاسػػي  
(1)بعقوبة أخرى   

 

:   ىو العفو عف الجريمة تمامػا بيزالػة الصػفة اإلجراميػة عػف الفعػؿ الم ثػـو و  العفو الشامل-ب
يترتب عف ذلؾ انقضاء العقوبة األصمية و التكميمية معا و ىو يعتبر مسقطا لمػدعوى أو العقوبػة 

 (2)در فييا بحسب المرحمة التي يص

و عميػػػو بعػػػد صػػػدور قػػػانوف العفػػػو الشػػػامؿ مػػػف السػػػمطة التشػػػريعية يقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ السػػػمطة     
التنفيذية إصدار المراسيـ الفردية المتعمقة بتطبيؽ قانوف العفو ىػذا عمػى المحكػـو عمػييـ ، بسػبب 

يػػة، يمكػػف القػػانوف فينػػا تعتبػػر ىػػذه المراسػػيـ الفرديػػة قػػرارات إدار  أفعػػاؿ أصػػبحت مباحػػة بموجػػب
 (3)الطعف فييا أماـ القضاء اإلداري ، و بالتالي تقـو مس ولية الدولة عنيا

 
 

 

 

 .رابعا : فيما يتعمق بأعمال المؤسسات العقابية

                                                                                                                                                
                                                           

 .231، ص  مرجع سابق،  حسيف فريجة (1)
 .383، ص1222، الدار الجامعية الجديدة لمنشر ، االسكندرية ،  النظرية العامة لقانون العقوبات،  عبد المنعـسميماف  (2)
 .123ص ، مرجع سابق،  عبد اهلل طمبة (3)
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نظػػػرا لممنازعػػػات الناشػػػئة عػػػف طمبػػػات التعػػػويض ، المتعمقػػػة بأعمػػػاؿ الم سسػػػات العقابيػػػة تبنػػػت 
انعقػػػاد االختصػػػاص لمقضػػػػاء اإلداري ،  محكمػػػة التنػػػازع الفرنسػػػية معيػػػارا تضػػػبط بموجبػػػو مجػػػاؿ

 .(1)وعميو نتناوؿ المس ولية عمى أساس الخطأ والمس ولية عمى أساس المخاطر

 المسؤولية عمى أساس الخطأ  :-أ

الخطئيػة ، والتػي تتمثػؿ فػي مثالنػا ىػذا  ةبالمس ولي ىذه المس ولية التي تعرؼ في القانوف اإلداري
 حريػػؽ ثػػاؿ ذلػػؾ تقريػػر مسػػ ولية ىػػذا المرفػػؽ اثػػر حػػادثفػػي السػػير المعيػػب لمرفػػؽ السػػجوف و م

مسػػػجوف، حيػػػث أف ىػػػذا الحريػػػؽ مػػػا كػػػاف ليحػػػدث لػػػو أف إدارة السػػػجف اتخػػػذت إلػػػى وفػػػاة  أدى
 االحتياطات الالزمة

: فػػػي مجػػػاؿ المسػػػ ولية عمػػػى أسػػػاس المخػػػاطر بالنسػػػبة  المساااؤولية عماااى أسااااس المخااااطر-ب
 لم سسات إعادة التربية نميز بيف حالتيف : 

 :المسؤولية عن المخاطر الخاصة الناشئة عن تطبيق النظام الخاص باألحداث الجانحين–أ

 ؽ،إ،جا يستفيد األحداث الجانحوف مف نظاـ المناىج الحرة ، تساىـ  111بمقتضى المادة 
بقسط وافر في إصالحو ، إال أنيا قد تشكؿ لألفراد المجتمع مخاطر غير عادية و خاصة مف 

مس ولية الدولة و مثاؿ عؿ ذلؾ قرار مجمس الدولة الفرنسي الذي قضى طبيعتيا أف ترتب 
بالتعويض جبرا لمضرر الذي أصابو بسبب سرقة منزلو مف طرؼ  THOUZELLIERلصالم 

و أساس المس ولية ىنا ىو نظرية  A MIANEحدثيف جانحيف ، أثناء نزىة نظمتيا إصالحية
اث ال تفتقر إلى عنصر الخطر ، أيأف منم المخاطر الف المناىج الحرة المطبقة عمى األحد

 .(2)جرما احرية ألشخاص جانحيف ال يعني أنيـ سوؼ لف يرتكبو 

 المسؤولية عن المخاطر الخاصة الناشئة عن تطبيق نظام السجن المفتوح : –ب 
                                                                                                                                                

                                                           
(1) tribunal des conflits , 22 février,1960 , dame frageaud d’épied recueil, p 855 

دكتوراه دولة ، كمية الحقوؽ ، جامعة قسنطينة ،  أطروحة،  خطا في القانون االدرايالمسؤولية دون مسعود شييوب ،   (2)
 .37، ص  2992
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إف السياسػػة العقابيػػة الحديثػػة ، و التػػي ترمػػي إلػػى إصػػالح المجػػـر و إعػػادة إدماجػػو فػػي المجتمػػع 
بمػػا يسػػمى بنظػػاـ السػػجف المفتػػوح ، والػػذي نصػػت عميػػو أحكػػاـ قػػانوف تنظػػيـ السػػجوف و جػػاءت 

المتمثمػػة فػػي التػػرخيص لمسػػجيف بػػالخروج ألداء امتحػػاف  (1)إعػػادة اإلدمػػاج االجتمػػاعي لممحبوسػػيف
مػػثال ، وكػػذا إمكانيػػة اسػػتفادتو مػػف عطمػػة كمكافػػأة يمنحيػػا لػػو وزيػػر العػػدؿ ، بػػاقتراح مػػف قاضػػي 

الخارجيػة  تالجزائية بالنسبة لمف استقامت سيرتيـ ، باإلضافة إلػى نظػاـ الػو رشػا تنفيذ العقوبات
 (2)، و الحرية النصفية و نظاـ البيئة المفتوح ، إلى غاية نظاـ اإلفراج المشروط

الػػذي أصػػيب بجػػروح تسػػبب فييػػا احػػد السػػجناء الحاصػػميف عمػػى  THEYSو مثػػاؿ ذلػػؾ : قضػػية 
الفرنسػػػي بمسػػػ ولية الدولػػة عػػػف ذلػػػؾ ممثمػػػة فػػػي وزارة رخصػػة خػػػروج حيػػػث قضػػػى مجمػػس الدولػػػة 

 .(3)العدؿ

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ األحكام المدنية و اإلدارية
                                                                                                                                                

                                                           
االجتماعي  اإلدماج إعادةالمتضمف قانوف تنظيـ السجوف و  1222- 21- 20الم رخ في  50 – 50القانون رقم :   (1)

 .1223لممحبوسيف ، 
 

 .78، ص  مرجع سابقسميماف حاج عزاـ ،   (2)
(3)  COSEIL D’ETAT , décembre 1981 , MIN DE JUSTICE , C/ THEYS . J.C.P 1982 .19905 , 

NOTE BERNARD PACTEAU. 
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نتناوؿ مدى مس ولية الدولة عف إجراءات تنفيذ األحكاـ المدنيػة و اإلداريػة فػي عنصػريف ، حيػث 
ائية المدنيػة   أوالا ثػـ إلػى المسػ ولية نتعرض في البداية لممس ولية عف عػدـ تنفيػذ األحكػاـ القضػ

 عف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة  ثانياا 
 :   أوال : المسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية المدنية

يتخذ الخطأ القضائي في ىذا المجاؿ صورتيف ، إمػا عػدـ التنفيػذ أصػال أو التنفيػذ المتػأخر، ولقػد 
اسػػتقر مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي بحػػؽ السػػمطة العامػػة فػػي تنفيػػذ حكػػـ قضػػائي صػػادر لصػػالم احػػد 

و ىو شػخص فرنسػي استصػدر حكػـ صػادر مػف محكمػة سوسػة  couitéas(1)األفراد في قضية 
و رفضػػت المحكمػػة الفرنسػػية تنفيػػذ الحكػػـ و ىػػذا بػػرفض مػػنم القػػوة العموميػػة بممكيػػة فػػي تػػونس ، 

لتنفيػػػذ الحكػػػـ و طػػػرد القبيمػػػة العربيػػػة التػػػي كانػػػت حػػػائزة ليػػػذه األرض ، فاصػػػدر مجمػػػس الدولػػػة 
 un arrêt de principeيحػػوي بيػػذا الشػػأف  5650/ 55/ 00الفرنسػػي قػػراره الشػػيير بتػػاري  

ا في عػدـ التنفيػذ ألنيػا وجػدت أف الحكػـ يػ دي إلػى اإلخػالؿ وىو أف السمطات الفرنسية لـ تخط
اآلمػػف ، وقػػرر مجمػػس  ىبػػاألمف و مػػف حقيػػا أف تمتنػػع عػػف تنفيػػذه الف مػػف واجبيػػا المحافظػػة عمػػ

مػا أصػابو مػف أضػرار بسػبب امتنػاع الدولػة  رالدولة أحقيتو في التعويض مف الخزينة العامة نظيػ
. أمػػا (2)عػػف تنفيػػذ حػػاكـ صػػادر لصػػالحو و ذلػػؾ عمػػى أسػػاس مبػػدأ المسػػاواة أمػػاـ التكػػاليؼ العامػػة

في الجزائر المحضر القضائي مس وؿ مدنيا عمػا يقػع منػو فػي أثنػاء تأديػة وظيفتػو مػف أخطػاء و 
 منيا : 
 ؽ,ـا و التػػي ال تجيػػز مباشػػرة  343 عػػدـ مراعػػاة المواعيػػد المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة -

 التنفيذ في الميؿ و في أياـ العطؿ إال في حالة الضرورة.

 أف يرفض قبض الديف إذا عرضو عميو الدائف. -

الف المخضر القضائي موظؼ عاـ ، يقـو بالتنفيذ بصفتو ممثال لمسمطة العامػة فػيف الدولػة تقػـو 
التػػابع ، إذا امتنػػع المحضػػر عػػف التنفيػػذ و  مسػػ وليتيا عمػػى أسػػاس مسػػ ولية المتبػػوع عػػف أعمػػاؿ

 فيو إال (1)اقره ر سا ه اإلداريوف فاف المسالة تصبم قرار إداريا ال سبيؿ لمطعف
                                                                                                                                                

                                                           
(1) C.E  ,30 NOUVEMBRE. 1923 ,COUITéAS , REC , 789 , IN M. LONG ET ALL , OP , CIT , 

P 247. 
(2)
، ص  5005، مذكرة ماجستير ، كمية الحقوؽ بف عكنوف ، جامعة الجزائر ،  ، تنفيذ المقرر القضائي بكاري نور الديف 
00. 
 .54،ص  5003، مذكرة القضاء، المدرسة الوطنية لمقضاء، الجزائر،  التنفيذ الجبري لألحكام القضائية، بصغير أمينة   (1)
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أمػاـ القضػػاء اإلداري إللغػػاء ىػػذا القػػرار أو لطمػػب التعػػويض عػػف عػػدـ التنفيػػذ عمػػى أسػػاس الدولػػة 
 مكمفة بالتنفيذ.

 القضائية الصادرة ضد اإلدارة :ثانيا : المسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام 

فػػػي حالػػػة عػػػدـ تنفيػػػذ اإلدارة لألحكػػػاـ القضػػػائية ، يمكػػػف لممحكػػػـو لػػػو رفػػػع دعػػػوى تعػػػويض أمػػػاـ 
القضاء اإلداري لممطالبة بجبر األضرار المترتبة عمى ذلؾ ، وفي ىذا السياؽ يستنتج مػف المػادة 

جػػػزاء عػػػدـ تنفيػػػذ األحكػػػاـ  مػػػف  ؽ، إ، ـ ، إ ا ، إمكانيػػػة المجػػػوء إلػػػى رفػػػع دعػػػوى تعػػػويض 655
  و (2)تكػػوف الغرامػة التيديديػػة مسػػتقمة عػػف تعػػويض الضػػررالقضػائية اإلداريػػة ذلػػؾ أنيػػا تػػنص :  

الواقعػػة عمػػى عػػاتؽ  كػػوف أمػػالؾ اإلدارة و أمواليػػا العامػػة ال يجػػوز الحجػػز عمييػػا لموفػػاء بالػػديوف
 .(3)اإلدارة ، مما يسبب أضرار لمدائف الحائز عمى السند التنفيذي

ىذه األحكػاـ القضػائية ضػد اإلدارة ال تخػرج عػف فئتػيف بػالنظر إلػى محػؿ التنفيػذ فييػا ، فيػي أمػا 
 تتعمؽ بتنفيذ عيني ، أو بتنفيذ بمقابؿ عمى التفصيؿ : 

 الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي مستوجب التنفيذ العيني : - أ

، كمػا لػو كػاف ىػذا (4)إطالقػاأي إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميػو لػو لػـ يصػدر ىػذا القػرار 
تـ فصمو بقػرار إداري الغػي بموجػب  أفالحكـ يمـز اإلدارة بيعادة موظؼ إلى منصبو بعد 

و بمػػا أف امتنػػاع اإلدارة عػػف التنفيػػذ الشػػؾ انػػو يمحػػؽ أضػػرار بصػػاحبو  (5)الحكػػـ القضػػائي
ر فاف مف حقو الحصوؿ عمى التعويض النقدي ، الذي يجد أساسو في عدـ مشروعية قػرا

الفصػػؿ ، بػػدليؿ إلغائػػو قضػػائيا ىػػذا مػػف جيػػة و مػػف جيػػة أخػػرى فػػاف امتنػػاع اإلدارة عػػف 
تنفيػػػذ حكػػػـ بػػػات يشػػػكؿ فػػػي حػػػد ذاتػػػو تعػػػديا صػػػارخا عمػػػى القػػػانوف و ذلػػػؾ لعػػػدـ احتراميػػػا 

 .(1)لحجية الشيء المقضي بو
                                                                                                                                                

                                                           
 5055الجزائر ،  ، قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمف  655ـ   (2)

 .055، ص  5006، دار العمـو لمنشر ، عنابة ، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  محمد الصغير بعمي  (3)

 .526، ص  5643، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  دروس في القضاء اإلداري،  الطماوي محمد سميماف  (4)
 033،  032، ص نفس المرجع   (5)

(1)
  GEOEGES DUPUIS ET ALL . OP CIT , P 52 
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 الحالة التي يكون فيها الحكم محل التنفيذ مبمغا نقديا : - ب

التنفيػػذ يقضػػي بػػيلزاـ اإلدارة بػػدفع مبمػػ  مػػالي ، فػػاف امتنػػاع اإلدارة عػػف القضػػائي محػػؿ أف الحكػػـ 
تنفيذ األحكاـ القضائية الصػادرة ضػدىا ىػو فػي األصػؿ امتنػاع الموظػؼ الػذي ينػوب عػف اإلدارة 
بصفتيا شخص معنوي عاـ و بالتالي فاف ىذا االمتناع ال يشػكؿ الخطػأ الشخصػي الممتنػع عمػى 

شػػخص يرتػػب و يقػػيـ المسػػ ولية الشخصػػية لمموظػػؼ العػػاـ فػػي  أسػػاس أف الخطػػأ الجنػػائي خطػػا
 .(2)ذمتو المالية الخاصة

 
و ىو ما رعاه المشرع الجزائػري إذا وصػفيا جنايػة السػتعماؿ الموظػؼ العػاـ لسػمطة وظيفتػو      

في وقؼ تنفيذ حكـ قضائي أو في االمتناع عف تنفيذه أو االعتػراض عمػى ذلػؾ أو عرقمػة عمميػة 
ة أف يكػػوف ىػػذا السػػموؾ عػػف عمػػد حيػػث إف العقوبػػة المقػػررة لػػذلؾ ىػػي الحػػبس مػػف التنفيػػذ شػػريط

 تدوف اإلخػػالؿ بالتعويضػػا 500000إلػػى  50000سػػتة أشػػير إلػػى ثالثػػة سػػنوات و الغرامػػة مػػف 
 .(3)التي قد يطمبيا المتضرر مف عدـ التنفيذ

 

 

 
 

                                                                                                                                                
                                                           

، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ، الجزائر   األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها،  عمار عوابدي  (2)
 .556، ص  5655

، الجريدة المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  5051فبراير   51الم رخ في  05 – 51مف قانوف رقـ :  مكرر 505ـ   (3)
 04الرسمية عدد 
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 االتجاىات التقميدية و الحديثة

 في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي

الد لدد  ؤددم مؤ بللددب الق،ددبا   د   اؤي دددت قتق دددة   يقددي ة    لقددد دددبد  عدددم ؤدددة  ددد  ل       
ؤلدى مددعبب ؤل  د  م   م  بندب معدر  ؤلدى  ندبنظر د    م  بهذا ال عدم مدس م  بنب ؤلى مددعبب 

صددت عبت ؤ ل دد  د نعبلندددع  لادددعبب النظر دد    قننددب القدد ؤ عددبم ؤدددة ال ددد  ل   ن دد  ؤددم يقددد ة 
ا عيصدددبص عددد م الق،دددبو التدددبدإل   الق،دددبو اادارإل د   سلدددى نبندددب هدددذ  ا ددددعبب النظر ددد    

  د ي ثلدددت ندددي عص صددد   ينظددد ة  رنددد  نددددت صدددت عبت ؤ ل ددد  ظلدددرت اؤبؤددد  ؤ دددبة ال دددد  ل 
ذا ال عدددم  دط يطد ر الق،ددبو د هدد س  اند  لددة  ددد طد     (1)الق،دبو   طع تد  مؤ دبؤ هددذا ال رند 

عبا،ددبن   BLANKO 3651نلقددد يقددررت ال ددد  ل   ؤددم ا ؤ ددبؤ اادار دد  نددي نرندددب  ددم ؤددرار 
دد  دم ا ؤ دبؤ الق،دبا   سلى يدعؤ قؤ  م الي ر ط   الق،دبو ل ؤيدراب علدذ  ال دد  ل   ندي ؤد

  الي ددر ت     مؤ ددبؤ الددد بدة   لددة  عقددى  ددم ا ؤ ددبؤ معددر العب،ددت  لل ددد  ل   س  القل ددؤ   ددب 
 (2)  قم الق ؤ مم  د  ل   الد ل  مصع ت هي القبؤدة

  دن ب ؤ ني هذا الفصؤ مم ندرس ا دعبب النظر     التل    ل عدم ؤدة  د  ل   الد لد  ؤلدى 

 :الن   اليبلي

 

 المبحث األول : االتجاىات التقميدية في عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.

 القضائي. الخطأالمبحث الثاني : االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عن 

 المبحث األول : االتجاىات التقميدية في

                                                                                                            
                                                           

(1)
 .363د ص  مرجع سابقد   د م نر ن  
 .13د ص  ، مرجع سابق ؤعب لي   ي (2)
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 الخطأ القضائي عدم مسؤولية الدولة عن 
د م ددر مم الي ددر ط ؤددد ادعددؤ اددديثنبوات   الدددلط  الق،ددبا مم الد لدد    يدددبؤ ؤددم مؤ ددبؤ  ال عدددم

درندد  مدت سلددى ؤدددة يطع دد  ل  ددد دة ؤلددى هددذا ال عدددم د   ؤددد ظددؤ الق،ددبو  علصددب ع دددة للددذا 
د   قددذلا ا ينددب  اليقل دددإل الددذإل قددبم دددبادا   الددذإل قددبم  نتددؤ الد لدد   (1)ال ددب ت ا ددديثنبا  

نددي  نددبإل ؤددم مإل  دددبول  –ا نددراد  ددرب يددد   لددى عبؤيعبرهددب دددلط  ؤب دد  يي يددط عبلددد بدة   نددي
د يقدررت  BLANKO 3651د هذ  ال  د  ل   ال طلقد  عددمت يدز ؤ يددر ن ب ن ندذ  قدة  (2)قبنت

اادارة د د م مؤ دبؤ الددلط  التب د  عبؤيعبرهدب مم  دد  ل   الد لد      د  ل   الد ل  ؤدم مؤ دبؤ
 .(3)يق ة س  ؤند ب ييصرب عصفيلب قفرد ؤبة

 معدددبلرمة  دددم ايددددبع نطدددب   دددد  ل   الد لددد  د ل  ددد ؤ مؤ دددبؤ الددددلط  اعيددددوا  دددم م اادددؤ القدددر   
 )ني نرندب(. 3753الت ر م د نبم ال د  ل   ؤم العط  الق،باي لة يقرر س  دن  

  ؤل دد  نددبم درادددينب نددي هددذا ال ع ددث ددديي   ر  دد ؤ  عددررات ؤدددة  ددد  ل   الد لدد  ؤددم العطدد  
الد لددد  ندددي  عبصددد   الق،دددبو ؤدددم العطددد     عدددررات ؤددددة  دددد  ل  الق،دددباي ندددي ال طلدددب ا  ؤ
 الق،باي ني ال طلب الثبني .

 

 

 

 

 

 المطمب األول : مبررات عدم مسؤولية الدولة 
                                                                                                            

                                                           
  3002د دار النل،  الترع   د القبهرة د  قانون القضاء اإلداري : مسؤولية السمطة العامةد     د    د ؤعد اللط ب (1)

 .333ص 
 .33د ص  مرجع سابقد  دل  بم    د الط ب إل (2)
 

(3)ANDRé DE LONBADéRE , TRAITE Elementaire de droit administratif L.G.D. J, 4 
EME

 

Edition ? paris 1967 p 628. 
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 عن الخطأ لقضائي
يعد  مه    الد ر الذإل  لتع  القب،ي ني ال ني ط   اريعبط  عإردبو دؤباة التدؤ ع م النبسد   

عد بج  م ال، بنبت اليي ي      م نفد  عبلدرن  ا  لىد ثة  م لذلا نقد م بط  ال  رع 
 (1)نف ذ الدلط  الينف ذ     قذلا ي      م ال يقب، م م ،ب

 :  ث نينب ؤ قؤ ذلا ني الفرؤ م اليبل  م
 المبررات المتعمقة بخصوصية المرفق العام لمقضاء. :الفرع األول

 العممية المانعة من مسؤولية الدولة.الفرع الثاني : المبررات المتعمقة بالعوائق 
 المبررات المتعمقة بخصوصية المرفق العام لمقضاء  :الفرع األول

د ب نينب ؤ ني هذا الفرع قؤ  م ال عررات ال دي دة  م ال عبدئ ا دبد   للق،بو )م  (د ثة 
 نيقلة ؤم ال عررات ال يتلق  ع، بنبت الد ر ال دم لل رن  التبة للق،بو 

 المبررات المستمدة من المبادئ األساسية لمقضاء:أوال : 

نينب ؤ  عررات ؤدة  د  ل   ال دي دة  م ال عبدئ ا دبد   للق،بو  م ع ؤ اليطر  ل  بد 
 القب،ي )م(   اديق ؤ الق،بو )ب(   قذا الد بدة    ن   ا  قبة )ج(.

 م ال عبدئ ا دبد      تيعر   بد القب،ي   اديق لحياد القاضي و استقالل القضاء:–أ 
للق،بو   اليي يي، م صد ر  قة ؤبدؤ عبؤ  م مإل ي  ز  إل نل  قبنتد   عت دا ؤم قؤ 

 :ال  ثرات العبرن     الداعل   ؤلى ا يي

  هددد  مم  دددزم القب،دددي ال صدددبلل القبن ن ددد  للعصددد ة عبلت دددؤ   ام  قدددب حيااااد القاضاااي :  – 1
ا طدددراب   ؤددددة ال ؤددد ع ندددي العطددد     دددد   ؤفدددب  دددم العصددد ة  نتلددد  عت ددددا ؤدددم  ظنددد  ال  دددؤ

    يندد ذلا ني ث ث  م  ر هي :(2)الق،باي

 تن  د د    قدم  دد او قبندت  صدل    بد د  م  :أال يكون لمقاضاي مصامحة فاي الادعو  1-1
    اليي ي، م  عدم ال  بد ني ؤنصر م : نسن بؤ ال، اعط القبن

                                                                                                            
                                                           

.5د ص  3001د دار الفقر النب تي د اادقندر   د  3د  رد و مخاصمة أعضاء الييئة القضائيةد ؤلي ؤ ض  دم   (1) 
د دار ه    د النزار د 3ط د اإلدارية القضاء اإلداري في الجزائر معدل طبقا لإلجراءات المدنية ود  ؤ بر ع ، بب (2)

 .34د ص  3006
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 ،دط ال  درع ال،د بنبت ال ز د  ل ظلدر القب،دي  :حاالت التناافي ماع وظيفاة القاضاي  -
ع ظلددر   ب ددد  هددي : معتددبد ؤددم   برددد  مإل ؤ ددؤ  عددر م ددر الق،ددبو  يددى    قدد م لدد  

د  ندد از  (1)ؤ ؤددبت ؤددد يدد ثر ؤلددى ؤ لدد  م مإل  دديو لدد  ينلددب  صددبلل  بد دد  م  مدع دد 
سعتددبد القب،ددي ؤددم الفصددؤ نددي عتددض الق،ددب ب   ددث ع دد ة ال ددا  دد ؤ ؤدالدد  القب،ددي 

 .(2)ظرهبلن

سذا قدبم الدرد  عددة  صدل   ال يقب،د م   دث  د دإل الارد و التنحاي عان نظار الادعو  :  -
سلى يفدبدإل ان  دبز القب،دي ل صدل   ال يقب،د م   دث  د دإل سلدى يفدبدإل ان  دبز القب،دي 
ل صددل   طددرب نددي الدددؤ   ؤلددى  دددبب الطددرب ا عددر د نلددذا اانددراو    ددي القب،ددي 

ن لب     فظ الثق  ني الق،بو ؤلى طر ق    ب د   م ،ب  م ال علبت اليي ي  ب ؤ،بو 
 (3) ظلر ال  دة لد  القب،ي

 :ن ال يكون لمقاضي رأي مسبق في الدعو أ 1-2
مإل  ندد د ؤ ؤدد  دددبعق  عدد م القب،ددي   الدددؤ   ال تر ،دد  ؤل دد  ينتلدد   عدددإل رمإل نددي 
  ، ؤلب ؤعدؤ ؤر،دلب ؤل د  د  لد  نقدرة  ددعق  ؤدم الددؤ      دؤ مم   عدذ علدب   ددعؤ 

ددع  نظددر نددي  –ال ددلبدة  –سطددبر هدذ  ال بلدد  مدددعبب الدرد اليبل دد  : الي ث دؤ القددبن ني  ندي
 .(4)النزاع

 
 

 

 

 عدم اإلخالل بحق الدفاع :  – 2

                                                                                                            
                                                           

(1)
بمراقبة مطابقة القانون العضوي  يتل   3002دعي عر  04ال  رخ ني  33 -02 م القبن م رؤة  33 الى 07ال  اد  

 .3د ص  35د النر دة الرد    د ؤدد  المتضمن القانون األساسي لمقضاء لمدستور
 .302د ص 3003د النظبة الق،باي النزاارإل د د  ام ال طع ؤبت النب ت   م النزاار د  بوبشير محمد امقران(2) 
 .373د ص  3765د دار الفقر الترعي د اادقندر   د  مبادئ القضاء المدنيد   ندإل رمب نل ي (3)
 .336دص 335د ص  مرجع سابقد  ؤ بر ع ، بب (4)
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يددنظة الي ددر تبت ال قبرندد  ددد ر العصدد    عبل ددقؤ الددذإل ي،دد م عدد    ددبد القب،ددي   هدد   قدددب 
للنلدددبت د  ددط اليددزا لة النزاهدد    الق،ددبو الثقدد    ا  يددراة عددب ط ع ال يقب،دد  م ؤلددى سداريلددة 

التنب ددد  عبلع دددث الددددؤ   ندددي العصددد  بت د   ينددددد  عددددم الت ن ددد   عب دددرة للت دددؤ الق،دددباي ندددي 
 (1)طر ق  ؤقد النلدبتد نظر الدؤب     ال قة ن لب

:  تنددي ا ددديق ؤ ؤدددة يدددعؤ مإل دددلط  م ددر ؤ،ددبا   نددي سدارة ال دددبر  اسااتقالل القضاااء–ب
ه   دب  دديدؤي  ،دط قدؤ  دب  يتلد  عبل ددبر ال لندي  دم اليت د م د النقدؤ د ال لني للق،بو د   

   ن نزهب ن  ب  لي : (2)الي د ب  هي يلا ال، بنبت القبن ن    ديق ؤ الدلط  الق،با  

 

:  ي ؤدب ؤلدى الطر قد  اليدي  دية علدب يت د م الق،دبة د  ترند  مم هد  و  طريقة تعيين القضاة– 3
يقدرر صدرا   ع تد م الق،دبة ع  ندب  ردد ة  01 ديق ؤ مة   ؟ ال دبدة الق،بة  ي يت م نت  عب

  د ر  ز در (3)رابدي عنبو ؤلى اؤيراح  م  ز ر التدؤ د   عتد  دا ل  ال نلدس ا ؤلدى للق،دبوع
التدؤ هنب هنب س  يقد ة ا ؤيراح   سم ذلا    عؤ ع دم اديق ؤ الق،دبو د  م الددلط  الينف ذ د  

 (4)لدلط  اليقد ر   ني ذلا عؤ هنبا ي د د  دع  لل ر ط ال ز   لليت  مهنب د   ي لا ا

 

 

 

 عدم قابمية القاضي لمعزل و النقل :  2-

                                                                                                            
                                                           

 .60د دد ب د ص د ص  فعات المدنية و التجاريةاالوسيط في شرح قانون المر د  ر زإل د ب (1)
اة ع ن  ؤبة ااثعبت مثبر ا ليزاة  نظر   ا ليز  3د النزوالوسيط في شرح القانون المدني د  ؤعد الرزا  ا  د الدنل رإل (2)

 .56د ص 3002 ن بت ال تبرب د اادقندر   د 
 د   د م د  . 33م  (3)
 .53د ص  مرجع سابقد  ع ع  ر    د م قرام (4)
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ؤدددة ؤبعل دد  القب،ددي للتددزؤ لدد س  تنبهددب اؤيعددبر  نصددب القب،ددي معددد ب   م ددر ؤبعددؤ لل دددبس عدد  
 قدض ال عددم م   يدرا  طلقب ن   تقؤ مم  عقى القب،دي الدذإل ثعدت يددني مع ؤد  ندي ؤ لد  د عدؤ 

دل ا هذا القب،ي اليقدد ر ال طلد  الددلط  الينف ذ د  د عدؤ   عدد ام  ددرس قدؤ  بلد  ع  ،د ؤ   
 دددم طدددرب  نلدددس  دددديقؤ   ب دددد د ق دددب  تيعدددر عدددبم القدددبن م النزاادددرإل    ،ددد م مهدددة ،ددد بنبت 

ا دبددددي  الق،ددبة د  ذلددا عإمفدددبؤ ذقددر ؤددددة القبعل دد  للتددزؤ د   ندددي الددددي ر د    ندددي القددبن م
للق،بو    يى  د  ا دديقرار هدذا الدذإل يعندب  ال  درع النزاادرإل    فدي عدبلارض د نظدرا ل نبلد  

 .(1)ال  د د

 ضمانات المسؤولية التأديبية :  1-3

يي ثددؤ ال،دد بنبت الي د ع دد  نددي مم القب،ددي الددذإل  ريقددب عطدد  نددد  ب د    عددؤ ع  نعدد  عإ ددد  
د    (2)عقدددرار  دددم  ز دددر التددددؤ عدددد م مم  ن دددر هدددذا القدددرار انعبيددد  ال لن ددد  د   ؤدددب ؤدددم الت دددؤ 

 دي ر ني يقب،ي  ريع  ل دة دي  م لر   ث ان  ع ؤ هذ  ال دة  نب مم  فصؤ ال نلدس س  
ؤلى للق،بو ني الدؤ   الي د ع   د    نب مم  تبد القب،ي عق ة القبن م سلى  ظ فيد  سذا لدة  دية 

  هذا  ب  تدد ،د بنب  يدى    دديت ؤ ؤدرار  (3)ؤ ال ذق رالفصؤ ني الدؤ   الي د ع   د ني ا ن
 .(4)ال ؤب د ق د ل  ليلد د اديق ؤ القب،ي

 تيعدر ؤنصدر الدد بدة م      ن د  ا  قدبة ثبن دب  دم ال عدررات السيادة و حجية األحكاام : –ج 
 ا دبد   لتدة  د  ل   الد ل  ؤم العط  الق،باي ؤلى اليفص ؤ اآليي : 

سم سل ب  ؤنصدر الدد بدة عبلت دؤ الق،دباي  ندد ندذ ر  ندي مؤ دب  اليدبر   ؤندد ب  السيادة :– 3
قبم ال بقة  دي  ذ ؤلى  ن  ع الدلطبت ني الد لد  د نقدبم هد  ال  درع الدذإل  ،دط القدبن م   
ه  القب،ي الذإل  طعق    ه  الدلط  الينف ذ د    دث  قد ة عينف دذ ا  قدبة اليدي  صددرهب   ؤل د  

 د بدة  ط ال د  ل   ؤد زالت عبليزا م  ط يقر ر  د  ل   الد ل نبم نقرة يتبرض ال

                                                                                                            
                                                           

(1)
 .24د ص  23د ص  مرجع سابقد  ع ع  ر    د ا قرام 
 د   د ا د  . 56م  (2)
 د   د ا د  . 55م  (3)
 .30د ص  مرجع سابقد  ا قرامع ع  ر    د  (4)
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ؤم مؤ بؤ الدلط  التب      ب اثعت ن ؤ اؤيعبر ؤنصدر الدد بدة ق دبنط  دم ال دد  ل  د هد  مم 
 الد ل  يد ؤ ؤم مؤ بؤ الدلط  الينف ذ  درمة مم يلا الدلط  ي برس نبنعب  م ن انب الد بدة

نيقؤ ؤدة ال دبول  سلى الد ل  عتد انفصبللب ؤم  عص ال بقة    ل ب قبم ال بقة    دبؤ د ا
 .(1)مم ا  قبة صدرت عبدة ال تب د   ال تب صب ب الد بدة ن   د  ل   ؤنلب سذم رعبؤيعب

 : حجية األحكام المستمدة من مبررات عدم مسؤولية الدولة –2
 ال ن  ا دبد   ل عدم ؤدة ال د  ل   ؤم مؤ بؤ الدلط  الق،با   ه  ا يراة ؤ ة اآل ر     

ال ق،ي ع    نقب للذ  ال ن  نإم ال قة ني الدؤ   عتد ادينفبذ طدر  الطتدم ن د   صدعل نلبا دب 
 .(2)  ؤبطتب ني   ، ع النزاع

 :لمقضاء  ثانيا : المبررات المتعمقة بضمانات السير الحسن لممرفق العام
ل، بم الدد ر ال ددم ل رند  الق،دبود يد    القدبن م عينظد ة   قدة   م بطد  عدد بج  ا   دم     

اانراوات اليي ينتل       د ؤم  عدم ال  در ؤ       يدبط لل ؤد ع ندي العطد  د  هدذا  دب نتدؤ 
 ب دد  دؤددبة  عدددم ؤدددة ال ددد  ل    نز دد م عددبم ،دد بنبت الددد ر ال دددم لل رندد  د قف لدد  ل  دددهب ع 

 ال يقب،ي د م سؤرار ال د  ل   ؤم مؤ بؤ هذا ال رن  د  ثل ب د ية ي ،    : 

 نظام تعدد القضاة : –أ 
ي  ؤ  عيلب ا نظ   الق،با   ندي التدبلة ؤلدى   دبقة   قدة ن لدب ؤدبض ندرد د     دبقة معدر  
 نلس سلى ال قة علب ؤ،بة  يتدد م د   للذا دنينب ؤ ني النقط  ا  لدى  بلد  القب،دي الفدرد   

 عتدهب  بل  يتدد الق،بة : 
يي ددقؤ ؤ   ددب  ددم ؤددبض  مم ال  ددبقة ا عيداا دد  م    ددبقة الدرندد  ا  لددىالقاضااي الفاارد :  – 1

نردد   سذا قبم نظبة القب،ي الفرد  عد   م ال هل  ا  لى ؤد   دإل سلى صد ر  قة م ر ؤدبدؤ 
د عبؤيعبر اند  ل ددت هندبا   د رة يدية  دط ؤ،دبة  عدر م د نقدد ؤ دؤ ندي يعر در هدذا النظدبة سم  دم 

ؤ   دب  قفدؤ دؤد   بن  مم  عتث ني نفس القب،ي ال ت ر عبل د  ل   نع  ل  ااع ص ندي الت د
 .(3)ي   ص ال ؤباط   ص   يطع   القبن م

                                                                                                            
                                                           

 .27 طعت  اادراو د)د . ب ( د ص  د دعو  التعويض ودعو  اإللغاء )دراسة مقارنة(د     د ؤعد التبؤ الدنبرإل (1)
 .333د ص  مرجع سابقد     د    د ؤعد اللط ب (2)
 .47د ص  ، مرجع سابق ا  د اع  ال نب(3)
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  ؤلى ؤقدس  دب ؤ دؤ ندي الفقدرة الددبعق  د ندبم ندي نظدبة يتددد الق،دبة   عددون :تالقضاة الم -2
هنبلددا  نبؤ دد      ددب رة ق ددب مم هددذا النظددبة  نتددؤ  ددم قددؤ ؤددبض رؤ عددب ؤلددى اآلعددر د ن عتدددهة 

 ن ي . ب،ي اديق ل    ط عذلا  م ي ث ر نف ذ الدلط    ب  قفؤ للق

 تعدد درجات التقاضي : –ب 

 ل ددب ؤ ددؤ ؤددم  دددب ئ     بدددم نظددبة القب،ددي الفددرد   نظددبة الق،ددبة ال يتدددد م د نددبم       
يتدد درنبت اليقب،ي  قلؤ  م ال دب ئ اليدي يدننة ؤدم مإل  دم النظدب  م ال دذق ر م د  دث اند  

د نيظر   ي دب ؤ،دبة  يتددد م ندي الدرند  صد ر  قة  م الدرن  ا  لى ؤم ؤب،ي نرد د نبن  
الثبن   د هذا  دم نلد    ؤدم نلد  معدر  د ندبم نظدبة يتددد درندبت اليقب،دي د  ل دب  نلدت لد  
 ددم انيقددبدات د نددبم   بدددن  يفدد    دددب ا   م القب،ددي سندددبم م ددر  نددز   ددم العطدد  د نيقر ددر 

 .(1)لليقب،ي  م  بن  يدارا هذا العط   درن  ثبن 
 

 المبررات المتعمقة بالعوائق العممية المانعة :يالفرع الثان

 من مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي                

الت ااددددد  ال بنتددددد  اليدددددي ي ددددد ؤ د م  دددددد  ل   الد لددددد  ؤدددددم العطددددد  الق،دددددباي ندددددي ؤددددددة  سم     
ا عيصددددبص ال ددددزد ج الددددذإل قددددبم  تلندددد  قددددؤ  ددددم الق،ددددبو م التددددبدإل   اادارإل ينددددب  طلعددددبت 
اليتدد  ض د  قددذلا لطع تدد  الت ؤدد  عدد م ال رندد  التددبة للق،ددبو   ال يقب،دد م د مثددبرت يعدد ب   

ل دددد  ل   سلدددى ال دددد  ل   د   لي ،ددد ل ذلدددا نيتدددرض لليندددبزع  قب  ددد   دددد دة لليا  دددر  دددم ؤددددة ا
 الدلعي ل عيصبص ثة سلى طع ت  الت ؤ  ع م ال رن  التبة للق،بو   ال يقب، م.

 

 
                                                                                                            

                                                           
 .50د ص  مرجع سابقد  دل  بم ال بج ؤزاة (1)
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 أوال : التنازع السمبي لالختصاص:

   ينلددددى نددددي  بلدددد  سصدددددار قددددؤ  ددددم الق،ددددبو التددددبدإل   الق،ددددبو اادارإل  ق دددد م عتدددددة      
نزاعد    ثبل  مم  رنط  عص دؤ   م بة الق،بو التدبدإل )ال  ق د ( اعيصبصل ب عنظر ذات ال

ن ق،دددي عتددددة اعيصبصددد د ن ي نددد  سلدددى الق،دددبو اادارإل ل رندددط م ب ددد  ذات الندددزاع نددد  قة عتددددة 
د   هدد   ددب قددبم   دددث عبلندددع  لطلعددبت اليتدد  ض ؤددم ا عطددبو الق،ددبا    (1)اعيصبصدد  قددذلا

د الق،ددبو اادارإل نددي نرندددب قددبم داا ددب  تلددم (2)اليددي قبنددت يصددطدة عتدددة ا عيصددبص ال ددزد ج 
ؤددددة اعيصبصددد  د سذا يتلددد  ا  دددر عددددؤ   اليتددد  ض ،دددد القدددرارات ال يتلقددد  ع  بردددد  ال ظ فددد  
الق،با     التقس قدذلا عبلنددع  للق،دبو التدبدإل قدبم   يندط ؤدم ال قدة ؤلدى الد لد  عدبليت  ض 

 ندد ال ي،درر نفدد  م دبة داادرة ؤم هدذ  ا عطدبو ندي م دبب ندص صدر ل  ق،دي عدذلا د   هندب 
    رنط ذلا سلى ا دعبب اليبل   :  (3) الق 

 :عدم اختصاص القضاء اإلداري بالرقابة عمى أعمال القضاء العادي – 3

  رنط ؤدة اعيصبص الق،بو اادارإل ؤلى مؤ بؤ الق،بو التبدإل سلى دعع م :

 : الفصل العضوي بين القضاءين العادي و اإلداري–أ 

العددددبص  3570م ت  32 – 34   رنددددط ذلددددا سلددددى  فنددددر الثدددد رة الفرنددددد   نددددي سصدددددار ؤددددبن م 
 ند   31عبلينظ ة الق،باي اعذ عبلفصدؤ عد م الل ادبت اادار د    الل ادبت الق،دبا   د   نصدت ة 

الوظائف القضائية مستقمة و تبقى منفصمة عن الوظائف اإلدارياة ، و عماى القضااة ؤلدى ممع 
بين لجريماة الخياناة العظماى ، إال يتعرضاوا بأياة وسايمة مان الوساائل ألعماال مرتك او إال كانو 

 .  (4)عالييئات اإلدارية

 

                                                                                                            
                                                           

 .361د ص  3007د دار التل ة د ؤنبع  د  ، الوسيط في المنازعات اإلدارية    د الصا ر عتلي (1)
 .133د  رنط دبع  د ص  المسؤولية دون خطأ في القانون اإلداريد   دت د   ل ب (2)
 .366د  رنط دبع  د ص  حسين فريجة (3)
د  طع ؤبت  ععر ا نيلبد الق،باي   مثر  ؤلى  رق  الي ر ط د عدقرة  منازعاتيااألعمال اإلدارية و ، ؤزر إل ؤز الد م (4)
 .32د ص  3030د 
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 عدم اختصاص القضاء اإلداري المقرر بنص القانون :  -ب 

سم ال ظ فدددد  الق،دددددبا   يعيلددددب ؤدددددم ال ظ فددددد  اادار دددد  لدددددذلا  نددددط اليتدددددرض )الق،دددددبو اادارإل( 
د عبم الدلط  الق،دبا   يقد ة عيصدرنبيلب  3573دعي عر  01لاؤ بؤ الق،با   د ع  نب ددي ر 

عت دا ؤم قؤ ال،ا طبت د   عد م يلق لب م د  يتل  دبت  دم نلد  اادارة د     يندط ؤلدى اادارة 
 ددبإل  32  ي قددد هددذا ال عدددم عقدد ان م  (1)مم ييدددعؤ ع  دد  صددف  قبنددت نددي مؤ ددبؤ الدددلط  الق،ددبا  

 يذا ا  دددر ؤلدددى مم ع نلدددس الد لددد   نظدددر ندددم  ؤدددد ندددص ندددي هددد 3720د دددد عر 36   3653
 .(2)النزاؤبت   ه  القب،ي ال عيص ني ال  اد اادار   ...ع

 : عدم اختصاص القضاء العادي بالحكم عمى الدولة بالتعويض في غياب نص تشريعي –2

سم الق،بو اادارإل    نظر ني مؤ بؤ الق،بو التبدإل عددعب  عددم الفصدؤ عد م الددلطبت د ق دب 
سم الق،ددبو التددبدإل ي دددا عتدددة ال قددة ع ددد  ل   الد لدد  عدددعب م ددبب النصدد ص د  لقددد مث ددرت 
ؤددددة ؤ اؤدددد ليعر دددر ؤددددة اعيصدددبص الق،دددبو التدددبدإل ي ثلدددت ندددي ؤ اؤدددد الد لددد  ال دددد م د   ؤددددة 

 لتبدإل عنظر الدؤب   ال  ن زة للق،بو اادارإل قب يي : الق،بو ا اعيصبص

 THéORIE DE L’Etat Débiteursع: نظرية "الدولة المدين – 1

نظر   الد ل  ال د م يتني مم الد ل  ؤند ب ييعذ صف  عال د مع   يقد م ؤل لدب  قد   لصدبلل  ان
الا دددر د ندددبم د ددد م الد لددد  هدددذ  د   ال قدددة ؤل لدددب عإداندددبت  بل ددد  د  رندددط ا عيصدددبص ع ددد نلب 

نددي نرندددب  3570م ت  6ن  ل دد  د  35  تدد د مصددؤ هددذ  النظر دد  سلددى ؤددبن م  (3)للق،دبو اادارإل
ؤلى مم ع ال  رع ه    د  ال عيص ع ترند  د د م الد لد ع   لقدد نقددت مه  يلدب عتدد الذإل  نص 
ن فدرإل  05   3673ند ام  06الصبدر ؤم   ق   اليندبزع   دث مم ؤد ان م  3551 قة ع نق  

ؤدددررت صددددرا    دددد  ل   الد لدددد  ؤددددم العطددد  الق،ددددباي   ال قددددة عدددبليت  ض  ددددم طددددرب  3711
 .(4)الق،بو التبدإل

                                                                                                            
                                                           

(1) ODEN – CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ,TOME 1-2 , PARIS , 1954 , P 27. 

 .373، ص  ال رنط نفد (2) 

(3) RéNéCHAPUS , DROIT ADMINISTRATIF Général , MONTCHRESTIEN ,TOME1 ,15 
EME

Edition , paris, 2001 , p 829. 

 .300د رنط دبع  د ص  حسين فريجة(4) 
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 :  اختصاص القضاء العادي بنظر الدعو  المحجوزة لمقضاء اإلداريعدم  1-2

  هنددب نقددرر  ددب ؤلنددب  ع ددبم ؤدددة اعيصددبص الق،ددبو اادارإل عبل نددبؤ ال  ندد ز للق،ددبو التددبدإل  
نقدددذلا    نددد ز للق،دددبو التدددبدإل مم  لنددد  سلدددى نطدددب  اعيصدددبص الق،دددبو اادارإل س  سذا ندددص 

 دم ؤدبن م ااندراوات  603ديثنبو ال  ن د ندي ال دبدي م القبن م ؤلى ذلا   هذا  ب نند  ني ا 
 ق م  دم اعيصدبص ال  دبقة  603   600ال دن     اادار   عق للب : ع ع نب ا قبة ال بدي م 

 (1)التبد   ......ع

 :   ثانيا : عالقة المتقاضين بمرفق القضاء

د ؤم ا عطبو اليي   قدم ينظ ة ال رن  التبة للق،بو   ثؤ ، بنبت ال يقب، م  م انؤ ا عيتب
مم يقدددط ن لدددب ال ظ فددد  الق،دددبا     رمدددة ال،ددد بنبت اليدددي يقددددة لل يقب،ددد م م  ال،ددد    مم  لنددد  

 تعنفددد  اعتددبد ال،ددرر النددبيك ؤددم ال قددة د عبددديت بؤ  دددباؤ الطتددم ال قددررة ؤددبن م د نبل،دد بنب
ق،دباي د   الثبن د  اليي ي  ي ال يقب، م هي ن ؤ م :  ا ددة  يصدل  ايصدب   عب درة عدبل رن  ال

 اعي بر     ث منلب ي برس  م ؤعؤ ال يقب،ي عنفد .

سذا قبنت ال  بقة الق،با   ي بط علذ  ال، بنبت اليي ينتؤ العط  ني ا ؤ بؤ الق،با   ؤلد   
د م ر منلب يلاي ا عطبو ي ب ب د  ؤدة ال د  ل   الذإل  ند يفد ر  ني الطبعط ا عي دبرإل علند و 

ن  الق،بو د نبم الق،بو الننباي اللند و سل د     قد م اعي بر دب   هد  ال ندبؤ ال يقب،ي سلى  ر 
 .(2)العصب لا،رار

 

                                                                                                            
                                                           

د النر دة  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةد  3002دعي عر  04ال  رخ ني  07-06 م ؤبن م رؤة  603 م (1)
 .3006لدن   33الرد    التدد 

(2)
 MONTANE DE LA ROQUE , L’INERTIE DES POUVOIRS PUBLIC , Thèse , 

TOULOUSE , 1948 , P 352. 
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 المطمب الثاني : مبررات عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
 في دعو  مخاصمة القضاة

سذا قبنت القبؤدة التب   هي ؤددة  دد  ل   الد لد  ؤدم العطد  الق،دبايد ندبم هدذ  ال دد  ل       
  قددم مم يي قددد  ندددي ال اؤدددط عطر قددد  م دددر  عب ددرة  هددد  طر ددد   عبصددد   الق،دددبة د س  انددد  نظدددرا 
 ه  دد  القب،ددي     ؤددب ال يقب،دد م  ندد  د نبندد     ددد ل ع قب،ددبي  س   نقددب انددراوات   ددددة 

ظ قرا يددد    هددد  سندددراو ادددديثنباي  دددد ل ع قب،دددبة القب،دددي  عصددد ب مثندددبو  عب دددري  ي،ددد م  فددد
ل لب   الق،با     سنراوات دؤ   ال عبص   اليي قبنت  تر ند  ندي ؤدبن م ااندراوات ال دن د  
ال لادى د   دث    ند ز  عبصد   القب،دي  عصد ب س  سذا  ؤدط  ند  مدش م  يددل س م  مدددر د 

 .(1)قبن مم   بل  معر   نص ؤل لب ال
 ؤل دد  نيطددر  نددي هددذا ال طلددب سلددى يتر ددب ال عبصدد   )نددرع م ؤ( ثددة  ددب ت  عبصدد   الق،ددبة 

 )نرع ثبني( ثة سلى سنراوات دؤ    عبص   الق،بة   مثبرهب 
 الفرع األول : تعريف مخاصمة القضاة 

ذلدا ال عبصد   عدؤ يدرا  334-44لة  ترب ال  رع النزاارإل ني ؤبن م ااندراوات ال دن د      
 دم  330للفق   انيلبدات الق،بو د  اقيفى عإؤرارهدب ندي  عددم دددي رإل   هد   دب ندبو ندي ال دبدة 

ع3774دددددي ر    (2):ع    دددي القدددبن م ال يقب،دددي  دددم مإل يتددددب د م  مإل ان دددراب  دددم القب،دددي 
 عبصدد   الق،ددبو هددي ع ثبعدد  اانددراوات اليددي  ددديط ط علددب ال يقب،ددي نددي ال ددب ت   ال ددر ط 

لب ني القبن م مإل  طبلدب القب،دي عيت  ،د  ؤدم ال،درر الدذإل  صدؤ لد  عددعب ال نص ص ؤل 
 م ؤبن م اانراوات ال دن   عق للب :ع ند ز  عبصد   ؤ،دبة ال قدة 332يصرنبي    ث نصت ة 

  م م ر مؤ،بو ال  ق   التل ب ني ا   اؤ اآلي  :
 ل قة .سذا  ؤط  م ا دهة يدل س م  مش م  مدر مثنبو در الدؤ   م  ؤند صد ر ا -1

 سذا قبنت العص     نص ص ؤل لب صرا   ني نص ي ر تي . -2

 سذا صرح نص ي ر تي ع د  ل   الق،بة   ال قة ؤل لة عبليت  ،بت. -3

(3)ني  بل  سنقبر التدال  . -4
 

                                                                                                            
                                                           

 .06د  رنط دبع  د ص  ىزيل جمول(1) 
 .3774 م ددي ر النزاارإل د 330ة  (2)

د 47دال ي، م ؤبن م اانراوات ال دن   د النر دة الرد    د ؤدد  1966ن ام  08ال  رخ ني : 154-66االمر رقم : (3) 
1966. 
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     ظ هنب مم ال  رع اديعتد ناي م :  م الق،بة  م ال عبص     ه ب:
 ؤ،بة الن بع   –1 
 الد ل  . ؤ،بة ال  ق   التل ب    نلس -2

  ال عبصدد   سنددراو اددديثنباي    ندد ز اللندد و سل دد  س  سذا لددة  ددديطط ال دددؤي اللندد و سلددى طددر  
الطتددم للي دددا عبدؤبوايدد   ثددؤ طددر  الطتددم التبد دد  قب ددديانبب   ال تبر،دد   م  م ددر التبد دد  

 .(1)قبلنقض الي بس سؤبدة النظر
 حاالت مخاصمة القضاة  :الفرع الثاني

يقدددددررت  دددددب ت رندددددط دؤددددد    عبصددددد   الق،دددددبة ؤلدددددى ددددددع ؤ ال صدددددر   ؤدددددد م رديلدددددب ال دددددبدة 
 ) .ا.ة( ق ب  لي : 214

 أوال : حالة ارتكاب القاضي لتدليس أو غش أو غدر
   قصدددد عدددذلا ان دددراب القب،دددي ندددي ؤ لددد  عدددد و ن ددد  عقصدددد اا،دددرار ع  دددد العصددد ة  م       

ب  ع  دددد العصددد ة د   قصدددد عبليددددل س م  لي ق ددد   صدددل   عبصددد  لددد  م    دددد العصددد ة م  نقددد
الاددش اريقددبب الظلددة ؤددم ؤصددد عدددانط ال صددل   ال عصدد   د م  عدددانط قراه دد  ا ددد العصدد ة م  

  الصدد ر اليددي  ،ددرعلب الفقدد  ليصدد  ر  ددب ت الاددش للطتددم عبلي ددبس سؤددبدة النظددر  (2)  بعبيدد 
ؤ يتل  دبت ال  قدؤ سلدى  يتددة  نذقر  نلب : درؤ   رادد ت العصدة سلدى   ب  د  د   ندط  صد  

ال ق ددؤ د   الت ددؤ ؤلددى ؤدددة  صدد ؤ ااؤدد م سلددى ال تلددم سل دد  د   ا يفددب   ددط ال ق ددؤ م،ددرارا 
  ن  دط  (3)ع صل   ال  قؤ   قذا سر بد ال ل د   الي ث ر ؤل لة د    لب ال   م ال ي  د  قدذعب

(4)ص ر الاش هذ  يلدب سلى يا  ر  نر  الي ق   ني الق،     ال قة ن لب
 

 

م دددب الاددددر نلددد  صددد ر ا ن دددراب ؤدددم التدالددد  ؤ ددددا د  قددد م الددددانط ل ن دددراب هددد  الرمعددد  ندددي 
ال صدددد ؤ ؤلددددى  نفتدددد   بد دددد  للقب،ددددي د  هدددد    دددد ؤ ن  ددددط يصددددرنبت القب،ددددي ال،ددددبرة ع  ددددد 

 .(5)ال يعبص  م
                                                                                                            

                                                           

 
 .131دص 130د  رنط دبع  د ص ل دم عم ال    اث  ل  ب (1)

 
(2)
 .134د ص  2003د د  ام ال طع ؤبت النب ت   د النزاار د  3د ط النظام القضائي الجزائريد  ع ع  ر   ند ا قرام 

د دار النب ت  الند دة للن ر   الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية و التجاريةد  نع ؤ اد بؤ ؤ ؤ ر (3)
 .34د ص  2004اادقندر   د 

(4)
 .134د ص  مرجع سابقد ع ع  ر   ند ا قرام 
(5)
 .336، ص  مرجع سابق،  د م نر ن  
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قضاء القانون بمسؤولية القاضي  أوثانيا : وجود نص تشريعي صريح عمى المخاصمة 
 لتعويضاتوالحكم عميو با

  عبليدبلي نلدي ي د ؤ  عيلدب النصد ص اليدي  1   3نقدرة  332هذ  ال بل   ردة ندي ال دبدة     
 قددرر ن لددب ال  ددرع  ددد  ل   القب،ددي د ددد او قبنددت ،دد م ؤددبن م التق عددبت م  ؤددبن م اانددراوات 

 م ؤدبن م التق عدبت اليدي يتبؤدب القب،دي الدذإل  ي  دز لصدبلل ا دد  313ال دن   د   ثبؤ ذلا ة 
  ا  دددد اؤ اليددددي  ق،ددددي ن لددددب القددددبن م ع ددددد  ل   القب،ددددي   ال قددددة ؤل دددد  (1)ا طددددراب م  ،ددددد 

عبليت  ض    ي ثؤ ني العط  الند ة  ه  العطد  الفدب ش الدذإل يعلده ن د  ال ددبال   علده الادش د 
 الددذإل    نق،دد   ؤيعددبر  مددش س  اؤيراندد  عددد و ن دد     ثلدد  النلددؤ الفب،ددل لل عددبدئ ا دبددد   

 (2)الثبعث  ني  لب الدؤ   الق،   د   النلؤ الذإل    فيقر ع ؤباط للقبن م

 ثالثا : إنكار العدالة

مإل رنددض القب،ددي الفصددؤ نددي الدددؤ   ال قد دد  سل دد  م  سه بلدد  الف،ددؤ نددي ؤ،ددب ب صددبل        
 .س. ة(   علددذا  قدد م ؤددد عددبلب  انعددب مدبددد ب  ددم  انعبيدد  ال لن دد  د  هدد  ي ق دد   333لل قددة)ة
د   ددث مم سنقددبر التدالدد  هدد  ال بلدد  العط ددرة اليددي يدد دإل سلددى  عب ددرة (3)  سؤب دد  التدالدد القددبن م 

 (4) دم ) . ا.ة( 334  ال بدة  333ال عبص   د  لذا نبم ال  رع النزاارإل عصص للب ال بدة 
نلدددي يعددد م ااندددراوات اليدددي ييتلددد   334يتدددرب  بلددد  سنقدددبر التدالددد  د م دددب ال دددبدة  333نبل دددبدة 

 علاددبم سلددى الق،ددبة   عدد م قددؤ  مدالدد  د  هددي  ددب  لددي :  ثعددت سنقددبر التدالدد  عبؤيددذار عإنقددبر الت
 (5)اؤذرا    عر ث بن   م بة ؤلى ا ؤؤ

 

 
                                                                                                            

                                                           
د  ذقرة  بدير د نب ت  ؤبصدإل  رعبح د  التعويض عن الخطأ القضائي أساس، مسؤولية الدولة عمى  ر  بني من   (1)

 . 32د ص 2014 رؤل  د 
 .35د ص 2003د دار الر  بن  د النزاار د  التنظيم القضائي الجزائريد  ؤ بر ع ، بب(2)
 .136د رنط دبع  د ص  بوبشير محند امقران (3)
 .77د ص 2000د الد  ام ال طني   ابؤ اليرع    د النزاار د  2د ط الجزائريالقانون القضائي د  الا ثي عم  ل   (4)
(5)
د  47د ال ي، م ؤبن م اانراوات ال دن   د النر دة الرد    د ؤدد 1966ن ام  08د ال  رخ ني 154-66االمر رقم :  

1966. 
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 رابعا : الخطأ الجسيم 

 عؤ ن   ال ديلة ع انعبيد     در  نبندب  دم الفقد  ندي ي د دد   إلالذ العط  الند ة ه  ذلا العط 
للعطدد  النددد ة الصددبدر ؤددم نلدد  اادارة   قددم مم  قدد م صددبل   لليطع دد  نددي  ددب ت  ددد  ل   
الد ل  ؤم معطبو رنبؤ الق،بو د   دث نفدر  عد م ند ؤ م  دم العطد    هد  العطد  ال عصدي   

 العط  ال رنقي.

 نفصددؤ ؤلددى   برددد  ال ظ فدد  د    ندديك س ددب ؤددم هدد  العطدد  الددذإل الخطااأ الشخصااي :  -1
مدت سلددى سي ددبم الت ددؤ م  ينددب ز ال  ظددب  ددد د ؤ لدد  م  ؤدددة  بد انددط عبصدد  عددبل  ظ

ال دددرص   ااه دددبؤ    دددم ذلدددا  ي،دددل مم ؤ اؤدددد ال دددد  ل   ال عصددد   للق،دددبة لدددة  تدددد 
 دم  219سلدى  214 يطلب ع  نلب سيعبع نظبة ال عبص   اليي قبنت ينص ؤل لدب ال د اد 

ال يتلدد  عقددبن م اانددراوات ال دن دد  د   ددث مصددعل  154 -66العددبب الدددبعط  ددم ؤددبن م 
ال يتلددددد  عقدددددبن م ااندددددراوات ال دن ددددد     09 – 08هدددددذا القدددددبن م  لادددددى عصدددددد ر ؤدددددبن م 

اادار د      درص القدبن م النزاادرإل ؤلدى ؤددة الي دد ط ندي ال دد  ل   ال عصد   س  ندي 
 م اليقب،ي الق دإل. ب ت عبص  علدب يب  م الق،بة  

: نظرا لطع ت    مه     رن  الق،بو   رمع  ني ؤدة س قدبب ن دبط   دم  الخطأ المرفقي -2
ال دد  ل   لدذا ي ددد ال  درع نددي درند  العطد  الد زة لتقددد  دد  ل   الد لد    يطلدب يدد انر 
العطدد  النددد ة   ددث  يطلددب يدد انر العطدد  ال رنقددي د  ؤددرر القددبن م مم الق،ددبة  ددد  ل م 

طبالة ال عص     لة   دد هذ  ا عطبو د  يدرا ي د ددهب سلدى ال تدب  ر ال عيلفد  ؤم مع
اليددددي ؤعلددددت ع دددد م ي د ددددد ا عطددددبو ال عصدددد   لرنددددبؤ اادارة   هددددي يفرؤدددد  عدددد م العطدددد  

 (1)ال عصي   العط  ال رنقي ني ن بط رنبؤ اادارة
 

 

 
                                                                                                            

                                                           
د ص  2011د دار الفقر النب تي د اادقندر   د  مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاءد     د ر،ب الن ر (1)

129. 
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 :  الفرع الثالث : إجراءات دعو  مخاصمة القضاة و أثارىا

نظددرا للطع تدد  ا ددديثنبا   لدددؤ   ال عبصدد   نإنلددب ؤددد  ،دد ت عددإنراوات عبصدد  د يعيلددب      
سنراوايلدددب ع ددددب  نددد  رندددط الددددؤ   ال  ندددب لل عبصددد   د ندددإذا يتلددد  ا  دددر عبل دددب ت الث ثددد  

) .س.ة( ندددبم الفصددؤ نددي الددددؤ    ددية نددي  ر لددد   ا دددة د ع ن ددب لددد   214ا  لددى الدد اردة نددي ة 
  بل  سنقبر التدال  د نبم هنبا  ر ل  يدع  الفصؤ ني الدؤ   : يتل  ا  ر ع

:   نتنددي عددذلا اانددراو ال يتلدد  عإنقددبر التدالدد  قدددعب لدددؤ     ءات إثبااات الحالااةاأوال : إجاار 
  هدي  عدد  دم الي ق د   دم  216ال عبص   د نقد عصلب ال  درع ع  قدبة عبصد   ردت ندي ة 

لددى القب،ددي د    قددؤ ؤددم ؤنل ددب ؤددم ث بن دد  م ددبة د   ذلددا سنقددبر التدالدد  د عبؤيددذار م  علاددبم س
اليعل ددده  دددية ع ترنددد  قبيدددب ال،دددعط للنلددد  اليبعتددد  للدددب القب،دددي ال عبصدددة د    يتددد م ؤلدددى هدددذا 
ا ع ددددر مم  دددددين ب لطلددددب ال يقب،ددددي   س  يتددددرض للتددددزؤ د   سذا  ددددب ادددددي ر القب،ددددي نددددي 

د يرنددط دؤدد   ال عبصدد   (1) عبصدد ي يندد ز   ناددذ  ما  ينددبع ؤددم ال قددة عتددد هددذ م ا ؤيددذار 
م بة الارن  ال دن   عبل  ق   التل ب اليدي يفصدؤ ن لدب عل اد    د رة د سذ يي دقؤ الل اد   دم ع دد  
مؤ،بو د   يفصؤ ال  ق   التل ب ني  د  ن از ؤعد ؤ ال عبصد   ندإذا رمت ند از ؤع للدب  ندب 

 ا نيقبؤ سلى   ، ؤلب.

 قدددم يصدددن ب دؤددد    عبصددد   الق،دددبو سلدددى اثدددر م   :ر دعاااو  مخاصااامة القضااااةاأثااا :ثانياااا
   :مدبد  م

: ؤندا يرنض دؤ   ال عبص   د د او لتدة ي نر  در ط ن ازهدب ا  لتددة ثعد ت ااعد ؤ األول 
 ال ند ب سلى القب،ي.

: ؤندددد ب يقعدددؤ دؤددد   ال عبصددد    دددق  د  فصدددؤ ن لدددب ندددي ال  ،ددد ع    ي قدددد ااعددد ؤ  الثااااني
يطدددر  ال  دددرع النزاادددرإل ل صددد ر ال قدددة  نيقدددد د نقدددبم  دددم  ال ندددد ب سلدددى القب،دددي د سم ؤددددة

ال فدددر ض مم  دددنص ؤلدددى سعطدددبؤ ال قدددة   س بلددد  الددددؤ   سلدددى نلددد  ؤ،دددبا   معدددر   دددم نددد ع   
 .(2)درن  النل  اليي مصدرت ال قة

                                                                                                            
                                                           

(1)
 ، ق، أ ، م  4/ف 216م  

 .215د ص  مرجع سابقد  ؤلي ؤ ض  دم (2)
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 اديعلصدددنب   دددب ددددع  مم ددددعب سلادددبو ال  دددرع  عبصددد   الق،دددبة ندددي ؤدددبن م ااندددراوات       
ال دن دد  ال لاددى   ددث اندد  لددة   دد  مم  يددرا القب،ددي  ددد     ددد  ل    دن دد  ؤددم مإل عطدد   ريقعدد  
مثنددبو ي د دد   ظ فيدد  قدددبار  دد ظفي الد لدد  سن ددب نتلدد   ددد    سذا اعددؤ ع انعدد  سعدد   نددد  ب   

ا ع رة م بط ال  رع القب،ي ع، بنبت  يى   ييعذ  قب،بي   د ل  للي دل ر عد   يى ني هذ  
  الادددرض  دددم قدددؤ هدددذا هددد    ب ددد  رندددبؤ الق،دددبو   ؤددددة يدددرقلة ؤر،ددد  لل ددددبول  ؤدددم طدددر  

ؤ،  الن بع  عدعب  ب  صدر   دم م قدبة  م الدؤب   ال عب رة   لذلا    ن ز  قب،بة القب،ي 
لقددبن م  ددم ؤ اؤددد عبصدد  ع عبصدد   الق،ددبة   ؤددد عددص ال  ددرع   ؤددرارات س  عإيعددبع  ددب دددن  ا

النزاارإل ؤلى ؤدة الي د ط ني ال د  ل   ال عص   س  ني  ب ت عبص  علدب يدب  م الق،دبة 
  م اليقب،ي الق دإل.
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 المبحث الثاني : االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة 
 عن الخطأ القضائي في القانون الجزائري

نظرا  زد بد ، ب ب  رن  الق،بو التبدإل د  اريفبع نداوات القيبب نتؤ ال  درع النزاادرإل      
 قدرر  137ندي ال د اد :  2011نعرا در  23ال د رخ ندي :  02-11 يدعؤ ع  ندب ا  در رؤدة : 

اليددي يعدد م اليتدد  ض ؤلددى قددؤ  ددم  ؤددط نددي  قدد  عطدد  ؤ،ددباي نددبيك  (1)1 قددرر 531   531  
ي ت ي ث ر ا يفبؤبت الد ل  د    ب نبو ع    ثب  ا  ة ال ي دة   التلدد م  ؤم  رن  الق،بو  

الدددد ل  م ل قددد   اانددددبم ل  ب يددد  د ر،دددعت ندددؤ الدددد ؤ ل عددددم  دددد  ل   الد لددد  ؤدددم ا ،دددرار 
 .(2)النبين  ؤم ا ؤ بؤ الق،با   ل ب للب  م  دبس عن هر  ق   ااندبم

 ال طلدددب) 02-11 دددد  ل   الد لددد   نددد  ؤدددبن م طدددر  ندددي هدددذا ال ع دددث يقر دددر ني  ؤل ددد  دددد ب 
 (  ال طلب الثبني) دؤ   اليت  ض ؤم الالط الق،باي ؤ(   ا 

  02-11المطمب األول: تقرير مسؤولية الدولة وفق قانون 
 دم يتددد ؤ  46د م  ة  1976 دم ددددي ر  47رمدة مم قدؤ  دد اد الدددبي ر النزاار د  ددد او ال دبدة 

د النر ددة  1996 دم يتدد ؤ الدددي ر  49د م  ال بدة  09التدد النر دة الرد     1989ددي ر 
د يدددنص ع عيري دددب ؤلدددى الالدددط الق،دددباي يتددد  ض  دددم الد لددد    ددددد القدددبن م  76الردددد    التددددد 

 le faux l’erreur judiciaire ددر ط اليتدد  ض  ق ف بيدد  ع  يقبعلدد  نددي اللادد  الفرنددد   
entraine réparation par l’état 

ة مم ا صددؤ اندد    عددذ عبل دددل ؤ اللادد إل الدد ارد عبللادد  الترع دد  نددإم لددنص  دديقلة ؤددم  ؤل دد   رمدد   
 الالط الق،باي  ل س العط  الق،بايد  هنب نفر  ع م الالط   العط .

،ددب سلددى ذلددا مم (3)نبلعطدد  لادد  هدد  ،ددد الصدد اب ايعددبذ دددع ؤ م ددر الددذإل قددبم  نددب ايعددبذ  
عباه بؤ د نبلعط  الت ددإل ندإم  ريقعد  مراد الفتدؤ  لدة العط  ؤد  ق م ؤ د ب م  م ر ؤ دإل اإل 

  رد الني ن  ال،برة د م ب ني العط  نإم  ريقع  ي لد ني ذهن   ت ر ع م يصرن   طبع 

                                                                                                            
                                                           

د  31د ص  03/3033/ 31  رع  ني  33د النر دة الرد    رؤة :  3033نعرا ر  31ال  رخ ني  32-11االمر رقم :  (1)
 .32ص 

د  نل  التل ة القبن ن     ا دار     الد بد   د نب ت   القضائي بشخصية الشخصمد  مساس الخطأ د   نص ر ععي  (2)
 .3006د  04اعي عقر علقب د د يل دبم د التدد 

 37ص المرجع نفسو، (3)
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للقددبن م د لقددم ؤنددد ب  ددر  الني ندد  يعدد م لدد  ع نلددب ؤلددى عدد ب ذلددا د ق ددب ن،دد ب مم العطدد  ؤددد 
 ؤل دد    عددبلرن ع  (1)رب م ددعبص  عددر م قدد م  ددم يلقددبو  تنددى القب،ددي د ق ددب ؤددد  عطددب  ددم طدد

سلددى الددنص الفرندددي ينددد   ي دددث ؤددم الالددط الق،ددباي  لدد س العطدد  الق،ددباي ا  ددر  تعددر ؤددم 
 ؤدددة دؤدد  اليرن دد    الصدد  ل الالددط  لدد س العطدد   ؤل دد  ددد ية دراددد  الالددط الق،ددباي ال ددد  ل  

   ب :ثبن ال  ؤت م ر  عرر  د  ل   ؤمالم      ؤم  قة اادان  ال لاى

 الفرع األول: مسؤولية الدولة عن الغمط القضائي:

 أوال:المسؤولية عن حكم اإلدانة الممغى: 

 نعاي مم  ق م ال قة ؤد ادينفذ ن  ط طر  الطتم   مصدعل  دبازا  ن د  ال ديو ال ق،دي      
) .س.ج(   ددث نندددهب ي دددد مرعددط  ددب ت  لي ددبس سؤددبدة  531عدد  د  هددذا  ددب نددبوت عدد  ال ددبدة 

النظدر ؤلددى ددع ؤ ال صددر  ال ثدبؤ: سذا يددنص نددي ال بلد  ا  لددى ؤلدى ثعدد ت  ند د ال تنددي ؤل دد  
ال زؤد ة ؤيلد  ؤلدى ؤ ددد ال  دبة مإل مند    قددة ؤلدى ال نندي ؤل دد  ندي نر  د  ؤيددؤ ثدة  يعد م مم هددذا 
ال ددعص ال ددزؤة ؤيلدد     ددزاؤ ؤلددى ؤ ددد ال  ددبة م  ال قددة ؤلددى ال ددبهد الددذإل قددبم دددععب نددي سداندد  

ي ؤل دد  ؤلددى مدددبس  ددلبدة الددز ر نددي  دد  هددذا ا ع ددر م  نددي سداندد   دديلة  عددر  ددم منددؤ ال نندد
اريقددبب نفددس الننب دد  م  النن دد  م  ظلدد ر مدلدد  سثعددبت ند دددة  ددم  دد نلب سثعددبت عددراوة ال  قدد ة 

د  يف،ؤ ال  ق   التل دب  دط دد بع الن بعد  التب د  لل عصد ة (2)ؤل    ل  مدلى علب مثنبو   بق ي 
ب يدرا   ز دب  دم الي ق د  ندإذا رمت ؤعد ؤ الطلدب ي قدة عإلادبو ال قدة  يق،دي ععدراوة  عتد سندراو  د

ال يلة  ي نل للدذا ا ع در  لدذ إل  ق ؤد  يت  ،دبت ؤدم ال،درر ال تند إل   ال دبدإل الدذإل يددعب 
 .(3)ن    قة اادان 

 

 

 

                                                                                                            
                                                           

  118ص  2013 –ؤ م  ل ل  النزاار  –دار اللد   د مسؤولية السمطة العامة د  ل  ب ثال      عمل دم   (1)
 د   د س د ج 531م   (2)

 128ص  د مرجع سابقد  طبهرإل  د م  (3)
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 : إلوالعر ثانيا : خطورة األضرار المترتبة عمى إدانة 

الذإل  دام عط  د يل ق  م،رار  بد   م   تن  د  ؤدد  صدتب نعرهدب  إلو  ب   ا ن   مم العر    
عبصدد  سذا قددبم هنددبا ينف ددذ   قددبة صددبدرة عباؤددداة م  ؤق عدد  دددبلع  لل ر دد     يددى نددي  بلدد  

 ال قة عتق ع  ال عس  ط  ؤب الينف ذ ؤبم ال،رر مق د د هذا عبا،بن  سلى ا ،رار
رن    للددذا  عددد  ددم الد لدد  مم يي  ددؤ  ددد  ل يلب ا دع دد  اليددي ي ددس عددد ت  العطدد  الق،ددباي ع دد
 (1)نراو هذا ال قة   يق ة عيت  ،  نعرا لل،رر

 ضرار الحبس المؤقت الغير المبررأالفرع الثاني  : المسؤولية عن 

س  مم يقر ددر  1996 ددم ددددي ر  49اؤيددرب ال  دددس الددددي رإل علددذ  ال ددد  ل   نددي ال ددبدة    
 137سلدى مب د   1 قدرر 137ندي ال د اد  02-11اليت  ض ؤن  لة  ية س  ع  نب القدبن م رؤدة 

) .س.ج( د  دددددد ب نيتدددددرض ندددددي دراددددددينب ل دددددد  ل   الد لددددد  ؤدددددم م،دددددرار  ندددددي نقدددددرة  14 قدددددرر
 ر ال عرر )م  ( ثة سلى  ر ط اليت  ض ؤن  )ثبن ب( : اليت  ض ؤم ال عس ال  ؤت م 

 :أوال : فكرة التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر

 تد ال عس ال  ؤت يتدف ب د لذا م در عد  د م مددعبب ؤبن ن د  م  ع عبلفد  القدبن م م   يدى يطع قدب 
 ي اند   دط ا يدراة ال د  م ر ؤبدؤ ني  دد ذايد  م     ي اند   دط القرا د  اانددبن   م     لقبن م

    قم مم   دنل يتد  ض لل دعص الدذإل قدبم   دؤ  دعس   ؤدت  (2)ني ال ر     ا م ال عص
م ر  عرر ع ؤ  يبعت  نزاا   انيلت ني  قد  عصدد ر ؤدرار نلدباي ؤ،دى عد    ند  لل يبعتد  م  

 .(3)العراوة سذا ال   ع  هذا ال عس ،رار ثبعيب    ي  زا

 ثانيا : شروط التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر 

 قدددرر د   ذلدددا  ندددب ام ييددد نر ندددي طبلدددب اليتددد  ض ؤدددم  137نصدددت ؤلدددى هدددذ  ال دددر ط ة 
 ال عس ال  ؤت م ر ال عرر ال ر ط اليبل   : 

 مم  ق م   ؤ  يبعت  نزاا  د د او  م الن بع  التب   م  الطرب ال دني  -1
                                                                                                            

                                                           
 .128ص د مرجع سابقد  طبهرإل  د م  (1)

(2)
 .128د ص  2006د النزاار د  1د دار ه    د ط النظام القانوني لمحبس المؤقتد    زة ؤعد ال هبب  

 مكرر ، )ق.إ.ج(. 137م   (3)
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 ل  ؤت يعتب ليلا ال يبعت د     لة  دة ال عس مم   دع الطبلب رهم ال عس ا -2
مم ينيلددي ال يبعتدد  لصددبل   عصددد ر ؤددرار نلددباي  ددم نلدد  الي ق دد  م  مرندد  ا يلددبة عددب   -3

  ن  لل يبعت د م   العراوة  م نل  ال  بق  .
مم  ثعدددت الطبلدددب عدددبم ال دددعس ال  ؤدددت ال ددد  عددد  ،دددررا ثبعيدددب    ي  دددزاد ذلدددا مم ال دددعس  -4

 .(1) عرر ني عتض ال ب ت ق م  ق م عا     ب   الطبلب  م ا نيقبةال  ؤت ؤد  ق م 

 الفرع الثالث: االتجاه الحديث عن أخطاء القاضي شخصيا

سم القب،ي  تيعر  د    ؤم قؤ عط   ريقع  مثنبو   برد   ظ فيد  د ق دب اند   دد  ؤ قل دب     
عددددل ا القب،دددي ققدددؤ د   نددد   يتلددد   صدددؤ  نددد  سعددد ؤ ع انعبيددد  د  لددد  قدددبم عدددبرج ال ظ فددد   

 ددد  ل   القب،ددي هددي ثبعيدد  ع قي،ددى نصدد ص  ا،دد   د  نلددب  ددب  رد نددي الددددي ر    نلددب  ددب 
 دم  149د   هقدذا نبل دبدة  (2) يصؤ ع  قبة القبن م ا دبدي ا ؤلى للق،بو د   ؤ ان م معدر 

ع ل يد  د يقرر :ع القب،ي  د  ؤ م بة ال نلس ا ؤلى للق،بو ؤم ق ف   ؤ ب د   1996ددي ر 
ال  ال دددد  :ع ددددد  ي  150 ددددب ا  ددددقبؤ ال نصدددد ص ؤل لددددب نددددي القدددبن مع د   ي،دددد ب ال ددددبدة 

،ددبن  سلددى ال ددبدة باالقددبن م ال يقب،ددي  ددم مإل يتدددب د م  مإل ان ددراب  صدددر  ددم القب،دديع ع
ال ي، م القبن م ا دبدي للق،دبو يدنص ؤلدى  دب  لدي :ع    11-04 م القبن م الت، إل  31

    س  ؤدددم عطدددد  ال ددددريعط عبل لندددد  د     ي  دددؤ القب،ددددي  ددددد  ل   عطادددد   قددد م القب،ددددي  ددددد
 ع اليي ي بردلب الد ل  ،د ع  ال عصي ال ريعط عبل لن  د س  ؤم طر   دؤ   الرن

   فلة  م ال بدة مم دؤ   ال د  ل   عدعب  ب  ريقع  الق،بة  م معطبو د م در  ندردة  دم    
مإل رعددبط عبل ظ فددد  يرندددط داا دددب ،ددد الد لددد  د    فلدددة قدددذلا مم ال  ددرع مراد الي ددددط ندددي  دددب ت 
العطدد    ؤدددة ؤصددرهب نددي  ددب ت ،دد ق  ق ددب قددبم ال ددبؤ نددي دؤدد   ال عبصدد   د  لقددي ييريددب 

 ريقعلددددب ال  ظددددب داعددددؤ  ظ فيدددد   ددددد  ل ي  ال عصدددد   د مم ييدددددة عطددددبعط  ددددم ا عطددددبو اليددددي 
الندب   ياد   ت  د  ق نلب  نفصل  ؤم ال رن  د    ق م عدذلا س دب  م عطد  ال  ظدب ؤ ددإل 

                                                                                                            
                                                           

 33النر دة الرد    رؤة :  ال ي، م ؤبن م اانراوات النزاا  د د 3033نعرا ر  31ال  رخ ني  32-11األمر رقم :   (1)
 03/3033/ 31  رع  ني 

 .55د ص  مرجع سابقالا ثي عم  ل   د   (2)
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د  ا  ددب  ندد  علدده  دددا قع ددرا  ددم الندددب  د   ددث يددة سلاددبو  سنقددبر التدالدد    مصددعل ال  ددرع  قدد ة 
   (1)ند ة د  ل   القب،ي ؤلى العط  ال

 دعو  التعويض عن الخطأ القضائي الطبيعة القانونية ل :المطمب الثاني

 (2):ع  يريب ؤم الالط الق،باي يت  ض  م الد ل  ...ع 1996 م ددي ر  49ينص ال بدة 

  ؤل دد  لقددؤ  ي،ددرر  ددم  قددة سداندد   لاددى د صددرح ععراويدد  عتددد رنددط الي ددبس سؤددبدة النظددر د   
ال  ؤددت عدد ؤ  يبعتدد  نزاا دد  د انيلددت عصددد ر م ددر عددب   ندد   قددذلا لقددؤ  ي،ددرر  ددم ال ددعس

لل يبعتد  م  ع قدة عدبلعراوة د مم  رندط دؤد   يتد  ض لنعدر ال،درر ال يريدب ؤدم  قدة ااداند  م  
ؤددم ال ددعس ال  ؤددت   قددبم ؤددد ال دد  عدد  ،ددررا ثبعيددب    ي  ددزا    قددط هددذا اليتدد  ض ؤلددى ؤددبي  

 (3)د ال يدعع م ني دؤ   اليت  ضالد ل  اليي   قنلب سؤب   دؤ   الرن ع ،

 ؤل   دد ب نيتدرض ندي هدذا ال طلدب سلدى مددبس اليتد  ض ؤدم  قدة ااداند  ال لادى ندرع م ؤ  
 ثة سلى ال عس ال  ؤت الا ر ال عرر الفرع الثبني

 و الحبس المؤقت غير المبررالفرع األول : أساس التعويض عن حكم اإلدانة الممغى 

عبم ،    ا ؤ بؤ النزاا   الق،با   ل  ال   ني طلدب اليتد  ض  يع م لنب   ب دع  درادي    
ؤم ا ،رار اليي ل قت ع  د او  دم ندراو  قدة ااداند  ال لادى م  ندراو ال دعس ال  ؤدت  م در 

 مم هذا ال     دإل عنب سلى الع ث ؤم  ترن  مدبس هذا اليت  ض.

ال ددب اة م دبة ا ؤعدبو التب د   ؤل   د ب نيطر  سلى ال دد  ل   ؤلدى مددبس ااعد ؤ ع عددم     
ندددي  قدددة اادانددد  ال لادددى م   ثدددة سلدددى ال دددد  ل   ؤلدددى مددددبس العطددد  ندددي ال دددعس ال  ؤدددت الا دددر 

 ال عرر : 

 

 

                                                                                                            
                                                           

 .326، ص  3033،  د دار القيبب ال د ث د القبهرة نطاق و أحكام مسؤولية الدولةدت د الد د ؤلي د    (1)

 .3006،  41الجريدة الرسمية عدد  3006انوفمبر 33المؤرخ في  06/37القانون رقم المعدل و المتمم بموجب 1996دستور    (2)

  د  .ا.ج . 1 قرر 531د  قذا ة  2ب مكرر 137م   (3)
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 نااةأوال : المسااؤولية عمااى أساااس اإلخااالل بمباادأ المساااواة أمااام األعباااء العامااة فااي حكاام اإلدا
 الممغى

سم مدبس ال د  ل   ؤم  قة عدبط    عتدد سندراو الي دبس سؤدبدة النظدر د لد س عطد  د سذ      
  قم الق ؤ مم القب،ي اعط     ب يعراي  )،    العط  الق،باي( سن ب يت د ي د ددب ؤلدى مدلد  

  اؤت   ند دة د سذم ن دبس ال د  ل   هنب ه  ااع ؤ ع عدم ال دب اة م بة ا ؤعبو التب    

يي يدين ب لفقرة التدال  ا ني بؤ     طعقب للذا ا ددبس ندبم ال ني دط  قلدب ع،د بم الدد ر ال
 . (1)ال دم ل رن  الق،بو

 ثانيا : المسؤولية عمى أساس الخطأ عن الحبس المؤقت غير المبرر
 قددة ال  ددرع النزااددرإل ال ددد  ل   ؤددم ال ددعس ال  ؤددت م ددر ال عددرر د ؤلددى مدددبس عطدد  ؤددبض    

ذإل م دع ال يلة ال عس ال  ؤت د م  سعقبا  ن د  عدبلرمة  دم ذلدا ندبم دؤد   الرند ع لدة الي ق   ال
   (2)يقرر س  ،د  بهدإل الز ر   ؤلى ال عص د   الن   يدعب ني هذا ال عس

     دية ذلدا س دب ؤلدى مدددبس ي ر دا الددؤ   الت    د  ،دد  ؤلددى مددبس نن يدي ال  دب   القبذعدد
 عددبتد م  ع ادددط  رنددط دؤدد   اليتدد  ض  عب ددرة م ددبة الق،ددبو م   ددلبدة الددز ر طعقددب لقددبن م التق

 . (3)اادارإل ؤلى مدبس العط  ال عصي
 

 الجية المختصة بنظر دعو  التعويض  :الفرع الثاني
 ية رنط دؤد   اليتد  ض  دم طدرب ،د    الالدط الق،دباي م دبة النلد  ال عيصد  عدبلنظر       

ني طلعدبت اليتد  ض   هدي لنند  اليتد  ض : ين د  ؤلدى  ددي   ال  ق د  التل دب د ال يق ند   دم 
الدرا س ا  ؤ لل  ق د  التل دب م    ثل د  را ددب د ؤب،دد  م  قدة لدد  نفدس ال  ق د  عدرند  رادد س 

دي دددبر د مؤ،دددبو   ث ثددد  مؤ،دددبو ا ي دددبط  م  دددديع ب ا ؤ،دددبو    مرنددد  م  راددد س ؤددددة م
 .(4)ا صل  م ؤند  د ث  بنط

 
                                                                                                            

                                                           
 .322د  رنط دبع  د ص  مسعود شييوب  (1)
 د  . س . ج . 3د ب  1مكرر 131م   (2)

 .335 رنط دبع  د ص  ،لحسن بن الشيخ اث ممويا  (3)

  . س . ج .،  3 مكرر 131م   (4)
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نددي نلددد  ؤلن دد  د   للنندد  طددبعط نلدد   بيني ددط اللنندد  نددي مرندد  ال  دد رة   يصدددر ؤرارايلدد    
 137الينف ذ     هذا طعقب لل دبدة  ة  يقعؤ مإل طر  الطتم   للب الق   بؤ،با    دن   د   ؤرارايل

( م ددلر  ددم صدد ر رة ؤددرار 06د   مم  ددية رنددط هددذ  الدددؤ   نددي انددؤ    يتددد  دددي  ) 3 قددرر 
القب،دددي عدددب   نددد  لل يبعتددد  م  عدددبلعراوة نلبا دددب د    ندددب مم يي،ددد م ال ؤدددباط   ع بندددبت معدددر  

  ؤلددى العصدد ص ددد بع  د(1) ددددهب القددبن م د ؤلددى اثددر ذلددا يقدد ة اللنندد  عبلي ق قددبت ال ز دد 
 ال دؤي    تيعر اعيصبص اللنن  عبلنظر ني طلعبت اليت  ض ،د الد ل  اديثنبوا ؤم

 
 ددم ؤددبن م اانددراوات ال دن دد  دددبعقب اليددي ؤدددلت عبل ددبدة  07القبؤدددة التب دد  ال ددذق رة نددي ال ددبدة 

اادار دد   ت ا عيصدبص  تدد د لل  ق د لد دم ؤدبن م اانددراوات ال دن د    اادار د  اليددي نت 800
قل ب قبنت الد ل  طرنب ني ؤ،    ب د   يطع قب لذلا صدر ؤدرار الارند  اادار د  ل نلدس ؤ،دبو 

د ؤ،دددت عتددددة ا عيصدددبص النددد ؤي طعقدددب  3042يعدددت رؤدددة  2005  ن ددد   15النزاادددر عيدددبر   
د سذ مم الددؤب   الق،ددبا   الرا  د  سلدى طلدب اليتدد  ض  1 قدرر 137 قدرر د    137لل دبدي م 
 .(2)عس ال  ؤت م ر ال عرر د سن ب  م اعيصبص لنن  ؤلى  دي   ال  ق   التل بؤم ال 

يقدة ال دؤي )ا.م( د عددؤ   م دبة الارند  اادار د   31/05/2004عيبر    :   ثبؤ ؤلى ذلا   
ي ند  سلدى  14/04/2004الثبلث  ل نلس ؤ،بو النزاار ،دد  زارة التددؤ د ذقدر ن د  اند  عيدبر   

   ر ع ن  ي  د     ي نرادت  م انؤ سعراة صفق    سؤدا
،با   اليي ؤد ي  سلدى  ق دؤ القي القعض ؤل    م طرب ال،عط   الق 17/04/2004  عيبر   

الن ل ر   لد    ق   ي نرادت د  عتد ا يصبؤ ع ق ؤ الن ل ر   لد    ق د   دلا ة الت دد يدة 
 الي قد  م ؤدة  ن د م ر عبلقعض ،د  ن طل  صرا  .

اصددددر ؤب،دددي الي ق ددد  لدددد    ق ددد   دددلا ة الت دددد م دددر عدددبلقعض د س  انددد   24/10/1987ندددي 
الق،دددد   سلددددى   ق دددد  النددددنل اليددددي مصدددددرت  ق ددددب م بع ددددب نددددي اصدددددر عتددددد ذلددددا م ددددر عإ بلدددد  

 القب،ي عإداني  عنن     ا عد م رص د  ط مرا    بل   نبنذة. 18/10/1988
  

                                                                                                            
                                                           

  . س . ج .،  2 مكرر 131م    (1)

د دار  3د قيبب ا  ؤ د ال د  ل   ؤلى مدبس العط  د ط دروس في المسؤولية اإلداريةد  ل دم عم ال    اث  ل  ب   (2)
 .335د ص  3006العلد ن   د النزاار د 
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نرنددط  تبر،دد  ،ددد  نصدددر  قددة عددرنض ال تر،دد     26/10/1989علدده ال قددة لل دددؤي نددي 
 ، .عتد ا ديانبب الاي  نلس ؤ،بو ؤدنط ن  ال قة ال دي نب  ط ؤع ؤ ال تبر 

 15/04/200للدذا يتدرض للقدعض ندي  26/10/1989  اند  لدة  قدم ؤدب   عد  ر عدبلقعض ندي 
  مم ؤب،ي الي ق   لة    ر عبلقب ؤم الع ث   ان  يترض  دم ندراو ذلدا لل دعس  دم طدرب 
ال،ددعط   الق،ددبا     نظددرا لقدد م الق،دد   ييتلدد  عطلددب اليتدد  ض ؤددم ال ددعس ال  ؤددت الددذإل يددة 

ؤب،دي الي ق د    لقد م ال دعس ال  ؤدت الا در  عدرر ندبم الارند   ع  نب م ر القعض صدر ؤدم
 دددم  1 قدددرر 137 قدددرر    137اادار ددد  صدددر ت عتددددة ا عيصدددبص النددد ؤي طعقدددب لل دددبدي م 

    (1)) .س.ج(.
 

 اآلثار المترتبة عمى قرار لجنة التعويض  :الفرع الثالث

  :ؤرار لنن  اليت  ض  ي  ؤ م ر م س ب القع ؤ م  الرنض

 بلدد  رنددض اليتدد  ض  ي  ددؤ ال دددؤي ال صددبرب س  سذا ؤددررت اللنندد  سؤفبادد  نزا ددب م  نددي     
 قدرر  قد م اليتد  ض ؤلدى ؤدبي   137قل ب  نلب د م ب ني  بل  ؤع ؤ اليتد  ض   طعقدب لل دبدة 

دإل هد  دط ا  يفددبظ ع قلددب ندي الرندد ع ؤلدى ال ددعص ال علدده عدد و الن دد  د م   ددب(2)عز ند  الد لدد 
 (3)الذإل يدعب ني ال عس ال  ؤت م  اادان  الز ر د   الن   

   تيعددر اعيصددبص اللنندد  عبلفصددؤ نددي طلعددبت اليتدد  ض ال رن ؤدد  ،ددد الد لدد  )  ثلدد  نددي     
 م ؤدبن م  07ال ق ؤ الق،باي للعز ن  التب  ( د اديثنبوا  م القبؤدة التب   ال ذق رة ني ال بدة 

 ق د  اادار د  قل دب قبندت الد لد  طرندب ندي اانراوات ال دن   اليدي نتلدت ا عيصدبص  تد د لل 
 .(4)ؤ،    ب

                                                                                                            
                                                           

 .3002د النزاار د  قضية ك. أ ضد وزارة العدل،  ؤرار م ر  ن  ر   (1)

 . ق. إ . ج،  2،ف  قرر  315ة    (2)

 . ق. إ . ج،  1  قرر 313ة    (3)

 .336د ص  مرجع سابق ،ل دم عم ال    اث  ل  ب   (4)
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إن تقرير مسؤولية الدول عن الخطأ القضائي ، يدعم مكانة القضاة ، ومركزز هازاز الادالزة      
لتقميزل مزن طخطائزه ا عمز  و ذلك بااللتفاف إليه و توفير هميع المسزائل الماديزة و البيزرية القزادرة

 القانون.و التي تهال مسؤولية الدولة عن طعمالاا القضائية هي الحافز المؤثر إلقرار سيادة 

هزززذل المسزززؤولية التزززي هزززي هززززس مزززن مسزززؤولية السزززمطة الاامزززة ، و التزززي عبزززر عنازززا حكزززم       
BLANCO 3:95  بأناززا > يليسززت عامززة و ال مطمقززة ، و لاززا قواعززدها الخافززة التززي تختمززف

 بحسب حاهات المرفق ، و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و حقوق األفرادي 

سؤولية عن الخطأ القضائي قد طفبح طمر مسمما به فزي الوقزت الحاضزر فإذا كان تقرير الم     
و طن عززدم المسززؤولية قززد ولزز  إلزز   يززر رهاززة ، فززان هززذل المسززؤولية يظززل مززداها محززدود ، طبقززا 

الميززار إليززه طعززالل ، ووفقززا العتبززارات حهيززة BLANCOلالعتبززارات الاامززة التززي هززاس باززا حكززم 
 القضائية . األحكام التي تتميز باا القرارات

و ياتبززر الخطزززأ القضززائي مزززن طفززاب فزززور الخطززأ لمزززا لززه مزززن مسززاس بحريزززة األفزززراد و       
مساواتام فقد يدان يخص بهريمة لم يقترفاا ، و نظرا لادم وهود طدلة كافية لمتدليل عمز  براستزه 
ت طو طي سبب طخر ، فانه يزؤدي بزه إلز  طن يقضزي عمزرل مقيزد الحريزة ، و قزد يحزبس حبسزا مؤقز

سزباب مناززا الكتمزال التحقيززق طو يزيس مززن هزذا القبيززل ، لزذا حززذا الميزرع الفرنسززي إلز  إفززدار أل
المتضزززمن قزززانون اإلهزززراسات الهزائيزززة  97;3- 79 – 39المزززؤرخ فزززي  865 -97القزززانون رقزززم 

 الذب يقرر مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت و ياترف بيرعية تاويض المتضررين.

فيمززا يتامززق بالمسززؤولية اليخفززية لمقضززاة ، فقززد ثبززت عمميززا عززدم فااليززة  طمززا فززي الهزائززر      
مززززن ق. إ . م ،  ;43الزززز   ايززززة  436دعززززوم المخافززززمة المنفززززوص عمياززززا فززززي المززززواد رقززززم 

المزؤرخ  ;7 -:7الممغز  و ذلزك لتاقيزد إهراساتازا و تهزدر اإليزارة إلز  إن القزانون الهديزد رقزم > 
ون اإلهراسات المدنية و اإلداريزة فمزم يتطزرق لازذل األخيزرة المتضمن قان :477فبراير  – ;4في 

 ، كما انه هاس بأحكام هديدة فيما يتامق بتنفيذ طحكام الهاات القضائية اإلدارية.
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 وقد توفمنا إل  النتائج التالية >

بالنسزززبة لتقريزززر مسزززؤولية الدولزززة عزززن الخطزززأ القضزززائي المنيزززأ بموهزززب القزززانون رقزززم >  طمزززا -3
المتضزززمن تازززديل قزززانون اإلهزززراسات الهزائيزززة ،  4733فبرايزززر  45فزززي المزززؤرخ  33-74

 قرر الاديد من الضمانات ،
 (3مكرر 753مكرر و 753كتحديد إهراسات التاويض عن الخطأ القضائي )م     -4

ق.إ.ج( ، و نفزززه عمززز   345كفرضزززه تسزززبيب طوامزززر اإليزززداع بزززالحبس المؤقزززت )م   -5
 ق.إ.ج( ، 93هواز تنحية قاضي التحقيق )م

طما فيما يتامق بآهال رفع دعوم تاويض ، فانه يقال عناا قفزيرة هزدا ، ممزا يهازل   -6
الدعاوم التي ترفع خارج نطاق هذل المواعيد عرضة لمرفض ، وبالتالي التضزييق مزن 

 نطاق القضائي من مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ، 
، إبتزداسا مزن التزاري  األهل القانوني و المقرر لرفع دعوم التاويض قدر بستة طيزار  -7

، )ق.  6مكزرر  359الذي يفبح قرار القاضزي باألوهزه لممتابازة طو البزراسة ناائيزا م 
 ط. ج(.

إن طبيازة مسززؤولية الدولزة عززن الخطززأ القضزائي هززي المسززؤولية المدنيزة لمدولززة و ذلززك  -8
لتاويض األضرار التي يرتكباا القضاة آو مرفق القضاس ، وتندرج هذل المسزؤولية فزي 

طزززاق القزززانون اإلداري الزززذي يحكزززم عالقزززات األفزززراد بالدولزززة حينمزززا تتفزززرف بفزززفتاا ن
 ذات سيادة و سمطة.

تفزززززبح الدولزززززة مسزززززؤولية عزززززن طخطزززززاس القضزززززاس فزززززي حزززززاالت اسزززززتثنائية و محفزززززورة  -9
بنفززوص قانونيزززة ، وهزززو مزززا يابزززر تضزززييقا لنطززاق مسزززؤولية الدولزززة ، حيزززث هزززاس فزززي 

إفزززدار حكزززم هنزززائي باإلدانزززة ، و حالزززة التيزززريع عمززز  سزززبيل الحفزززر و هزززي حالزززة 
الحبس المؤقت  ير المبرر ، و حالة ارتكاب القاضي لخطزأ يخفزي مزرتبط بالمانزة 
، و كذلك تترتب مسؤولية الدولة عن األخطاس التي يرتكبازا ضزباط اليزرطة القضزائية 
 طثناس طدائام لاممام باعتبارهم ممثمين لمسمطات الاامة في حدود وظيفتام و ففتام.
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ا طثززار مززن اززإن عالقززة الدولززة بالسززمطة القضززائية ، مززن ناحيززة المسززؤولية قززد تولززد عن -:
بيناززا إرسززاس نظززام قززانوني يحكززم مسززؤولية الدولززة عززن األضززرار التززي تسززبباا األخطززاس 

لفزالح الازام و ضزمان حقزوق القضائية المنسوبة لمرفق القضاس و ذلزك لمتوفيزق بزين ا
 يض يثقل كاهل خزينة الدولة.و استبااد فكرة ان التاو  األفراد

تطبزق فزي قواعزد المسزؤولية اإلداريزة فزي  الزب األحيزان فزي هزذا النزوع مزن المنازعززات   -;
حيززث يناقززد االختفززاص بنظززر النزززاع لمقاضززي اإلداري او القاضززي الاززادي ، و ذلززك 
حسززب مززا إذا كززان الخطززأ مرفقززي طو يخفززي طو فززادر عززن هاززة القضززاس الاززادي و 

 و كان الخطأ متفل بالوظيفة طو منففل عناا.القضاس اإلداري ط
و  8;;3إن مبزززدط التازززويض عزززن الخطزززأ القضزززائي تزززم الزززنص عميزززه فزززي دسزززتور  -37

 74-33بالتززالي فاززو عبززارة عززن اعتنززاق الميززرع هززذا المبززدط ، وبفززدور قززانون رقززم > 
مكززرر الزز   359الزذي طضززاف مززواد هديززدة عمز  قززانون اإلهززراسات الهزائيززة مزن بيناززا 

التزززي هزززاست تحزززت عنزززوان التازززويض عزززن الحزززبس المؤقزززت بتازززويض  36مكزززرر 359
الز   753المتضرر من خزينة الدولزة ، و بالنسزبة لمحكزم الهنزائي الفزادر باإلدانزة م 

 .3مكرر 753

إن الميززرع الهزائززري يبززدو انززه يحززاول مواكبززة التطززور الززذي وفززل إليززه الميززرع الفرنسززي تقريززر 
مقاضي ، حيث تم إلغاس نظام المخافزمة ، و طفزبح يقزيم مسؤولية الدولة عن الخطأ اليخفي ل

مسؤوليتام عن الخطأ اليخفي ، كما فرق بين الخطأ اليخفي الزذي يترتزب مسزؤوليتام و بزين 
 الخطأ اليخفي المرتبط بالمانة الذي تسال عنه الدولة. 
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يكزون إلز  حزد مزا قزد فزتح  –بزالر م مزن االسزتنتاهات التزي طوردناهزا  –الميزرع طن  و نختم بحثنا 
باب المسؤولية عن فئة من األعمال القضائية ، تازد المهزال الواسزع لنيزوس األخطزاس و إن تقريزر 
المسززؤولية عززن الخطززأ القضززائي قززد طفززبح طمززرا مسززمما بززه فززي الوقززت الحاضززر و إن زمززن عززدم 

 المسؤولية قد ول  إل   ير رهاة ، ومنه نضع باض االقتراحات > 

رورة دراسة المسؤولية اليخفية لمقاضي و االهتمام باذا الموضوع ، ومنه نقترح ان يقزوم ض -3
المهزال المفتزوح و  زامض و  تزرك مسزؤولية القاضزي بزدل تثيزرالميرع بتحديزد األخطزاس التزي 

ضززرورة تنظيماززا عوضززا تركاززا مباثززرة بززين القززوانين فززي كززل مززن قززانون اإلهززراسات الهزائيززة و 
 لمقضاس و قانون الاقوبات. القانون األساسي

عمززز  الميزززرع دراسزززة مسزززالة مزززدم تناسزززب التازززويض عزززن الخطزززأ القضزززائي، و تغطيزززة هميزززع  -4
 األضرار التي يتارض لاا طالب التاويض.

دراسززة طعمزززال الضززبطية القضزززائية و مززدم تأثيرهزززا عمزز  مرفزززق القضززاس ، وعمززز  مبززدط قناعزززة  -5
مكمفزين بالتحريزات و التحقيزق فزي الهزرائم القاضي باعتبار طن ضباط اليزرطة القضزائية هزم ال

 ، و بالتالي احتمال وقوع القاضي في الخطأ.
إنياس فندوق لتاويض ضحايا الخطأ القضائي ، بحيث يمول هذا الفزندوق مزن مسزاهمات  -6

المتقاضزززين طنفسزززام ، باسزززتحداث رسزززم رمززززي يمحزززق برسزززوم رفزززع الزززدعاوم ، طو رسزززوم تنفيزززذ 
دوق كزذلك مزن المبزالل المحكزوم بازا ن اثزر رفزع دعزوم الرهزوع األحكام ، كما يمول هذا الفن

مزززن الدولزززة ضزززد يزززاهدي الززززور ، و المبمغزززين سزززيس النيزززة ، و رهزززال القضزززاس الزززذين يثبزززت 
 ارتكابام ألخطاس ال تغتفر.
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 أوال : القوانين

 اتيرالدس - أ

 قالمواف 6161رجب  82( ، إعالن مؤرخ في 6331نوفمبر  82)استفتاء  1991دستور  - 1
نوفمبر  82الموافق ل:  6161رجب  61، يتعمق بنتائج االستفتاء عام  6331ديسمبر  6ل  

  13، تعديل الدستور ، الجريدة الرسمية ، عدد  6331

أفريل  02المؤرخ في  20/20المعدل و المتمم بموجب القانون رقم :  6991دستور  - 2
المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  0220،  02الجريدة الرسمية الجزائرية عدد   0220

المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية الجزائرية  0225نوفمبر  02المؤرخ في  25/06
 .0225، سنة  30، عدد 

  نين العضوية:القوا –ب 

، المتضمن القانون  0222سبتمبر  23المؤرخ في:  66-40رقم: عضوي قانون  .0
 .0222،  24األساسي لمقضاء ، الجريدة الرسمية ، عدد 

يوليو  03الموافق ل:  0200شعبان  02المؤرخ في  61-66 :قانون عضوي رقم. 0   
الموافق  0206صفر  22المؤرخ في  46- 99، يعدل و يتمم القانون العضوي رقم :  0200
المتعمق باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو وعممو ، الجريدة الرسمية  0665مايو  02ل : 
 .0200،  20عدد 

 : تشريعيةالالقوانين  –ج 

، المتضمن قانون اإلجراءات  0633جوان  25المؤرخ في :  022-33األمر رقم :  .0
 .0633،  24،عدد  المدنية ، الجريدة الرسمية الجزائرية
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،  0220جويمية  03الموافق ل :  0200مؤرخ في ربيع الثاني  49-46قانون رقم :  .0
، و المتضمن قانون  0633يونيو  25المؤرخ في  022-33 ،يعدل و يتمم األمر رقم 

 .0220،  02اإلجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، عدد 
 و المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 0225-20-02المؤرخ في : 49/49قانون رقم :  .0

 .0225،  00اإلدارية ، الجريدة الرسمية ، عدد 
، المتضمن قانون اإلجراءات  0200فبراير  00المؤرخ في  42-66قانون رقم :  .2

 .0200،  00الجزائية ، الجريدة الرسمية ، عدد 
 0202فبراير  2، الموافق ل :  0202المؤرخ في ربيع الثاني  46-60قانون رقم :  .2

و المتضمن قانون  0633يونيو-25المؤرخ في : 023-33يعدل و يتمم األمر رقم : 
 .0202،  24العقوبات ، الجريدة الرسمية ، عدد 

المتعمق  0665-22-02الموافق ل : 0206صفر  6المؤرخ في  42-99: قانون رقم .3
 .0665،  04، الجريدة الرسمية ، عدد  بالمحاكم اإلدارية

 النصوص التنظيمية:  -د 
، المعدل لممرسوم 0222جويمية  23المؤرخ في : 052-0222رقم :  المرسوم التنفيذي .4

: المتعمق بتنظيم المعيد الوطني  0662ماي  06المؤرخ في :  006-62التنفيذي رقم : 
 .0222،  20لمقضاء و سيره و حقوق الطمبة وواجباتيم ، الجريدة لرسمية ، عدد 

تنظيم مينة المحضر ، يتضمن  0223فبراير  02مؤرخ في  41-41قانون رقم :  .5
 .0223،  02القضائي ، الجريدة الرسمية عدد 

 

 

 

 ثانيا : الكتب بالعربية و الفرنسية
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 : المغة العربية – 6

 الكتب المتخصصة   –أ 

إبررراىيم محمررد عمرري، االتجاىررات الحديثررة فرري مسررؤولية الدولررة عررن الخطرر  القضررائي ، دار  .01
 2001النيضة العربية ، القاىرة ، 

، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز انجرق و بيروخ خالرد ،ديروان المطبوعرات احمد محيو  .02
 2003، الجزائر ،  5الجامعية ،ط

،  2الغررروثي برررن ثمجرررة ، القرررانون القضرررائي الجزائرررري ، ديررروان المطبوعرررات الجامعيرررة ، ط .03
 .2000الجزائر ، 

ر القررانون برردر خرران عبررد الحكرريم إبررراىيم ، معررايير تعريرري العمررل القضررائي مررن وجيررة نظرر .04
 .1999العام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

بوبشير محمد محند أمقران ، النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  .40
 .2003، الجزائر ،  3ط

ىشرررررام إبرررررراىيم السرررررعيد ، المسرررررؤولية المدنيرررررة لمعررررراوني القضررررراء ، دار قبررررراء ، القررررراىرة ،  .06
1998. 

مفيرروم العمررل القضررائي فرري ضرروء الفقررو و أحكررام القضرراء ، مؤسسررة شررباب ىشررام خالررد ،  .07
 .1990الجامعية ، اإلسكندرية ، 

حسين فريجرة ، مسرؤولية الدولرة عرن أعمرال السرمطة القضرائية ، درايرة مقارنرة فري القرانون  .08
الفرنسررررري و المصرررررري و الجزائرررررري، المطبعرررررة الجزائريرررررة لممجرررررالت و الجرائرررررد ، بوزريعرررررة  

 .1993الجزائر ، 
 .2009عمار بوضياي ، التنظيم القضائي الجزائري ، دار الريحانة ، الجزائر ،  .09
عمار بوضياي ، القضاء اإلداري الجزائري، معدل طبقا لإلجرراءات المدنيرة و اإلداريرة ،  .10

 .2008، دار ىومة ، الجزائر،  2ط
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الجررامعي ، عمرري عرروخ حسررن ، ردود مخاصررمة أعضرراء الييئررات القضررائية ، دار الفكررر  .11
 .1999،  2اإلسكندرية ، ط

 .2006لحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي الجزائري ، دار ىومة ، الجزائر ،  .12
لحسن الشيخ اث ممويا ، دروس في المسؤولية اإلدارية ، الكتاب األول ، المسؤولية عمر   .13

 .2008الخط  ، الدار الخمدونية ، الجزائر ،  أساس
لدولرررة عرررن التعرررويخ عرررن أخطررراء القضررراء ، دار الفكرررر محمرررد رضرررا النمرررر ، مسرررؤولية ا .14

 .2011الجامعي ، اإلسكندرية ، 

، مبررردأ المسررراواة أمرررام األعبررراء العامرررة ك سررراس لممسرررؤولية اإلداريرررة   لايروجررردي ثابرررت  رررب .15

 .1988منشاة المعاري ، اإلسكندرية ، 
زائررررر ، ، الج 1حمرررزة عبررررد الوىرررراب ، النظررررام القررررانوني لمحرررربس المؤقررررت ، دار ىومررررة ، ط .16

2006. 
محمرررد الصرررغير بعمررري ، الوسررريط فررري المنازعرررات اإلداريرررة ، دار العمررروم لمنشرررر ، عنابرررة ،  .17

2009. 

 الكتب العامة –ب 

، بيروت ،  4احمد أبو الوفاء ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، ط .01
1989. 

 جزاء،بيروت، )د.ت(. 5، 2جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، دار العمم لمجميع،ط .02
 .1991جالل ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية ، بيروت ،  .03
حسررن صرررادق المرصرررفاوي، أصرررول اإلجرررراءات الجنائيرررة ، منشررر ة المعررراري ، اإلسررركندرية      .04

1996 . 
حمرررادة محمرررد شرررطا، تطرررور وظيفرررة الدولرررة )نظريرررة المرافرررق العامرررة(، ديررروان المطبوعرررات  .05

 .1984الجامعية،الجزائر، 
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طررراىري حسرررين ، الررروجيز فرررري شررررح قرررانون اإلجررررراءات الجزائيرررة ، دار الخمدونيرررة لمنشررررر  .06
 .2014والتوزيع ، 

عمر خوري ، شرح قرانون اإلجرراءات الجزائيرة ، ديروان المطبوعرات الجامعيرة ، الجزائرر ،  .07
2010. 

م، الجررزء الجنررائي(، ديرروان عبررد اس سررميمان، شرررح قررانون العقوبررات الجزائررري )القسررم العررا .08
 1998،الجزائر، 2المطبوعات الجامعية، ج 

عزري عز الدين ، األعمال اإلدارية و منازعاتيا ، مخبرر االجتيراد القضرائي و أثرره عمر   .09
 .2010حركة التشريع ، بسكرة ، 

، نظريرة االلترزام  2عبد الرزاق احمد السنيوري ، الوسيط فري شررح القرانون المردني، الجرزء .10
 .2004و عام لإلثبات ، أثار االلتزام ، منشاة المعاري ، اإلسكندرية ، بوج

عمررررار عوابرررردي ، األسررررراس القررررانوني لمسررررؤولية اإلدارة عرررررن أعمررررال موظفييررررا ، الشرررررركة  .11
 .1982الوطنية لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

سرررررميمان محمرررررد الطمررررراوي ، دروس فررررري القضررررراء اإلداري )دراسرررررة مقارنرررررة( ، دار الفكرررررر  .12
 .1976عربي، القاىرة ، ال

سميمان عبد المرنعم ، النظريرة العامرة لقرانون العقوبرات ، الردار الجامعيرة الجديردة لمنشرر ،  .13
 .2000اإلسكندرية ، 

محمرررد فرررؤاد عبرررد الباسرررط ، أعمرررال السرررمطة اإلداريرررة ، دار الفكرررر العربررري ، اإلسررركندرية ،  .14
1989. 

ئية الجزائري ، ديوان المطبوعات محمد صبحي محمد نجم ، شرح قانون اإلجراءات الجزا .15
 .1998الجامعية ، )د.ب( ، 
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1997. 

انون القضررررراء اإلداري، دار النيضرررررة العربيرررررة، القررررراىرة، محمرررررد محمرررررد عبرررررد المطيررررري، قررررر .23
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نبيرررل إسرررماعيل عمرررر ، الوسررريط فررري الطعرررن بالتمررراس إعرررادة النظرررر فررري المرررواد المدنيرررة و  .25
 .2004الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية ،  التجارية ، دار الجامعة

 .1987وجدي ر ب فيمي ، مبادئ القضاء المدني ، دار الفكر العربي ، اإلسكندرية ،  .26
يوسررري دالنررردة ، قرررانون اإلجرررراءات الجزائيرررة ، دار ىومرررة لمنشرررر و الطباعرررة ، الجزائرررر ،  .27
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7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـ
3 غشت  سنة   غشت  سنة  2011 م م

ثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــويثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

1 - تـــــعــــــد الـــــفــــــقـــــرة األخــــــيـــــرة مـن اJـــــواد 9 و10 و11
الــــواردة فـي اJـــادة 2 مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويt مــــوضـــوع
اإلخــطــارt مــطــابـقــة لــلــدسـتــور شــريــطـة مــراعــاة الــتــحـفظ

tثار سابقاJا

2 - تـــعـــد اJــادة 41 مـــكــرر 5 الـــواردة في اJــادة 9 من
الــقـانــون الـعـضــوي مـوضــوع اإلخـطـار مــطـابــقـة لـلــدسـتـور

tثار سابقاJشريطة مراعاة التحفظ ا

3 - تـعد الـفـقرة األخـيـرة من اJادة 17 مـكرر الواردة
في اJـادة 5 من الـقـانـون الـعـضــوي مـوضـوع اإلخـطـار غـيـر

tمطابقة للدستور

4 - تــعــد كــلــمـة "وجــوبــاوجــوبــا" الــتي تــضــمــنــتــهــا اJــادة 39
الواردة في اJادة 8 وعبارة "يتـعX عليهيتـعX عليه" التي تـضمنتها
اJـــــادة 41 مــــــكــــــرر 1 الــــــواردة فـي اJـــــادة 9 مـن الــــــقــــــانــــــون
tلــلـدسـتـور Xغـيــر مـطـابــقـتـ tالـعـضــوي مـوضـوع اإلخــطـار

وتعاد صياغة اJادتX اJذكورتX أعاله كاآلتي :

"اJـادة "اJـادة 39 :  : يـعـX �ـثـلـو كل وزارة الـذين يـحـضـرون
جـلـسـات اجلـمـعــيـة الـعـامـة والـلـجـنــة الـدائـمـة في الـقـضـايـا
الــتـابــعـة لـقــطـاعـاتــهمt من بـX أصــحـاب الــوظـائف الـعــلـيـا

برتبة مدير إدارة مركزية على األقل".

"اJــادة "اJــادة 41 مـــكــرر  مـــكــرر 1 : : يـــحــدد رئـــيـس مـــجــلـس الـــدولــة
Xعـني الذي يعJشـروع ويخطر الـوزير اJتـاريخ دراسة ا
من ينوب عنه حلضـور أشغال مجلس الـدولة وفقا ألحكام

اJادة 39 أعاله". 

ثـالثا : ثـالثا : تـعد باقي أحـكام القـانون العـضوي t موضوع
tاإلخطار مطابقة للدستور

tــطــابـقــة لــلــدســتـورJرابــعــا :رابــعــا : تــعــتــبــر األحـكــام غــيــر ا
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويt موضوع

اإلخطار.

خامسا :خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.
ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اJنـعقدة
بـتاريخ 2 و3 و4 شعـبان عام 1432 اJوافق 4 و5 و6 يـوليو

سنة 2011.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح
أعضاء اجمللس الدستوريأعضاء اجمللس الدستوري
tحنيفة بن شعبان -

 tمحمد حبشي -
 tداود Xحس -
tمحمد عبو -

tمحمد ضيف -
tولودة بن زوةJا tفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.

قوان2قوان2
قانـونقانـون عضوي رقم  عضوي رقم 11-13 مؤرخ في  مؤرخ في 24 شعـبان عام  شعـبان عام 1432
اJـوافق اJـوافق 26 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2011 يـعدل ويـتـمم القـانونt يـعدل ويـتـمم القـانون
الــعــضــوي رقم الــعــضــوي رقم 98-01  اJــؤرخ في   اJــؤرخ في 4 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1419
اJـوافق اJـوافق 30 مايـو سـنة  مايـو سـنة 1998 واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهورية

- بــــنـــــاء عـــلـى الـــدســـتـــــورt الســـيّـــــمـــا اJــــــواد 119
و120 ( الـفقــرات األولى و 2 و 3) و123 و125 (الـفقـــرة 2)

 tو126 و 152 ( الفقرتان 2 و 3 ) و153 و165 منه 

- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اJـؤرخ
في 4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافـق 30 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1998
واJـــتـــعـــلق بـــاخـــتــــصـــاصــــات مـــجـــلس الـــدولــة وتـــنـــظــيـــمه

tوعمله
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-03 اJـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اJـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واJــتـعــلق   بــاخـتــصـاصــات مـحــكـمــة الـتــنـازع وتــنـظــيـمــهـا

tوعملها
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اJـؤرخ
في 21 رجب عــام 1425 اJــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

tتضمن القانون األساسي للقضاءJوا
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- و|ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 05 -11 اJـؤرخ
في  10 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنة

tتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

tتممJعدل واJا tباحملاسبة العمومية

- و|ـقـتضى الـقـانون رقم 98-02 اJـؤرخ في 4 صـفر
عـام 1419 اJـوافـق 30 مـايــو ســنـة 1998 واJــتـعــلق بــاحملـاكم

tاإلدارية

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سـنة 2008 واJـتضمن

tدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا

tوبعد رأي مجلس الدولة -

 tانJوبعد مصادقة البر -

tوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اJــادة األولى : اJــادة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تعديل وتتـميم القانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اJــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واJـــتـــعـــلق

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اJــــواد 9 و10 و11 و16 من اJــــادة اJــــادة 
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــــادة 9 : يــــخــــتـص مــــجــــلس الــــدولــــة كــــدرجــــة أولى
وأخــيـرةt بـالـفـصل في دعـاوى اإللـغــاء والـتـفـسـيـر وتـقـديـر
اJـشروعيـة في القرارات اإلداريـة الصادرة عن الـسلطات
اإلداريــــة اJـــركـــزيــــة والـــهــــيـــئـــات الــــعـــمـــومــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة

واJنظمات اJهنية الوطنية.

ويـــخــتص أيـــضــا بـــالــفـــصل في الـــقــضـــايــا اخملـــولــة له
|وجب نصوص خاصة."

"اJــادة 10 : يـــخـــتـص مـــجـــلـس الـــدولـــة بـــالــــفـــصل في
اســـــتـــــئـــــنـــــاف األحـــــكـــــام واألوامـــــر الـــــصـــــادرة عن اجلـــــهـــــات

القضائية اإلدارية.

ويـختص أيضا كـجهة استـئناف في القـضايا اخملولة
له |وجب نصوص خاصة".

"اJــادة 11 : يـــخـــتـص مـــجــــلس الـــدولــــة بـــالـــنــــظـــر في
الـطعون بـالنقض في األحـكام الصـادرة في آخر درجة عن

اجلهات القضائية اإلدارية.

ويختص أيضا بـالنظر في الطعون بالنقض اخملولة
له |وجب نصوص خاصة."

"اJـادة  16 : جملــلس الــدولـة أمــانــة ضــبط تــتـشــكل من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف واألقسام.

حتـدد صالحـيـات أمـانـة الـضـبط وكيـفـيـات تـنـظـيـمـها
في النظام الداخلي جمللس الدولة."

اJادة اJادة 3 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعـالهt بــاJـواد 16 مـكـرر و16 مـكـرر1 و16 مـكـررt2 وحتـرر

كما يأتي :

"اJــــادة 16 مــــكــــرر :  يـــــشــــرف عـــــلى أمـــــانــــة الـــــضــــبط
اJـــركــــزيـــة قـــاض يــــعـــX بــــقـــرار من وزيــــر الـــعــــدلt حـــافظ

األختـام". 

"اJادة 16 مـكرر1 :  يـشرف عـلى أمانـة ضبط الـغرفة
مسـتـخـدم من سـلك أمـنـاء أقـسـام الـضـبط يـعـX بــأمر من

رئيس مجلس الدولة."

"اJـادة 16 مـكرر 2 : يـعـX مسـتـخـدمو أمـانـة الـضبط
لـدى مــجـلـس الـدولـة وفــقـا لــلـتــشـريع والــتـنــظـيم اJــعـمـول

بهما ".

اJـــــادة اJـــــادة  4 : : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اJـــــادة 17 من الــــــقـــــانـــــون
الــــــعـــــــضــــــوي رقم 98-01 اJــــــؤرخ في  4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJـادة 17 : يــزود مـجــلس الـدولــة بـالــهـيــاكل اإلداريـة
اآلتية : 

tأمانة عامة -

tقسم لإلدارة والوسائل -

tقسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية -

- قسم لإلحصائيات والتحاليل.

�ــكن أن يــتـفــرع كل قــسم إلى مـصــالح يــحـدد عــددهـا
عن طريق التنظيم.
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حتـدد مـهـام األقـسـام اJنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه اJادة
وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي جمللس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 5 :  :  يــــتــــمـم الــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 98 -01
اJـؤرخ في  4 صـفـر عام 1419 اJـوافق 30 مـايـو سـنـة 1998
واJذكـور أعالهt باJادتX 17 مـكرر و17 مـكررt1 وحترران

كما يأتي :

"اJـادة 17 مـكـرر : يـكــلف األمــX الـعــامt حتت سـلــطـة
رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt بـــإدارة قـــسم اإلدارة والـــوســـائل

ومتابعة أعماله".

"اJــادة 17 مـــكـــرر 1 : حتـــدد كـــيـــفـــيـــات الــتـــعـــيـــX في
وظـائف األمـX الـعـام و رؤسـاء األقـسـام ورؤساء اJـصـالح

وتصنيفها عن طريق التنظيم ".

اJــــادة اJــــادة 6 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمم اJـــواد 19 و22 و23 و25 من
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJـــذكــــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــادة  19 : تــوضح أحــكـــام هــذا الــفــصـل في الــنــظــام
الداخلي جمللس الدولة".

"اJـادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.

ويتولى بهذه الصفةt على اخلصوص :   

tتمثيل مجلس الدولة رسميا -

- رئــاســة أي غــرفــة من غـــرف مــجــلس الــدولــةt عــنــد
tاالقتضاء

tرئاسة الغرف مجتمعة -

- تـنـشـيط وتــنـسـيق نـشـاط الــغـرف وأمـانـة الـضـبط
 tصالح اإلداريةJواألقسام وا

- الـسهـر على تـطبـيق أحـكام الـنظـام الداخـلي جمللس
tالدولة

- اتــــخــــاذ إجــــراءات ضــــمــــان الـــســــيــــر احلــــسن جملــــلس
tالدولة

-  �ـــارســة الــســـلــطـــة الــســلـــمــيـــة عــلى األمـــX الــعــام
ورئــــيـس الــــديـــوان ورؤســــاء األقــــســــام اإلداريــــة واJــــكــــلف

بأمانة الضبط اJركزية واJصالح التابعة لهم".

"اJــادة 23 : يـــســـاعـــد رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt نـــائب
الرئيسt ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.

وفـي حـالـة وقــوع مـانع لـلــرئـيس ونــائـبه مـعــاt يـقـوم
مقـام رئيس مجـلس الدولـة عميـد رؤساء الغـرف  |جلس

الدولة".

"اJــــادة  25 : يــــتــــولى مــــكــــتب مــــجــــلـس الـــدولــــة عــــلى
اخلصوص :

- إعـــداد مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــداخــــلي جملـــلس الـــدولـــة
tصادقة عليهJوا

Xإثـــارة حـــاالت تـــعـــارض االجـــتـــهــــاد الـــقـــضـــائي بـــ -
tالغرف

- الـسـهـر عـلى تـوحــيـد اJـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة لـدى
tالغرف

- دراسة اJسائل الـتي يعرضها عـليه رئيس مجلس
الدولة.

حتـدد كــيـفــيـات عــمل اJــكـتب واخــتــصـاصــاته األخـرى
في النظام الداخلي جمللس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 7 : : يــــتـــــمـم الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــوي رقم 98 -01
اJــــؤرخ في 4 صــــفــــر عــــام  1419 اJــوافق 30 مـــايـــو ســـنــة
 1998 واJـــــذكـــــور أعــالهt بـــاJـــواد  25 مـــكــرر و 26 مـــكــرر

و 26 مكرر t1 وحترر كما يأتي :

"اJـادة 25 مكرر : يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة
tيــتم تـعــيــيـنـه من قـبـل وزيـر الــعـدل tديــوان يــديـره قــاض
حـــافظ األخــــتـــامt بـــنــــاء عـــلى اقـــتــــراح من رئـــيـس مـــجـــلس

الدولة.

�ــكن وزيــر الـعــدلt حــافظ األخــتــامt أن يـعــX قــضـاة
بديوان رئيس مجلس الدولةt بطلب من هذا األخير".

"اJـــــادة 26 مـــــكــــرر :  يـــــقــــوم مـــــحـــــافظ الـــــدولــــة عـــــلى
اخلصوص بـما يأتي :

- تـــقــــد الـــطــــلـــبـــات وااللــــتـــمــــاســـات فـي الـــقــــضـــايـــا
tعروضة على مجلس الدولةJا

- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة
tصالح التابعة لهاJوا

- �ـارســة سـلــطــته الــسـلــمـيــة عــلى قـضــاة مــحـافــظـة
tالدولة

- �ـــارســــة ســـلـــطـــته الـــســـلـــمــــيـــة والـــتـــأديـــبـــيـــة عـــلى
اJستخدمX التابعX حملافظة الدولة".



3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1043
3 غشت  سنة  غشت  سنة  2011 م م

"اJــــادة 26 مــــكــــرر1 : يــــقــــوم |ـــــهــــمــــة رئــــيـس أمــــانــــة
مـــحــافــظـــة الــدولــة قـــاضt يــتم تـــعــيـــيــنه بـــقــرار من وزيــر

العدلt حافظ األختامt بطلب من محافظ الدولة".

اJــــــــادة اJــــــــادة 8 : : تــــــــعــــــــدل وتــــــــتــــــــمـم اJـــــــواد 38 و39 و41 مـن
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافــق 30 مـــايــــو ســـنـــة 1998 واJــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJادة 38 : تـكلف الـلـجنـة الـدائمـة بـدراسة مـشاريع
الـقــوانــX في احلــاالت االســتــثــنـائــيــة الــتي يــنــبه الــوزيـر

األول على استعجالها.

....... (الباقي بدون تغيير) .......".

"اJـــــــــادة 39 : يــــــــعـــــــــــX �ــــــــثــــــــلــــــــــو كـل وزارة الــــــــذين
يحضـــرون جلســات اجلمعــيـة العامـة واللجـنـــة الدائمــة
في الـــقـــضـــايـــا الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاعـــاتـــهمt مـن بـــX أصـــحــاب

الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل".

"اJــادة 41 : يـــتـم إخـــطـــار مـــجـــلـس الـــدولـــة |ـــشـــاريع
الــقـوانــX من قـبـل األمـX الـعــام لـلــحـكــومـة بــعـد مــصـادقـة
احلــكــومـة عــلــيــهـاt وتــكــون مـرفــقــة بــجـمــيع عــنــاصــر اJـلف

احملتملة ".

اJادة اJادة 9 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعالهt بـــاJـــواد 41 مـــكــرر و 41 مـــكــرر 1 و41 مـــكــرر 2 و41

مكرر 3 و41 مكرر 4 و41 مكرر t5 وحترر كما يأتي :

"اJــادة 41 مـــكــرر : بـــعـــد اســـتـالم اJـــلف اJـــذكـــور في
tـوجب أمر| tرئـيس مـجلس الـدولـة Xيعـ tـادة 41 أعالهJا

أحد مستشاري الدولة مقررا.

وفــي احلــاالت االسـتـثـنـائـيـة اJـنصــوص عـلـيـهـا فــي
اJــادة 38 أعـالهt يـــحـــيل رئـــيـس مـــجـــلس الـــدولـــة مـــشـــروع
القانـون إلى رئيس الـلجـنة الـدائمـة الذي يـعX في احلال

مستشار الدولة اJقرر".

"اJــادة 41 مـــكـــرر1 : يـــحـــدد رئــــيس مـــجــــلس الـــدولـــة
تـــاريخ دراســـة اJـــشــروع ويـــخــطـــر  الـــوزيــر اJـــعـــني الــذي
يـعـX من يـنوب عـنه حلـضـور أشغـال مـجـلس الدولـة وفـقا

ألحكام اJادة 39 أعاله".

Xـادة 41 مـكرر2 : �ـكن مجـلس الدولـة أن يـستـعJا"
بكل شخص �كن أن يـفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا

لألحكام احملددة في نظامه الداخلي".

"اJـادة 41 مـكرر 3 : تـتـخذ مـداوالت اجلـمـعيـة الـعـامة
والــــلــــجـــــنـــــة الــــدائــــمــــــة بــــأغــــلــــبــــيــــــة أصــــــوات األعــــضــــــاء
احلــــاضـــريـنt وفي حــــالـــة تــــعـــادل األصــــواتt يـــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا".

"اJــادة 41 مـــكــرر 4 : يــدون رأي مـــجـــلس الـــدولــة في
شـكل تقـرير نـهائي يـرسل إلى األمـX العـام للـحكـومة من

قبل رئيس مجلس الدولة ".

"اJـادة 41 مـكـرر 5 : حتـدد قـواعــد اإلجـراءات األخـرى
اJـطــبـقــة أمـام مــجـلس الــدولـة في اجملــال االسـتــشـاريt في

نظامه الداخلي".

اJـادة اJـادة 10 : : يـعـدل عـنوان الـبـاب اخلـامس من الـقـانون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعالهt ويحرر كما يأتي :

الباب اخلامسالباب اخلامس

"أحكام نهائية""أحكام نهائية"

اJـــــادة اJـــــادة   11 : : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اJـــــادة 42 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJادة 42 : ينـشر الـنظـام الداخـلي جمللس الـدولة في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية ".

اJـــــادة اJـــــادة 12 : : تـــــلـــــغـى اJــــواد 6 و 18 و43 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقـم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق
30 مايـو سنة 1998 واJتعلق بـاختصاصـات مجلس الدولة

وتنظيمه وعمله.

اJادة اJادة 13 :  : ينـشر هـذا القـانـون العـضوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 24 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 26
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



 



 ممخص: 

السمطة القضاايية   أخطاءالبحث عن مدى مسؤولية الدولة عن  إلىدراستنا ىذه تيدف  إن       
 أىمياا أساباب،وىاذا ليادة  باعتبار ان الدولة ظمت مدة طويمة غير مسؤولة بسبب الساير الميياب

، و كااذلك المسااؤولية عاان ىااذه  و قااوة الءاالء المقضاال بااو األحكااام: عنصاار الساايادة ، و ح يااة 
 عرقمة سير اليدالة ، و كذلك المسؤولية تتنافى مع مبدأ استقاللية القضاء . إلىيؤدي  األعمال

و لقااد تاادخل المءاارع اللرنساال لمتمطيااف ماان حاادة الالمسااؤولية ماان خااالل الاان  القااانونل و      
المؤقاات و يقابمااو  الحاابس أضاارارالمتضاامن التيااوي  عاان  7717-71- 71المتمثاال فاال قااانون 

ال زاييااة ، حيااث  اإل ااراءاتماان قااانون  70-77مكاارر ماان قااانون  731فاال التءااريع ال زايااري م 
بمبااادأ تياااوي  المتضاااررين عااان  7771ال زاياااري بياااذه المساااؤولية فااال دساااتور  عالمءااار اعتااارف 

-77، ثام  ااء قااانون  باإلداناةصاورة ن ادىا فال الحكاام ال ناايل الصاادر  أولالغماط القضاايل و 
 .عمى تيوي  المتضرر من الحبس المؤقت عن طريق ل نة التيوي   اآلخرىو  70

و أعمااااااال الضااااااابطية القضاااااااايية فااااااان  قاااااااانون اليقوباااااااات عماااااااى أن مرتكاااااااب ال ناياااااااات        
مسااؤول مسااؤولية مدنيااة و لمدولااة حااق الر ااوع عمااى اللاعاال ، أمااا  771المنصااو  عمييااا فاال م 

نت تخضاع لممخاصامة التال تام إلغايياا و أصابض القاضال مساؤول عان خطياو أخطاء القضاء فكا
   .الءخصل المرتبط بالمينة فقط

إن مسااؤولية الدولااة عاان الخطااي القضااايل تيتباار حديثااة الييااد ماان حيااث نءاايتيا و محاادودة      
النطاق من حيث مدى تطبيقيا ، و تخضع لقواعد مختملة بحسب ماا إذا كاان الضارر ناءايا عان 

 .اإلداريالقضاء اليادي أو القضاء نءاط 

 الكممات المفتاحية : 

الحبس المؤقت الغير  -الحكم ال نايل الصادر باالدانة -الخطي القضايل –مسؤولية الدولة  
 دعوى التيوي   –مخاصمة القضاة  -مبرر

 

Résumé 



     Si cette étude vise à trouver la mesure de la responsabilité de l'Etat 

pour les erreurs judiciaires, étant donné que l'Etat a été pendant une 

longue période qui est responsable en raison de Sir défectueux, et ce, 

pour plusieurs raisons, y compris: élément de la souveraineté, et les 

jugements faisant autorité et la puissance de la chose jugée, ainsi que la 

responsabilité de ces actions conduire à l'obstruction de la justice, ainsi 

que la responsabilité est incompatible avec le principe de l'indépendance 

de la magistrature. 

     Et le législateur français a l'intervention d'atténuer la gravité de 

l'irresponsabilité par le texte légal de la loi et 17 -07-1970 inclus 

l'indemnisation des dommages et le confinement temporaire dans le bis 

de la loi 11-02 de la loi algérienne ART 137 du Code de procédure 

pénale, où il a avoué législateur algérien cette responsabilité dans la 

Constitution le principe de l'indemnisation pour les victimes de l'erreur 

judiciaire et la première image 1996 se trouve dans le jugement pénal de 

conviction, alors la loi 11-02 est l'autre est venu sur la rémunération de 

la garde temporaire touchée par la Commission d'indemnisation. 

       Et le travail des agents d'application de la loi sur le texte du Code 

pénal que l'auteur des infractions visées à l'AD 107 officielle et la 

responsabilité civile du droit de recours contre l'auteur de l'État, et 

l'élimination des erreurs a fait l'objet de luttes qui ont été annulés et le 

juge responsable de son profil d'erreur associée à la profession ne 

devient. 

     La responsabilité de l'Etat pour l'erreur judiciaire est considérée 

comme récente en termes de sa création et de portée limitée en termes de 

leur application, et sont soumis à des règles différentes selon que le 

dommage a été causé par les tribunaux ordinaires ou de l'activité 

administrative de la magistrature. 

Mots clés: 

    Responsabilité de l'Etat - Erreur judiciaire - la décision pénale de 

condamnation - la détention provisoire injustifiée - le travail des agents 

d'application de la loi - se quereller avec les juges - Profil erreur de la 

juge. 
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