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 المقدمة 

 

عدم  مبدأ كان حٌث مواطنٌها، مواجهة فً الضارة أعمالها عن مسؤولة الدولة تكن لم

القرن  نهاٌة فً الفرنسٌة الثورة قٌام حتى سارٌا المبدأ هذا وظل ، السابد هو الدولة مسؤولٌة

لما  الدولة مسؤولٌة بمنافاة االعتقاد ٌسود كان حٌث األمة، سٌادة مبدأ وإعالن عشر الثامن

 .سٌادة من به تتمتع

ضد  إقلٌمها بحماٌة تكتفً حارسة دولة من الدولة بها مرتً الت للتطورات وكنتٌجة

دولة  إلى المواطنٌن بٌن العدل وتحقٌق ، الداخل فً األمن وتوفٌر ، الخارجٌة االعتداءات

 فً المجاالت الخاص القطاع أو لألفراد متروكة كانت التً األنشطة من العدٌد تمارس متدخلة،

 .الدولة المعاصرة فٌها تدخلت التً المجاالت من وؼٌرها ، واالجتماعٌة والتعلٌمٌة االقتصادٌة

 من ًالتً ه ، العامة والحرٌات األفراد حقوق حماٌة بضرورة االجتماعً الوعً ونمو وبتزاٌد

 تبرٌر تحت أي القبول الممكن ؼٌر من أنه حٌث ، بها القٌام الدولة على ًالت الوظابؾ أولوٌات

 دولة هً الحدٌثة الدولة ألن وكذلك نفسها الدولة من ولو األفراد حقوق على االعتداء حجة أو

 مسؤولٌة تقرٌر إلى أدى ذلك كل  .للقانون تخضع أن البد نفسها الدولة أن ٌعنً وهذا القانون

 .المختلفة األنشطة لممارستها لهذه نتٌجة أضرار من لألفراد ٌحدث قد عما الدولة

صاء انًضشٔس ال يًُع يٍ سجٕعٓب أثبنتعٕيض   ُْب يسئٕنيخ االداسح َسجيخ ثًعُي اٌ انتضايٓب

فبٌ حكًخ تقشيش يسئٕنيخ . عهي انًٕظف ٔال يكٌٕ في ْزا انًٕقف اي تُبقض أ غشاثخ 

االداسح عٍ اخطبء نى يكٍ نٓب دخم في حذٔثٓب ْي االخز ثيذ انًضشٔس ٔيسح االيّ عٍ طشيق 

تيسيش يٕسد انتعٕيض نّ فًالءِ انذٔنخ يضًَّٕ خالف انًٕظف انًحذٔد انذخم سُذ ارٌ 

نحكًخ تُتقي اجتًبعي ال قبََٕي ٔاسبسٓب اقشة اني فكشح تحًم انتجعيخ يُٓب اني انخطأ ْٔزِ ا

ٔانقٕل ثعكس رنك فيّ , في انعالقخ ثيٍ االداسح ٔانًٕظف فهًب اٌ تقتطع يُّ يب دفعتّ عُّ 

افسبح نًٕجّ االًْبل ٔاالستٓبَخ ثيٍ انًٕظفيٍ يب داو نٍ يصيجٓى ضش ارا يب حبدٔا عٍ جبدح 

ف عذيى غيش اَُب َشي سجٕع االداسح عهي انًٕظ انصٕاة ٔيب داو انًٕظف يخطب ٔانذٔنخ تذفع

 . انفبئذح في اغهت االحٕال ٔاالدنخ انتبنيخ شٕٓد عهي رنك
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 األولالمبحث 

 ماهٌة الخطأ الشخصً

وجوب كون الخطأ شخصٌاً بحثاً فلو كان مزدوج الصفة ال تمنع الرجوع فً حدود  -أوالً :

الخطأ على األقل ولما كان االتجاه فً الؽالب الن فً اعتبار الخطأ الشخصً قرٌنة  مصلحٌه

لذلك ٌجب التحرر من تقرٌر الرجوع فً كل األحوال صحٌح ان هذه  ألمصلحًعلى الخطأ 

 القرٌنة بسٌطة إلثبات عكسها وأننا ٌنبؽً أن اإلثبات ملقً على كاهل اإلدارة.

فً حلولها سجل المضرور فً الرجوع بالتعوٌض على  اشتراط احتفاظ اإلدارة -ثانٌاً:

الموظؾ فً الدعوى المرفوعة من المضرور على اإلدارة واعتبار هذا جوهرٌا فً نظر 

الكثٌر من الفقهاء ال مكان للرجوع وبذلك تضٌع كثٌر من الفرص من ٌد اإلدارة نتٌجة عدم 

 عن سهو. أواشتراطها ذلك عن جهل 

لمرجوع علٌه فالموظؾ المتسبب فً الخطأ عادة من صؽار عسر الموظؾ ا -ثالثاً :

المستخدمٌن وهم عماد جهاز المرفق العامة التً ٌكثر تعامل األفراد معها واحتكاكهم بها بها 

 ووقوع الخطأ من جراء ذلك االحتكاك.

والخالصة ان مسبولٌة عن خطأ الموظؾ الشخصً تكاد تكون من الناحٌة العملٌة مطلقة 

فقد أصبحت مسبولٌتها كاملة اتجاه  ألمصلحًلك شأن مسبولٌتها عن الخطأ شأنها فً ذ

المضرورٌن من جهة وتضرر او تعسر علٌها استرداد ما دفعته من الموظؾ المتسبب من 

 عن.... ال شًء. ضوبذلك تكون التفرقة بٌن الخطأ ألمصلحً قد تضمن ثم تمخ أخرى
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 المطلب األول

 تعرٌؾ الخطأ الشخصً

الخطأ الشخصً فهو ذلك الخطأ الذي ٌرتكبه الموظؾ أثناء مباشرة نشاطه الوظٌفً      

بهدؾ تحقٌق منفعته الذاتٌة أو بدافع الكراهٌة نحو الؽٌر أو انتقاماً منه كما ٌعد الخطأ 

شخصٌاً ولو كان ٌهدؾ منه تحقٌق المصلحة العامة عندما ٌبلػ درجة كبٌرة من الجسامة 

فً نفسٌته كرعونة مثالً أو ٌصل الى حد كونه جرٌمة جنابٌة ٌفصح فٌه عن ضعؾ عمٌق 

من ؼٌر المستساغ ان ترفع اإلدارة التعوٌض عنه السٌما تلك األفعال ففً مثل هذه الحاالت 

(، وهكذا فان الخطأ الشخصً ٌسجل الموظؾ بنفسه 1المنبثة الصلة بالمرفق الذي ٌعمل فٌه)

ومن حٌث  ألمرفقًؾ ما الحظناه بشأن الخطأ عبء التعوٌض عنه ومن أمواله الخاصة بخال

تسأل عن اإلدارة  ألمرفقًتطبٌق أحكام القانون اإلداري فان الحكم ٌختلؾ إذ أن الخطأ 

وحدها وال ترجع  على الموظؾ بما تدفعه من تعوٌض للمضرور نتٌجة خطأ الموظؾ 

(درجة جسامته أدام أنه ؼٌر 2ؼٌر أن الموظؾ ٌسجل بنفسه خطأه الشخصً) ألمرفقً

مقترن بسوء نٌة مرتكبة الذي قد ٌؤدي الى تفشً روح الالمباالة فً الجهاز اإلداري ناهٌك 

على ان هذا المعٌار ٌخالؾ اتجاهات القضاء اإلداري الذي عد الخطأ الجسٌم خطأ شخصٌاً 

 (.3سواء كان الموظؾ حسن النٌة أم سٌبها)ٌسأل عنه الموظؾ دون اإلدارة 

 -واختلؾ الفقهاء فً المعاٌٌر التً استمدوها من قضاء مجلس الدولة على النحو التالً :

 المنسوب للموظؾ الشخصٌة النزوات أساس على المعٌار هذا ٌقوم -معٌار الفٌرٌٌر: -1

 بطابع مطبوعا الضار العمل كان إذا شخصٌا ٌعتبر الخطأ أن ٌرى فهو الخطأ إلٌه

 الضار العمل كان إذا أما تبصره، وعدم بضعفه وشهواته اإلنسان عن ٌكشؾ شخصً

ٌكون  فالخطأ والصواب للخطأ عرضة موظؾ عن وٌنبا شخصً بطابع مطبوع ؼٌر

 . مصلحٌا

قابة وكذلك عمر محمد الشوٌكً , مبادئ الر 242د. عبد هللا حنفً , قضاء التعوٌض ) مسؤولٌة غٌر التعاقدٌة ( ص -1

 . 94,ص 1891على اعمال االدارة وتطبٌقاتها فً االردن , عمان, 

محمد فؤاد مهنا , مسؤولٌة االدارة فً تشرٌعات البالد العربٌة , مطبعة الجٌالوي , معهد البحوث والدراسات  -2

  132, ص 1892العربٌة , 

, عبدهللا حنفً , قضاء  2115عالء الدٌن محمد حمدان , مسؤولٌة االدارة عن االخطاء المرفقٌة , دراسة مقارنة ,  -3

   243,صالتعوٌض ) مسؤولٌة غٌر تعاقدٌة ( 
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وهذا هو أول معٌار قدمه الفقه وهو معٌار شخصً ٌقوم أساساً على القصد السٌا لدى       

فكلما قصد النكاٌة أو اإلضرار أو فابدته الشخصٌة كان الموظؾ وهو ٌؤدي واجبات وظٌفٌة 

الخطأ شخصٌاً ٌسجل هو نشأته وإذا كان المعٌار بهذا المعنى على درجة كبٌرة من الوضوح 

فانه ال ٌتناول حالة الخطأ الجسٌم الذي ٌقع من الموظؾ بحسن النٌة والذي ذهب القضاء الى 

 صً.إدراجه فً بعض الحاالت فً نطاق الخطأ الشخ

فصله عن الوظٌفة وقد حاول  أمكنالخطأ ٌعتبر شخصٌاً إذا  إن إلىٌذهب  -هورٌو: معٌار -2

 -معٌاره بالتفرقة  بٌن حالتٌن:ٌوضح  أنهورٌو 

حالة الخطأ المنفصل انفصاالً مادٌاً عن واجبات الوظٌفة كما لو قام عمدة بنشر إعالنات  -أ

قابمة الناخبٌن ألنه قد حكم بإفالسه فالعمدة فً قرٌته بأن أحد األفراد قد شطب اسمه من 

ٌتصرؾ فً حدود واجبات وظٌفته إذا ٌرفع اسم احد األفراد من كشؾ الناخبٌن لسبب قانونً 

ولكنه ٌتجاوز حدود واجبات وظٌفته وٌرتكب عمالً مادٌاً ال عالقة له بهذه الواجبات اذ ٌعلن 

 (.1ءة إلى أحد األفراد)فً الشوارع هذه الواقعة التً سٌترتب علٌها اإلسا

وحالة الخطأ المنفصل انفصاالً معنوٌاً عن واجبات الوظٌفة فالعمل الخاطا ٌندرج فً  -ب

الصادر من أحد العمد بقرع  األمرواجبات الوظٌفة مادٌاً ولكن ألؼراض محددة مثال ذلك 

فرٌٌر فان األجراس احتفاالً بمأتم مدنً ال تقرع له األجراس وكما رددت األحكام معٌار ال

بعض أحكام القضاء تردد معٌار هورٌو ولقد اخذ بمعٌار هورٌو عن الخطأ المنفصل قانون 

فٌما بعد  1446والذي استبدل به قانون سنة  1441سبتمبر سنة  14التوظؾ الصادر فً 

( 16-المنفصلة عن واجبات وظٌفته)م األخطاءإذ نص على مسبولٌة الموظؾ الشخصٌة عن 

فهو الذي حل محله لم ٌورد هذا المعٌار،وهذا المعٌار أٌضاً منتقد  1446 ولكن قانون سنة

أوسع من الالزم فً بعض األحٌان ألنه ٌجعل كل خطأ مهما كان تافها شخصٌاً لمجرد أنه 

منفصل عن واجبات الوظٌفة كما أنه من ناحٌة أخرى ال ٌشمل األخطاء المتصلة بواجبات 

 من الجسامة.الوظٌفة إذا ما كانت درجة كبٌرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1411د. سلٌمان الطماوي ، القضاء االداري الكتاب الثانً ، قضاء التعوٌض وطرق الطعن فً االحكام ،  -1

  121ص
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ٌقوم هذا المعٌار على أساس الؽاٌة من التصرؾ اإلداري الخاطا فاذا كان  -معٌار دوجً: -3

الموظؾ قد تصرؾ لٌحقق أحد األهداؾ المنوط باإلدارة تحقٌقها والتً تدخل فً وظٌفتها 

اإلدارٌة فان خطأه ٌندمج فً أعمال الوظٌفة بحٌث ال ٌمكن فصله عنها وٌعتبر من األخطاء 

المرفق العام أما إذا تصرؾ بقصد تحقٌق أؼراض ال عالقة لها بالوظٌفة أو  المنسوبة الى

باألهداؾ اإلدارٌة لٌشبع رؼبة خاصة فان الخطأ فً هذه الحالة ٌعد خطأ شخصٌاً وبمعنى 

آخر فان الموظؾ ال ٌسأل إذا أخطاء بحسن نٌة وهو ٌستعمل سلطات وظٌفته ولكنه ٌسأل 

ا المعٌار كان له بعض التأثٌر على القضاء أٌضاً وهو حٌن ٌستؽل سلطات هذه الوظٌفة هذ

برؼم وضوحه أبسط من الالزم بحٌث ال ٌصور حقٌقة الواقع وال ٌتفق دابماً مع القضاء ألنه 

الموظؾ من المسبولٌة فً كل الحاالت التً ال ٌكون خطؤه فٌها  إعفاء إلىٌؤدي عمالً 

 مشوباً بسوء نٌة.

نادى به بصفة أساسٌة الفقٌه جٌن فهو ٌعتبر الموظؾ مرتبكاً وقد  -معٌار جسامة الخطأ: -4

لخطأ شخصً كلما كان الخطأ جسٌماً ٌصل إلى حد ارتكاب جرٌمة تقع تحت طابلة قانون 

العقوبات أو كان الخطأ من الجسامة بحٌث ال ٌمكن اعتباره من المخاطر العادٌة التً ٌتعرض 

 لها الموظؾ فً أداء عمله الٌومً.

ٌرقى واحد منها  أنه المعاٌٌر السٌما الثالثة األولى متقاربة فً مدلوالتها ال ٌمكن وجمٌع هذ

درجة المعٌار القاطع ولكنها مجرد توجٌهات تصدق فً بعض الحاالت وتخٌب فً بعضها  إلى

نحن تركنا هذه المحاوالت الفقهٌة جانباً واستعرضنا أحكام القضاء فً هذا  وإذااآلخر 

(، وكذلك 1بفحص كل حالة على حدة) وإنماال ٌستفٌد بمعٌار بعٌنة  الموضوع وجدنا أنه

ٌعرؾ الخطأ الشخصً على أنه الخطأ الذي ٌرتكبه الموظؾ خارج نطاق الوظٌفة اإلدارٌة أو 

( أو هو الخطأ 2نطاق هذه الوظٌفة وٌكون مشوباً بسؤال النٌة)الخطأ الذي ٌرتكبه داخل 

سبولٌة على عاتقه فٌلتزم بتعوٌض الضرر المترتب الذي ٌنسب الى الموظؾ نفسه وتقع الم

 (.3على خطأ فً ماله الخاص وٌكون االختصاص للحاكم العادٌة)

  123المصدر السابق , صسلٌمان الطماوي , القضاء االداري الكتاب الثانً ,  -1

  215, ص 2111قدورة زهٌر , الوجٌز فً القضاء االداري , دار وائل للنشر , عمان ,  -2

  469, ص 1885ب , القضاء االداري , دار المطبوعات الجامعٌة , ماجد راغ -3

د. محمد ماهر ابو العٌنٌن, التعوٌض على اعمال السلطات العامة فً قضاء وافتاء مجلس الدولة فً مصر ,  -4

  233ص
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حماٌة الموظؾ وحثه على أداء  إلىوكذلك فكرة الخطأ الشخصً تهدؾ من جهة        

عن مباشرة العمل الوظٌفً وبث  واإلحجامعن الجمود والتردد  وإبعادهواجباته الوظٌفٌة 

الثقة والطمأنٌنة فً نفسه وذلك بطمأنته عند عدم مساءلته عن أي خطأ ٌرتكبه لذلك ومن 

الحماٌة للموظؾ وتشجٌعه على القٌام بعمله الوظٌفً على الوجه األكمل فقد  أجل توفٌر هذه

ومحكمة التنازع الفرنسٌة على انتفاء مسبولٌة الموظؾ جرى أحكام مجلس الدولة الفرنسً 

عن أخطابه الشخصٌة التً ٌرتكبها أثناء الوظٌفة باعتبارها أخطاء شخصٌة خارج مكان أو 

  شرٌطة اال تنتفً العالقة بٌن الخطأ المرتكب والخدمة.زمن تنفٌذ الخدمة 

 المطلب الثانً

 صور وأنواع الخطأ الشخصً

 -عالقة له بالوظٌفة:الخطأ الذي ال  -1

وهذا الخطأ الذي ال ٌرتبط بالوظٌفة أو ٌكون منبث الصلة بها أي أنه ٌقع من الموظؾ      

بعٌداً عن أعمال الوظٌفة فً حٌاته الخاصة كإحالل إجازته مثالً أو بعد إنتهاء أوقات الدوام 

ء عمله وكذلك الرسمً كتسبب الموظؾ بدهس أحد المارة فً طرٌق عودته للمنزل بعد انتها

من الحالت التً ذهبت محكمة التنازع الفرنسٌة الى اعتبارها خطأ شخصً إلنفصال العمل 

مادٌاً عن الوظٌفة قٌام أحد المدرسٌن الفرنسٌٌن بالطعن أمام طلبة الصؾ بسمعة انفصاالً 

 الجٌش الفرنسً أثناء الحرب السبعٌنٌة والتشكٌك بالدٌن.

الخطأ العمدي ٌعتبر الموظؾ مرتبكاً لخطأ شخصً إذا قام بعملٌة بنٌة سٌبة كقصد  -2

مصلحة ؼٌره ال  أواألذى باألفراد أو قصد وراء العمل لمصلحته الشخصٌة  بإلحاق

 إعطاءالمصلحة العامة ومن أمثلة أحكام القضاء الفرنسً على ذلك قٌام العمدة برفض 

قة سٌبة بٌنهما ولكن ذلك ال ٌعنً جمٌع حاالت لمزارع عنب بقطؾ محصوله لعال اإلذن

تخصٌص األهداؾ تقع تحت هذه الصورة فقد ٌتخذ القرار اإلداري مخالفة   مخالفة قاعدة

 تحقٌق الصالح العام فمثل هذا الخطأ وان شابه إلىقاعدة تخصٌص األهداؾ ولكنه ٌهدؾ 
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تحقٌق الصالح  إلىعٌب األؼراض بالسلطة إال أنه ال ٌترتب خطأ شخصٌاً ألنه هدؾ  

 .(1العام)

وهو الخطأ الذي ٌكون على قدر معٌن من الجسامة والمالحظ ان معظم  -الخطأ الجسٌم : -3

 أنالتشدٌد فً ذلك ولقد اعتبرت أحكام مجلس الدولة الفرنسً  إلىالتشرٌعات اتجهت 

ي ٌقع منه أثناء قٌامه بواجبات وظٌفته ٌكون خطأ شخصٌاً من كان على تصرؾ الموظؾ الذ

 إنقدر من الجسامة وال ٌمكن تبرٌره فالخطأ الجسٌم ٌتجاوز مخاطر الوظٌفة العادٌة كما 

كان  إذار وتقدٌر مسبولٌة الوظٌفة وبصرؾ النظر عما التبص تحمل معنى عدمجسامة الخطأ 

لم تتوافر ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسً  أممرتكب الخطأ قد توافر لدٌه نسبة اإلٌذاء 

التً اعتبرت الخطأ الجسٌم وٌسأل عنه الموظؾ من ماله الخاص قٌام الطبٌب بتطعٌم 

 (.2األطفال بمصل فاسد دون التحقق من محتوٌات الزجاجة التً أخذ منها الدواء)

رج نطاق المرفق وٌكون منقطع الصلة،ان التعرؾ على هذا النوع الخطأ الذي ٌرتكب خا-4

 اإلطالقٌشتمل على أخطاء التً ال ترتبط على  إذمن الخطأ الشخصً هو ؼاٌة السهولة 

ؼٌر متعمدة ومن األمثلة على هذا  أمبسٌطة متعمدة  أمبالوظٌفة سواء كانت األخطاء شدٌدة 

ه بواسطة سٌارت إجازتهسبب به عسكري أثناء النوع من األخطاء الشخصٌة الحادث الذي ٌت

خصٌة وجرٌمة القتل التً ٌرتكبها موظؾ فً الجمارك بواسطة سالحه خارج دوام الش

وخطأ الشرطً البلدي الذي تشاجر خارج الوظٌفة مع أحد األفراد وقتله حتى وكان الخدمة 

ٌفة ولم ٌكن سبب الشجار معاتبة الشرطً على تصرؾ آتاه سابقاً أثناء ممارسة الوظ

المسدس الذي استعمله مسلماً إلٌه من البلدٌة وخطأ أحد الموظفٌن بعدم تنفٌذه قراراً بإخالء 

 منزل ٌقٌم فٌه وأخٌراً الحرٌق المتعمد الذي ٌفتعله رجل اإلطفاء خارج دوام خدمته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼازي ضٌؾ هللا العدوان ، الضرر الناشا عن خطأ االدارة والتعوٌض عنه دراسة مقارنة بٌن مصر واالردن ،  -1
رمزي طه  ، قضاء التعوٌض ، مسؤولٌة االدارة عن اعمالها الؽٌر تعاقدٌة ، القاهرة ، دار النهضة العربٌة ، 

 ،311ص،1494
عالء الجدٌن محمد حمدان ، مسؤولٌة االدارة رعن االخطاء المرفقٌة ، دراسة مقارنة ، د. رأفت فودة ، دروس  -2

    154فً قضاء المسؤولٌة االدارٌة ،ص
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ٌشتمل هذا النوع من  -الخطأ الذي ٌرتكب خارج نطاق الوظٌفة )إنما ٌكون مرتبطاً بها(: -5

ؼٌر المتعمدة التً وعلى الرؼم من وقوعها خارج  األخطاء الشخصٌة تلك المتعلقة باألخطاء

نطاق الخدمة قد ارتكب من خالل استخدام وسابل وضعت فً تصرؾ الموظؾ من قبل 

المرفق أو من خالل استؽالل مهمة موكولة إلٌه لتحقٌق ؼاٌات وأؼراض شخصٌة ومن هذه 

ي تسمح له قتل أحد رجال الشرطة شخصٌاً عن ؼٌر قصد بواسطة سالحه الذ -:األخطاء

الذي خالؾ خط  اإلطفاءباالحتفاظ به خارج نطاق الخدمة التصرؾ ؼٌر المسبول ألحد رجال 

السٌر المرسوم له فً مهمته فتسبب باندالع حرٌق على أثر رمٌه لعقب سٌجارة طاولت 

كما تتجمع فً بعض األحٌان األخطاء الشخصٌة مع األخطاء المرفقٌة وهذا ما االهراءات 

نراه واضحاً فً حوادث السٌر التً ٌرتكبها سابقون عسكرٌون خارج نطاق المهمة الموكلة 

بعض األخطاء الشخصٌة قد تشتمل وفً حاالت استثنابٌة  أن إلىلهم وأخٌراً ٌمكننا أن نشٌر 

تعتبر من األخطاء الشخصٌة والتً ال تفقد أٌة صلة  فإنهاً على أخطاء متعمدة وبالتال

بالوظٌفة كجرٌمة القتل التً ٌرتكبها دركً خارج نطاق الخدمة بفضل معلومات كان قد 

 (.1جمعها فً إطار تحقٌق كان ٌشارك فٌه ومحوره جرابم قتل سابقة ارتكبها هو بنفسه)

 -منقطعاً عنها: إنما ٌكونالخطأ الذي ٌرتكب ضمن نطاق الوظٌفة  -6

من الناحٌة المبدبٌة قد ٌعتبر الخطأ الذي ٌرتكب ضمن نطاق الوظٌفة خطأ مرفقٌاً إنما 

 -واستثناًء لهذا المبدأ فقد ٌعتبر هذا الخطأ منقطعاً عن المرفق أي خطأ شخصٌاً فً فرضٌتٌن

 عندما ٌكون متعمداً ٌتم عن سوء نٌة الموظؾ الصادر عنه.

ٌث ال ٌمكن القبول به نظراً لجسامته، وقد اعتبرت أخطاء شخصٌة عندما ٌكون جسٌماً بح-

 وإحداث اإلساءةالموظؾ عن سوء نٌة أي بقصد  ن فصلها عن الوظٌفة الرتكابها منٌمك

الضرر للؽٌر أو لتحقٌق مصلحة شخصٌة للموظؾ عملٌة اختالس أموال عملٌة سرقة ٌقوم 

 مهمة مراقبتهم التشهٌر من قبل مدٌر إلٌه أوكلبها حارس السجن بمشاركة السجناء الذٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  282,ص 2114خالد قبانً , رئٌس غرفة لدى مجلس شورى الدولة , القضاء االداري مسؤولٌة السلطة العامة ,  -1
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من قبل احد الموظفٌن  وألزمالمستشفى ضد الطبٌب الذي ٌعمل فً هذه المؤسسة الصرح  

ضد زمٌل له عملٌة اإلكراه حتى ولو كانت بسٌطة من قبل أحد العاملٌن بالمرفق العام ضد 

زمٌالته وضد أحد المنتفعٌن من هذا المرفق أو إقدام رجال الدرك أثناء الوظٌفة على  إحدى

ء الوظٌفة ثم إطالق النار فً حالة ال ٌجٌزها القانون أو اشتراكهم خالل حوادث الشؽب أثنا

 لإلنذارعلى إطالق النار على شخص ٌمتطً دراجة نارٌة وقتله لعدم امتثاله  إقدامهم

ثكنة عسكرٌة فً ظروؾ اضطرابات تمر بها البالد وفً جمٌع  أماممروره  أثناءبالتوقؾ 

كل خطأ ٌتم سوء نٌة بقصد إلحاق الضرر بالؽٌر ٌعتبر خطأً  إنهذه الحاالت اعتبر االجتهاد 

اً ومنقطعاً عن نطاق الوظٌفة أما الخطأ ؼٌر المتعمد الذي ٌرتكب ضمن نطاق الخدمة شخصٌ

ال ٌمكن القبول به وٌكون منقطعاً عنها والذي هو على درجة كبٌرة من الجسامة بحٌث 

مفوض شرطة تأمٌن الحماٌة لشخص كان  بإهمالفتكون حدوث أقل وضوحاً وهو ٌتمثل 

وبالتالً فان الخطأ الناجم عن القٌادة الذي ٌرتكبه سابق  (،1ٌعمل مسبقاً ان حٌاته مهددة)

عسكري ٌعتبر مخالفة جزابٌة وخطأ مرفقٌاً كما أن قرار لمحافظ بحجز جرٌدة ٌشكل "عمل 

 تعدي" وخطأ مرفقٌاً بنفس الوقت.

 المطلب الثالث

 حاالت الخطأ الشخصً

فً حد ذاتها للخطأ  وقد تصادفنا حاالت ٌخالها المرء ألول وهلة بأنها حاالت شخصٌة

 -الشخصً وهذه الحاالت نجملها فٌما ٌأتً :

وكان العمل القاضً فً بداٌة األمر  ألجرمًذي الطابع  -حالة التصرؾ اإلداري : -1

ٌقول فً هذا الشأن بأنه حٌثما تكون هناك متابعة جرمٌة إال وقامت المسبولٌة 

ٌح أي أنه كان ٌربط الشخصٌة وبالتالً وجد الخطأ الشخصً التلقابً والعكس صح

 االتجاهتواجد الخطأ الشخصً بقٌام مسطرة وجرٌمة إال أنه عدل فٌما بعد عن هذا 

 حٌث اعتبر أنه من الممكن أن ٌرتب الخطأ البرمجً مسبولٌة اإلدارة حتى ولو كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  244، ص 2114امعة اللبنانٌة ، د. فوزت فرحان ، كلٌة الحقوق ، الج -1
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عمدٌاً وذلك متى كانت مصلحة المرفق هً التً أملت ذلك الخطأ الذي لن ٌكتسب بهذه 

 theؼٌر العمدٌة فقد وضع قرار"المثابة سوى صبؽة مرفقً محض أما بالنسبة للجرابم 

pazالشهٌر بالنسبة إلٌها مبدأ ٌكرس استقالل الدعوى الجرمٌة عن دعوى التعوٌض " 

ومن ثم أمكن القول بأن مثل تلك الجرابم ال تكفً لوحدها لتحدٌد طبٌعة الخطأ البرمجً ال 

 ٌشكل بالضرورة وبصورة تلقابٌة خطأ شخصٌاً.

 إلنشاءوالتً اعتبرها القضاء ؼٌر كافٌة لوحدها  -حالة التعسؾ فً استعمال السلطة: -2

أ شخصٌاً متى انطوى على الخطأ الشخصً ومع ذلك ٌمكن لعٌب المشروعٌة أن ٌشكل خط

 العدوانٌة أو الرؼبة فً االنتقام.

وهً حالة ٌقول أٌضاً القضاء بعدم وجود أي ترابط فً الجوهر  -حالة االعتداء المادي: -3

 (Action بٌنها وبٌن الخطأ الشخصً وأشهر مثال قضابً علٌها هو قضٌة حجز جرٌدة

Francaise) 

 العتداء المادي ال ٌشكل بالضرورة خطأ شخصٌاً.التً اعتبر القرار الصادر فٌها أن ا

مثال عن االرتباط بٌن الخطأ  أيالقضابً ال ٌوفر لنا  االجتهادإن  -حالة الخطأ التأدٌبً: -4

معه القول بأن األمر ٌتعلق بمٌدانٌن مستقلٌن ومع  التأدٌبً وبٌن الخطأ الشخصً مما ٌمكن

ذلك فان حق المسبولٌة والحق التأدٌبً سٌجدان مكانٌهما فً العالبق الموجودة بٌن العون 

 .(1المحدث للضرر وبٌن اإلدارة التً هو تابع لها)

حٌاته اذا ما كان الخطأ المنسوب الى الموظؾ ال عالقة له بعمله إطالقاً بأن ارتكبه فً  -5

الخاصة، كما لو خرج ٌتنزه بسٌارته فأصاب أحد األفراد بضرر وكذلك الحال لو كان العمل 

الضار ولو أنه ارتكب أثناء العمل إال أنه منبث الصلة تماما بواجبات الوظٌفة والمثال 

التقلٌدي لهذه الحالة أن ٌقبض على أحد األفراد وٌود أحد أقسام البولٌس وهناك ٌعتدي علٌه 

 داء عنٌفاً بدون أي مبرر وبال أي مقاومة من جانبه.اعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبد الفتاح صالحً ، مسؤولٌة االدارة عن اعمالها المادٌة المشروعة ، رسالة ماجستٌر منشورة ، جامعة بسكرة  -1

  112، ص 2113،قسم الحقوق ، الجزابر ، 
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العمل الضار المنسوب الى الموظؾ ٌتدرج فً واجبات الوظٌفة فان القضاء ال  إذا كان -6

ٌعتبره مشوباً بالخطأ الشخصً إال إذا كان الخطأ المنسوب الى الموظؾ على درجة معٌنة 

 .(1)من الجسامة

أنه إذا كان المشرع المؽربً قد أحدث بالنسبة للخطأ الشخصً نصاً عاماً  إلىبقً أن نشٌر 

ٌشمل كافة أصناؾ موظفً الدولة فانه خص مع ذلك طوابؾ منهم بنصوص خاصة وهذه 

 .-(:2الطوابؾ هً كالتالً)

حٌنما ٌكون هناك نص تشرٌعً ٌمٌز مناهجه القاضً أو ٌجٌز مساءلته عن فعل ضار  -أ

 موجب للتعوٌض.

عندما ٌصر القاضً على االمتناع عن البت فً قضٌة ما رؼم توجٌه أمر آلٌة من طرؾ  -ب

 رؤسابه بحٌث ٌكون بموقعه هذا مرتبكا لما ٌسمى بجرٌمة العدالة.

 عندما ٌرتكب القاضً تدلٌسا أو ؼشاً أو ؼدر أثناء تهٌا القضٌة أو الحكم فٌها. -ج

عن العدالة بقصد وسوء نٌة االعتبارات  وٌقصد بالؽش والتدلٌس هنا حسب الفقه: االنحراؾ

بعض الخصوم واالنتقام منهم تحقٌق مصلحة  إٌثارخاصة تتنافى مع النزاهة كالرؼبة فً 

 (.3شخصٌة للقاضً أو ؼٌر ذلك من االعتبارات الخاصة)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 144، القضاء االداري ، الكتاب الثانً ، المصدر السابق ، ص د. سلٌمان الطماوي -1

 143، مجلس القضاء والقانون ، ص 24/1/1441 – 249قرار المجلس االعلى   -2

  23د. عبد الوهاب حومد ، المسؤولٌة الناشبة عن السٌر المعٌب الجهزة العدالة ، ص -3
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ٌكون صورة من صور االنحراؾ  أنأما الؽدر فهو بدوره ال ٌبتعد عن هذا المعنى إذ ال ٌعد 

(، وٌرى البعض أنه ما دام 1عن العدالة عمد للحصول على منفعة مادٌة للقاضً أو لؽٌره)

سوء النٌة ٌشترط فً الؽش والتدلٌس كما فً الؽدر فان عبارتً الؽش والؽدر  تعتبران 

نحراؾ تزٌدا من المشرع وان لفظ التدلٌس ٌؽنً عنهما مادام التدلٌس ٌشمل كل صور اال

هذه باختصار هً الحاالت التً ٌمكن أن انتشار فٌها مناصفة  إلٌهبسوء أٌا كان الدافع 

القضاة وبالتالً مسؤولٌتهم وهً حاالت محددة على سبٌل الحصر ولو أن بعض التشرٌعات 

ٌتمثل فً ارتكاب القاضً لخطأ مهنً جسٌم هذا السبب الذي  آخرسببا  إلٌهاالمقارنة تضٌؾ 

فسره القضاء المصري بأنه سبب وان قارب الؽش من حٌث جسامة الفعل إال انه ال ٌشترط 

فٌه سوء النٌة فهو الجهل الفاضح بمبادئ القانون والوقابع الثابتة فً الدعوى فال ٌدخل فً 

وقابع أو تفسٌر القانون أو قصور األسباب ألن نطاقه الخطأ فً التقدٌر أو فً استخالص ال

(، وٌبدوا أن هذا 2سبٌل تدارك ذلك الطعن فً الحكم بطرق الطعن العادٌة المقررة قانونٌاً)

التعرٌؾ مستنبط من تعرٌؾ الفقٌه أندري هنري إذ ٌعرؾ هذا الفقٌه الخطأ بأنه إهمال جسٌم 

عتباره ؼشاً إال اقترانه مبلػ وال ٌنقصه ال الواجب....تبلػ فٌه المخالفة من الجسامة أداءفً 

بسوء نٌة والمثل علٌه الجهل الفاضح األساسٌة للقانون أو الجهل الفاضح بالوقابع الثابتة 

 (.3فً ملؾ الدعوى)

ومن المفارقات أن قانون المسطرة المدنٌة للمنطقة الشمالٌة سابقاً كان بدوره ٌأخذ بهذا 

 (.4السبب فً المخاصمة)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  35,ص 1895س , نقال عن د, رمزي سٌف , قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة , ط-عبد الوهاب حومد , م -1

 ,  51رمزي طه الشاعر , مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الغٌر تعاقدٌة , ص -2

عبد الفتاح صالحً , مسؤولٌة االدارة عن اعمالها المادٌة المشروعة , رسالة ماجستٌر منشورة , اندري هنري ,  -3

  19,ص 1832مسؤولٌة رجال القضاء فً المسائل المدنٌة , 

موسى عبود فً مقالة حول " دعوى مخاصمة القضاء فً القانون المغربً " والتً ال تتجاوز بضعة اسطر ,  -4

 . 862ص
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 المبحث الثانً

 آثار المسبولٌة اإلدارٌة على أساس الخطأ

 المطلب األول

 تقدٌر الضرر اإلداري والتعوٌض المناسب

إذا تحقق لدى القضاء شروط المسبولٌة عن الضرر قامت المسبولٌة وجزابها االلتزام        

لذلك فإن ٌمثل الجزاء النهابً وفقاً  إذنبالتعوٌض المناسب اتجاه المضرور فالتعوٌض 

من ضرر وهو كذلك العنوان  أصابهالتعوٌض هو الؽاٌة األساسٌة التً ٌسعى من خاللها ما 

األساسً لتحقٌق العدالة والمساواة من أجل أن ال ٌكون هناك فً ظل مبدأ الدولة القانونٌة 

ضرر من دون تعوٌض والتعوٌض فً القانون اإلداري ٌسبقه فً أؼلب األحٌان  إصابةفرد 

لمسبولٌة اإلدارٌة وذلك ألن اإلدارة بوصفها سلطة عامة تسلم بمسبولٌتها مما دعوى ا

وكذلك من جهة أخرى فان التعوٌض فً  (،1إقامة الدعوى علٌها) إلىاضطر المضرور 

القانون اإلداري ٌتمٌز بعدة صفات بعضها ٌشترك مع التعوٌض فً المسبولٌة المدنٌة وٌنفرد 

ضرر هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لإلنسان سواء (، ونقصد بال2فً بعضها اآلخر)

عاطفته أو ماله أو حرٌته أو شرفه كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسالمة جسمه أو 

أو ؼٌر ذلك فالضرر هو الشرط الثانً الالزم لتحقٌق المسبولٌة إذا بدونه تنجح دعوى 

أن الضرر أما ٌكون ضرراً مادٌاً أو من هذا التعرٌؾ ٌمكن أن نستنشق  وانطالقاالمسبولٌة 

انصب الضرر على الذمة المالٌة لشخص أو على جسمه تكون أمام ضرر  فإذاضرراً أدبٌاً 

مادي أما الضرر األدبً هو الذي ٌصٌب الشخص فً حساسٌته كألم أو فً شعوره كحدث 

الضرر أو عاطفته كفقد عزٌز علٌه قسى على ذلك وبالرجوع على قانون االلتزامات والعقود 

لضررٌن المادي والمعنوي حٌث أعتبرها نجد المشرع قد سوى بٌن ا 11وذلك فً الفصل 

 (.3موجبٌن لتعوٌض)

 . 513, ص  1889معوض عبد الشواب , دعاوي التعوٌض االداري وصٌغها , دار الفكر الجامعً ,  -1

 . 293, ص2115عالء الدٌن محمد حمدان , مسؤولٌة االدارة عن االخطاء المرفقٌة دراسة مقارنة ,  -2

مصادر االلتزامات الكتاب الثانً  1لاللتزامات فً القانون المغربً جة العامة د. عبد القادر العرعاوي , النظرٌ -3

 . 1899,  1المسؤولٌة التقصٌرٌة عن الفعل الضار , ط
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وٌترتب على ما سبق أن الخطأ لم ٌتولد عنه ضرر مادي أو معنوي فأنه ال مجال للمطالبة 

ار هذا الخطأ سببا لقٌام بالتعوٌض النعدام سببه ؼٌر أن لٌس هناك ما ٌحول دون اعتب

نجده مثله مثل نظٌره المؽربً قرر نفس المسبولٌة أما بالنسبة للقانون المدنً المصري 

المبدأ حٌث ٌعتبر كل من الضرر المادي واألدبً موجباً للمطالبة بالتعوٌض وهذا ما نصت 

مقصود مدنً" كل خطأ سبب ضرر للؽٌر ٌلزم من ارتكبه بالتعوٌض فال 163علٌه المادة "

فً جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه حٌث تقوم محكمة  اإلنسانبالضرر هو الذي ٌصٌب 

"كل ما ٌؤذي اإلنسان فً شرفه واعتباره أو ٌصٌب النقض المصرٌة فً هذا الصدد على أنه 

من القانون المدنً أي أن  22211ٌوجب التعوٌض المادة أدبًعاطفته ومشاعره ضرر 

باإلخالل بحق ٌكلفه القانون أو  أماللمضرور وفً شخص أو ماله  مساساً بمصلحة مشروعة

بمصلحة مالٌة له ٌتوافر به الضرر المادي أما الضرر األدبً فقد نصت علٌه الفقرة األولى 

سن القانون المدنً المصري على أنه ٌشمل التعوٌض الضرر األدبً أٌضاً  222من المادة 

إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدابن به  إالالؽٌر  إلىلكن ال ٌجوز هذه الحالة أن ٌنتقل 

أمام القضاء وهذا منا ورد بالمذكرة اإلٌضاحٌة من أنه استقر فً العصر الحاضر عن وجوب 

من عوامل التردد فً هذا  األذهانالتعوٌض عن الضرر األدبً وجد عام بعد أن زال ما خاص 

الؽبار المتطاٌر من مصنع اإلسمنت قد ألحق ضرراً بأرض  أن(، وطالما ثبت 1الصدد)

المدعً فإن الحكم بضمان الضرر أما مشروع متوجب قانوناً ووجد بعض الفقهاء إن محكمة 

 (.2الخطأ كأساس للمسبولٌة التقصٌرٌة) اشتراطالتمٌٌز تمٌل إلى 

ر به عدة خصابص ولكً ٌكون الضرر الناتج عن خطأ اإلدارة موجباً للتعوٌض ٌجب ان تتواف

فهذا الضرر ٌجب أن ٌكون ضرراً مباشراً ناجماً عن أحد أعمال اإلدارة باإلضافة الى ذلك 

ٌشترط به أن ٌكون محققاً وخاصاً فضالً عن مساسه بمركز ٌحمٌه القانون وأخٌراً ٌجب أن 

 -ٌكون قابالً للتقدٌر بالنقود وسنتناول هذه الشروط كما ٌلً :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  212,ص 2112محمد احمد عابدٌن , التعوٌض عن الضرر المادي واالدبً المورث ,  -1

  161,ص 2119شنطاوي علً خطار , مسؤولٌة االدارة العامة فً اعمالها الضارة , دار وائل للنشر , عمان ,  -2
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نتٌجة مباشرة لخطأ أن ٌكون الضرر مباشراً: وٌقصد بذلك أن ٌكون الضرر قد جاء ك -أوالً :

م آخر ٌعبر عنه بعالقة السببٌة بٌن الخطأ المنسوب إلى اإلدارة والضرر اإلدارة وبمفهو

 (.1الناجم عن هذا الخطأ أي أنه جاء كنتٌجة حتمٌة لنشاط اإلدارة المسبب له)

لضرر على حق مشروع ٌشترط أن ٌقع ا -قانونً مشروع: أن ٌتصل الضرر بمركز -ثانٌاً:

نونً أو مصلحة مالٌة مشروعة وال ٌهم إذا كان الضرر مادٌاً أو معنوٌاً سواء كان حق قا

(، وهذا الشرط أقره أوالً القضاء النظامً 2ٌتصل بمركز قانونً ٌحمٌه القانون) أنفالمهم 

دي الذي ٌرد هنا هو رفض القضاء اإلداري الفرنسً ومن ثم القضاء اإلداري والمثال التقلٌ

الحكم بالتعوٌض لعشٌقة عن موت عشٌقها عند المطالبة بالتعوٌض فً حٌن أنه ٌحكم 

العدول عن ذلك وإقرار حق  إلىتطور القٌم أدى  إن(،إال 3ؼٌر الشرعٌٌن بالتعوٌض) ألوالده

 (.4سنوات) العشٌقة بالتعوٌض عن مقتل عشٌقها مادام أنها تعٌش معه منذ ثمانً

أن ٌكون الضرر محققاً : أي ٌجب أن ٌكون الضرر ثابت الوقوع على وجه الٌقٌن  -ثالثاً:

وٌستثنى من ذلك الضرر المحتمل الوقوع وٌستوي فً ذلك أن ٌكون الضرر حال أو مستقبلً 

أو ٌكفً أن ٌكون محقق الوقوع بشكل أكٌد فقط حول التعوٌض وتقدٌره إذ ٌجب أن ٌقع 

 التعوٌض . تقدٌر الضرر ٌمكن

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسٌن صباح مختار ، مسؤولٌة الدولة عن اخطاء موظفٌها وموقؾ القضاء العراقً منها ، وزارة الداخلٌة  -1

  32،ص2111العراقٌة مكتب المفتش العام ، 

احمد سلٌم فرٌز ، الشرط المعدل فً المسؤولٌة العقدٌة فً القانون المدنً المصري ، رسالة ماجستٌر منشورة ،  -2

  21، ص 2116جامعة النجاح الوطنٌة ، نابلس فلسطٌن ،

حسٌن صباح مختار المالكً ، مسؤولٌة الدولة عن اخطاء موظفٌها ، د.فودة رفعت ، دروس فً قضاء  -3

 . 319، ص 1445، القاهرة دار النهضة العربٌة ، المسؤولٌة االدارٌة 

 229، ص1445فكري فتحً ، مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الؽٌر التعاقدٌة ، القاهرة ، دار النهضة العربٌة ،  -4
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ففً حال الضرر المستقبلً ٌتم تقدٌر تعوٌضه حٌن وقوعه مستقبالً وٌعتبر الضرر المحقق 

جادة ومن ذلك تفوٌت فرصة جدٌة فً الشفاء من الوقوع على سواء مع ضٌاع الفرصة ال

مرض معٌن أو تفوٌت فرصة التعٌٌن فً وظٌفة ما باستقرار أحكام القضابٌٌن اإلدارٌٌن 

( 1المصرٌٌن واألردنٌٌن نجد أنهم استقرا على استبعاد التعوٌض عن الضرر االحتمالً)

 (.2كان المسبولٌة)وبالتالً ٌكون الضرر احتمالً ؼٌر محقق الوقوع ال تكتمل به أر

ٌقابل هذا الشرط عمومٌة الضرر أي أنه ٌجب أن ٌقع  -أن ٌكون الضرر خاصاً: -رابعاً :

الضرر ٌصٌب عدداً ؼٌر محدد من األفراد وٌقع عبء تحمله على الجمٌع أي ٌقع تحت 

مسمى األعباء والتكالٌؾ العامة كما ال ٌقصد به الجسامة إذ أنها لٌست شرطاً فً الضرر إال 

(، وٌرى 3بدون خطأ فإحداث تؽٌٌر بطرٌق عام ال ٌعتبر ضرراً خاصاً)فً حالة المسبولٌة 

خصوصٌة الضرر فً المسبولٌة على أساس الخطأ جاء فً ؼٌر  اشتراطجانب من الفقه أن 

الضرر أي  أصابهمالذٌن  األشخاصمكانه ذلك إن الخطأ هو أساس المسبولٌة وال ٌهم عدد 

اإلدارة من مسبولٌتها التقصٌرٌة بل إن  عفاءإلآخر الخطأ مسبباً  أتساعٌجب أن ال ٌكون 

كثرة عدد المضرورٌن بعد دلٌالً على جسامة الخطأ واستهتار اإلدارة الذي ٌجب الرد علٌه 

 (.4منها) إعفاءهابالتشدد فً مسبولٌة اإلدارة ال 

أن ٌكون الضرر ناجماً عن عمل من أعمال اإلدارة: أي إن ٌنسب الضرر إلى اإلدارة  -خامساً:

العامة أو إلى أحد األشخاص التابعٌن لها أو أن ٌكون مرتبطاً باألشٌاء التً تمتلكها أو 

أو فً حوزته أو ٌخرج من ذلك الضرر الذي جاء نتٌجة  إشرافهاتستعملها أو تقع تحت 

 (5نشاط شخص ؼٌر تابع لإلدارة أو قام به لحسابه الخاص أو لحساب الؽٌر خاص)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 169، ص1444د.انور رسالن ، وسٌط القضاء االداري ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  -1

شرٌؾ الطباخ ، التعوٌض االداري فً ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة االدارٌة ، دار الفكر الجامعً ،  -2

 . 441، ص 2116

 . 333اعمالها ؼٌر التعاقدٌة ، مصدر سابق ، صفكري فتحً ، مسؤولٌة الدولة عن  -3

محمد الجمٌلً ، قضاء التعوٌض مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الؽٌر تعاقدٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة  -4

 .525، ص1445-1446،

 .  243شنطاوي علً ، المصد السابق ، ص -5
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أن ٌكون الضرر قابالً للتقدٌر بالنقود: هذا الشرط ال ٌمثل أي إشكاالً بالنسبة للضرر  -سادساً:

المادي الذي أصاب مصلحة مالٌة للمضرور مثل حرمانه من ربح معٌن ولكنه ٌثور بالنسبة 

للضرر األدبً أو المعنوي والتً ٌصعب تقدٌرها أو تقوٌمها بالمال ولكن ذلك ال ٌعنً 

(، وكذلك حٌث أن الضرر الموجب 1لتعوٌض حتى لو كان من قبٌل"االعتبار")استحالة ا

للتعوٌض بضرر محقق ٌجب أن ٌكون ضرراً محققاً بمعنى أن ٌكون قد وقع أو إنه سٌقع 

حتماً أما الضرر االحتمالً الؽٌر محقق الوقوع فان التعوٌض عنه ال ٌستحق إال إذا وقع فعالً 

 إنبالتعوٌض للمطعون ضدهم على أساس  قضاءهقد قام وإذا كان الحكم المطعون فٌه 

ٌد حكم المدٌونٌة رؼم الوفاء وٌستطٌع التنفٌذ به على أموالهم إذا وجد الطاعن مازال تحت 

لدٌهم ما ٌمكن التنفٌذ علٌه وكان ذلك التنفٌذ الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم 

ا عنه ٌكون ضرراً احتمالٌاً ال ٌصح بالتعوٌض عند ؼٌر محقق الحصول فان الضرر الناش

التعوٌض عنه وبالتالً فان قضاء الحكم بالتعوٌضات عن هذا الضرر ٌكون مخالفاً 

 (.2للقانون)

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112، والدكتور انور رسالن ، المصدر السابق ،ص 339فكري فتحً ،المصدر السابق ص -1

  2129د. حسن محمد هنر ، الموسوعة القضابٌة فً التعوٌض ، ص -2

 

 



18 
 

 المطلب الثانً

 العالقة السببٌة بٌن الخطأ والضرر

وهو الركن الثالث فً المسبولٌة التقصٌرٌة وتعنً وجود عالقة مباشرة بٌن الخطأ        

المشرع (، وقد عبر 1الذي ارتكبه الشخص المسبول وبٌن الضرر الذي وقع بالشخص)

ق م فً عبارة)وٌسبب ضرراً( لذا حتى ٌستحق \24 الجزابري عن ركن السببٌة فً المادة

المتضرر التعوٌض ٌجب أن ٌثبت وجود عالقة سببٌة بٌن الخطأ والضرر وعلى المسبول إذا 

( ولتحدٌد 2ما أراد أن ٌنفً عالقة السببٌة ان ٌثبت السبب األجنبً أي السبب الذي البد فٌه)

نجد أنفسنا أمام أمر بالػ التعقٌد وذلك ألنه ٌمكن أن ٌترتب عن خطأ ما ضرر أو  السببٌة

فً هذا تحدٌد األضرار  األضراروٌلحقه وقوع ضرر ثانً ثم ثالث وهذا ما ٌسمى بتعاقب 

ٌكون الضرر  األسبابالتً أنتجها الخطأ ومن تحدٌد النقطة التً تنقطع عندها السببٌة تعدد 

الضرر وقع الجتماعها ً حدوثه وٌصعب استبعاد منها الن ناتج عن عدة وقابع فتشترك ف

إؼالق أبوابها وترك معاً ومثال ذلك المثال التقلٌدي ترك شخص سٌارته فً الطرٌق دون 

فسرقها شخص وقادها بسرعة لٌهرب بها فصدم شخص وتركه دون إنقاذ ثم مر المفتاح بها 

وفاة المصاب  إلى أدىم بشاحنة دالمستشفى بسرعة فاستط إلىل المصاب شخص آخر فحم

فما هً مسبولٌة صاحب السٌارة المسروقة عن إحداث الوفاة ظهرت نظرٌات عمٌقة تثٌر 

ومن أهمها نظرٌة تكافؤ األسباب أو تعادلها، مسألة تعدد األسباب خاصة فً الفقه األلمانً 

إال مجموع القوى التً ساهمت فً إحداث  الظاهرة عرفها الفقٌه مٌل بأن السبب ما هو 

والسبب ما هو إال عالقة ضرورٌة بٌن السبب واألثر بمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقابع فً 

إحداث الضرر وكان كل منها شرطاً فً حدوثه بحٌث لوالها لما وقع اعتبرت كل هذه الوقابع 

قوم عالقة السببٌة بٌنها وبٌن الضرر القرٌب منها والبعٌد أسباباً متكافبة أو متساوٌة ت

ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافباً نتساءل إذا كان الضرر سٌحدث لوال مشاركة هذا 

 السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 251, ص 1884مصادر االلتزام ,  –خلٌل احمد حسن قدادة , الوجٌز فً شرح القانون الجزائري  -1

  448, ص 1885د. منذر الفضل , النظرٌة العامة لاللتزامات , مكتبة دار الثقافة للنضر والتوزٌع , االردن ,  -2



21 
 

ٌعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفً فتقوم العالقة السببٌة  باإلٌجابكان الجواب  فإذا

وٌعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت فً حدوث الوفاة فٌعتبر كل منها 

سبب لها وانتقدت النظرٌة وظهرت نظرٌة السبب المنتج رابدها الفقٌه األلمانً "فون 

ث الضرر ٌجب استخالص األسباب المنتجة كرٌس" مفادها إذا اشتركت عدة أسباب فً إحدا

وتعاقبها وٌحدث عندما ٌؤدي  األضرارتسلسل  -األضرارتعدد  -األسبابفقط وإهمال باقً 

ضرر ثان بنفس الشخص وهذا  إلىضرر الشخص ثم ٌؤدي هذا الضرر  إلىالفعل الخاطا 

طا ٌعتبر ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخا إلىٌؤدي  األخٌر

أم لبعضها فقط ومثال ذلك المثال الشهٌر الفرنسً حٌث اشترى  اإلضرارمصدر لجمٌع هذه 

فتعذر علٌه زراعة أرضه  إلٌهافانتقلت العدوى  أبقارشخص بقرة مرٌضة ووضعها مع 

وكثرت دٌونه فحجز الدابنون على أرضه وبٌعت بثمن بخس ولم ٌستطع معالجة ابنه 

 األضرارفهل ٌسأل بابع البقرة على كل هذه ة ابنه المرٌض فمات المرٌض ولم ٌستطع معالج

تقؾ عندها ونحن نعلم بأن التعوٌض ٌكون على الضرر المباشر  أنهناك نقطة ٌجب  إن أم

ٌعوض عن  أنعلٌه  أيعلى الضرر المباشر  إالوٌقول "بواتٌه" أن المسبول ال ٌسأل 

تعوٌض عن هالك البقرة أما بقٌة األضرار ال جانب ال إلىالعدوى  إلٌهاالماشٌة التً انتقلت 

 (.1ٌسأل عنها محدث الضرر)

من القانون المدنً الجزابري"إذا أثبت  121نفً العالقة السببٌة بحٌث نصت المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ هن سبب البد له فٌه أحادث مفاجا أو قوة قاهرة أو خطأ صدر 

زم بتعوٌض هذا الضرر ما لم ٌوجد نص قانونً من المضرور أو خطأ من الؽٌر كان ؼٌر مل

الضرر  إحداث(، فإذا تدخل السبب األجنبً وكان السبب الوحٌد فً 2أو اتفاق ٌخالؾ ذلك)

فان المدعى علٌه ال ٌكون مسبوالً بالتعوٌض وٌتمثل السبب األجنبً بالقوة القاهرة أو 

 -النقاط التالٌة: الحادث المفاجا أو خطأ المضرور وخطأ الؽٌر ونتحدث عنهم فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  63، ص 1444د. بلحاج العربً ، النظرٌة العامة فً القانون المدنً الجزابري ،  -1

نظرٌة االلتزام بوجه عام ، دار احٌاء التراث العربً  –عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً  -2

 . 913-912، بٌروت ، ص

 .  252د. خلٌل احمد حسن قداده ، المصدر السابق ، ص -3
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القوة القاهرة والحادث المفاجا ولقد اختلق الفقهاء حول استقاللٌة الحادث المفاجا  -1

على عدم التمٌٌز حٌث أجمعوا  جمهور الفقهاء وهو الصحٌح إلٌهوالقوة القاهرة  وما ذهب 

 أنبٌن القوة القاهرة والحادث المفاجا بحٌث ٌعتبران شٌباً واحداً ال اختالؾ فٌه فٌجب 

 باإلضافةٌجتمعا فٌهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وال كان سبباً ؼٌر أجنبً 

القانون ٌعطً للحادث المفاجا حكم القوة القاهرة حٌث اعتبارها سبب أجنبً ٌمنع  إن إلى

  (.3عالقة السببٌة) إقامة

المدعى علٌه هو من وقع منه الفعل الضار ومعٌار قٌاس  إنوٌقصد  -خطأ المضرور: -2

رؾ خطأ المضرور هو معٌار الرجل العادي وبالتالً ٌعتبر المضرور قد ارتكب خطأ إذا ما انح

عن سلوك الرجل العادي وٌستطٌع المدعً أن ٌتمسك بخطأ المضرور لٌس فقط فً مواجهة 

 (.1المضرور وإنما فً مواجهة ورثته إذا انتهى الحادث بموت المضرور)

إذا وقع الخطأ بفعل الؽٌر فال ٌشار أي اشكاالً لذا تنتفً العالقة السببٌة  -خطأ الؽٌر: -3

ٌثور حول ما إذا ساهم خطأ  األشكالالوحٌد بالتعوٌض ولكن وٌكون هذا الؽٌر هو المسبول 

 (.2الؽٌر مع خطأ المسبول أو خطأ المضرور)

والتقصٌرٌة(  دٌةالعق)حٌث إن طبٌعة الرابطة السببٌة واحدة فً كافة صور المسبولٌة 

أم على خطأ مفترق أم أنها مسبولٌة موضوعٌة تقوم  اإلثباتوسواء مقامة على خطأ واجب 

لضرر أو الخطأ فهً فً هذه الصور كلها عبارة عن ارتباط بٌن الخطأ والفعل الضار على ا

الرابطة السببٌة واحدة فً  أحكام إن(، 3والضرر وارتباط السبب بالمسبب والمعلول بالعلة)

العالقة السببٌة فً المسبولٌة العقدٌة  إن إالكل من المسبولٌة العقدٌة والمسبولٌة التقصٌرٌة 

 (.4ها عالقة مزدوجة)تمتاز بأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  214،ص 2114د. عمار عوابدي ، نظرٌة المسؤولٌة االدارٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  -1
د. محمد صبري نصار الجندي ، فً ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار ، مجلة الحقوق ، جامعة الكوٌت  -2

 .  95-94ص 2119،
، تُقيح حجيت اثشاْيى انخهيهي ،  15قس ، انٕافي في ششح انقبٌَٕ انًذَي ، انفعم انضبس ، ص شسهيًبٌ ي -3

 .  592، ص5991االسكُذسيخ ، يُشبح انًعبسف ، 
، وكذلك د. انور سلطان ، الوجٌز فً مصادر  141، ص 1454عبد الحً حجازي ، النظرٌة العامة لاللتزام ،  -4

 .  264، ص 1411االلتزام ، االسكندرٌة ، 
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  الخاتمة·

 
 فما متالحقة تطورات ٌعرؾ و متجدد الموضوع هذاان فً ختام دراستنا ٌجب معرفة      

الحالة،  حسب الموظؾ أو اإلدارة مسؤولٌة ٌعقد جسٌما خطأ ٌصبح قد بسٌطا خطأ كان ٌعتبر

الظروؾ  فً جسٌما ٌعتبر فما للظروؾ، تبعا تتؽٌر نسبٌة مسألة الخطأ درجة تحدٌد ألن

 الحاالت بالنظر بعض فً االكتفاء وعدم بل االستثنابٌة، الظروؾ فً بسٌطا ٌصبح قد العادٌة

 ٌقوم التً المهام مختلؾ فً بالبحث بل مجموعه فً المرفق ٌواجهها التً الصعوبات إلى

 إلى ٌؤدي الذي الخطأ جسامة درجة لتقدٌر تمهٌدا مداها لمعرفة بدقة منها كل وتحلٌل بها

 فً تدرج بوجود القول معه ٌمكن الذي األمر بالذات، المهمة هذه أداء فً اإلدارة مساءلة

 بهذا و األخطاء هذه مثل تقدٌر ٌتم فكٌؾ الواحد، المرفق داخل اإلدارة مسؤولٌة حدود

 مع تتعارض معٌارٌة فكرة الخطأ وألن المرافق هذه فً الهابل التنوع و الشدٌد التباٌن

 فقط لٌس المطروح أن حٌث عمقا أبعد المجال هذا فً المسألة فإن جامد، تعرٌؾ فً وضعها

 الموظؾ و اإلدارة مسؤولٌة ومدى الشخصً معرفة انواع الخطأ أٌضا وإنما الخطأ، تعرٌؾ

 اإلدارٌة بالمسؤولٌة الخاصة الدراسات ألن أهمٌة النظرٌة االعتبارات تزداد و عنهما،

 مؤسساتها سٌر ٌعتري نامٌة دولة فً اإلدارٌة الظاهرة اتساع مع تتماشى ال جدا محدودة

 .ضخمة بمهام للقٌام ومدعوة والقصور الخلل من الكثٌر

 فً بحقهم األفراد وعً قلة أن ذلك بالؽة أهمٌة له الموضوع هذا فان العملٌة الناحٌة من أما

 ذلك عن إحجامهم وأن ، بهم تلحقها التً األضرار بتعوٌض مطالبتها و اإلدارة مقاضاة

 . أخطابها فً اإلدارة تمادي و التعوٌض فً حقهم ضٌاع إلى سٌؤدي

 تصرفاتها حدود تعرؾ و الموضوع هذا حقٌقة تفهم عند ستستفٌد شك ال األخٌرة هذه أن كما

 و موظفٌها بمراقبة المستطاع، قدر األخطاء ارتكاب مسبقا تتحاشى و مسؤولٌتها وأساس

 القضاء أن كما .بها القٌام لحسن الكافٌة الوسابل و المالبم اإلطار توفٌر و أعمالهم متابعة

 صاحب وما لإلدارة الخطبٌة المسؤولٌة بلؽته الذي التطور مستوى معرفة إلى بحاجة بدوره

 نظام فً الزاوٌة حجر تعتبر وأنها خاصة حلول من لها اتبع وما ،مشاكل من تطبٌقها

 . المتؽٌرة الحٌاة ظروؾ لمواجهة مستمرا تطورا وتعرؾ اإلدارٌة المسؤولٌة
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 المصادر

  القران الكرٌم 

احمد سلٌم فرٌز ، الشرط المعدل فً المسؤولٌة العقدٌة فً القانون المدنً المصري ، رسالة  .1

  2116ماجستٌر منشورة ، جامعة النجاح الوطنٌة ، نابلس فلسطٌن ،

حسٌن صباح مختار ، مسؤولٌة الدولة عن اخطاء موظفٌها وموقؾ القضاء العراقً منها ،  .2

  2111ش العام ، وزارة الداخلٌة العراقٌة مكتب المفت

حسٌن صباح مختار المالكً ، مسؤولٌة الدولة عن اخطاء موظفٌها ، د.فودة رفعت ، دروس فً  .3

 ،  1445قضاء المسؤولٌة االدارٌة ، القاهرة دار النهضة العربٌة ، 

خالد قبانً ، ربٌس ؼرفة لدى مجلس شورى الدولة ، القضاء االداري مسؤولٌة السلطة العامة ،  .4

2114 

 ، . 1444مصادر االلتزام ،  –خلٌل احمد حسن قدادة ، الوجٌز فً شرح القانون الجزابري  .5

 .   1444د. بلحاج العربً ، النظرٌة العامة فً القانون المدنً الجزابري ،  .6

د. سلٌمان الطماوي ، القضاء االداري الكتاب الثانً ، قضاء التعوٌض وطرق الطعن فً االحكام ،  .1

1411. 

مصادر االلتزامات  1د. عبد القادر العرعاوي ، النظرٌة العامة لاللتزامات فً القانون المؽربً ج .9

 1499،  1الكتاب الثانً المسؤولٌة التقصٌرٌة عن الفعل الضار ، ط

وكذلك عمر محمد  242عبد هللا حنفً ، قضاء التعوٌض ) مسؤولٌة ؼٌر التعاقدٌة ( ص. د .4

 .1491اعمال االدارة وتطبٌقاتها فً االردن ، عمان،  الشوٌكً ، مبادئ الرقابة على

 د. عبد الوهاب حومد ، المسؤولٌة الناشبة عن السٌر المعٌب الجهزة العدالة .11

 214،ص 2114د. عمار عوابدي ، نظرٌة المسؤولٌة االدارٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  .11
 . 

كلٌة الحقوق ، الجامعة  بً الحقوقٌة ،القانون االداري العام ، منشورات الحل، تد. فوزت فرحا .12

 2112اللبنانٌة ، 

د. محمد صبري نصار الجندي ، فً ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار ، مجلة الحقوق ،  .13
 . 2119جامعة الكوٌت ،

د. محمد ماهر ابو العٌنٌن، التعوٌض على اعمال السلطات العامة فً قضاء وافتاء مجلس الدولة  .14

 فً مصر ،

ذر الفضل ، النظرٌة العامة لاللتزامات ، مكتبة دار الثقافة للنضر والتوزٌع ، االردن ، د. من .15

1445 

 1444د.انور رسالن ، وسٌط القضاء االداري ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  .16

  1449، دار النهضة العربٌة رمزي طه الشاعر ، مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الؽٌر تعاقدٌة ، .11

، تُقيح حجيت اثشاْيى  15قس ، انٕافي في ششح انقبٌَٕ انًذَي ، انفعم انضبس ، ص شسهيًبٌ ي .19

 ،. 5991انخهيهي ، االسكُذسيخ ، يُشبح انًعبسف ، 
شرٌؾ الطباخ ، التعوٌض االداري فً ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة االدارٌة ، دار الفكر  .14

  2116الجامعً ، 
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ارة العامة فً اعمالها الضارة ، دار وابل للنشر ، عمان ، شنطاوي علً خطار ، مسؤولٌة االد .21

2119 

، وكذلك د. انور سلطان ،  141، ص 1454عبد الحً حجازي ، النظرٌة العامة لاللتزام ،  .21

 1411الوجٌز فً مصادر االلتزام ، االسكندرٌة ، 

عام ، دار  نظرٌة االلتزام بوجه –عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً  .22

 .  احٌاء التراث العربً ، بٌروت

عبد الفتاح صالحً ، مسؤولٌة االدارة عن اعمالها المادٌة المشروعة ، رسالة ماجستٌر منشورة  .23

 2113، جامعة بسكرة ،قسم الحقوق ، الجزابر ، 

 عبد الفتاح صالحً ، مسؤولٌة االدارة عن اعمالها المادٌة المشروعة ، رسالة ماجستٌر منشورة .24

  1432، اندري هنري ، مسؤولٌة رجال القضاء فً المسابل المدنٌة ، 

س ، نقال عن د، رمزي سٌؾ ، قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، -عبد الوهاب حومد ، م .25

  1415ط

عالء الدٌن محمد حمدان ، مسؤولٌة االدارة رعن االخطاء المرفقٌة ، دراسة مقارنة ، د. رأفت  .26

 ء المسؤولٌة االدارٌةفودة ، دروس فً قضا

ؼازي ضٌؾ هللا العدوان ، الضرر الناشا عن خطأ االدارة والتعوٌض عنه دراسة مقارنة بٌن  .21
مصر واالردن ، رمزي طه  ، قضاء التعوٌض ، مسؤولٌة االدارة عن اعمالها الؽٌر تعاقدٌة ، 

 ،1494القاهرة ، دار النهضة العربٌة ، 
الها الؽٌر التعاقدٌة ، القاهرة ، دار النهضة العربٌة ، فكري فتحً ، مسؤولٌة الدولة عن اعم .29

1445 

  215، ص 2111قدورة زهٌر ، الوجٌز فً القضاء االداري ، دار وابل للنشر ، عمان ،  .24

 143، مجلس القضاء والقانون ، ص 24/1/1441 – 249قرار المجلس االعلى   .31

 ،  1445االداري ، دار المطبوعات الجامعٌة ،  ب ، القانونماجد راؼ .31

 ،  2112محمد احمد عابدٌن ، التعوٌض عن الضرر المادي واالدبً المورث ،  .32

محمد الجمٌلً ، قضاء التعوٌض مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الؽٌر تعاقدٌة ، دار النهضة  .33

 ،1446-1445العربٌة ، القاهرة ،

فً تشرٌعات البالد العربٌة ، مطبعة الجٌالوي ، معهد محمد فؤاد مهنا ، مسؤولٌة االدارة  .34

 ،  1412البحوث والدراسات العربٌة ، 

 ،  1449معوض عبد الشواب ، دعاوي التعوٌض االداري وصٌؽها ، دار الفكر الجامعً ،  .35

موسى عبود فً مقالة حول " دعوى مخاصمة القضاء فً القانون المؽربً " والتً ال تتجاوز  .36
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