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 ممدمة
تعتبر المسإولٌة اإلدارٌة المبنٌة على أساس الخطؤ ؼٌر كافٌة بمفردها لمواجهة العدٌد من 

الحاالت والوضعٌات التً ٌترتب عنها تعوٌض المتضررٌن من جراء تسٌٌر المرافك العمومٌة، 

وبذلن فإن المبدأ المابل بؤن أي ضرر حاصل من جانب اإلدارة إال وٌستلزم تعوٌض الشخص 

المتضرر، بؽض النظر عن أي خطؤ من جانب اإلدارة، فكرة لطالما استهوت العدٌد من الفمه فً 

 وجود الخطؤ، أو اللجوء إلى إثباتالمؽرب سواء من خالل تفسٌر نظرٌة المخاطر وإبرازها بنفً أو 

، والتً سعت (1) تفسٌر ٌحاول تعداد حاالت المسإولٌة بدون خطؤ انطاللا من االجتهادات المضابٌة

إلى استخالص العدٌد من المبادئ وابتداع الحلول المناسبة للمنازعات اإلدارٌة، فمد نجحت من خالل 

إرسابها مسإولٌة المخاطر، إلى جانب المسإولٌة اإلدارٌة المبنٌة على الخطؤ، لبلوغ نمطة التوازن 

ممررة بذلن التعوٌض عن األضرار الناتجة عن تصرؾ . بٌن مصالح اإلدارة ومصالح األفراد

 دون اشتراط الخطؤ، وإن كان التعوٌض وفك هذه الحالة ٌمتصر على اإلدارةمشروع من جانب 

حاالت محددة وخاصة ٌكون فٌها تطبٌك لواعد المسإولٌة المبنٌة على الخطؤ مجحفا لألفراد ومتنافٌا 

.  بصورة صارخة مع مبادئ العدالة

وٌمكن المول أن ما ٌمٌز هذه المسإولٌة أنها مسإولٌة لابمة بدون اشتراط الخطؤ سواء أكان 

 أو إثباتمرفمٌا أو منسوبا إلى موظؾ معٌن، وسواء لام بعمله على وجه سٌا أو العكس، ذلن أن 

 ولوع إثباتنفً الخطؤ ٌظل بال أثر على إدانة جهة اإلدارة وإلزامها بجبر الضرر إذ ٌكفً فمط 

كما تتمٌز هذه المسإولٌة أنها استثنابٌة، بحٌث تموم بدور تكمٌلً  .الضرر ونسبته إلى فعل اإلدارة

إلى جانب المسإولٌة المابمة على الخطؤ، والتً تعتبر المبدأ العام فً المسإولٌة اإلدارٌة، كما تتمٌز 

بصفة الحٌاد والموضوعٌة، بمعنى أنها ذات طبٌعة تعوٌضٌة بحتة، ولٌس لها أي دور جزابً فً 

 .(2)مواجهة اإلدارة النتفاء الخطؤ

 تكمن أهمٌة هذا البحث فً أن موضوعه من المواضٌع الهامة فً حٌاتنا الٌومٌة وهو إلى و

 جانب ذلن من المواضٌع ذات االمتداد الزمنً المتجدد تزداد دابرة االهتمام به اتساعا مع مرور 

 

ـ عدد '' مإلفات وأعمال جامعٌة ''المضاء اإلداري المؽربً ـ المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة : صحٌب حسن- (1)

 .74ـ73: ، الصفحة2008ـ80

ٌونس الشامخً، تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداري ـ دراسة ممارنة، أطروحة لنٌل شهادة  -(2)
.120:الدكتوراه فً المانون العام، جامعة دمحم الخامس، كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة سال، الصفحة  
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إلٌها  المنتسبٌن الزمن وتطور اإلدارة وتعدد أنشطتها وتوسعها فً كثٌر من المجاالت، وزٌادة

والمتعاملٌن معها، وتنوع أدواتها وآلٌاتها المتطورة، وباعتبار أن اإلدارة تتمتع بعدة امتٌازات لد 

تسبب أحٌانا أضرارا للمواطنٌن فمد سعى كل من التشرٌع والمضاء إلى توفٌر الضمانات لحماٌة 

 .األفراد من المخاطر التً لد تنتج عن نشاط اإلدارة

ومن خالل تتبع العمل المضابً إلى حدود الٌوم فً تطبٌمه لمسإولٌة المخاطر، فإنه ٌمكن أن 

ٌظهر جلٌا   المضابً اإلداري ال زال ٌولً أهمٌة كبرى لهذه النظرٌة، وهو مااالجتهادنستنتج أن 

، وأٌضا من (المطلب األول) من خالل الدور الذي بات ٌلعبه إلى جانب الفمه اإلداري فً تكرٌسه

 .(المطلب الثانً) خالل إبراز تطبٌماتها على المستوٌٌن التشرٌعً والمضابً

 المضابً فً تكرٌس المسإولٌة اإلدارٌة بدون خطؤ بناء واالجتهاد إذا إلى أي حد ساهم كل من الفمه 

 .هً أهم تطبٌماتها فً المانون اإلداري المؽربً؟ على نظرٌة المخاطر؟ وما

: التالًوسنحاول اإلجابة عن اإلشكالٌة أعاله وفك التصمٌم 

 

المسؤولية اإلدارية علل  ساس المماار بين ااختتف الفققي   : المطلب األول 

 . والتكريس القضائي

 . دور الفمه اإلداري فً تأصٌل نظرٌة المخاطر:األولى الفمرة 

 . مولف المضاء اإلداري المكرس للمسؤولٌة اإلدارٌة:الفمرة الثانٌة 

 .تطبيق ات المسؤولية اإلدارية بناء علل نظرية المماار : المطلب الثاني

 . الحاالت الواردة فً النصوص التشرٌعٌة :األولىالفمرة    

.  المضائٌةاالجتهاداتالحاالت الواردة فً  : الفمرة الثانٌة
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المسؤولية اإلدارية علل  ساس المماار بين ااختتف الفققي و التكريس  : المطلب األول  
القضائي  

ٌمنح المانون اإلداري اإلدارة العدٌد من االمتٌازات والسلطات فً سبٌل تكلٌفها بالمٌام بالمهام 

 بالممابل فمد تنتج عن هذه .(1)المنوطة بها لضمان ودوام سٌر المرفك العام بانتظام واضطراد

األنشطة التً تموم بها اإلدارة أضرارا تصٌب موظفٌها أو الؽٌر ولو لم ٌكن هنان أي خطؤ تمترفه 

 إرساء وتطوٌر (الفمرة الثانٌة) واالجتهاد المضابً (الفمرة األولى)اإلدارة، لذلن حاول كل من الفمه 

نظرٌة المخاطر انطاللا من فكرة أن أي ضرر ناتج عن تسٌٌر المرافك العمومٌة ٌفترض تعوٌض 

 (2).الشخص المتضرر بؽض النظر عن خطؤ اإلدارة

دور الفقق اإلداري  ي تأأيي نظرية المماار   : الفقرة األولل

 يءاختلؾ الفمه الفرنسً فً التسمٌات من أجل الداللة على مضمون مسإولٌة المخاطر الش

 :الذي أدى إلى ظهور ثالث اتجاهات فمهٌة، ونعرض ذلن على النحو التالً

ٌعتمد هذا االتجاه فً تعبٌره عن هذه المسإولٌة على مصطلح نظرٌة المخاطر :  االتجاه األول

بصفة أساسٌة، وٌعد معظم المابلٌن به من الرواد األوابل، ونخص بالذكر على سبٌل المثال 

''M.Hauriou '' وٌرجع تمسن هذا االتجاه بهذا المصطلح إلى تؤثره بما تواترت علٌه المرارات

األولى لمجلس الدولة الفرنسً فً األخذ به، فضال عن استخدام مفوضً الدولة له بكثرة فً 

 .تمارٌرهم الممدمة بصدد األحكام

ٌمٌل أنصار هذا االتجاه إلى تفضٌل التعبٌر عن هذه المسإولٌة من خالل مصطلح :  االتجاه الثانً

المسإولٌة دون خطؤ، والوالع أن فمه المانون العام الحدٌث هم أؼلب مإٌدي هذا االتجاه، والذي ٌمتد 

فً تبرٌره لوجهة نظره على أن هذا المصطلح جامع لكافة فروض تلن المسإولٌة سواء ما ٌتعلك 

. منها باألنشطة اإلدارٌة ذات الطابع الخطٌر أو تلن التً ٌنعدم أو ٌتضاءل بشؤنها عنصر الخطورة

كما تجدر اإلشارة إلى أن المسإولٌة بدون خطؤ، وفما للمصطلح المفضل لدى أنصار هذا االتجاه 

تشمل طابفتٌن؛ مسإولٌة المخاطر والمسإولٌة الناشبة عن اإلخالل بمبدأ المساواة بٌن المواطنٌن أمام 

 .األعباء العامة

ٌونس الشامخً، تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداري ـ دراسة ممارنة، أطروحة لنٌل شهادة  -(1)
.123:الصفحة,2015-2014الدكتوراه فً المانون العام، جامعة دمحم الخامس، كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة سال،  

ـ عدد '' مإلفات وأعمال جامعٌة ''المضاء اإلداري المؽربً ـ المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة : صحٌب حسن- (2)

 .74:، الصفحة2008ـ80
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لمد تبنى أنصار هذا االتجاه رأٌا وسطا بٌن االتجاهٌن السابمٌن، فمصطلح المسإولٌة :  االتجاه الثالث

دون خطؤ ٌرادؾ مسإولٌة المخاطر ومن تم فال وجود ألي اختالؾ بٌنهما، ومن أبرز أنصار هذا 

ٌكفً النعماد '': حٌث عبر عن هذا المعنى بموله ''A.Delaubadere''االتجاه نجد الفمٌه 

سبٌة بٌن الضرر والنشاط نالمسإولٌة دون خطؤ أو على أساس المخاطر أن تتوفر على عاللة 

 (1)''... المشروعاإلداري

والجدٌر بالذكر أن هذا الخالؾ فً الرأي حول تسمٌة مسإولٌة المخاطر، لد امتدت آثاره إلى فمه 

وبالتالً نستطٌع المول أن تلن االتجاهات الفمهٌة السابمة تمترب من حٌث . المانون اإلداري المؽربً

مدلولها الموضوعً، وتفسٌر ذلن أنها فً الوالع تعبر عن مفهوم واحد أال وهو انعماد المسإولٌة 

 وفما لشروط الضرراإلدارٌة خارج نطاق فكرة الخطؤ، بمعنى أنها تنعمد بتوافر ركنٌن فمط هما؛ 

 . بٌنه وبٌن نشاط اإلدارة المشروعالعاللة السببٌةخاصة، 

 (2).ومإدى فكرة المخاطر، أنه من أنشؤ مخاطر ٌنتفع منها فعلٌه تحمل تبعٌة األضرار الناتجة عنها

وفً هذا الصدد فمد تعددت آراء الفمه التً لٌل بها لتحدٌد مفهوم مسإولٌة المخاطر، وفما للزاوٌة 

إلى اعتبار أن فكرة المخاطر ال '' Hauriou''التً ٌنظر من خاللها فً هذا المجال، فمد ذهب الفمٌه 

 (3).تعدو أن تكون إال تؤمٌنا ٌنفرد المشرع بتحدٌدها

أكثر تحدٌدا لها حٌث انتهى إلى اعتبار مسإولٌة المخاطر '' Delaubadere''فً حٌن كان الفمٌه

مجرد شرط من شروط هذه المسإولٌة والتً ٌكفً فً تصوره النعمادها، أن تتوفر عاللة سببٌة بٌن 

 .الضرر ونشاط اإلدارة الخطٌر

 . موقف القضاء اإلداري المكرس للمسؤولية اإلدارية علل  ساس المماار:الفقرة الثانية

من خالل استمراء األحكام التً تم اإلطالع علٌها ٌتضح أن المضاء اإلداري، سواء الفرنسً 

.  لم ٌؽٌرا من مولفهما المإٌد لفكرة المخاطر(الفرع الثانً) أو المؽربً (الفرع األول)

 

 

.126:الصفحة مرجع سابك...ٌونس الشامخً، تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداري -(1)  
مسعود شٌهوب، المسإولٌة عن المخاطر وتطبٌماتها فً المانون اإلداري، دراسة ممارنة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ـ(2)

 .4:ص. 2003الجزابر
G.Jez. les principles genereaux du droit administrative (3)-  

  .129:الصفحة مرجع سابك... ٌونس الشامخً، تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداريورد فً 
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 توجه االجتهاد المضائً الفرنسً:  الفرع األول
 

 على أساس المخاطر ولد تواترت اإلدارٌةٌتشدد مجلس الدولة الفرنسً فً بناء المسإولٌة 

 الصادرة فً هذا المجال، وانتماال من دابرة التعوٌض عن األضرار الناجمة عن األشؽال لراراته

العامة ــ كؤحد التطبٌمات التملٌدٌة لنظرٌة المخاطرــ إلى دابرة التعوٌض عن حوادث العمل، وبالتالً 

امتدت اجتهادات المضاء اإلداري الفرنسً لتوسٌع نطاق تطبٌك نظرٌة المخاطر، حٌث كانت 

الفرصة لمجلس الدولة الفرنسً فً تؤصٌل وإرساء مبادبه الهامة والحدٌثة فً مجال المسإولٌة على 

أساس المخاطر، السٌما مسإولٌة مخاطر الجوار ؼٌر العادٌة، هذه األخٌرة ظهرت فً فرنسا ألول 

 Regnault-Desroziersمرة على إثر حصول انفجار مستودع للذخٌرة الذي أتاح الحكم بمرار 

، حٌث اعتبر الماضً أنه ال ٌتعٌن على المجاورٌن أن ٌتحملوا عبء 1919 مارس 28الصادر فً 

 (1). خطؤ ناجم عن نشاط ٌعد فً حد ذاته نشاطا خطٌرا تم انجازه فً إطار المصلحة العامةإثبات

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسً، صرح فً كثٌر من الحاالت أن نظرٌة المخاطر، ال 

ٌمكن تطبٌمها إال إذا تبٌنت العاللة السببٌة بٌن العمل اإلداري والضرر الحاصل بكٌفٌة تامة، 

باإلضافة إلى هذا الشرط الذي ٌنطبك على مختلؾ أنظمة المسإولٌة فإنه بالممابل هنان شروط 

أخرى، تختص بها نظرٌة المخاطر، ذلن أن مجلس الدولة الفرنسً ٌشترط فً الضرر، لكً تعوض 

ولد عرفت أسس المسإولٌة بدون خطؤ تطورا تدرٌجٌا  .غٌر عادي وخاصاعنه اإلدارة أن ٌكون 

 2008، وهو األمر الذي أكده مجلس الدولة سنة (2)وملحوظا، بحٌث امتدت لتشمل فكرة الحراسة 

 الذي تعرض لهجوم من طرؾ لاصر تم تفوٌض رعاٌته لمإسسة ’’Lauze’’فً لضٌة الشاب لوزي

''Nime '' التابعة للدولة، وهو ما جعل هاته األخٌرة تتحمل الضرر الذي لحك لوزي باعتبارها

مسإولة عن رعاٌة الماصر رؼم أن االعتداء لم ٌتم داخل المإسسة ورؼم أن الماصر لم ٌكن تحت 

الحراسة الفعلٌة، كما أكد مجلس الدولة على أن اإلمكانٌة الوحٌدة النسحاب الدولة من جزء من 

 .مسإولٌتها هً إثباث وجود طرؾ ثالث ساهم فً حدوث الضرر

 مولف المضاء اإلداري المغربً :  الفرع الثانً

ٌمكن المول بداٌة أن المضاء المؽربً لد شهد من الوهلة األولى تطبٌما واسعا لنظرٌة 

 (أوال)المخاطر فً مجال مسإولٌة اإلدارة على أساس المخاطر،سواء لبل إحداث المحاكم اإلدارٌة 

 .(ثانٌا)أو بعد إحداث هذه المحاكم 

 

جامعة دمحم الخامس، كلٌة العلوم المانونٌة .  حمادي حمٌدي، المسإولٌة اإلدارٌة أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً المانون العامـ(1)
 .327:، ص1988ـ1989:وااللتصادٌة واالجتماعٌة، الرباط

(2)-La responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde 
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لبل إحداث المحاكم اإلدارٌة  : أوال

لبل االستمالل، ترددا متباٌنا فً األخذ  عرؾ االجتهاد المضابً المؽربً خالل الفترة ما

بنظرٌة المخاطر كؤساس للمسإولٌة اإلدارٌة، إذ تارة ٌسٌر على خطى وثٌمة فً إرساء نظرٌة 

المخاطر كنظرٌة حدٌثة فً هذا المجال، حٌث ذهبت محكمة االستبناؾ بالرباط من خالل المرار 

تشرٌع الحماٌة ٌخصص ''والذي جاء فٌه أن '' Marie'' فً لضٌة 1939 دجنبر08الصادر بتارٌخ 

 (1).''مسإولٌة موضوعٌة بدون خطؤ بالنسبة لكل عمل إداري ٌحدث ضررا للؽٌر 

 

كما تجدر اإلشارة إلى أن المضاء المؽربً لبل إحداث المجلس األعلى كان ٌخلط بٌن لواعد 

المسإولٌة اإلدارٌة ولواعد المسإولٌة المدنٌة، حٌث ٌرتكز االجتهاد المضابً المؽربً فً بعض 

أحكامه لمواعد المسإولٌة المدنٌة فً المضاٌا اإلدارٌة أو االرتكاز فً نفس الولت على كل من لواعد 

 ومن بٌن األمثلة التً ٌمكن إدراجها فً هذا (2).المسإولٌة المدنٌة ولواعد المسإولٌة اإلدارٌة

 والتً اعتبرت المسإولٌة 1922 فبراٌر 02المجال حكم محكمة االستبناؾ بالرباط الصادر بتارٌخ 

 من لانون االلتزامات 78 و 77الناتجة عن أعمال الفروسٌة تسري علٌها ممتضٌات الفصول 

والعمود، وٌؤتً هذا الخلط فً نظر األستاذ عبد المادر باٌنة نتٌجة لنظام المضاء الموحد وطؽٌان 

 (3).تطبٌك المانون الخاص، وأٌضا التكوٌن الخاص الذي ٌؽلب على الماضً اإلداري

أما بعد إحداث المجلس األعلى وخصوصا الؽرفة اإلدارٌة، ٌتضح جلٌا مجهود المضاء اإلداري 

وفً هذا السٌاق ال بؤس أن نستدل . المؽربً فً تمٌٌز المسإولٌة اإلدارٌة عن المسإولٌة المدنٌة

ببعض المرارات الصادرة عن الؽرفة اإلدارٌة، نجد على سبٌل المثال لضٌة حمو الزوٌند بتارٌخ 

 غٌر العادي، والتً لضت فٌه بمسإولٌة الدولة بناء على المخاطر بسبب الضرر 1979 نونبر 16

 عٌنه فً الذي لحك التلمٌذ عبد الناصر بن حمو الزوٌند؛ حٌث أصٌب بفمدان البصر الخاصو

 الٌسرى إثر عملٌة تلمٌح إجباري لدم لجمٌع تالمٌذ إحدى المدارس العمومٌة ولاٌة من جابحة وبابٌة، 

 .علما أن هذا التلمٌح كان لد أنجز دون خطؤ، وفً إطار المصلحة العامة

 

 .147:الصفحة. ''1988الدار البٌضاء ''عبد المادر باٌنة، تطبٌمات المضاء اإلداري المؽربً، دار توبمال للنشر :أشار إلٌه -(1)
. 122:الصفحة مرجع سابك... ٌونس الشامخً، تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداري-(2)
 .147:مرجع سابك، الصفحة''...انظر عبد المادر باٌنة، تطبٌمات المضاء اإلداري -(3)
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بعد إنشاء المحاكم اإلدارٌة  : ثانٌا

تعتبر مرحلة ما بعد إنشاء المحاكم اإلدارٌة بالمؽرب، أهم مرحلة عرفت تطبٌما واسعا 

فمن حٌث الكم ٌالحظ وفرة األحكام بخصوص بعض . للمسإولٌة على أساس المخاطر، كما وكٌفا

حاالت هذه المسإولٌة؛ كالمسإولٌة عن أضرار المتفجرات واأللؽام وفً هذا السٌاق نذكر الحكم 

 إذ جاء فً إحدى 13/01/2005 بتارٌخ 09/2005الصادر عن المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر عدد 

أن األلؽام من المواد الخطٌرة التً ٌمع على الدولة حماٌة المواطنٌن من خطرها وحراسة "حٌثٌاثه 

 (1)." بها، ومسإولٌة الدولة فً هذا المجال تموم على أساس المخاطرالمتواجدةاألماكن المحتمل 

 الصادر عن محكمة 693وأٌضا نجد حوادث المطارات ونذكر على سبٌل المثال المرار عدد 

إن إصابة  ''حٌثٌاته والذي جاء فً إحدى 10/10/2007االستبناؾ اإلدارٌة بالرباط والمإرخ فً 

الضحٌة بجروح أثناء ركوبه المطار من جراء الرشك بالحجارة من خارج العربة ٌرتب المسإولٌة 

على المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة ولو بدون خطؤ استنادا إلى نظرٌة المخاطر الناتجة عن أشٌاء 

خطٌرة، والمطار من ضمنها، وبالتالً ال موجب للدفع لكون الحادث ناتج عن حادث فجابً أو لوة 

 (2).لاهرة

أما من حٌث الكٌؾ، فٌالحظ أن المضاء المؽربً ٌسٌر فً اتجاه تطوٌر وتوسٌع حاالت المسإولٌة 

ٌة، ومن ذلن إلراره مالسالفة الذكر بهدؾ حماٌة حموق المتضررٌن من أنشطة بعض اإلدارات العمو

. لمسإولٌة الدولة المؽربٌة عن هذه األضرار التً تنتج عن بعض األنشطة

ختاما، ٌنبؽً التؤكٌد على أهمٌة نظرٌة المخاطر كؤساس تملٌدي ألهم تطبٌمات المسإولٌة 

اإلدارٌة بدون خطؤ ففً ضوء هذا األساس عرفت هذه األخٌرة تطورا ملموسا شمل مختلؾ األنشطة 

اإلدارٌة من جهة، ومختلؾ الفبات المعنٌة أو ؼٌر المعنٌة بها من مرتفمٌن وأؼٌار ومتعاونٌن مع 

اإلدارة من جهة أخرى، مما لم ٌبك معه مجال للرأي الرافض لنظرٌة المخاطر والذي ٌفضل مبدأ 

المساواة أمام األعباء العامة كؤساس عام لمسإولٌة اإلدارة بدون خطؤ، وهذا ما سنحاول إثارته فً 

 (3).أهم تطبٌمات المسإولٌة على أساس المخاطر

 

 فً لضٌة ورثة عدي ماء العٌنٌن ضد إدارة الدفاع الوطنً، حكم منشور بالمجلة 2005/09 حكم المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر عددــ(1)
 )1انظر الملحك( .193ـ192:ص. 2005، مارس ـ أبرٌل 61المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد 

 2)انظر الملحك( .247ـ245:ص. ، مارس ـ أبرٌل61ت، عدد.م.إ.م.، م693 لرار محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بالرباط، عدد ـ(2)
 .174:مرجع سابك، ص,  تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء االجتهاد المضابً اإلداري ٌونس الشامخً،ـ(3)
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  تطبيق ات المسؤولية اإلدارية بناء علل نظرية المماار  :المطلب الثاني

 

سنحاول تحدٌد الجوانب المختلفة لتطبٌك نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة بدون خطؤ، وفً هذا 

الصدد ٌمكن أن نمٌز بٌن الحاالت التً ألرتها النصوص التشرٌعٌة وبٌن الحاالت التً أضافتها 

وعلٌه سنتناول هذه التطبٌمات من خالل فمرتٌن سنتطرق أوال للحاالت . االجتهادات المضابٌة

، وبعد ذلن سنبرز الحاالت الواردة فً االجتهادات (فمرة أولى)الممررة فً النصوص التشرٌعٌة 

 .(فمرة ثانٌة)المضابٌة 

 الحاات الواردة  ي النصوص التشريعية: الفقرة األولل

 

لمد وضع المشرع فً عدة حاالت على عاتك اإلدارة المسإولٌة فً تعوٌض المتضرر دون األخذ 

بعٌن االعتبار لفكرة الخطؤ كؤساس لتحمٌلها المسإولٌة، وبالنظر لتنوع الجوانب التشرٌعٌة لنظام 

المسإولٌة واختالفها عن ؼٌرها، فإنه ٌتضح لنا من األفضل تبٌان وترتٌب مختلؾ الحاالت التً 

 :تجعل اإلدارة مسإولة فً هذا الشؤن كما ٌلً

 

األضرار الحاصلة للمتعاونٌن مع اإلدارة : أوال

وٌمصد بالمتعاونٌن مع اإلدارة الموظفون العمومٌون المدنٌون، والعسكرٌون، والمتعاونون 

 (1).(أي المتطوعون)مع اإلدارة مجانا 

 بمثابة النظام (2) 1958 فبراٌر24 من ظهٌر19فبالنسبة للموظفٌن العمومٌٌن نص الفصل 

ٌتعٌن على اإلدارة أن تحمً الموظفٌن من التهدٌدات '': األساسً للوظٌفة العمومٌة على ما ٌلً

والتهجمات واإلهانات والتشنٌع والسباب التً لد ٌستهدفون لها بمناسبة المٌام بمهامهم، ولد تعوض 

إذا التضى الحال وطبما للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلن فً كل األحوال التً ال 

ٌضبطها التشرٌع الخاص برواتب التماعد وبضمانة الوفاة، حٌث أن الدولة هً التً تموم ممام 

 .''المصاب فً الحموق والدعاوى ضد المتسبب فً الضرر

.225:الصفحة. ''1988الدار البٌضاء ''عبد المادر باٌنة، تطبٌمات المضاء اإلداري المؽربً، دار توبمال للنشر -(1)  
بمثابة النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة،  (1958 فبراٌر 24) 1377 شعبان 4 بتارٌخ 1ـ58ـ008ظهٌر شرٌؾ رلم -(2)
.613: ص1958/04/11 بتارٌخ 2372ر عدد .ج  
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. ولد تدخل المشرع لتؤكٌد هذا المبدأ فً مختلؾ الموانٌن المنظمة لنظام تماعد الموظفٌن والعسكرٌٌن

وٌستفٌد المتعاونون مع اإلدارة من ممتضٌات المانون الخاص بالتماعد المدنً للحصول على تعوٌض 

عن األضرار الحاصلة لهم أثناء تعاونهم مع اإلدارة، وتطبٌما لما ذكر سمح المجلس األعلى 

للمتضررٌن من حادثة أو مرض ٌرجع لمرفك عمومً، فً االختٌار بٌن تعوٌض إجمالً مخول من 

من لانون  79لبل التشرٌع الخاص بالتماعد أو المٌام بدعوى التعوٌض ارتكازا على الفصل

 .االلتزامات والعمود، بل أٌضا إمكانٌة الجمع بٌن هذٌن التعوٌضٌن

 عن محكمة 2012 مارس 01 الصادر بتارٌخ 129وفً هذا الصدد ٌمكننا استحضار المرار عدد 

النمض، بخصوص تعرض الموظؾ دمحم الشرٌؾ العثمانً الذي كان ٌشتؽل ربٌسا لكتابة الضبط 

بالمحكمة االبتدابٌة بالسمارة العتداء أودى بحٌاته أثناء مؽادرته لممر عمله مما جعل الدولة تتحمل 

المسإولٌة عنه فً إطار تضامنها مع المتضررٌن لحماٌة موظفٌها مما لد ٌتعرضون له من أضرار 

والتعوٌض عن  (1)وذلن من خالل منح  ورثته معاش الزمانة. أثناء أو بمناسبة لٌامهم بعملهم

  (2).األضرار المادٌة والمعنوٌة التً لحمت الورثة

 والذي جاء فً وجدةمحكمة اإلدارٌة بال عن 27/09/2017 الصادر بتارٌخ 773كما نستحضر أٌضا حكم عدد 

أن إصابة رجل أمن أثناء لٌامه بعمله المتمثل فً حفظ األمن ومكافحة أعمال الشؽب، ٌوجب مسؤلة ''إحدى حٌثٌاته 

 (3).''مرفك األمن عن األضرار التً نتجت عن األحداث مصدر الضر، بناء على نظرٌة المخاطر 

 1961 مارس 31، فٌطبك علٌهم ظهٌر (كالمتطوعٌن)أما المتعاونون مع اإلدارة بصفة مجانٌة 

المتعلك بمنح التعوٌضات عن حوادث الشؽل لألشخاص المساهمٌن فً إنجاز أشؽال لحساب 

جماعات عمومٌة بصفة تطوعٌة الذي شملهم بنفس التعوٌض عن حوادث الشؽل المطبك على أعوان 

 (4).لطاع المانون الخاص

األضرار الناتجة عن االضطرابات واألخطار االجتماعٌة : ثانٌا

تعتبر اإلدارة مسإولة عن ضمان النظام العام بمدلوالته المتنوعة فً الحفاظ على األمن العام 

والسكٌنة العامة والصحة العامة، وذلن فً إطار لٌامها بمهام الشرطة اإلدارٌة أو الضبط اإلداري، 

 ؼٌر أنه لد تحدث أحداثا من شؤنها اإلخالل بالنظام العام تنتج عنها أضرار لٌس فمط للمتعاونٌن مع

ٌصرؾ للموظؾ ضحٌة عجز ناتج عن جرح أو مرض أصابه أثناء مزاولته لمهامه أو بسببها، أو عند المٌام : ـمعاش الزمانة(1)
ورد فً عبد الكرٌم حٌضرة، المانون  . من المانون المتعلك بالمعاشات المدنٌة25كما جاء فً الفصل . بعمل فً سبٌل المصلحة العامة

 .196:، الصفحة2017اإلداري المؽربً النشاط اإلداري، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة 
 2010/1/4/870 فً الملؾ اإلداري عدد 2012 مارس 01بتارٌخ  وجدةمحكمة اإلدارٌة بال  عن الصادر129ـ المرار عدد (2)

 .(3انظر الملحك) .بٌن الوكٌل المضابً للمملكة وورثة دمحم الشرٌؾ العثمانً
انظر ) عن محكمة االستبناؾ اإلدارٌة،88/7112/2017 فً الملؾ اإلداري عدد 27/09/2017 بتارٌخ 773حكم عدد  ـ(3)

 .(4الملحك
163ـ162:، الصفحة2013ـ2014أحمد أجعون المضاء اإلداري، مطبعة ورالة سجلماسة مكناس، طبعة - (4) 
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اإلدارة ولكن أٌضا لعامة المواطنٌن، وهنا تكون الدولة على العموم مسإولة عن تعوٌض هذه 

 (1).األضرار بناء على نظرٌة المخاطر

 لبل أن ٌتم إلؽاإه بمرسوم 30/09/1953ولد نظم المشرع هذا التعوٌض منذ عهد الحماٌة بظهٌر 

 (2). 66ــ547 بمثابة لانون 24/10/1966ملكً بتارٌخ 

 .كما تدخل المشرع أٌضا بتشرٌعات خاصة برعاٌة لدماء المماومٌن وجٌش التحرٌر وعابالتهم

وفً هذا الصدد نذكر المرار الصادر عن محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بالرباط، الذي جاء فً إحدى 

 أن عدم لٌام مرفك األمن والولاٌة المدنٌة بالمهام المنوطة بهما، ٌوجب مساءلتهما عن حٌثٌاته

وذلن انطاللا من مبدأ مساواة المواطنٌن أمام ... األضرار التً نتجت عن األحداث مصدر الضرر

 (3).التكالٌؾ العامة

األضرار التً تصٌب التالمٌذ والطلبة بالتعلٌم العمومً واألطفال بالمخٌمات العمومٌة : ثالثا

لمد عرؾ المؽرب المسإولٌة المدنٌة واإلدارٌة فً مجال الحوادث المدرسٌة أول مرة 

 مكرر لٌؤتً 85مات والعمود الفصل ازلت الذي أضاؾ إلى لانون اال1942 ماي 04بممتضى ظهٌر 

 الذي تمم مسإولٌة الدولة فً مجال الحوادث المدرسٌة وامتد هذا 1942 أكتوبر 26بعده ظهٌر 

 لٌشمل مسإولٌة اإلدارة بناء 1977/09/19التعدٌل األخٌر بممتضى ظهٌر بمثابة لانون بتارٌخ 

 . (4)على المخاطر الطلبة بمإسسات التعلٌم العالً وتالمٌذ مإسسات التعلٌم التمنً والعالً 

وجدٌر بالذكر أن التعوٌض عن األضرار التً تصٌب التالمٌذ والطلبة بمإسسات التعلٌم العمومً ال 

ترتبط بفكرة الخطؤ وإنما بفكرة المخاطر، فمط ٌجب أن تكون األضرار لد حصلت بالفعل خالل فترة 

 إذا أما (5)،1942وٌكون التعوٌض إجمالٌا الذي ٌنص علٌه ظهٌر . الدراسة أو خالل فترة التخٌٌم

تبث خطؤ المسإولٌن أو المشرفٌن على الحراسة، فإن ذلن ٌرتب تعوٌضات إضافٌة حٌث ٌكون 

 (6).التعوٌض كامال

  229ـ228:مرجع سابك، الصفحة''...انظر عبد المادر باٌنة، تطبٌمات المضاء اإلداري-(1)
 بشؤن التعوٌض الذي تمنحه الدولة عن 1953 شتنبر 30 ٌتعلك بإلؽاء الظهٌر الصادر فً 547ـ66 لانون رلم بمثابةمرسوم ملكً  ـ(2)

 .2190: ص1946ر سنة .ج. 1956دجنبر31 و1953األضرار الناجمة عن اإلخالل بالنظام العام والوالعة فً الفترة ما بٌن فاتح ٌونٌو
انظر ). عن محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بالرباط1080/7206/2014 الملؾ رلم 18/02/2015 الصادر بتارٌخ 709لرار عدد (3) 

 (5الملحك
 .83:،مرجع سابك،ص..حسن صحٌب، المضاء اإلداري المؽربً، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة ـ(4)
 الظهٌر المتعلك بالتعوٌض عن الحوادث التً ٌتعرض لها تالمٌذ المإسسات المدرسٌة العمومٌة، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد ـ(5)

 .1942دجنبر4 بتارٌخ 1571
 ابرام اتفالٌة فً مجال التؤمٌن بٌن وزارة التربٌة الوطنٌة ووزارة الشبٌبة 1999 ٌونٌو 28 لمد تم فً هذا اإلطار بتارٌخ ـ(6) 

، حٌث تإمن الشركة 1942والرٌاضة واللجنة الوطنٌة األولمبٌة مع إحدى شركات التؤمٌن المؽربٌة، وتخضع هذه االتفالٌة لظهٌر
المخاطر الناتجة عن الحوادث المدرسٌة التً ٌتعرض لها تالمٌذ مإسسات التعلٌم العمومً والحوادث الرٌاضٌة والمسإولٌة المدنٌة 

 .الرٌاضٌة
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ومن اجتهادات المحاكم اإلدارٌة فً هذا الموضوع، نجد حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر 

 حملت فٌه الدولة المسإولٌة عن األضرار التً تحصل لتالمٌذ المدارس 1999/05/06بتارٌخ 

خالل الولت الذي ٌوجدون فٌه تحت رلابة المعلمٌن وموظفً الشبٌبة والرٌاضة، ومن أهم حٌثٌات ذا 

 المتعلك بتعوٌض األضرار 1942/10/26وحٌث نصت المادة الثامنة من ظهٌر ...''الحكم نذكر 

الناتجة عن الحوادث الطاربة لتالمٌذ المدارس العمومٌة على أنه وحٌث إنه من واجب المشرفٌن 

على المإسسات الدراسٌة أن ٌبذلوا لصارى جهدهم لضمان سالمة التالمٌذ وحماٌتهم من األخطار 

المحدلة بهم خاصة أثناء مزاولة الحصص الرٌاضٌة، وذلن بتوفٌر مالعب تحمك الؽاٌة المنشودة من 

 بتارٌخ 1643وفً حكم آخر عدد  .''المهام التربوٌة، فضال عن تشدٌد الحراسة على التالمٌذ 

إن مسإولٌة اإلدارة المكلفة بالتعلٌم تنعمد '':  لضت إدارٌة الدار البٌضاء بما ٌل11/11/2010ً

طلب التعوٌض ... بإثبات الخطؤ فً مواجهتها فً حاالت وفً حاالت أخرى ٌكون أساسها المخاطر

عن الضرر الناتج عن حادثة رٌاضٌة بملعب ثانوٌة تابعة لوزارة التربٌة الوطنٌة ٌجد أساسه فً 

. المسإولٌة عن المخاطر

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن المضاء لم ٌستمر بعد حول المحكمة التً لها صالحٌة للنظر فً المضاٌا 

الناتجة عن األضرار التً تحصل لتالمٌذ المدارس، فبعض المحاكم تدفع بعدم االختصاص  بٌنما 

تبث أخرى فً هذه الدعوى، فاالجتهاد المضابً لم ٌستمر على نهج واحد فً هذا الموضوع ولعل 

 من 8ذلن ٌرجع إلى كون المشرع حٌنما نص على االختصاص النوعً للمحاكم اإلدارٌة فً المادة 

 (1). لم ٌنص صراحة على الجهة المضابٌة المختصة للبث فً هذا النوع من المضاٌا41.90المانون 

 

 األضرار الحاصلة من األحكام التً تمت مراجعتها: رابعا

 

إذا كانت الدولة ال تسؤل عن أنشطتها كماعدة، فإن الحكم بالبراءة على من سبمت إدانته ٌرتب 

 إعادة النظر فٌه هكذا التماسمسإولٌة الدولة وٌحدث ذلن عندما ٌطلب مراجعة الحكم األول بعد 

ٌمكن استنادا إلى الممرر الجدٌد المترتب '' من لانون المسطرة الجنابٌة على أنه 573تنص المادة 

عنه براءة المحكوم علٌه بناء على طلبه الحكم له بتعوٌض عن الضرر الذي لحمه بسبب 

  من لانون المسطرة الجنابٌة، والمهم 574 إلى 565وتنظم مسطرة المراجعة المواد من .''اإلدانة

فٌها هو أن الدولة تتحمل مسإولٌة تمدٌم التعوٌضات المادٌة للمتضرر من الحكم األول، وال ٌلزم 

  أن صدور الحكم الملؽى ٌرجع إلى خطؤ المضاء، إذ أن أساس مسإولٌة بإثباتطالب التعوٌض 

 .87:، مرجع سابك، ص..حسن صحٌب المضاء اإلداري المؽربً (1)-
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وتطبٌما لما ذكر أصدرت المحكمة اإلدارٌة بالدار . الدولة فً هذا الصدد لٌس الخطؤ وإنما المخاطر

 درهم ألحد األفراد بعد حكم المراجعة لصالحه، 1.500.000البٌضاء حكما بتعوٌض لدره 

وتتلخص ولابع النازلة فً أن المعنً باألمر صدر فً حمه حكم بالسجن المإبد عن جرٌمة لتل وتم 

إٌداعه بالسجن المإبد عن جرٌمة لتل وتم إٌداعه بالسجن لرابة عشر سنوات، ثم ظهر بعد ذلن 

الجانً الحمٌمً، فتم إلؽاء الحكم السابك بواسطة مسطرة المراجعة فكان محما فً المطالبة بالتعوٌض 

 (1).عن األضرار المادٌة والمعنوٌة التً لحمته بسبب إدانته وبمابه رهن االعتمال طٌلة المدة السابمة

 

  الحاات الواردة  ي ااجتقادات القضائية:الفقرة الثانية

 

باإلضافة إلى حاالت المسإولٌة بناء على المخاطر الواردة فً النصوص التشرٌعٌة، وسع المضاء 

 : مجال هذه المسإولٌة فً مجموعة من التطبٌمات ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً

 

 األضرار الناتجة عن تنفٌذ األشغال العامة: أوال

 

ارات والمنجزة فً إطار تحمٌك منفعة عامة وبواسطة عكتعتبر األشؽال الجارٌة على ال

. شخص عمومً أو لحسابه فً نطاق المرفك العمومً المجال الخصب لنظرٌة المخاطر

وٌمكن التمٌٌز فً إطار األضرار الناتجة عن األشؽال العامة بٌن األضرار الدابمة واألضرار 

 (2).العرضٌة لألشؽال العام

 

أــ األضرار الدائمة لألشغال العامة 

 وتحدث هذه األضرار عن إنجاز أشؽال عامة أو عن وجود منشآت عامة بصفة مستمرة كتشٌٌد

طرٌك أو سد أو مد خط حدٌدي دابم،  ففً هذه الحاالت ٌستحك المتضررون سواء كانوا منتفعٌن أو 

 :ؼٌر منتفعٌن من تلن األشؽال، ومن اجتهادات المضاء المؽربً فً هذا المجال

 بٌن عبد الواحد عبد المولى ضد 2006/76 ملؾ رلم 2006/01/51 بتارٌخ  865 حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء رلمـ(1)
. 166: ص، مرجع سابك..أحمد أجعون، المضاء اإلداري: الدولة المؽربٌة، حكم ورد فً كتاب

. 167: ص، مرجع سابك..أحمد أجعون، المضاء اإلداري -(2)
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.  العاللة السببٌة بٌن تلن األشؽال وبٌن األضرار الناتجة عنهاإثباتوٌكفً فً ذلن 

 فً لضٌة ورثة التهامً بن دمحم ضد المكتب 10/10/2007لرار الؽرفة اإلدارٌة الصادر بتارٌخ 

 أن المعامل التابعة للمكتب الثابتحٌث أنه ... ''حٌثٌاتهالشرٌؾ للفسفاط والذي جاء فً إحدى 

وأن النفاٌات التً تلمً ... أكدته الخبرة  دخانا وتلمً نفاٌات كٌماوٌة وهو ماتنفثالشرٌؾ للفسفاط 

بها الرٌاح على المزروعات المجاورة تحجب عنها أشعة الشمس وبذلن تتسبب لها فً أضرار 

جسٌمة واستثنابٌة، كما جاء فً تمرٌر الخبرة مما ٌإكده وجود ضرر وعاللة سببٌة بٌنه وبٌن نشاط 

المكتب وبالتالً فإن مسإولٌته عن تلن األضرار لابمة على أساس المخاطر، وأن المستؤنؾ علٌهم 

 (1).''محمون فً التعوٌض من حٌث المبدأ

حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء فً لضٌة خلٌل عبد اإلله ومن معه ضد وزٌر األشؽال 

، الذي حمل الدولة مسإولٌة تراجع مستوى الرواج التجاري لمحطة للبنزٌن نتٌجة إنشاء (2)العمومٌة

إن الضرر الذي '':لنطرة الطرٌك السٌار على مشارفها، ولد جاء فً إحدى حٌثات هذا الحكم ما ٌلً

تعرضت له مصالح الطالب والذي أكدته الخبرات المنجزة فً الموضوع هو ضرر محمك ولع 

بمجرد إنشاء المنطرة المتضرر منها وهو ضرر مباشر ارتبط مباشرة بنشاط اإلدارة خالل إنشابها 

 .''للطرٌك السٌار بٌن الدار البٌضاء وسطات 

 

 أو نفً الخطؤ ال أثر له على إدانة إثباتوأضاؾ الحكم أنه من خصابص المسإولٌة بدون خطؤ أن 

اإلدارة وإلزامها بجبر ما ولع من ضرر وٌكتفً بولوع الضرر ونسبته إلى فعل اإلدارة لتمع علٌها 

 . ''المسإولٌة بموة المانون

 

 ب ـ األضرار العرضٌة لألشغال العامة

 

وهً األضرار التً تحدث بصفة فجابٌة إلنجاز األشؽال العمومٌة، فهً أضرار عرضٌة ال تحدث 

 األضرار ٌمٌز المضاء بٌن ما إذا كان المتضرر أحد هذهعادة عن إنجاز تلن األشؽال وضمن 

 .المنتفعٌن من تلن األشؽال أو أحد األؼٌار

 

 .2006/2/4/1213 ملؾ إداري رلم 10/10/2007 الصادر بتارٌخ 880 لرار الؽرفة اإلدارٌة عددـ(1)
. 251: ص2004 ٌناٌرـ أبرٌل 54ـ55 منشور بالمجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة عدد 03/07/2002 بتارٌخ 376 حكم عدد ـ(2)
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ٌتم التعوٌض :  من األشؽال العامةالمنتفعٌنفبالنسبة لألضرار العرضٌة التً تصٌب المستعملٌن أو 

 خطؤ اإلدارة كعدم لٌامها بواجب الصٌانة إثباتعنها فً إطار المسإولٌة بناء على خطؤ حٌث ٌتعٌن 

. أو عدم اتخاذ االحتٌاطات الضرورٌة

فالمسإولٌة فً هذه الحالة مفترضة بناء على لاعدة الخطؤ المفترض التً تعد نظاما وسطا بٌن 

المسإولٌة بناء على خطؤ والمسإولٌة بناء على المخاطر، ومن االجتهادات المضابٌة التً أخذت بهذه 

 بتارٌخ 1578الماعدة نجد الحكم الصادر عن محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بمراكش رلم 

، والذي أكد تحمٌل الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة مسإولٌة الحادثة التً تعرض 24/10/2018

لها المستؤنؾ جراء اصطدام سٌارته بدابة فً الطرٌك مما تسبب له فً أضرار مادٌة جسٌمة، 

وباعتبار أن الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة ٌناط بها مسإولٌة تدبٌر الطرٌك وصٌانته مما ٌمتضً 

فإنه ...السهر على تؤمٌن سالمة السٌر واتخاذ كافة االحتٌاطات الالزمة لمنع دخول الحٌوانات إلٌه

 (1).ٌمع على عاتمها مسإولٌة الضرر الحاصل

ٌكون فٌها المتضرر : وبالنسبة لألضرار العرضٌة التً تصٌب ؼٌر المستفٌدٌن من األشؽال العامة

 خطؤ بإثباتفً وضعٌة أفضل ألنه سٌستفٌد من المسإولٌة بناء على المخاطر حٌث ال ٌكون مطالبا 

:  اإلدارة، ومن اجتهادات المضاء المؽربً فً هذا المجال

الذي حمل مدٌنة طنجة مسإولٌة ''Martin''فً لضٌة  (الؽرفة اإلدارٌة)نجد لرار المجلس األعلى 

األضرار التً لحمت معمل الطاعن نتٌجة فٌضانات األمطار بسبب أشؽال لنوات واد الحار التً 

 (2).أدت إلى إؼالق الوادي

 

 األضرار الناتجة عن مخاطر الجوار غٌر العادٌة: ثانٌا

 

فً هذا النوع من األضرار تلتزم الدولة بتعوٌض جٌرانها عن األضرار التً تلحك بهم إذا تجاوزت 

ولد سلمت المحاكم المؽربٌة بمبدأ المسإولٌة من . المدر المؤلوؾ أو المعتاد ألضرار الجوار العادٌة

ؼٌر خطؤ بمناسبة ولوع خطر ؼٌر عادي للجوار، وإن كانت أحكامها فً هذا الشؤن للٌلة ألن األمر 

 .ٌتعلك بحاالت نادرة نسبٌا

 

 .، انظر الملحك24/10/2018 الصادر بتارٌخ 1578 حكم محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بمراكش عدد ـ(1)
 .189: مجموعة أحكام الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى ص1959/07/16لرار المجلس األعلى، الؽرفة اإلدارٌة، بتارٌخ ـ (2)
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 حٌث اعترفت 23/03/2000ومن األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة لمدٌنة مراكش بتارٌخ 

بسبب ... المحكمة للمدعً بتعوٌض ترمٌما للضرر الالحك به من جراء تلؾ محصوله الفالحً

فٌضان ماء لناة أهمل المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب صٌانتها، على الرؼم من أن المكتب لدم 

 استثناٌٌة ناتجة عن لوة لاهرة ولٌس الفٌضاناتدفوعات ترمً إلى رفض الطلب على اعتبار أن 

 (1).بسبب مسإولٌة المكتب

 األضرار الناتجة عن األشٌاء واألنشطة الخطٌرة: ثالثا

 

وهً مختلؾ األضرار التً تحدث نتٌجة استعمال أشٌاء خطٌرة أو ممارسة بعض األنشطة 

 .الخطٌرة، ومن تجلٌاتها استعمال األسلحة والمتفجرات ومعالجة المرضى بمواد خطٌرة

 

 أ ـ األضرار الناتجة عن استعمال األسلحة والمتفجرات

 

رجال األمن مثال فً استعمالهم لألسلحة لمطاردة المجرمٌن لد ٌعرضون الؽٌر ألضرار كإصابتهم 

فتترتب على ذلن مسإولٌة الدولة بناء على المخاطر، أما إذا كان المتضرر هو ... بطلمات نارٌة

. المجرم الممصود فإن المسإولٌة فً حالة إثارتها تكون على أساس الخطؤ

:  ومن أمثلة االجتهادات المضابٌة المؽربٌة الصادر فً هذا اإلطار نذكر

حكم المحكمة اإلدارٌة بالدارالبٌضاء الذي لضى بتحمل الدولة المسإولٌة بناء على المخاطر من 

فإذا كانت ممومات الدولة تموم على ...جراء إطالق طلمة نارٌة من شرطً فً إطار لٌامه بمهامه

فإنها بالممابل تكون ملزمة بتحمل ..مبدأ التوازن بٌن حموق المواطنٌن وواجباتهم فً تحمل األعباء

 (2).مخاطر األضرار التً تسببها أعمالها وأنشطتها للمواطنٌن

: حكم المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر بمضٌة أسلمو شوٌعار ضد إدارة الدفاع الوطنً الذي لضى بؤن

 األلؽام من المواد الخطٌرة التً ٌمع على الدولة حماٌة المواطنٌن من خطرها وحراسة األماكن ''

 المحتمل أنها موجودة بها أي أن مسإولٌة الدولة فً هذه الحالة تنمو على أساس المخاطر وال ٌلزم 

حسن صحٌب،المضاء :  بٌن بلبٌضاء عبد المادر والمكتب الوطنً للماء الصالح للشرب، ورد ف9930ً ملؾ 79ـ حكم رلم (1)
 .104ـ103:، مرجع سابك، ص..اإلداري المؽربً

 .03/10/2017 صادر بتارٌخ 3138 حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء عدد ـ(2)
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 (1).المتضرر بإثباث الخطؤ فً جانبها

 والتً لضت فٌه 12/03/2008 بتارٌخ 105لرار محكمة االستبناؾ اإلدارٌة بمراكش، رلم 

 (2).بمسإولٌة الدولة عن حراسة أماكن األلؽام الموجودة فٌها

 

 ب ـ األضرار الناتجة عن معالجة المرضى بطرق أو وسائل خطٌرة

ألر المضاء المؽربً منذ نهاٌة الحماٌة مسإولٌة الدولة من جراء استعمال األدوٌة الخطٌرة         

.بناء على المخاطر وذلن من خالل عدد من األحكام  

الذي اعتبر أن استعمال دواء أدى إلى شلل '' Pasquis''لرار محكمة االستبناؾ بالرباط فً لضٌة 

إذا '': المتضرر، ومما جاء فٌه المضرور ٌحمل الدولة المسإولٌة على أساس المخاطر مشاطرة مع

ترتبت مخاطر جسٌمة عن تمدٌم عالج حتى ولو كان ٌشكل ابتكارا، فإنه ال ٌتعٌن على المرٌض 

 .''وحده أن  ٌتحمل عبء المخاطر وإنما ٌتماسمها مع المرفك الذي لدم العالج بطرٌمة ؼٌر سلٌمة

 الصادر عن المحكمة اإلدارٌة بالرباط والذي جاء فً إحدى 816/7/05ونجد أٌضا الحكم رلم 

وحٌث أوضح الخبٌر أن اإلعالة المذكورة لٌست نتٌجة خطؤ طبً وإنما من اآلثار '' : حٌثٌاته ماٌلً

الخطٌرة لتلمٌحات تستلزم الموافمة األولٌة للمعنً بها لبل إخضاعه لها وتشترط تنوٌره حول 

 ." درهم500.000فإن المحكمة لررت تحدٌد التعوٌض المستحك فً مبلػ ...المضاعفات االحتمالٌة

(3)   

 األضرار الناتجة عن عدم تنفٌذ األحكام المضائٌة: رابعا

 سبك لالجتهاد المضابً الفرنسً أن وضع أساس هذه المسإولٌة فً حكمه الشهٌر فً لضٌة 

، والذي تتلخص ولابعه فً أن محكمة تونسٌة أصدرت 23/11/1923الصادر بتارٌخ '' كوتٌاس''

حكما ٌمضً باستحماق السٌد كوتٌاس لملكٌة إحدى األراضً وبإخالء بعض الفالحٌن التونسٌٌن 

الذٌن كانوا ٌستمرون فولها، ؼٌر أن الحكومة الفرنسٌة آنذان كانت ترفض استعمال الموة العمومٌة 

. إلخالء هإالء الفالحٌن خشٌة لٌام اضطرابات نتٌجة ردود فعلهم

وعندما التجؤ إلى مجلس الدولة الفرنسً لضى هذا األخٌر بؤحمٌة اإلدارة فً تؤجٌل تنفٌذ الحكم 

 (4). الفالحٌنإفراغوبؤحمٌة السٌد كوتٌاس فً الحصول على تعوٌضات عن عدم 

 

 .205:، ص2003، ماي ٌونٌو 50عدد.ت.م.إ.م. منشور ب م2002/10/31 بتارٌخ 2002/509 حكم رلم ـ(1)
   للمزٌد من التفاصٌل، انظر المرفماتـ(2)
 عن المحكمةاإلدارٌة بالرباط بٌن عطوش بنعزة 2008/11/13 الصادر بتارٌخ 05/7/806، ملؾ عدد 1723ـ حكم رلم  (3)

 انظر الملحك..ووزارة الصحة فً شخص وزٌرها
 .175ـ174:، ورد بكتاب أحمد أجعون، مرجع سابك، ص1923/11/23 لرار مجلس الدولة الفرنسً بتارٌخ (4)-
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أما االجتهاد المضابً المؽربً فمد كرس هذه المسإولٌة من خالل مجموعة من األحكام نذكر منها 

 :على سبٌل المثال

 

 والذي لضت فٌه بؤن 07/07/2008 بتارٌخ 1243حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء عدد 

األصل أن مسإولٌة الدولة عن تصرفاتها المانونٌة رهٌنة بصدورها معٌبة وأن ٌترتب علٌها ضرر، 

وأن تموم على عاللة سببٌة بٌن عدم مشروعٌتها وبٌن الضرر الذي أصاب المضرور بسبب 

مسإولٌة اإلدارة ... االمتناع عن تنفٌذ حكمٌن لاضٌٌن بحجز ما للمدٌن لدى الؽٌر دون مبرر لانونً

 (1). الحكم بتعوٌض مادي لجبر الضرر الحاصل... بالمعنً باألمر عن الضرر الالحك

 

 األضرار الناتجة عن تطبٌك بعض المرارات اإلدارٌة المشروعة: خامسا

لد تصدر بعض المرارات اإلدارٌة التنظٌمٌة مشروعة، لكنها تحدث أضرارا ببعض األفراد 

 .أو فبة محدودة منهم

وعمال بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة ٌحك للمتضررٌن من تطبٌك تلن المرارات الحصول على 

 .تعوٌضات من اإلدارة حتى دون وجود خطؤ من لبل هذه األخٌرة

ألرته بجالء المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء فً لضٌة شركة صوفرام ضد وزٌر الفالحة  وهذا ما

المرار اإلداري الماضً بمنع استٌراد بعض المواد ذات األصل الحٌوانً حماٌة للصحة ''معتبرة أن 

العامة من شؤنه أن ٌرتب مسإولٌة السلطة العامة عن األضرار الالحمة بالؽٌر الذي ٌتولؾ نشاطه 

التجاري على المادة المذكورة إذ ال ٌمكن تحمٌل هذا األخٌر عببا خاصا باسم الصالح العام، والمول 

 (2).بخالؾ ذلن ٌإدي إلى انكسار مبدأ المساواة أمام األعباء العامة وبالتالً أمام المانون

 

 

 

 

 

 منشور فً منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة 2008/07/07 بتارٌخ 1243حكم المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء عدد  (1)-
 .2015ـ108المحلٌة والتنمٌة سلسلة مإلفات وأعمال جامعٌة عدد 

 .176ـ175:أحمد أجعون، مرجع سابك، ص (2)-
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 المراجع باللغة العربية
 

 : الكتب

 .2013/2014، مطبعة سجلماسة، مكناس، طبعة "المضاء اإلداري"ـ أجعون أحمد ،

المجلة المؽربٌة ،"مسإولٌة الدولة والجماعات الترابٌة فً تطبٌمات المضاء اإلداري المؽربً"ـ األعرج دمحم، 

 .2015، 2، ط 108لإلدارة المحلٌة والتنمٌة،سلسلة مإلفات وأعمال جامعٌة، عدد 

 .1988، دار توبمال للنشر، الدار البٌضاء، " تطبٌمات المضاء اإلداري المؽربً"ـ باٌنة عبد المادر،

منشورات  ، مطابع"المضاء اإلداري المؽربً على ضوء المانون المحدث للمحاكم اإلدارٌة"ـ حداد عبد هللا، 

 .1995عكاظ، الرباط، الطبعة الثانٌة، 

 .2017، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة "المانون اإلداري المؽربً النشاط اإلداري"حٌضرة عبد الكرٌم ، -

،دٌوان المطبوعات - ، ـ دراسة ممارنة"المسإولٌة عن المخاطر وتطبٌماتها فً المانون اإلداري"ـ شٌهوب مسعود، 

 .2003الجامعٌة، الجزابر، 

مإلفات وأعمال  ، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة"المضاء اإلداري المؽربً"ـ صحٌب حسن، 

 .2008، 80جامعٌة، عدد 

 : األطروحات والرسائل

، -ـ دراسة ممارنة "تطور أسس المسإولٌة اإلدارٌة فً ضوء اإلجتهاد المضابً اإلداري"ـ الشامخً ٌونس، 

أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراة فً المانون العام و العلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم الخامس،كلٌة العلوم المانونٌة 

 .2015ـ2014واإللتصادٌة واإلجتماعٌة، سال،

، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراة فً المانون العام، جامعة دمحم الخامس، كلٌة "المسإولٌة اإلدارٌة"ـ حمٌدي حمادي، 

 .1989-1988العلوم المانونٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة، الرباط،

 : النصوص المانونٌة

منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد , ، بتنفٌذ الدستور2011 ٌولٌوز 29 صادر بتارٌخ 1.11.91ـ ظهٌر شرٌؾ 

. 30/07/2011، الصادرة بتارٌخ 5964

، بمثابة النظام األساسً للوظٌفة العمومٌة، منشور 1958 فبراٌر 24 صادر بتارٌخ 008.1.58ـ ظهٌر شرٌؾ 

 05/05، كما تم تعدٌله بممتضى المانون رلم 1958 أبرٌل 11 الصادرة بتارٌخ 2372بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

 .2001 ماي 19 الصادرة بتارٌخ 5944، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 2001 ماي 18بظهٌر 

 ، بشؤن التعوٌض الذي 1953 شتنبر 30 ٌتعلك بإلؽاء الظهٌر الصادر فً 574ـ66ـ مرسوم ملكً بمثابة رلم 

 31 و1953تمنحه الدولة عن األضرار الناجمة عن اإلخالل بالنظام العام و الوالعة فً الفترة مابٌن فاتح ٌونٌو 

 .1946سنة  2190، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد1956دجنبر 
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   المتعلك بالمسطرة الجنابٌة22.01، بتنفٌذ المانون 2002 أكتوبر 03 صادر بتارٌخ 1.02.255ـ ظهٌر شرٌؾ 

 .(2003 ٌناٌر30) 1424 ذي المعدة 27 بتارٌخ 5078 منشور بالجرٌدة الرسمٌة

المحدث بموجبه محاكم  41.90، بتنفٌذ المانون 1993 شتنبر 10 صادر بتارٌخ 1.91.225ـ ظهٌر شرٌؾ 

 .2168 الصفحة  03/11/1993 بتارٌخ 4227منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  إدارٌة

 الظهٌر المتعلك بالتعوٌض عن الحوادث التً ٌتعرض لها تالمٌذ المإسسات المدرسٌة العمومٌة، منشور بالجرٌدة ـ

 .1942دجنبر4 بتارٌخ 1571الرسمٌة عدد 

 20 الصادر بظهٌر 14ـ71 المحدث لنظام المعاشات المدنٌة كما تم تؽٌٌره بممتضى المانون 11ـ71المانون -

 .2016ؼشت30 مكرر الصادر بتارٌخ 6495، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 2016ؼشت 
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