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ادلستخهص
تػهٌ اإلتاٚات َصدزاً َُٗاً يإلٜسادات ايعاَ ١غري ايطسٜبٜٚ .١ٝهف ٞيًتدي ٌٝعً٢
ذيو إٔ ايٓصٛص ايتػسٜعٚ ١ٝاي٥٬ش ١ٝتًذأ إىل فسضٗا أ ٚتعدَ ٌٜعدهلا باضتُسازٚ .عً٢
ايسغِ َٔ ٖر ٙا٭ُٖ ١ٝمل تٌٓ اٖ٫تُاّ اير ٟتطتشك٘ َٔ ايباسجني.
ٚاملعاؾ ١ايكاْ ١ْٝٛيإلتاٚات مل تهٔ ضًٗ ،١فكد استاز ا٭َس إىل دزاضتٗا يف
كتًف ايكٛاْني َٔ أدٌ ؼدٜد َطُْٗٛاٚ ،اضتد٬ص ا٭فهاز ايعاَ ١ذات ايصً ١بٗا،
ٚأخرياً بٝإ ايكٛاعد اييت ؼهِ ؼدٜد قُٝتٗاٚ .تتِ دزاض ١اإلتا ٠ٚيف ايكاْْٛني املصسٟ
ٚايفسْطٚ .ٞحيع ٢ايكاْ ٕٛا٭خري بأُٖ ١ٝنبري ٠يف ايدزاض١؛ ْعسًا يٖ٬تُاّ ايفكٗٞ
ٚايتػسٜعٚ ٞاي٥٬ش ٞباملٛضٛع ،فط ً٬عٔ قطا ٤غصٜس َٚتطٛز باضتُساز.
ٚعً ٢ذيو ٜتٓا ٍٚايبشح َٛضٛع اإلتا ٠ٚيف فصًني زٝ٥طٝني :أَا ايفصٌ ا٭ٍٚ
فٝعسض ا٭فهاز ايعاَ ١يإلتاٚ ٠ٚذيو بتشدٜد َطُْٗٛا ٚخصا٥صٗا ٚمتٝٝصٖا عٔ غريٖا َٔ
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ً٤اٛات ضٚس اإلتاٜ تكد١ٝفٍٝ نٚتٓاٝ فْٞأَا ايفصٌ ايجاٚ .اعٗاْٛإ أٝبٚ ٣ا٭فهاز ا٭خس
.١َ املكد١َ اـد٠ٚ إتاٚى أ٬َ ا٭٠ٚإتا
،َكابٌ ايتشطنيٚ ٠ٚ اإلتا،١َ املكد١َ اـد٠ٚ إتا،ى٬َ أ٠ٚ إتا،٠ٚ إتا:١ٝايهًُات املفتاس
.ِايسضٚ ١بٜايطسٚ ٠ٚاإلتا
Abstract
Royalties constitute an important source of non-tax
public revenue. It suffices to prove this that legislative and
regulatory texts resort to imposing or constantly adjusting
their rate.
The legal treatment of royalties was not easy, as it was
necessary to study them in various laws in order to
determine their content, elicit general ideas related to them,
and finally clarify the rules that govern the determination of
their value. The royalty is studied in Egyptian and French
laws. The latter law is of great importance in the study.
Accordingly, the research deals with the subject of the
royalty in two main chapters: The first chapter presents the
general ideas of the royalty by defining its content and
characteristics and distinguishing it from other ideas and
indicating its types. As for the second chapter, it deals with
how to estimate royalties, whether property royalties or
service fees provided.
Key words: Royalties, Domanial royalties, royalties for
services rendered, royalties and capital gains, royalties, taxes
and fees.
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ادلمذمـت
َٛضٛع ايبشح ٚأُٖٝت٘:
اإلٜسادات ايعاَ ١اييت تك ّٛايدٚيٚ ١ا٭غداص ايعاَ ١بٛاضطتٗا بتُ ٌٜٛايٓفكات
ايعاََ ١تٓٛع ١فكد ته ٕٛضسٜب ١ٝأ ٚغري ضسٜبٚ .١ٝقد ْايت اإلٜسادات ايطسٜب ١ٝاٖتُاَاً
فا٥كاً َٔ فكٗا ٤ايكاْ ٕٛايعاّ ٚايكاْ ٕٛاملايٚ ،ٞسعٝت بايعدٜد َٔ ا٭عاخ ايعًَُٔ ١ٝ
داْب ايباسجني.
أَا اإلٜسادات غري ايطسٜب َٔٚ ١ٝأُٖٗا اإلتاٚات فًِ ٜهٔ ْصٝبٗا َٔ اٖ٫تُاّ
ايفكٗ ٞنبرياً ،بٌ ميهٔ ايك ٍٛإٕ اإلتاٚات َاتصاٍ ست ٢اي ّٛٝغري ٚاضش ١يف ْعس عدد َٔ
ايهتاب ضٛا ً٤يف ايكاْ ٕٛايعاّ أ ٚايكاْ ٕٛاملاي ٞبٌ َاتصاٍ أضري ٠يػُٛض ضٝطس عًٗٝا َٓر
شَٔ ط.ٌٜٛ
فُا تصاٍ اإلغاز ٠إىل اإلتا ٠ٚعً ٢أْٗا َكابٌ ايتشطني اير ٟتفسض٘ ايطًطات
احملً ١ٝيف ساي ١ازتفاع ق ١ُٝايعكازات ؛ بطبب أعُاٍ املٓفع ١ايعاَٚ .١ضٛف ْب ّٔٝيف أثٓا٤
ٖر ٙايدزاضَ ١د ٣صشٖ ١را ا٫عتكادٖ ،را َٔ ْاسْ َٔٚ .١ٝاس ١ٝأخسٚ ٣ددْا ْطام اإلتا٠ٚ
ٚاضعاً ٜػٌُ تطبٝكات عدٜدٖٚ ،٠ر ٙايتطبٝكات تتٓاٚهلا ايتػسٜعات املدتًف ١يف كتًف
فسٚع ايكآْٖ َٔٚ ،ٕٛا تبد ٚاملفازقٚ ١اضش ١بني اٖتُاّ تػسٜعٚ ٞاضح بٗا ٚاْصساف
فكٗٚ ٞاضح أٜطاً عٓٗا.
ٚاإلتاٚات بٛصفٗا إٜسادات غري ضسٜب ١ٝهلا أُٖ ١ٝنبريٚ ،٠تطبٝكات َتٓٛع،١
ٚتك ّٛايدٚي ١ظباٜتٗا َٔ ا٭فساد ٚاملػسٚعات باضتُساز َٔٚ ،ثِ تبد ٚأُٖٝتٗا املاي١ٝ
يٮغداص ايعاَ ١املطتفٝد ٠بٗاٚ ،ا٭فساد املًتصَني بأداٗ٥ا يٝطت ق ً ٬يٓصاع.
ٚبصف ١عاَٚ ١عً ٢ايسغِ َٔ تٓٛع اإلتاٚات إ ٫إٔ ايفك٘ يف فسْطا دس ٣عً٢
تكطُٗٝا يف ْطام ايكاْ ٕٛايعاّ إىل ْٛعني أضاضٝني :إتا ٠ٚا٭َ٬ى ايعاَٚ ١تفسض عً٢
املصسّح هلِ بإغػاٍ ٖر ٙا٭َ٬ىٚ ،إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ ١يٮفساد.
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خط ١ايبشح َٗٓٚذ٘:
ْطتٗدف َٔ ٖرا ايبشح ؼدٜد َطُ ٕٛفهس ٠اإلتا ٠ٚيٝظ فكط يف ايكاْ ٕٛايعاّ ٚإمنا
يف ايكٛاْني ا٭خس ٣أٜطاً ،فايكاْ ٕٛايعاّ  ٫حيتهس ٚسد ٙايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيإلتاٚات اييت
تعسفٗا ايكٛاْني ا٭خسَ ٣جٌ ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞايكاْ ٕٛايطسٜيب ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞأٜطاً.
ٚباإلضاف ١إىل ذيو إذا ناْت ايد ٍٚتٓعِ اإلتاٚات ٚفكاً يطٝادتٗا إ ٫أْٗا ؽطع يف ٖرا
ايتٓع ِٝيبعض املباد ٨أ ٚايكٛٝد اييت ْصت عًٗٝا ا٫تفاقٝات ايدٚي ١ٝذات ايصً.١
َٔ ٖٓا تبد ٚدزاض ١اإلتاَ ٠ٚجا ً٫منٛذدٝاً ٜربٖٔ َٔ ددٜد صش ١املٓٗر ايكا ِ٥عً٢
فهسٚ ٠سد ٠ايكاْ.ٕٛ
ٜفرتض َٛضٛع ايبشح ايتعسض أ ً٫ٚيٮفهاز ايعاَ ١يإلتاٚات َٔ سٝح خصا٥صٗا
ٚايطًط ١املدتص ١بإْػاٗ٥اٚ .يف ٖرا ايطٝام ضٛف ْعسض يًٓكط ١املجري ٌٖ ٖٞٚ ٠اإلتا٠ٚ
َٖ ٞكابٌ ايتشطني أَ ٌٖ ٚكابٌ ايتشطني ٖ ٛإتا٠ٚ؟
فإذا اْتٗٓٝا َٔ ايكٛاعد ايعاَ ١يإلتاٚات ميهٔ يٓا اْ٫تكاٍ إىل املٛضٛع ايػا٥و ٖٛٚ
دٖٛس ايبشح ذات٘  ٖٛٚبٝإ ا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس ق ١ُٝاإلتاٚاتٚ ،ايكٛاعد املتعًك١
باملٓاشعات اـاص ١بٗا.
نٌ ٖر ٙايٓكاط ضٛف ْتٓاٚهلا يف ايكاْْٛني املصسٚ ٟايفسْطٚ ،ٞبطبٝع ١اؿاٍ ضٝهٕٛ
يًكاْ ٕٛا٭خري ايٓصٝب ا٭نرب يف ايدزاض ١؛ ْعساً يٖ٬تُاّ ايٛاضع َٔ داْب ايفك٘ مبٛضٛع
اإلتا ،٠ٚفط ً٬عٔ قطا ٤غصٜس َٚتطٛز باضتُساز  ٖٛٚبصدد تطبٝل املباد ٨ايتػسٜع ١ٝأٚ
ايكٛاعد اي٥٬ش ١ٝذات ايصً ١مبٛضٛع اإلتاٚات.
ٚعً ٢ذيو زأٜٓا َعاؾٖ ١را ايبشح ٚفكاً يًدط ١اٯت:١ٝ
ايفصٌ ا٭ :ٍٚا٭فهاز ايعاَ ١يإلتا٠ٚ
ايفصٌ ايجاْ :ٞا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس اإلتا٠ٚ
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انفصم انثاوي

تكدٚ ِٜتكط:ِٝ

األحكاو اخلاصت بتمذير اإلتاوة

ا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس اإلتا ٠ٚتػهٌ اؾص ٤اؾٖٛس ٟيف ْعاَٗا ايكاْٚ .ْٞٛا٭صٌ إٔ
ٖر ٙايكٛاعد تتفاٚت تفاٚتاً ًَشٛظاً بني إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٚإتا ٠ٚاـدَ ١املكدَٖٚ .١را ايتكدٜس
يإلتاٜ ٠ٚجري عاد ٠املٓاشعات أَاّ ايكطا ٤اَ ٖٛ ٚا جيعٌ ايبشح يف قٛاعد ا٫ختصاص
ايكطا ٞ٥أَساً ضسٚزٜاً.
ٚعً ٢ذيو ته ٕٛدزاضٖ ١را ايفصٌ ٚفكاً يًدط ١اٯت:١ٝ
املبشح ا٭ : ٍٚا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس إتا ٠ٚا٭َ٬ى
املبشح ايجاْ :ٞا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ١
املبشح ايجايح :ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥مبٓاشعات اإلتاٚات
ادلبحث األول

األحكاو اخلاصت بتمذير إتاوة األمالن
تجري اسهاّ اـاص ١بتكدٜس إتا ٠ٚا٭َ٬ى عدَ ٠طاٜ ١َُٗ ٌ٥أت ٞيف َكدَتٗا ايتعسٜف
بتًو اإلتا( ٠ٚاملطًب ا٭َٚ ،)ٍٚبدأ ضسٚز ٠دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى (املطًب ايجاْٚ ،)ٞنٝف١ٝ
تكدٜس إتا ٠ٚا٭َ٬ى (املطًب ايجايح).
ادلطهب األول

انتعريف بإتاوة األمالن
تعسٜف إتا ٠ٚا٭َ٬ىRedevance domaniale :
إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٖ ٞاملكابٌ املاي ٞضٛا ً٤إلغػاٍ أ٫ ٚضتعُاٍ ا٭َ٬ى ايعاَٚ .١جيسٟ
ايتُٝٝص بني ا٫ضتعُاٍ ٚاإلغػاٍ ،فا٫ضتعُاٍ ٜتعًل با٭َٛاٍ املٓكٛيَ ١جٌ ٚضع آي١
َٛضٝك ١ٝأَٓ ٚك٫ٛت َهتب ١ٝأَ ٚسنب ١ؼت تصسف املطتفٝد ،فا٫ضتعُاٍ ٖٓا ٜ ٫عادٍ
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إغػا ً٫خاصاً .أَا اإلغػاٍ فٜ ٬ه ٕٛإ ٫يٮَٛاٍ ايعكازَٚ.)1(١ٜع ذيو فايتُٝٝص بني
ا٫ضتعُاٍ ٚاإلغػاٍ غري َ٪ثسٜٚ ،صعب إدسا ٙ٩أسٝاْا.
 َٔٚذيو عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ َا قطت ب٘ قهُ ١ايكطا ٤اإلداز َٔ ٟإٔ ا٫تفام املربّ
بني َصًش ١ايطهو اؿدٜدٚ ١ٜبني ايػسن ١ايدٚي ١ٝبػإٔ اضتػ ٍ٬عسبات ا٭نٌ ٚايبٛملإ
بايكطازات يٝظ استهازاً ٚيٝظ عكد ايتصاّ ستًٜ ٢صّ إٔ ٜصدز ب٘ بكإْٛ؛ ٭ْ٘ ٜ ٫كّٛ
أضاضاً عً ٢تطٝري َسفل عاّٚ ،إمنا ٖ ٛتسخٝص اؽر صٛز ٠عكد إداز ٟبكصد إغػاٍ َاٍ
عاّ ٚاضتعُاي٘ عًٚ ٢د٘  ٫خيايف ايػسض َٔ أدً٘ ،بٌ ٜتفل َع ٖرا ايػسضٜٓٚ ،ط ٟٛيف
ايٛقت ذات٘ عً ٢اْتفاع املسخص ي٘ بٗرا املاٍ َكابٌ إتاًٜ ٠ٚتصّ بأداٗ٥ا يًُصًشَٔٚ .)2(١
امل٬سغ ٖٓا إٔ احملهُ ١اضتددَت يفع ٞاإلغػاٍ ٚا٫ضتعُاٍ ٖٛٚ ،اضتدداّ يف قً٘

متاَاً بايٓطب ١يًكطازاتٜٛٚ ،ضح ْطب ١ٝايتُٝٝص بني اإلغػاٍ ٚا٫ضتعُاٍٚ .املِٗ يف ٖرا
اؿهِ ٖ ٛأْٓا بصدد تطبٝل ضً ِٝإلتا ٠ٚا٭َ٬ى.
ايتُٝٝص بني إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٚإتاَ ٠ٚكابٌ اـدَات:
ٚفكاً حملهُ ١ايتٓاشع يف فسْطا تتُٝص إتا ٠ٚا٭َ٬ى عٔ إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ١؛ ٭ْٗا ٫
تفرتض أدا ٤اـدَ ،١نُا أْٗا تتُٝص بطسٜك ١سطابٗا(ٚ .)3اضتٓاداً إىل ٖرا ايتُٝٝص قط٢
فًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞبأسك ١ٝإسد ٣املكاطعات بفسض إتا ٠ٚعً ٢املدعني؛ بطبب إغػاٍ
َٓػآت املٓٝا ٤ايٛاقع ١عً ٢أزصف ١ميتًهْٗٛاٚ ،عٝح ٜه ٕٛيهٌ ٚاسد َِٓٗ تصسٜح إزضا٤
ٚإٜكاف ايكازب ،فاإلتا ٠ٚتطتشل ٖٓا ست ٢يف ساي ١عدّ ا٫ضتعُاٍ ايفعً ٞيتصسٜح اإلٜكاف
املُٓٛح هلِ ؛٭ٕ اإلتا ٠ٚتطتشل يٝظ ْتٝذ ١خدََ ١كدَٚ ،١إمنا إلغػاٍ أَ٬ى عأََٚ ،١
ثِ  ٫جيٛش قاْْٛا يًُ٬ى ا٫دعا ٤بأِْٗ  ٫حيصً ٕٛعً ٢خدَات فعً ١ٝغري تًو اييت خيٛهلا
هلِ ٖرا ايرتخٝص(.)4

(1) P. Delvolvé ,| 2009| RFDA, L'utilisation privative des biens
publics. Essai de synthèse p. 229
) (2م.ق.إ 4،.من يناير  ، 7955القضية رقم  ، 7/ 353مج  ، 7/ 9ص.277
(3) TC, 20 oct.1997, SA Papeteries Etiennes, n.00295
(4) CE, 29 nov.2002, Cne de Barcarès, req.n. 219244, AJDA ,2003,
p.1016, Dr. Ad, 2003, comm.36 ; RFDA ,2003, p.173
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ٚإذا نإ َكابٌ اإلتاٚ ٠ٚضع عٓصس َٔ عٓاصس ا٭َ٬ى ايعاَ ١بكصد اإلغػاٍ اـاص،
إ ٫إٔ ٖرا املكابٌ  ٫ميهٔ تهٝٝف٘ عً ٢أْ٘ َكابٌ َباغس ٚفكاً ٭سهاّ ايكطا ،٤فايػدص
ايعاّ ٜ ٫كدّ أ ٟأدا ،٤فٜٛ ٬دد أ ٟعٌُ َٔ داْب ايػدص ايعاّ َٔ أدٌ خدَ١
املٓتفعنيٚ ،يهٔ فكط إصداز تسخٝص باإلغػاٍٖٚ ،را اإلصداز يٝظ ْتٝذ ١أ ٟإيصاّ قاْْٞٛ
أ ٚاتفاقٜ ٞكع عً ٢ايػدص ايعاّ.
َٚع ايتطً ِٝبصش ١اؿً ٍٛايكطاٚ ١ٝ٥ايس ١ٜ٩ايفكٗ ١ٝيًتُٝٝص بٝت إتا ٠ٚإغػاٍ ا٭َ٬ى
ايعاَٚ ١إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ ١إ ٫إٔ ايتُٝٝص بُٗٓٝا يٝظ ضٗ ً٬يف بعض ا٭سٝإ؛ ْعساً ٭ٕ
اـدَات اييت تفسض عًٗٝا إتاٚات تكدّ أٜطاً َٔ خ ٍ٬اضتدداّ ا٭َ٬ى ايعاََ ٖٛٚ ،١ا
ٜتطح يف بعض أسهاّ ايكطا ،٤نُا إٔ ايتصسٜح باإلغػاٍ ٖ ٛيف ذات٘ أدا ٤خدَ ١باملعٓ٢
ايٛاضع يًهًُ َٔٚ .١أغٗس ايتطبٝكات اإلتا ٠ٚاييت ٜدفعٗا املُازض ٕٛيف املطتػفٝات ْعري
أدا ِٗ٥أْػطتِٗ اؿس .٠فاملطًِ ب٘ أْٗا إتا ٠ٚعٔ خدَات َكدَ َٔ ١داْب امل٪ضط ١ايطب١ٝ
اييت ميازع فٗٝا َٗٓت٘ عً ٢ايسغِ َٔ اضتعُاي٘ دص٤اً َٔ ا٭َ٬ى ايعاَ ٖٛ ١ا٭دٗص ٠ايتكٓ١ٝ
ٚاملباْ ٞاملتاس ١ي٘(.)1
ٚيف سهِ آخس ٜػري فًظ ايدٚي ١إىل أْ٘ ميهٔ ؼص ٌٝإتاٚات اـدَ ١املكدََٔ ١
املٓتفعني َٓاطل عاَ ١يف املطازات عٔ إغػاٍ ا٭زاضٚ ٞايعكازاتٚ ،إٔ ٖر ٙاإلتاٚات ميهٔ
إٔ تأخر يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيًُصاٜا اييت ؼصٌ عًٗٝا ايػسن ١املطتعًُ ١يٮَ٬ى

ايعاَ.)2(١

(1) CC, 23 janv. 1987, n.225 DC ; CE,4 mai 1988, Syndicat
autonome des enseignants de médecine et Syndicat des
médecins hospitalo-universitaires ; CE, 3 juill. 1991, Syndicat
des psychiatres des hôpitaux et autres ; CE, 3 févr. 2003,
Syndicat national de défense pour l'exercice libéral de la
médecine à l'hôpital et autres ; CE, 16 juill. 2007, Syndicat
national de défense de l'exercice libéral de la médecine à
l’hôpital, RFDA, 2007, p.1269, concl. Ch. Devys.
(2) CE, 7 oct.2009, n.309499, Société d'équipement de Tahiti et des
îles (SETIL).
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ٜٛٚاد٘ ايتُٝٝص بني ْٛع ٞاإلتا ٠ٚباعرتاضات أخسَٗٓ ٣ا إَهاْ ١ٝا٭خر يف ا٫عتباز
سكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيًددَ ١بايٓطب ١يًُطتفٝد؛ يتشدٜد ق ١ُٝاإلتا٠ٚ
عٔ اـدَ ١املكدَ.)1(١
عدّ ؽصٝص عا٥دات إتاٚات ا٭َ٬ى:
 ٫تطتددّ عا٥دات إتاٚات ا٭َ٬ى ايعاَ َٔ ١أدٌ تػط ١ٝايٓفكات ايٓامج ١دساٚ ٤ضع
املاٍ ايعاّ ؼت تصسف ايػاغٌ؛ ٭ٕ ٖرا ايٛضع ٜ ٫هًف ايػدص ايعاّ أ ٟتهايٝف.
نُا إٔ عا٥دات اإلتاٚات اييت ؼصٌ عًٗٝا ايدٚي ١تدزز يف املٛاشْ ١يف طا٥ف ١إٜسادات
املٛاشْٚ ،١ؽطع َٔ ثِ ملبدأ عُ ١َٝٛاملٛاشْٚ ١قاعد ٠عدّ ؼصٝص اإلٜساداتٚ .تطبل
تًو ايكاعد ٠أٜطاً عًَٛ ٢اشْات ا٭غداص احملًٚ .١ٝعً ٢ذيو ف ٬ؽصص عا٥دات إتاٚات

ا٭َ٬ى يتػطْ ١ٝفكات َستبط ١با٭َ٬ى املعٓ.)2(١ٝ

ٚيف َصس أٜطاً اْتٗ ٢فًظ ايدٚي ١يف زأ ٜ٘إىل إٔ اإلتا ٠ٚاملطتشك ١إلسد ٣املصاحل
اؿهٚ ١َٝٛاملكسز ٠عًَٛ ٢اد احملادس تدخٌ يف َٝصاْ ١ٝايدٚيٜٓٚ ،١طبل يف غأْٗا َبدأ

ٚسد ٠املٝصاْ.)3(١ٝ
ايتُٝٝص بني إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٚايطسٜب:١

اضتكست أغًب ١ٝايفك٘ ايطسٜيب عً ٢تعسٜف ايطسٜب ١نُا عسفٗا ايفك٢ٖٚ ،G.Jèze ٘ٝ
أْٗا أداَ ٤اي ٞتفسضٗا ايطًط ١ايعاَ ١عً ٢ا٭فساد عً ٢مْٗ ٛاٚ ٞ٥دَ ٕٚكابٌ؛ بٗدف
تػط ١ٝايٓفكات ايعاَ.١
ٜٚتطح َٔ ٖرا ايتعسٜف إٔ ايطسٜبٚ ١إٕ ناْت أداَ ً٤ايٝاً َجٌ ايسضٚ ّٛا٭تاٚات إ ٫إٔ
ايعٓصس ايسٝ٥ط ٞيف متٝٝصٖا ٖ ٛغٝاب َكابٌ ٖرا ا٭دا ٤املايَ ٖٛٚ ،ٞا ميٝصٖا عٔ ا٭دا٤ات
أ ٚاإلٜسادات ايعاَ ١ا٭خسٖٚ .٣ر ٙايفهسٚ ٠ددت تهسٜطاً دضتٛزٜاً َٔ داْب اجملًظ

(1) E. Untermaier, précité, p.1062
(2) E. Untermaier, précité, n.165 et 166
) (3ج.ع 27 ،.من نهفمبر  /7962فتهى رقم .77/2/9
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ايدضتٛز ٟيف فسْطا اير ٟاعترب إٔ املكابٌ املاي ٞيًُٛاْٚ ٧امل٬س ١يٝطت َكاب ً٬٭ٟ

أداٚ ،)1(٤جيب اعتباز ٙضسٜب ١عً ٢ايسغِ َٔ إط٬م ٚصف اإلتا ٠ٚعً.)2(٘ٝ

 َٔٚداْب٘ أٜطاً طبل فًظ ايدٚيٖ ١را املعٝاز فاعترب إٔ املطاُٖ ١املاي ١ٝاييت تكع
عً ٢عاتل ايػسنات اؾ ١ٜٛ؛ يًتدفٝف َٔ ايطٛضا ٤ايصٛت ١ٝاييت ٜتشًُٗا اجملاٚزٕٚ
ملطازات ايعاصُ ١يٝطت َكاب ً٬٭ ٟأدا َٔٚ ،٤ثِ  ٫ميهٔ ايٓعس إيٗٝا إ ٫عً ٢أْٗا
ضسٜب.)3(١
ٖٚرا ايكطا َٔ ٤غأْ٘ زفض تػب ٘ٝإتا ٠ٚا٭َ٬ى بايطسٜب١؛ ٭ٕ ٖر ٙاإلتاْ ٠ٚعري
َكابٌ  ٖٛٚاؿل يف اْ٫تفاع عً ٢م ٛسصس ٟباملاٍ ايعاّ.
اختصاص ايطًط ١املدتص ١بإداز ٠ا٭َ٬ى بتشدٜد تعسٜف ١اإلتا:٠ٚ
جيٛش يًطًط ١املدتص ١بإداز ٠ا٭َ٬ى ايعاَ ،١عٓد عدّ ٚدٛد أسهاّ كايف ١ؼدٜد
غسٚط تطً ِٝتساخٝص إغػاٍ ٖر ٙا٭َ٬ى َٔٚ ،ثِ جيٛش هلا اضتٓاداً يريو ؼدٜد تعسٜف١
اإلتا ٠ٚأخراً يف ا٫عتباز املصاٜا َٔ أْٛ ٟع اييت ميهٔ يًُصسح ي٘ اؿص ٍٛعًٗٝا َٔ
اإلغػاٍ.
ٚػد ٖر ٙايكٛاعد أٜطاً فا ً٫يًتطبٝل ،ست ٢يف ساي ١عدّ ٚدٛد تٓع ِٝخاص ،عً٢
املًتصّ املسخص ي٘ بتطً ِٝتصازٜح اإلغػاٍ عً ٢ا٭َ٬ى ايعاَ ١اييت عٗد إي ٘ٝباضتػ٬هلا.
ٚعً ٢ذيو إذا عٗدت ايدٚي ١إىل إسد ٣ايػسنات إداز ٠طسٜل يًطٝازاتٚ ،صسست هلا
بتشصَ ٌٝكابٌ املسٚز ٚإتاٚات اضتدداّ املٓػآت املًشك ١تهٖ ٕٛر ٙايػسن ١كتص ١أٜط ًا
بتشدٜد طسم اإلتا ٠ٚاملطتشك ١يػسن ١ا٫تصا٫ت ايفسْطٚ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢عا٥دٖا ٚتهٕٛ

»(1) «Droits de port et de navigation
(2) CC, n° 76-92 L, 6 oct. 1976, Nature juridique de dispositions de
la loi n° 67-1175 du 28 déc. 1967 portant réforme du régime
relatif au droit de port et de navigation modifiée par l'article 64
de la loi de finances pour 1974
(3) CE, 13 oct. 1987, Synd. nat. transporteurs aériens : RDP 1988,
p. 274, concl. Van Ruymbeke ; JCP G 1988, II, 20977, note
Dufau.
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احملهُ ١اييت أصدزت اؿهِ املطع ٕٛف ٘ٝقد ازتهبت خطأ يف ايكاْ ٕٛسني قطت بعهظ

ذيو(.)1

ادلطهب انثاوي

مبذأ ضرورة دفع إتاوة األمالن
َطَُ ٕٛبدأ ضسٚز ٠دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى:
ٜتُٝص ا٫ضتعُاٍ اؾُاع ٞيٮَ٬ى ايعاَ ١مببدأ اؿسَٚ ١ٜبدأ اجملاْٚ .)2(١ٝباملكابٌ فكد
أند ايكطا ٤إٔ أ ٟإغػاٍ خاص يعٓاصس َٔ ا٭َ٬ى ايعاَ ١خيطع يف إٓ ٚاسد يطسٚز٠
اؿص ٍٛعً ٢تسخٝص ٚدفع إتا .)3(٠ٚففهس ٠إٔ اإلتاْ ٠ٚعري اإلغػاٍ ٖ ٞفهس ٠تكًٝد١ٜ

ٚأضاض َٔٚ ،١ٝثِ ٜٛ ٫دد َبدأ فاْ ١ٝاإلغػاٍ اـاص يعٓاصس َٔ ا٭َ٬ى ايعاَ.)4(١

ٚقد نسضت املاد َٔ L.2125-1 ٠ايتكٓني ايعاّ ٭َ٬ى ا٫غداص ايعاَ ١يف فسْطا
ٖر ٙايكاعد ٠سني ْصت عً ٢أْٜ٘ :ه ٕٛق ً٬يدفع إتا ٠ٚأ ٟاضتعُاٍ أ ٚإغػاٍ ٭َ٬ى
عاَ ١يػدص عاَّ ،امل ٜهٔ اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ َتعًكاً بإقاَ ١ايدٚيَ ١عدات تٗدف إىل
ؼطني أَٔ ايطسم ،أ ٚناْت ضسٚز ١ٜيتشدٜد أ ٚإثبات كايفات ايدفع ٭ ٟزضَ ّٛتشصً١

ْتٝذ ١اضتعُاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ ١يًطسم(ٖٚ .)5هرا ٚضع ايتكٓني ايعاّ ٭َ٬ى ا٭غداص ايعاَ١
َبدأ ضسٚز ٠دفع اإلتاْ ٠ٚعري إغػاٍ أ ٚاضتعُاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ.١
(1) CE, 10 juin 2010, n.305136, Société des autoroutes EsterelCôte-d'Azur-Provence-Alpes
(2) CE, 22 févr. 1991, n° 90381, Cne Bagnères-de-Luchon c/
Loquet ; RDI 1991, p. 183, obs. J.-B. Auby ; CE, 24 janv.
1994, n° 140685, Cne Vauxaillon
(3) CE, 10 juin 2010, n° 305136, Sté autoroutes Esterel-Côte
d'Azur-Provence-Alpes ; AJDA 2010, p. 1172 ; CE, 7 mai
2012, n° 343697, Synd. intercnal du canal des alpines
septentrionales , p. 744 ; AJDA 2012, p. 978.
(4) CE, 11 fév. 1998, n° 171792, Ville de Paris c/ Assoc. défense
droits des artistes peintres sur la place du Tertre ; AJDA 1998,
p. 523, concl. Bachelier ; RFDA 1998, p. 458
(5) « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une
personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au
=paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou
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ٚجيد ٖرا املبدأ أضاض٘ يف إٔ اإلغػاٍ اـاص ميجٌ اعتدا ً٤عً ٢سل مجٝع املٓتفعني
َٔ ايٛص ٍٛإىل ا٭َ٬ى ايعاَٜٚ .١طاف إىل ذيو إٔ دفع اإلتا ٠ٚيًػدص ايعاّ ايرٜ ٟس٣
إغػاٍ دص٤اً َٔ أَ٬ن٘ ايعاَ ١مبجابَ ١كابٌ املصاٜا ايفسد ١ٜاييت حيصٌ عًٗٝا املد ٜٔبٗا َٔ
ايرتخٝص باإلغػاٍ عً ٢سطاب اْ٫تفاع ايعاّ (.)1
ٜٚطبل َبدأ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى عً ٢غاغٌ ا٭َ٬ى ايعاَ ١ضٛا ً٤نإ غدصاً عاَاً أٚ
خاصاً تطبٝكاً يًُطاٚا ٠بني ايػاغًنيٜٚ .طبل املبدأ أٜطاً يف ساي ١اإلغػاٍ ست ٢يف اؿاي١
اييت مل ٜطًِ فٗٝا ايرتخٝص باإلغػاٍ ،أ ٚمل ٜطًب فٗٝا ايػاغٌ ايرتخٝصٚ ،ضٛا ً٤زفض
ايرتخٝص ،أ ٚمل ٜتكسز َٓش٘ ،بٌ ًٜصّ ايػاغٌ بأدا ٤اإلتا ٠ٚستٚ ٢ي ٛنإ اإلغػاٍ َٔ دٕٚ
أ ٟضٓد خيٛي٘ اإلغػاٍ ضٛا ً٤يعدّ ػدٜد ايطٓد ،أ ٚبطبب ضشب ايرتخٝص باإلغػاٍ
يعدّ ايٛفا ٤بإتا ٠ٚاإلغػاٍ َٔٚ .ثِ ًٜتصّ غاغٌ ا٭َ٬ى ايعاَ ١ضٛا ً٤بطٓد قاْ ْٞٛأَٔ ٚ
غري ضٓد قاْ ْٞٛبأدا ٤إتا ٠ٚاإلغػاٍ(.)2
ٚأند فًظ ايدٚي ١صشٖ ١را ايتفطري بايتأنٝد عً ٢أْ٘ حيل يًُكاطعَ ١طايب ١غاغٌ
أَ٬نٗا َٔ د ٕٚضٓد بتعٜٛض ٜعادٍ ايدخٌ اير ٟنإ ميهٓٗا اؿص ٍٛعً ٘ٝيف خ ٍ٬فرت٠
اإلغػاٍ غري املػسٚع(.)3

=l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements
visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la
liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute
taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier».
(1)E. Untermaier, Redevances domaniales )JC Propriétés
publiques, n.14 | 2018), fasc.59-10.
(2)Ph. Loheac-Derboulle, La redevance domaniale depuis
l’adoption du code général de la propriété des personnes
publiques )une obscure carté, RFDA| 2013( p.1143
(3)E 16 mai 2011, Commune de Moulins, n° 317675 ; AJDA 2011.
;995; ibid. 1848, note N. Ach; AJCT 2011. 527, obs. D. Dutrieux
RJEP déc. 2011. 692, Comm. 56, Concl. C. Legras ; JCP Adm.
2011, n° 25, p. 2224, note P. Yolka.
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ا٫ضتجٓا٤ات عًَ ٢بدأ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى:
املبدأ اـاص بدفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى يٝظ َطًكاًٚ ،إمنا تسد عً ٘ٝاضتجٓا٤اتٚ .قد ٚزدت
ٖر ٙا٫ضتجٓا٤ات يف املاد َٔ L.2125-1 ٠ايتكٓني ايعاّ ٭َ٬ى ا٭غداص ايعاَ ١يف
فسْطا .نُا ٚضع فًظ ايدٚي ١يف َصس عدداً َٔ ا٫ضتجٓا٤ات.
ٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قسز ايكطا ٤عدّ تطبٝل إتا ٠ٚا٭َ٬ى عً ٢إقاَ ١أدٗص ٠ايسادازات
عً ٢ا٭َ٬ى ايعاَ١؛ ٭ْٗا تػهٌ عهِ َٛضٛعٗا َعدات َتهاًََ ١ع ايبٓ ١ٝايطفً ١ٝيًطسم،
ٚتطِٗ يف تٓفٝر املسفل ايعاّ ٭َٔ ايطسم ٫ٚ ،ميهٔ ايٓعس إيٗٝا عً ٢أْٗا إغػاٍ أٚ
اضتعُاٍ يٮَ٬ى ايعاَ ١يًطسم(.)1

 َٔٚا٫ضتجٓا٤ات اييت ْص عًٗٝا ايتكٓني َٔ َبدأ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى-1 :إذا نإ
اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ ٚضع طبٝعٚ ٞدرب ٟيتٓفٝر أغػاٍ أٚ ٚدٛد َٓػأ ٠ملسفل عاّ
ٜطتفٝد َٓ٘ اؾُٝع فاْا-2 .إذا نإ اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ ُٜطِٗ َباغس ٠يف نفاي١
احملافع ١عً ٢ا٭َ٬ى ايعاَ ١ذاتٗا-3 .جيٛش تطً ِٝتسخٝص اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ
با٭َ٬ى ايعاَ ١فاْاً يًذُعٝات اييت  ٫تطتٗدف ايسبحٚ ،تطِٗ يف ؼكٝل َصًش ١عاَ.١
ٜٚطتجٓ ٢أٜطاً َٔ أدا ٤إتا ٠ٚإغػاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ ١اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ يف اؿدٚد
اييت  ٫تتذاٚش سل ا٫ضتعُاٍ املعرتف ب٘ يًذُٝع ٚاير ٫ ٟخيطع َٔ ثِ ٭ ٟتسخٝص.
ٚبٓا ً٤عً ٢ذيو  ٫جيٛش قاْْٛاً فسض إتا ٠ٚعًٚ ٢ضع ايًٛسات املٗٓ ١ٝعًٚ ٢ادٗات
ايعكازات؛ بايٓعس إىل أبعادٖا ٚسذُٗا  ١٦ٖٝٚا٭َانٔ َٔٚ ،ثِ  ٫تتذاٚش سل ا٫ضتعُاٍ
املعرتف ب٘ يًذُٝع ٫ٚ ،تػهٌ اضتعُا ً٫خاصاً يٮَ٬ى ايعاَٜٚ ،١ه ٕٛفسض اإلتا ٠ٚغري

دا٥ص قاْْٛاً(.)2

(1) CE,31 oct.2007, Dpt de l’Ariège, req., n.308716, AJDA, 2007,
p.2111.
(2) CAA de Marseille, 19 mai 2016, n.14MA03832, AJDA, 2016,
p.1041, obs. D. Poupeau.
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أسهاّ اإلتا ٠ٚيف ساي ١إجياز اؿهس اإلداز:ٟ
إذا ٚزد إجياز اؿهس اإلداز ٟعً ٢عٓصس َٔ عٓاصس ا٭َ٬ى ايعاَ ١فٝدطع َجٌ أٟ
إغػاٍ آخس يٮَ٬ى يدفع إتا ،٠ٚنُا تأخر ٖر ٙاإلتا ٠ٚيف ا٫عتباز أٜطاً أَ ٟصاٜا ميهٔ إٔ
حيصٌ عًٗٝا ايػاغٌ.
َٚع ذيو تٓفسد اإلتآٖ ٠ٚا ببعض ا٭سهاّ َٓٗا إٔ فًظ ايدٚي ١أداش تكسٜس إتا٠ٚ
ض ١ًٝ٦بطبب عدّ تٛافس ايٓػاط املسبح يًُطتأدسَ ٖٛٚ ،ا ٜعين إٔ اإلتا ٠ٚيٝطت َطابك١
هلرا ايٓٛع َٔ اإلجياز(ٚ .)1إذا ٚزد إجياز اؿهس عً ٢أَ٬ى خاص ١ف ٬تطبل ٖر ٙايكٛاعد،
 ٫ٚجيٛش يًػدص ايعاّ َٓر إجياز اؿهس يف ٖر ٙاؿايْ ١عري إتا ٠ٚتفط ١ًٝٝإ ٫مبكابٌ
ٜستبط باملصًش ١ايعاَ١؛ ٭ْ٘ حيعس عً ٢ايػدص ايعاّ ايتربع نإٔ ٜتعاقد عً ٢إجياز بأقٌ

َٔ ايك ١ُٝايطٛق ١ٝيًُاٍ(.)2

اضتجٓا ٤ساي ١اْتكاٍ اْ٫تفاع بني ا٭غداص ايعاََ َٔ ١بدأ إتا ٠ٚا٭َ٬ى ايعاَ ١يف َصس:
ٚضع فًظ ايدٚي ١يف َصس اضتجٓاَُٗ ً٤اً عًَ ٢بدأ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى يف اؿاي ١اييت
ٜٓتكٌ اْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ َٔ غدص عاّ إىل آخس.
ٚيف زأ ٟسدٜح جملًظ ايدٚيٜ ١تعًل مبٛافك ١قافع ١أضٛٝط عً ٢تٛفري َكاز بد١ًٜ
يًُشانِ اييت اسرتقت َكازٖا يف ايعاّ ٚ ،2113قد طايبت احملافع ١قهُ ١أضٛٝط بدفع
َكابٌ اْ٫تفاع إ ٫إٔ ا٭خري ٠اَتٓعت عٔ ايطداد ،اْتٗ ٢إىل عدّ إيصاّ اؾٗ ١ايػاغً ١بدفع
اإلتا.٠ٚ
ٚاضتٓد اجملًظ إىل أضباب ساصًٗا إٔ اْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ عطب ا٭صٌ ٜه ٕٛدٕٚ
َكابٌٚ ،نريو ْكٌ اْ٫تفاع ب٘ بني أغداص ايكاْ ٕٛايعاّ؛ ٭ْ٘ ٜ ٫عد تصسفاً يف املاٍ ايعاّ
اير ٟخيسز بطبٝعت٘ عٔ املعاَ٬تٚ ،أْ٘ اضتجٓا َٔ ً٤ذيو ٜه ٕٛيًذٗ ١ايعاَ ١إٔ تكسز إٔ

(1) CE, ass., 19 juill. 2011, req. no 320796 , Vayssière.
(2) J.-L. Texier et F. Tenailleau )Bail emphytéotique, Répertoire
de droit civil, fév|2022( n.70.
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ٜه ٕٛاْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ يد ٣دٗ ١إداز ١ٜأخس ٣مبكابٌ ،غسٜط ١إٔ ٜهٖ ٕٛرا املكابٌ

زٖٓٝاً مبٛافك ١اؾٗ ١املطتفٝد.)1(٠

ٖٚرا ايسأ ٟاير ٣اْتٗ ٢إي ٘ٝفًظ ايدٚي ١حيتاز إىل َسادعٚ ،١ذيو يج٬ث ١أضباب :أَا
ايطبب ا٭ ٍٚفٗ ٛأْ٘ يٝظ صشٝشاً إٔ ا٭صٌ باْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ إٔ ٜه ٕٛفاْاَ ،بٌ
ا٭صٌ إٔ ٜه ٕٛاْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ ايرٜ ٟتدر غهٌ اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ إٔ ٜهٕٛ
مبكابٌ ،عهظ اْ٫تفاع يًهاف ،١٭ٕ ايٓٛع ا٭ َٔ ٍٚاْ٫تفاع ٖ ٛاْتفاع سصسٜ ٟأت ٞعً٢
عهظ ايٓٛع ايجاْ ٞنُا ضبل إٔ أٚضشٓا.
ٚأَا ايطبب ايجاْ ٞفٗ ٛإٔ اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ اؿصسٜ ٟفرتض بايطسٚزْ ٠كٌ
اْ٫تفاع ٖٛٚ ،عٓصس ٪ٜ ٫ثس يف اضتشكام اإلتاٚ ،٠ٚخصٛصاً إٔ اإلغػاٍ يف اؿاي ١قٌ
ايبشح نإ ٚيٝد اتفامٜ ٫ ٖٛٚ ،طتبعد اإلتا ٫ٚ ،٠ٚفاٍ يًك ٍٛبإٔ َٛافك ١اؾٗ ١املطتفٝد٠
غسط  ٫غٓ ٢عٓ٘ ٫ضتشكام اؾٗ ١املايه ١يإلتا ،٠ٚ٭ٕ ٖرا ايػسط َعٓا ٙبٛضٛح عدّ
اضتشكام اإلتا ٠ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍٚ ،جيعٌ ا٭غداص ايعاَ ١فَ ١٦طتجٓاَ َٔ ٠بدأ دفع
اإلتا ٠ٚخسٚداً عًَ ٢بدأ املطاٚا.٠
ٚأَا ايطبب ايجايح فٗ ٛإٔ ؽ ٌٜٛاملطتفٝد َٔ اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ سل ا٫عرتاض
عً ٢دفع اإلتا ٠ٚبعد بدا ١ٜاإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ ٜعين ؼ ٌٜٛاْ٫تفاع إىل عًُ ١ٝقطس١ٜ
زغُاً عٔ اؾٗ ١املايه ١عً ٢ايسغِ َٔ طبٝعتا ايسضا ١ٝ٥يف ا٭صٌ.
ٜٚبد َٔ ٚا٭صٛب ايك :ٍٛأْ٘ إذا نإ إغػاٍ ايػدص ايعاّ يعٓصس َعني َٔ عٓاصس
ا٭َ٬ى ايعاَٜ ١بد ٚضسٚزٜاً يتُهني ايػدص ايعاّ املط ٍٛ٦عٔ إداز ٠املسفل َٔ أدا٤
املٗاّ املٛنً ١إي ٘ٝيف ٖر ٙاإلداز ٠فٜ ٬هٖ ٕٛرا اإلغػاٍ َكابٌ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ىٚ .بٓا ً٤
عً ٢ذيو  ٫تطتشل َٖٓٝ ١٦ٝا ٤اإلضهٓدزَ ١ٜكابَ ً٬ايٝاً ْعري اْتفاع َصًش ١اؾُازى

ببعض ا٭َانٔ فٗٝا( .)2فاإلغػاٍ ٖٓا  ٫غٓ ٢عٓ٘ ملُازض ١املسفل ايعاّ ملُازض١
َطٛ٦يٝات٘ اييت عٗد بٗا ايكاْ ٕٛإي.٘ٝ

) (7ج.ع 22 ،.من ديدمبر  ،2027ملف رقم .5397 /2 /32
) (2ج.ع 74 ،.من نهفمبر  ،7979ملف رقم .4/3 /2
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ٚيف ذات ا٫ػا ٙذٖب ايكطا ٤ايفسْط ٞأٜطاً إىل عدّ اعتباز إغػاٍ احملانِ ٭َ٬ى
عاَ ١إغػا ً٫خاصاً َاداَت تك ّٛمبٗاَٗا غري املٓفصً ١عٔ ٚظٝفتٗا ايكطا ١ٝ٥عً ٢ايسغِ
َٔ إٔ املكاز اييت تكع فٗٝا ٖر ٙاحملانِ يٝطت كصص ١بايهاٌَ ملُازضٖ ١ر ٙا٭ْػط.١
ٚباملكابٌ جيب أدا ٤اإلتا ٠ٚاملكسز ٠عٔ إغػاٍ امل٬ى ايعاَ ١يف اؿاي ١اييت ٜك ّٛفٗٝا اؾٗاش
اإلداز ٟحملهُ ١ايتذاز ٠مبُازض ١أْػط ١قابً ١يْ٬فصاٍ عٔ ا٭ْػط ١ايكطا ١ٝ٥هلرٙ
احملانِ َٔٚ ،ثِ خيطع ٖرا اإلغػاٍ يف ٖر ٙاؿاي ١يطسٚز ٠اؿص ٍٛعً ٢ضٓد باإلغػاٍ

ٚأدا ٤اإلتا ٠ٚاملكسز.)1(٠

نٝف ١ٝتطبٝل َبدأ دفع اإلتا:٠ٚ
ٜفرتض تطبٝل َبدأ دفع إتا ٠ٚاإلغػاٍ ٚضع ايػدص ايعاّ املاٍ ؼت تصسف
املصسّح ي٘ باإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍٚ ،إ ٫ئ ٜهٖٓ ٕٛاى قاٍ يًُطايب ١باإلتاٚ .٠ٚعً ٢ذيو
ٚفُٝا ٜتعًل بإقاَ ١املدُٝات َ ٖٛٚسفل عاّ إداز ٫ ٟجيٛش فسض اإلتا ٠ٚعٔ أَانٔ خاي١ٝ؛
يعدّ تكد ِٜا٭دا َٔ ٤املسفل احملً.)2(ٞ
ٚإذا ناْت اإلتا ٫ ٠ٚتطتشل إ ٫عٔ إغػاٍ يعٓصس َٔ عٓاصس ا٭َ٬ى ايعاَ ١فٝذب ست٢
ٜتشكل اإلغػاٍ إٔ جياٚش ا٫ضتعُاٍ ايعادٚ .ٟبٓا ً٤عً ٢ذيو ٪ٜ ٫د ٟايٛقٛف ايعازض يف
ايطسٜل ايعاّ َٔ داْب َٗين َتذ ٍٛإلبساّ بٝع إىل دفع إتا ٠ٚايٛقٛف(.)3نُا ٜ ٫رتتب عً٢
اضتعُاٍ أزصف ١ايطسٜل يًٛقت اي٬شّ إلدسا ٤عًُٝات َصسف ١ٝأ ٚػاز ١ٜباضتدداّ
َانٓٝات ايصساف ا٭ي ٞاملكاَ ١عًٚ ٢ادٗات املباْٞ؛ ٭ٕ ٖرا ا٫ضتعُاٍ ٚقيت ٜ ٫ٚتطًب

أ ٟتسخٝص(.)4

(1) CE,12 mars 2021, n.442284, Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce.
(2) TA Amiens, 12 sept. 1996, Garbe c/ Cne Poncher Rstruval,
req.n.942340.
(3) CE,15 mars 1996, Synd. des artisans fabricants de pizza non
sédentaire Province -Alpes-Côte d’Azur , req.n. 133080.
(4) CE, 31 mars 2014, Cne d’Avignon, req.n. 362140 ; AJDA,
2014, p.709 ; et p.2134, note N. Foulquier ; RDI 2014, p.570,
obs. N. Foulquier ; AJCT, 2014, p.2134, p.388, obs. O.
Tambou ; RTD com. 2014, p.333, obs. G. Orsoni.
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باختصاز ستٜ ٢ه ٕٛاإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ َ٪دٜاً إىل دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٜٓبػ ٞإٔ
ٜتذاٚش سل ا٫ضتعُاٍ املعرتف ب٘ يًهافٜٚ ،١تُٝص َٔ ثِ باضتعُاٍ خاص يٮَ٬ى ايعاَ.١
دٚز فهس ٠اإلغػاٍ ايفعً ٞيف اضتشكام اإلتا:٠ٚ
َكابٌ اإلغػاٍ ٜه َٔ ٕٛسل ايػدص ايعاّ املايو َاْح ايرتخٝص أ ٚاير ٟأبسّ عكد
اإلغػاٍٚ .يف ساي ١ا٫يتصاّ ت٪د ٣اإلتا ٠ٚإىل املًتصّ.
ٚيتشدٜد ايع٬ق ١بني اإلغػاٍ ايفعًٚ ٞاضتشكام اإلتاٜ ٠ٚتِ ايتُٝٝص بني فسضني :أَا
()1

ايفسض ا٭ ٍٚفٗ ٛأْٗا تطتشل ستٚ ٢ي ٛمل ٜطتعٌُ ذ ٚايػإٔ عُ ً٬ايرتخٝص باْ٫تفاع
ٚباملكابٌ فاإلتا ٠ٚاـاص ١باـدَ ١املكدَ ١تفرتض ا٫ضتفاد ٠ايفعً ١ٝباـدَ َٔ ١داْب
املٓتفع.
ٚباملكابٌ فف ٞساي ١ضشب تسخٝص اإلغػاٍ قبٌ املد ٠املٓصٛص عًٗٝا؛ يطبب آخس
غري تٓفٝر غسٚط٘ ٜتِ زد دص ٤اإلتا ٠ٚاير ٟدفع َكدَاً ٜٚعادٍ ايفرت ٠ايباق ١ٝإىل صاسب

ايرتخٝص(.)2

ٚأَا ايفسض ايجاْ ٞفٗ ٛخاص باؿاي ١اييت ْه ٕٛفٗٝا بصدد إغػاٍ فعً ٞأ ٟإغػاٍ
سكٝك َٔ ٞد ٕٚضٓد قاْ ْٞٛأ َٔ ٟد ٕٚتسخٝص أ ٚعكدٖٓٚ .ا ٜه ٕٛاإلغػاٍ غري
َػسٚعَٚ .ع ذيو ٜه ٕٛدفع اإلتاٚ ٠ٚادباً؛ ٭ْٗا ْعري اإلغػاٍٚ ،أدا ٤اإلتا ٠ٚيف ٖرا ايفسض
ٜ ٫عين اإلقساز مبػسٚع ١ٝاإلغػاٍ ايرٜ ٟكع عً ٢ايطًط ١اإلداز ١ٜاملطٛ٦يٚ ١ضع ْٗا ١ٜي٘(.)3
ي٘(.)3

(1) CE, 29 nov.2002, Cne de Barcarès, req.n. 219244, AJDA ,2003,
p.1016, Dr. Ad, 2003, comm.36 ; RFDA ,2003, p.173.
(2) Article L.2125-6 Code général de la propriété des personnes
publiques (CGPPP).
) (3م.إ.ع ،.الدائرة الثالثة 4 ،من مايه  ،7999الطعنن رقنم  3879لدننة  37ق  ،منج
ص .757
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ٜٓٚعس إىل اإلتا ٠ٚيف ٖرا ايفسض عً ٢أْٗا تعٜٛض ٜطُح يًػدص ايعاّ باؿص ٍٛعً٢
ايدخٌ اير ٟنإ ميهٓ٘ اؿص ٍٛعً ٘ٝي ٛنإ اإلغػاٍ َػسٚعاً ،فايتعٜٛض ٖٓا نكاعد٠
عاَٜ ١عادٍ اإلتا.)1(٠ٚ
ادلطهب انثانث

كيفيت تمذير إتاوة األمالن
ٚدٛب ا٭خر يف ا٫عتباز مجٝع املصاٜا اييت ميهٔ يػاغٌ ا٭َ٬ى اؿص ٍٛعًٗٝا َٔ
اإلغػاٍ:
ٜب ّٔٝتكٓني ًَه ١ٝا٭غداص ايعاَ ١يف فسْطا بعض ا٭ضظ اييت جيب َساعاتٗا يف
ؼدٜد إتا ٠ٚا٭َ٬ى .فاملاد L.2152-3 ٠تٓص عً ٢أْ٘ :تأخر اإلتا ٠ٚاملطتشك ١عٔ
إغػاٍ أ ٚاضتعُاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ ١يف ا٫عتباز املصاٜا أٜا ناْت طبٝعتٗا اييت حيصٌ عًٗٝا

صاسب ايرتخٝص(.)2

٪َٚد ٣ذيو ايٓص إٔ اإلتا ٫ ٠ٚتتشًٌ إىل فسد إجياز ،فٝذب إٔ تأخر يف ا٫عتباز ْٛع
ا٫ضتعُاٍ املكسز يًُاٍ ايعاّٚ ،خصٛصاً املصاٜا املاي ١ٝاييت ٜطتُدٖا ايػاغٌ َٔ اضتػٍ٬
املاٍ ايعاّٚ .عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ حيب عً ٢اإلداز ٠إٔ ؼدد اإلتا ٠ٚاملطبك ١عً ٢اضتػٍ٬
املكاٖٚ ٞاملطاعِ أخراً يف ا٫عتباز طسٜك ١ا٫ضتعُاٍَٛٚ ،قع ا٭َانٔ املػػٛيٚ ،١طبٝع١

ايتذاز ٠قٌ املُازض .)3(١فاإلتا ٠ٚاملفسٚض ١عً ٢غاغٌ َاٍ عاّ جيب إٔ ؼطب ٚفك ًا
يٝظ فكط ٚفكاً يًك ١ُٝاإلجياز ١ٜملًه ١ٝخاص ١تػب٘ عٓصس ا٭َ٬ى ايعاَ ١اير َٔ ٟأدً٘

=(1) CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne Avignon ; CE, ass., 13 avr.
=2018, n° 397047, Établissement public du domaine national
; de Chambord ; CE, 16 mai 2011, n° 317675, Cne Moulins
RJEP 2011, comm. 56, concl. C. Legras ; AJDA 2011, p. 995,
obs. R. Grand ; AJDA 2011, p. 1848, note N. Ach ; JCP A
2011, act. 375, obs. J.-G. Sorbara; JCP A 2011, 2224, comm.
Ph. Yolka
(2) «La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public tient compte des avantages de toute natures procurés au
titulaire de l'autorisation ».
(3) CE, 12 déc. 1923, Peysson : Lebon T., p. 826.
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َٓح تسخٝص اإلغػاٍٚ ،إمنا ٚفكاً أٜطاً يًُٝص ٠ايٓٛع ١ٝاييت تػهًٗا سكٝك ١ايرتخٝص

باْ٫تفاع بطسٜك ١خاص ١ؾص َٔ ٤ا٭َ٬ى ايعاَ.)1(١

ٚجيب عً ٢اإلدازٚ ،٠يٝظ ا٭َس فسد زخص ١هلا ،ا٭خر يف ا٫عتباز املصاٜا َٔ أْٛ ٟع
اييت ميهٔ إٔ حيصٌ عًٗٝا ايػاغٌ َٔ اضتػ ٍ٬املاٍ ايعاّ(ٚ .)2عً ٢ذيو إذا اقتصس
اجملًظ ايبًد ٟعً ٢ؼدٜد قَٛ ١ُٝسد ٠يإلتاَ ٠ٚكابٌ إغػاٍ عٓاصس أَ٬ى عاَ ١دٕٚ
ا٭خر يف ا٫عتباز أَ ٟصاٜا َٔ أْٛ ٟع ميهٔ إٔ حيصٌ عًٗٝا ايػاغًٜ ٕٛه ٕٛقد خايف
ايكاْ.)3(ٕٛ
ٚايعٓاصس اييت ت٪خر يف ا٫عتباز يتشدٜد ق ١ُٝاإلتا ٠ٚجيب إٔ تهَ ٕٛربزٚ .٠عً ٢ذيو ٫
جيٛش يًطًط ١املدتص ١ايتُطو بإٔ اإلتاٚات املتٓاشع عًٗٝا مت ؼدٜدٖا يهٌ ضٓد إغػاٍ
َٔ خ ٍ٬تطبٝل َكٝاع ٚطين ٜأخر يف ا٫عتباز ايطبٝع ١اـاص ١يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع
اإلغػاٍ( .)4نُا ٜ ٫ه ٕٛيًُط ٍٛ٦عٔ اإلداز ٠ؼدٜد ق ١ُٝاإلتا ٠ٚاملتٓاشع عًٗٝا عسٚ ١ٜفكاً
يًعسض ٚايطًب د ٕٚدعًٗا َكاب ً٬يًُصاٜا اييت حيصٌ عًٗٝا غاغٌ ا٭َ٬ى(.)5
ايعٓاصس اييت ت٪خر يف ا٫عتباز عٓد ؼدٜد ق ١ُٝاإلتا:٠ٚ

(1) CE, 10 févr. 1978, n° 07652, min. Éco., Fin. c/ Scudier : Lebon,
p. 66 ; AJDA 1978, p. 677 ; CE, 21 mars 2003, n° 189191,
Synd. Interc. de la périphérie de Paris pour l'électricité et les
=;réseaux – SIPPEREC; Lebon, p. 144 ; Dr. adm. 2003, n° 127
=CAA Bordeaux, 17 janv. 2008, n° 05BX01253, min. Éco. c/
Sté Saur , AJDA 2008, p. 830 .
(2) M. Lei, La méthode de fixation du montant des redevances
domaniales à la croisée de des chemins) Gestion et finances
publiques| 2019( p.106 et s.
(3) CAA Lyon, 13 déc. 2012, n° 12LY01167, Avrillier : JCP A
2013, 99, obs. L. Erstein ; JCP A 2013, 2165, concl. C. Vinet.
(4) CAA Bordeaux, 17 janv. 2008, n° 05BX01253, min. Éco. c/ Sté
Saur.
(5) CAA Marseille, 6 déc. 2004, n° 00MA00884 et 00MA00917,
Cne Millas et Cne Saint-Feliu d'Amont : JCP A 2005, 1192,
comm. J. Moreau
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تته ٕٛاإلتا ٠ٚعُ َٔ ً٬عٓصس :ٜٔعٓصس ثابت ٜعادٍ ايك ١ُٝاإلجياز ١ٜيعٓصس ا٭َ٬ى
املػػٚ .ٍٛعٓصس َتػري ٜأخر يف ا٫عتباز املصاٜا اييت ٜطتُدٖا ايػاغٌ َٔ اضتػ ٍ٬املاٍ
ايعاّ.
فايعٓصس ايجابت ٖ ٛايرٜ ٟعادٍ ايك ١ُٝاإلجياز ١ٜيًُاٍ قٌ اإلغػاٍ .غري إٔ ايك١ُٝ
اإلجياز ١ٜيًًُه ١ٝاـاص ١اييت تكازٕ باملاٍ ايعاّ يٝطت عٓصساً ضسٚزٜاً ٚإٚ ٫قع خطأ يف
ايكاْ َٔٚ .ٕٛثِ إذا نإ عٓصس ايك ١ُٝاإلجياز ١ٜأعً َٔ ٢تًو ايطا٥د ٠ملًه ١ٝخاصَ ١كازْ١
ف٪ٜ ٬د ٟذيو إىل أ ٟكايف ١يف ايتكدٜس(ٚ ،)1إمنا ت٪خر عٓد ا٫قتطا ٤عً ٢ضبٌٝ
ا٫ضرتغاد(.)2

ٚأَا ايعٓصس املتػري فٝتٛقف ؼدٜد ٙعً ٢عدد َٔ ايعٛاٌَ َجٌ زع ١ٝأْػط ١ايػاغٌ
يًُاٍ ايعاّٚ ،زقِ ا٭عُاٍ اير ٟحيككَ٘ٚ ،د ٠اإلغػاٍٚ ،ايتهايٝف اييت ٜتشًُٗا ايػاغٌ
ٚايػدص ايعاّ عً ٢ايطٛا.)3(٤
ٚتتذ٘ اإلداز ٠اٯٕ َدفٛع ١باؿص ٍٛعً ٢إٜسادات عاَٚ ١ايطسح يف َٓافط ١إىل شٜاد٠
ق ١ُٝإتاٚات ا٭َ٬ى.
ادلبحث انثاوي

األحكاو اخلاصت بتمذير إتاوة اخلذماث ادلمذمت
تجري ا٭سهاّ اـاص ١بتكدٜس إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ ١بدٚزٖا عدداً َٔ املطا ٌ٥املُٗ١
أٜطاً َٗٓٚاَ :عاٜري اإلتا ٠ٚعٔ اـدَ ١املكدَ( ١املطًب ا٭ٚ ،)ٍٚؼدٜد ٚعا ٤إتا ٠ٚاـدَ١
املكدَ(١املطًب ايجاْٚ ،)ٞتطبٝل فهس ٠اإلتا ٠ٚيف فاٍ َسافل ا٭َٔ ٚاإلْكاذ(املطًب
ايجايح)ٚ ،أخرياً إدخاٍ َعاٜري ددٜد ٠يتكدٜس إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ(١املطًب ايسابع).

(1) CE, 11 oct. 2004, n° 254236, Pourvoyeur, Rec. T., p. 602; BJCL
2005, p. 29, concl. F. Olléon, obs. Poujade
(2) CAA Lyon, 12 juill. 2007, n° 06LY02105, Ville de Lyon; AJDA
2007, p. 2312, note D. Besle. ; CAA Marseille, 25 juin 2012, n°
10MA00114 ; Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 260, obs.
M. Ubaud-Bergeron.
(3) E. Untermaier, précité, n.98 et s.
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ادلطهب األول

معايري إتاوة اخلذمت ادلمذمت
اجملاَْٚ ١ٝباد ٨املسافل ايعاَ:١
قٛاْني أَ ٚباد ٨املسافل ايعاَ ٢ٖٚ )1(١املطاٚاٚ ٠ايدٚاّ ٚايتػري  ٫تطِ َبدأ اجملاْ،١ٝ
فاجملاْ ١ٝنُا ٜك ٍٛايفك ٘ٝايساسٌ  R.Chapusيٝطت بصف ١عاَ َٔ ١بني ٖر ٙايكٛاْني

أ ٚاملباد)2(٨؛ ٚهلرا ٜٓعس إيٗٝا عً ٢أْٗا يٝطت َٔ َباد ٨ايكاْ ٕٛايٛضعٚ .ٞاجملاْ١ٝ
بايكطع يٝطت َبدأ بٌ يٝظ هلا َعٓ ٢بايٓطب ١يًُسافل ايعاَ ١ايصٓاعٚ ١ٝايتذاز ،١ٜنُا أْٗا
مل تعد َبدأ أضاضٝاً يًُسافل ايعاَ ١اإلدازٚ ،١ٜأصبشت اجملاْ ١ٝبعٝداً عٔ أْ ٟصٛص
تػسٜع ١ٝتكسزٖا نُا ٜك ٍٛايبعض َبدأ غري ممهٔ ايعجٛز عً.)3(٘ٝ
ٚيف سهِ سدٜح بصدد إيػا ٤اختبازات نٛفٝد 11-فاْا ٪ٜند فًظ ايدٚي َٔ ١ددٜد
أْ٘ ٫ :تٛدد قاعد ٠دٚيٜٛ ٫ٚ ،١ٝدد ْص تػسٜعَ ٫ٚ ٞبدأ قاْ ْٞٛعاّ ٜفسض ؼٌُ
ايتأَني ايصش ٞتهايٝف ايفشص ايبٛٝيٛد.)4(ٞ
ٚزمبا ٜفطس عدّ تهسٜظ َبدأ اجملاْ ١ٝاعرتاف ايكطا ٤تكًٝدٜاً يًطًط ١اإلداز١ٜ
با٫ختصاص إلْػا ٤إتاٚات ْعري اـدَات املكدَ ١د ٕٚضٓد تػسٜعٚ ،ٞخصٛصاً يًُسافل
ايعاَ ١ا٫ختٝاز ١ٜاييت ٜتِ متًٜٗٛا بإتاٚات تكع عً ٢املطتفٝدْ ٜٔعري أدا ٤اـدَات هلِ.
أَا إذا نإ املسفل إدبازٜاً ٜٚتِ مت ًٜ٘ٛبايطسا٥ب فا٭صٌ أْ٘ ٜ ٫فسض إتاٚات عً٢
املٓتفعنيٚ ،ته ٕٛغري َػسٚع ١ايكسازات اي٥٬ش ١ٝاملٓػ ١٦يإلتاٚات ٚايكسازات ايفسد ١ٜاييت
تفسض عً ٢املٓتفعني أداٖ ٤ر ٙاإلتاٚاتٚ .يف ٖر ٙاؿاي ١ا٭خريٜٓ ٠بػٚ ٞدٛد ضٓد
تػسٜعٜ ٞصسح يإلداز ٠بفسض اإلتا ٠ٚعً ٢املٓتفعني غدَات املسفل.
َٚع ذيو فكد أصبشت ا٫عتبازات ا٫قتصاد ١ٜتًعب دٚزاً َ٪ثساً يف ايتٛضع يف اـدَات
اييت ٜتِ متًٜٗٛا ٚي ٛدصٝ٥اً َٔ خ ٍ٬اإلتاٚات نُا ضٓٛضح ٫سكاً يف ْٗاٖ ١ٜرا ايبشح.
(1) «Lois du service public».
(2) R. Chapus, Droit administratif général) t.1, éd. 15 éd(, n.793
(3) Robert Hertzog, Le prix du service public) AIDA| 1997,
numéro spécial) p. 55.
(4) CE, Ord. 29 oct.2021, n.457520.
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ايتُٝٝص بني إتا ٠ٚاـدَات املكدَٚ ١ايسضِ:
نإ ايتُٝٝص يف ٚقت َا ٜتِ اضتٓاداً إىل ايصف ١ا٫ختٝاز ١ٜأ ٚاإلدباز ١ٜيًددَ ١املكدَ.١
فف ٞاؿاي ١ا٭ٚىل ٜه ٕٛاملكابٌ املاي ٞإتاٚ ٠ٚيف اؿاي ١ايجاْٜ ١ٝه ٕٛزمساً.
ٚاضتكس ايكطا ٤يف َسسً ١تايٚ ١ٝست ٢اٯٕ عً ٢تبين ث٬ثَ ١عاٜري يتُٝٝص اإلتا ٠ٚعٔ
ايسضِٖٚ .ر ٙاملعاٜري ايج٬ث: ٖٞ ١اإلتا ٠ٚتطًب َٔ املٓتفعنيٚ ،تطًب َٔ أدٌ تػط١ٝ
خدَ ١عاَ ١قدد أ ٚتهايٝف إقاَ ١أ ٚصٝآَْ ١ػأ ٠عاَٚ ،١جيب إٔ ػد اإلتاَ ٠ٚكابً٬
َباغساً يف خدََ ١كدَ َٔ ١املسفل أ ٚاضتعُاٍ املٓػأ.)1(٠
املعٝاز ا٭ :ٍٚاإلتا ٠ٚتطًب َٔ املٓتفعني:
ٜفرتض ٖرا املعٝاز ؼدٜد املطتفٝد َٔ ٜٔاملسفل ،فٚ ٬دٛد إلتا ٠ٚإ ٫يف اؿا٫ت اييت
ٜه ٕٛفٗٝا املٓتفع َٔ ٕٛاملسفل قد اضتفادٚا َباغس َٔ ٠أدا٤ات َعٚ ١ٓٝغدص ١ٝعً ٢مٛ
جيعًِٗ َٓتفعني خاصني يًُسفل ،فاإلتا ٠ٚتٗدف إىل ؼكٝل َصًش ١خاص ١يًُطتفٝدٜٔ
َٓٗا أنجس َٔ نْٗٛا يتشكٝل َصًش ١عاَ.١
ٚعً ٢ذيو ٚإىل داْب اـدَات اؾُاع ١ٝاييت يٝظ هلا َطتفٝد تٛدد أٜطاً اـدَات
اييت ميهٔ إٔ تٛد٘ إىل أغداص قددٚ .ٜٔتطبٝكاً يريو قط ٢بإٔ ايسقاب ١ايطب ١ٝاييت
خيطع هلا ا٭داْب طاييب اإلقاََٛ ١ضٛعٗا محا ١ٜايصش ١ايعاَ ٫ٚ ،١تعد َٔ ثِ خدَ١
َكدَْ ١عري دفع إتا .)2(٠ٚنُا قط ٢بإٔ اإلتا ٠ٚاملًكا ٠عً ٢عاتل َػػٌ ايطا٥سات عً٢
ضب ١َُٗ ٌٝايسقاب ١عً ٢ا٫قرتاب َٔ املطازات تبدَ ٚربز٠؛ ٭ٕ ٖر ٙاملُٗ ١متازع أضاض ًا
ملصًش ٤٫٪ٖ ١املػػًنيٚ .يف ٖر ٙاؿا٫ت ٜ ٫طتبعد ؼكٝل املصًش ١اـاص ١يًُٓتفعني

َٔ ؼكٝل املصًش ١ايعاَ ١فُٝا بعد ٚبصف ١تبع.)3(١ٝ

(1) Conseil d’Etat, Redevances pour service rendu et redevances
| pour occupation du domaine public( Documentation française
2002) p.17 et s.
(2) CE, 20 mars 2000, Groupement d'information et de soutien des
immigrés (GISTI), p. 122.
(3) CE, 21 oct.1988, Synd. nat. des transporteurs aériens, EDP,
1989, p.1464, note Gaudemet.
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ٜ ٫ٚعترب أٜطاً َٔ املٓتفعني اير ٜٔتطًب َِٓٗ إتا ٠ٚيتُ ٌٜٛزفع ٚايتدًص َٔ
املدًفات املٓصي ١ٝإذا نإ ٚعاٖ٩ا ٖ ٛعدد ا٭َتاز املهعب ١ملٝا ٙايػسب املطتًٗه،١
ٚؼاضب إداز ٠املٝاَ ٙػرتنٗٝا عًٗٝا يف فٛاتريٖا؛ ٭ٕ اـاضعني هلا مجٝع املػرتنني يف
َسفل املٝاٚ ٙيٝظ فكط املٓتفعني َٔ َسفل زفع َٚعاؾ ١املدًفات املٓصي.)1(١ٝ
املعٝاز ايجاْ :ٞاإلتا ٠ٚتطًب َٔ املٓتفعني َٔ أدٌ تػط ١ٝتهايٝف َسفل عاّ قدد أٚ
ْفكات إقاَ ١أ ٚصٝآَْ ١ػأ ٠عاَ:١
ٚفكاً هلرا املعٝاز  ٫تٛدد إتا ٠ٚإ ٫بكدز َا ٜه ٕٛاملبًؼ املطًٛب ٜ ٫تطُٔ أ ٟعٓاصس
ٜ ٫ه َٔ ٕٛغأْٗا تػط ١ٝتهايٝف َسفل أْ ٚفكات إقاَ ١أ ٚصٝآَْ ١ػأ ٠عاَ.١
ٜٚتػدد ايكطا ٤يف ايسقاب ١عً ٢طبٝع ١ايعٓاصس اييت ت٪خر يف ا٫عتباز ؿطاب ايتهايٝف
املطًٛب تػطٝتٗا َٔ املٓتفعني .فايسقابٖٓ ١ا زقاب ١قاْ ١ْٝٛاهلدف َٓٗا َٓع إضا٠٤
اضتعُاٍ اإلدسا٤اتٚ ،ذيو بإيكا ٤تهايٝف عً ٢اإلدا ٤املطًٛب دفع َكابً٘ املايٚ .ٞبٓا ً٤
عً ٢ذيو أْ٘  ٫جيٛش إٔ ٜدخٌ يف سطاب إتا ٠ٚقدد ٠تفسض عً ٢غسنات ايطريإ تهايٝف
ايسقاب ١عً ٢ا٭زض يًطا٥سات ٚٚثا٥ل ايطريإ اييت تتِ يف املطازات قبٌ اإلق٬ع أ ٚبعد
اهلبٛط ؛٭ٕ ٖر ٙايٓفكات اييت تدفع ٖ ٞيف َصًش ١ض ١َ٬املٓتفعني ٚا٭فساد املطافسٜٔ
 ٫ٚميهٔ قاْْٛاً إٔ تدخٌ يف أضاع سطاب اإلتا.)2(٠ٚ
املعٝاز ايجايح :جيب إ ػد اإلتاَ ٠ٚكابَ ً٬باغساً يف اـدَات املكدَ َٔ ١املسفل أ ٚيف
اضتعُاٍ املٓػأ:٠
ٖرا املعٝاز ٖ ٛاملعٝاز ا٭ضاضٜٚ ،ٞػهٌ َع املعٝاز ايطابل َبدأ ايتعادٍ ( .)3فاملعٝاز
ا٭ ٍٚيٝظ نافٝاً ٚسد ٙ؛ ٭ْ٘ ٫شّ بايٓطب ١يإلتاٚ ٠ٚايسضِ عً ٢سد ضٛا .٤فهٌ َٔ اإلتا٠ٚ
ٚايسضِ ٜتِ اؿص ٍٛعًٚ ،٘ٝعً ٢خ٬ف ايطسٜب ،١مبٓاضب ١تكد ِٜخدَاتٖٓ َٔٚ .ا ٜكِٝ
ايكطا ٤ع٬قٚ ١ثٝك ١بني املكابٌ املايٚ ٞاـدَ ١يتُٝٝص اإلتا ٠ٚاييت تبدٖٓ ٚا بٛصفٗا مثٓاً،
بُٓٝا ايسضِ ٜتُٝص بعدّ ٚدٛد ٖر ٙايع٬ق.١
(1) CE, 6 mai 1985, Cne de Pointe-à-Pitre, Tables p. 557.
(2) CE, 10 fev.1995, Chambre synd. du transport aérien, AJDA,
1995, p.402..
»(3) «Principe équivalence
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ٜٚهسع ايكطا ٤بػهٌ قاطع فهس ٠إٔ إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ ١حيب إٔ ػد بصف ١أضاض١ٝ

َكاب ًٌ َباغساً يف اـدَ ١امل٪دا َٔ ٠املسفل(.)1

ٚاضتٓاداً إىل َعٝاز املكابٌ زأ ٟايكطا ٤إٔ َكابٌ عبٛز ايطسم ٚايهباز ٟايرٜ ٟطًب
َٔ املتٓفعني؛ َٔ أدٌ تػط ١ٝأعباَ ٤سفل عاّ قددٚ ،تهايٝف إْػاٚ ٤صٝآَْ ١ػأ٠
عاَ ١جيد َكاب ً٬يف أدا٤ات َكدَ َٔ ١املسفل ٚيف اضتعُاٍ املٓػأ َٔٚ ،٠ثِ جيب ايٓعس إي٘ٝ
يٝظ عً ٢أْ٘ َٔ اإلٜسادات ايطسٜبٚ ،١ٝإمنا بٛصف٘ مثٓاً يعًُ ١ٝؽطع ٭َس ْٜٛٝٛ َٔ 31
ٚ .)2( 1145إٔ اـدَ ١املكدَ ١يًُٓتفعني تتُجٌ يف ايساسٚ ١ايطسعٚ ١ايطٚ ١َ٬ا٫قتصاد
احملتٌُ يف املطاف َٔٚ ،١ثِ فُكابٌ ايعبٛز جيد َكابَ ً٬باغساً يف ا٭دا٤ات اييت ٜكدَٗا
املسفل ٚيف اضتعُاٍ املٓػأ.)3(٠
ٚنسضت بعض ايكٛاْني َجٌ تكٓني ايتدطٝط اؿطس )4(ٟيف فسْطا ضسٚزٚ ٠دٛد َكابٌ
اإلتاٚ .٠ٚعً ٢ذيو قط ٢بٛقف تٓفٝر قساز اعتُاد نساض ١ايػسٚط فُٝا تطُٓت٘ َٔ فسض
إتا ٠ٚيصٝاْ ١أزض اؾٛيف عً ٢امل٬ى؛ ٭ٕ ٖرا ا٫ضتكطاع يٝظ َكابَ ً٬باغساً ـدَ١
َ٪دا ٠يًُ٬ى يف ايكس َٔٚ ،١ٜثِ ته ٕٛاإلتا ٠ٚيف سكٝكتٗا فسٜط ١ضسٜب ١ٝفسضت د ٕٚضٓد
َٔ ايكاْ.)5(ٕٛ
٪ٜٚدَ ٟعٝاز املكابٌ إىل ْتٝذ ١َُٗ ١دداً  ٢ٖٚإٔ اإلتا ٠ٚتتُٝص بايتعادٍ بني ق١ُٝ
املبًؼ احملدد هلا ٚق ١ُٝا٭دا ٤املفسٚض َٔ ١أدٌ ايكٝاّ بٖ٘ٚ .را ايتعادٍ ٜأخر يف ا٫عتباز،

(1) «Considérant qu'une redevance pour service rendu doit trouver
essentiellement une contrepartie directe dans la prestation
fournie par le service» CE, 3 août 2011, n.337740, Syndicat
national des installateurs en radiocommunications.
(2) CE, 13 mai 1977, Cie financier et industrielle des autoroutes, D.
1978, p.130.
(3) CE,13 mai 1977, Sté Cofiroute, D. 1978, p.131, note P.
Delvolvé.
(4) «Code de l’urbanisme».
(5) L. Olléon,| Quand l’instauration d’une redevance pour servitude
n’est pas fondée|2005| AJDA| , 2305
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نُا ضٓس ٣يٝظ ايتهًف ١اؿكٝك ١ٝيًددَ ١فكط ٚإمنا أٜطاً ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜهلاٚ .ايكطا٤

ٜهسع أٜطاً فهس ٠ايتعادٍ نُا ٜهسع متاَاً فهس ٠املكابٌ املباغس(.)1

ٚاضتٓاداً إىل ٖر ٙاملعاٜري ايج٬ث ١قط ٢فًظ ايدٚي ١بإٔ إتا ٠ٚاملطاس )2(١اييت ٜدفعٗا
ًَتصّ املٓادِ يٝظ هلا ٚصف إتا ٠ٚأَ٬ى ؛ ٭ْٗا  ٫تػهٌ َكاب ً٬يًتصسٜح بإغػاٍ أَ٬ى
عاَٚ ،١يٝظ هلا ٚصف إتا ٠ٚخدَات َكدَ ١؛ ٭ٕ ايكصد َٓٗا يٝظ تػط ١ٝتهايٝف َسفل
عاّ أْ ٚفكات إْػا ٤أ ٚصٝآَْ ١ػأ ٠عاَ ،١نُا  ٫ػد َكاب ً٬يف خدََ ١كدَٖ َٔ ١را
املسفل أ ٚاضتعُاٍ ٖر ٙاملٓػأٚ ،٠إٔ َا ٜطًل عًٚ ٘ٝصف إتا ٠ٚاملطاس ١يٝظ يف سكٝكت٘

ض ٣ٛفسٜط ١ضسٜب ١ٝقد ته ٕٛضسٜب ً ١أ ٚزمساً(.)3

ادلطهب انثاوي

حتذيذ وعاء إتاوة اخلذمت ادلمذمت
أُٖ ١ٝؼدٜد ٚعا ٤اإلتاL’assiette de la redevance :٠ٚ
َٛضٛع اإلتا ٖٛ ٠ٚإذٕ تػط ١ٝتهايٝف اـدَٚ ١فكاً ملبدأ ايتعادٍ نُا ضبل إٔ بّٓٝا.
ٜٚتطًب ذيو ٚضع قٛا ِ٥يًتعسٜفٚ .١يًكٝاّ بٗر ٙاملُٗ ١جيب ؼدٜد ٚعا ٤اإلتا.٠ٚ
ٚٚعا ٤اإلتا ٖٛ ٠ٚا٭ضاع ايرٜ ٟك ّٛعًْ ٘ٝعاّ ايتعسٜفٚ ،١اسرتاّ ايكٛاعد اـاص١
بايتعادٍ املايٚ ٞايتٓاضب بني ايٓفكاتٚ .ؼدٜد ايٛعا ٤يٝظ أَساً ضٗ ً٬داُ٥اًٚ .عً ٢ضبٌٝ
املجاٍ ؼدٜد إتاَ ٠ٚعاؾَٝ ١ا ٙايصسف ايصشٜ )4( ٞتِ ٚفكاً ؿذِ املٝا ٙاملطتعًُ١
يًُٓتفعنيٚ ،إٔ تصسف ٖر ٙاملٝا ٙميهٔ إٔ ٜكدز اعتُاداً عً ٢اضتٗ٬ى املٝا َٔٚ .ٙثِ إذا
ظٗست اضتشاي ١قٝاع ٖرا ا٫ضتٗ٬ى جيٛش يًطًط ١املدتص ١بتشدٜد تعسٜف ١إتاَ ٠ٚعاؾ١
َٝا ٙايصسف ايصش ٞإٔ تكسز ٚضع ٖر ٙايتعسٜف ١اضتٓاداً إىل تك ِٝٝسذِ تصسٜف املٝاٙ
املطتعًُ ١اييت ميهٔ إٔ تعص ٣إىل ايف٦ات املدتًف ١ملطتعًُ ٞغبهات ايصسف ايصش.)5(ٞ
(1) CE, 3 août 2011, n.337740, Syndicat national des installateurs
en radiocommunications.
»(2) «Redevance superficiaire
(3) CE, 5 oct.2020, n.423928, Sté Le Nikel ; CE, 10 fev.1995,
Chambre synd. du transport aérien, AJDA, 1995, p.402.
(4) «Redevance d’assainissement».
(5) CE, 23 nov. 1992, Synd. d’assainissement de la Haute -Vallée
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 ٫ٚجيٛش إٔ تػٌُ إتاٚات املٛاْ ٧اؾْ ١ٜٛفكات خدَات بعٝد ٠عٔ امل٬س١

اؾٚ.)1(١ٜٛعً ٢ذيو ٜ ٫دخٌ يف أضاع فسض اإلتا ٠ٚايتهايٝف املتعًك ١بايتدزٜب ا٭ضاضٞ
يًطٝازٚ ،ٜٔاعتُاد ا٭دٚات اؾدٜدٚٚ ،٠ضع ايٓعاّ اي٥٬شٞ؛ ٭ٕ ٖر ٙايٓفكات  ٫تستبط
غدَات ت٪دَ ٣باغس ٠يًػسنات اؾ.)2(١ٜٛ
ٜٚجري ؼدٜد ٚعا ٤اإلتا ٠ٚبعض املػه٬ت اـاص ١اييت ضٓتٓاٚهلا اٯٕ.
ا٭خر يف ا٫عتباز ايعٛاٌَ اـازدLes externalités :١ٝ
يف َٛادٗ ١عٛاٌَ خازد ١ٝضًبَ ١ٝجٌ ايطٛضا ٤أ ٚايتًٛخ فكد ٜتِ ضِ تهايٝف
َكاَٚتٗا إذا ناْت قابً ١يًكٝاع يف ايفاتٛز ٠املكدَ ١يًُٓتفع إذا ناْت ٖر ٙايعٛاٌَ تٓطب
إىل ْػاط٘ أ ٚاـدَ ١اييت ٜتًكاٖاٚ .تبد ٚاإلتآٖ ٠ٚا أضًٛباً إلعُاٍ َبدأ املًٛخ ٜدفع.
ٚمٔ ٖٓا أَاّ ز ١ٜ٩اقتصاد٪َ ١ٜداٖا إٔ إدخاٍ ايعٓاصس اـازد٪ٜ ١ٝد ٟإىل ػٓب
ا٫ضتٗ٬ى املفسط؛ بطبب ايطعس املٓدفض.
ْٚعاّ اإلتا ٠ٚيٝظ بعٝداً عٔ تًو اٖ٫تُاَات .فاإلداز ٠أ ٚاهل ١٦ٝاييت تكدّ اـدَ ١أٚ
اضتعُاٍ املٓػأَُٗ ٠تٗا أٜطاً َٛادٗ ١ايطٛضا ٤أ ٚايتًٛخ فٝهَٓ ٕٛطكٝاً إٔ تدخٌ
تهايٝف ٖر ٙاملٛادٗ ١يف ايجُٔ املطًٛب َٔ املطتددَّ .جاٍ ذيو إٔ تهايٝف تػٝٝد
سا٥ط َطاد يًطٛضا ٤عً ٢اَتداد ايطسم ايطسٜع ١ميهٔ إٔ تدخٌ يف ق ١ُٝا٫ضتجُازات

اييت تٓعهظ عً ٢املٓتفع َٔ خَ ٍ٬كابٌ ايعبٛز  Péageايرٜ ٟطًب َٓ٘(.)3
َطُ ٕٛفهس ٠ايتعادٍ بني ق ١ُٝاإلتاٚ ٠ٚق ١ُٝاـدَ ١املكدَ:١

ٜعٌ َبدأ ايتعادٍ أضاضٝاً يف فهس ٠إتا ٠ٚاـدَٜٚ ،١ك ّٛبٛظٝف ١أضاض ١ٝيف ايتُٝٝص بني
اإلتاٚ ٠ٚايسضِ نُا قدَٓاٚ .نإ ايكطاٜ ٤فطس ٙتفطرياً ضٝكاً مبعٓ ٢عدّ ػاٚش ق١ُٝ
اإلتا ٠ٚق ١ُٝاـدَ ١أ ٚايتهًف ،١فايع٬ق ١جيب إٔ تهٚ ٕٛثٝك ١بني اإلتاٚ ٠ٚاـدَ ١املكدَ،١

d’Aure, RFDA, 1994, concl.O. Fouquet.
(1) D. Broussolle, Redevance et service public (AJDA, 1995)p.403.
(2) CE, 10 fév.1995, n.148035, Chambre syndicale du transport
aérien, AJDA, 1995, p.403.
(3) CE, 5 oct. 2020, req.n. 423928
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ٚإٔ تهَ ٕٛتٓاضبَ ١ع ايتهايٝف(ٚ .)1ميازع ايكاض ٞاإلداز ٟزقاب ١قدٚد ٠عً ٢ايتٓاضب
بني ق ١ُٝاإلتاٚ ٠ٚايتهًف ١اؿكٝك ١ٝيًددَ ١املكدَ.)2(١

بٝد إٔ َفَٗٛاً ددٜداً ملبدأ ايتعادٍ تبٓا ٙايكطا ٤فُٝا بعد .فف ٞسهِ جملًظ ايدٚي١
ايفسْط ٞيف ٜٛ َٔ 16ي 2117 ٛٝأداش ا٭خر يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيًددَ ١بايٓطب١
يًُطتفٝد َٓٗا ،فاإلتا ٫ ٠ٚتكتصس عً ٢ايتهًف ١املادٚ ،١ٜإمنا ميهٔ إٔ تأخر يف ا٫عتباز
املصاٜا َٔ أْٛ ٟع اييت حيصٌ عًٗٝا املطتفٝد َٓٗا َجٌ ايػٗس ٠اييت تستبط باملٓػأ٠
ايطب ١ٝاييت ميازع فٗٝا ايطبٝب أْػطت٘(.)3
ٚأعاد فًظ ايدٚيٖ ١را املفَٗ ّٛس ٠أخس ٣يف سهِ أسدخ ،فكسز أْ٘ ست ٢ميهٔ إلتا٠ٚ
اـدَ ١املكدَ ١إٔ تٓػأ قاْْٛا جيب إ ػد بصف ١أضاضَ ١ٝكابَ ً٬باغساً يف اـدَ١
املكدَ َٔ ١املسفل ،أ ٚعٓد ا٫قتطا ٤اضتعُاٍ َٓػأ ٠عاَ َٔٚ ،١ثِ جيب إٔ تتعادٍ َع
ق ١ُٝا٭دا ٤أ ٚاـدَٚ .١إذا نإ َٛضٛع املدفٛعات اير ٟميهٔ يإلداز ٠املطايب ١ب٘ ٖٛ
تػط ١ٝتهايٝف املسفل ايعاّ ،فٜ ٬عين ذيو بايطسٚز ٠إٔ ق ١ُٝاإلتا ٫ ٠ٚجيٛش إٔ تتذاٚش
تهًف ١اـدَ ١املكدَ َٔٚ ،١ثِ ميهٔ اسرتاّ قاعد ٠ايتعادٍ بني تعسٜف ١اإلتاٚ ٠ٚق ١ُٝا٭دا٤
أ ٚاـدَ ١يٝظ فكط َٔ خ ٍ٬تطبٝل مثٔ ايتهًف ١يٮدا ٤ا ٚاـدَٚ ،١إمنا أٜطاً ٚفكاً
ـصا٥ص اـدَٚ ،١أخرا يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيٮدا ٤بايٓطب ١يًُطتفٝد َٓ٘،
ٚجيب يف مجٝع ا٭سٛاٍ إٔ ؼدد ايتعسٜفٚ ١فكاً ملعاٜري َٛضٛعَٚ ١ٝعكٛي ١يف إطاز اسرتاّ
َبدأ املطاٚا ٠بني املٓتفعني َٔ املسافل ايعاَٚ ١قٛاعد املٓافط.١
ٚخيًص اجملًظ مما تكدّ إىل أْ٘ إذا اْتٗت احملهُ ١اإلداز ١ٜا٫ضتٓ٦اف ١ٝإىل عدّ
َػسٚع ١ٝاإلتا ٠ٚعٔ أْػط ١تكد ِٜايطعاّ  cateringاملطتشك ١عً ٢ايػسن ١املعٓ١ٝ
اضتٓاداً إىل إٔ ٖر ٙاإلتا ٠ٚمل ٜتِ سطابٗا فكط ٚفكاً يًددَ ١املكدَٚ ١يهٔ عً ٢زقِ ا٭عُاٍ
(1) CE, 2 novembre 1987, Mansier, req.n. 57051 ; CE, 6 avril 2001,
EDF et GDF, req. n° 21708.
(2) CE, 17 nov. 1978, Société Établissements Geismann Frères, req
.n. 00262.
(3) CE Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice
libéral de la médecine a l'hôpital, req.n. 293229 : Revue générale du
droit on line, 2008, numéro 1893.
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اير ٟسككت٘ ايػسنات اؾٚ ،١ٜٛإذا قطت عًٖ ٢را ايٓش ٛعً ٢ايسغِ َٔ إٔ َكابٌ اـدَات
املكدَ ١ميهٔ إ ٜأخر يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيًُصاٜا اييت ؼصٌ عًٗٝا ايػسن١
املطتفٝد َٔ ٠املٓػأ ٠أ َٔ ٚاملسفل ايعاّ ته ٕٛاحملهُ ١قد ازتهبت خطأ يف ايكاْ.)1(ٕٛ
ٜٚبد َٔ ٚصٝاغ ١أسهاّ فًظ ايدٚي ١إٔ ا٭خر يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜيٮدا ٤أٚ
اـدَ ١يًُطتفٝد ٜعد ٚدٛبٝاً يف ساي ١إتا ٠ٚا٭َ٬ى ،بُٓٝا ٜبد ٚدٛاشٜاً يإلداز ٠يف ساي ١إتا٠ٚ
اـدَ ١املكدَ .١نُا ٜ ٫عين ٖرا ايكطا ٤اإلس ٍ٬بػهٌ عاّ يًتعسٜفٚ ١فكاً يًك١ُٝ
ا٫قتصاد ١ٜيًددَ ١املكدَ ١قٌ ايتعسٜفٚ ١فكاً يتهايٝف اـدَ ١؛ ٭ٕ ٖرا ايكطاٜ ٤فرتض
إٔ املطتفٝد حيصٌ فع ً٬عًَٝ ٢ص ٠اقتصاد َٔ ١ٜاـدَٚ ،١ست ٢يف ٖرا ايفسض ٜعٌ دا٥صاً
يإلداز ٠إَا إٔ تأخر يف ا٫عتباز ايك ١ُٝا٫قتصاد ١ٜأ ٚتهايٝف اـدَ ١املكدَ.)2(١
ٖٚرا ايتطٛز اؾدٜد يف َفَٗ ّٛبدأ ايتعادٍ ٜدفع ايهتّاب إىل ايتطا ٍ٩عٔ دد ٣ٚاؿفاظ
عً ٢ايتُٝٝص بني إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٚإتا ٠ٚاـدَ ١املكدَٚ ،١خصٛصاً أْ٘ يف بعض ا٭سٝإ ٜبدٚ
ايتُٝٝص ضعٝفاً بني ْٛع ٞاإلتا ،٠ٚعٝح تٛدد أسٝاْا إتا ٠ٚغاًَ ١نُا ٖ ٛاؿاٍ يف فاٍ

اضتعُاٍ ايرتددات اإلذاع.)3(١ٝ

أٜا نإ ا٭َس يف ٖرا ايسأ ٟفكد سدخ تطٛز ًَشٛظ يف َطأي ١ايًذ ٤ٛإىل اإلتا ٠ٚيف َسافل
ا٭َٔ ٚاإلْكاذ.
ادلطهب انثانث
(1) CE, 7 oct.2009, req.n.30949, AJDA, 2009, p.2480
(2) Ch.de Bernarddinis, Le nouveau visage de la redevance pour
service rendu, de la notion strictement comptable à la notion
marchande lié à la valeur économique de la prestation, La lettre
juridique n.372 du 19 novembre 2009.
(3) E. Untermaier, Que reste-t-il de la distinction des redevances pour
service rendu et des redevances pour occupation du domaine
public, AJDA, 2010, p.1062 ; Redevances pour service rendu et
redevance pour occupation du domaine public, JCP A, 11 février
2013, étude 2039, p.24 ; J. Michel, |Le juge et les redevances pour
service rendu|2012| RFFP| quoi de neuf| n.118) p. 71.
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تطبيك فكرة اإلتاوة يف جمال

مرافك األمه واإلومار
أثريت صعٛبات يف فاٍ َسفل ا٭َٔ يتشدٜد َتٜ ٢ه ٕٛايًذ ٤ٛإىل ايسضِ َٚتٜ ٢تِ
ايًذ ٤ٛإىل اإلتا.٠ٚ
( )1عدّ متَٗ ٌٜٛاّ ا٭َٔ َٔ خ ٍ٬اإلتاٚات:
أَا اؿاي ١ا٭ٚىل فٗ ٞعدّ متَٗ ٌٜٛاّ ا٭َٔ َٔ خ ٍ٬اإلتاٚاتٖٚ .ر ٙاملٗاّ تتِ َٔ
أدٌ املصًش ١ايعاَ ١يًذُٝع َٔٚ ،ثِ ٜتِ متًٜٗٛا بايطسا٥ب ٫ٚ ،جيٛش إيكا ٤عب متًٜٗٛا
عً ٢ا٭فساد ستٚ ٢ي ٛمت َعسف ١املطتفٝدَٗٓ ٜٔاٜٚ ،كع متٖ ٌٜٛر ٙاملٗاّ عً ٢عُّٛ
املُٛيني.
ٚتطبٝكاً يريو  ٫جيٛش يًدٚي ١إيصاّ ايػسنات اييت تك ّٛبتػػَ ٌٝسفل ايطسم ايطسٜع١
بتُْ ٌٜٛفكات ايػسط ١اضتٓاداً إىل إٔ ممازض ١ايػسط ١ملٗاّ ايسقابٚ ١أَٔ املٓتفعني تكع
بطبٝعتٗا عً ٢ايدٚيٚ ،١ايٓفكات اييت تتطًبٗا تعٌ  ٫ع٬ق ١هلا بتػػ ٌٝغبه ١ايطسم قٌ
ا٫يتصاّ( .)1نُا ٜسفض ايكطا ٤أٜطاً اعتباز ا٭غداص اير ٜٔتك ّٛاإلداز ٠يف َٛادٗتِٗ ،أٚ
تعٗد إىل ٖ٦ٝات اعتُاد َطتكً ،١ببعض َٗاّ ايتفتٝؼ ٚايسقابٚ ١ايفشص َطتفٝدٜٔ
سكٝكٝنيٚ ،يف ٖر ٙاؿايٜ ١ه ٕٛيًكاْٚ ٕٛسد ٙايٓص عً ٢إيكا ٤تهايٝف ٖر ٙاملٗاّ عً٢

عاتل املطتفٝد ٜٔأ ٚطاييب ايرتخٝص(.)2

( )2إيصاّ املطتفٝد تهايٝف بعض َٗاّ خاص ١يٮَٔ:
ٚأَا اؿاي ١ايجاْ ١ٝفٗ ٞخاص ١بطًب املطتفٝد خدَات َع .١ٓٝفٝشدخ يف بعض ا٭سٝإ
إٔ تك ّٛدٗات ا٭َٔ بتكدَٗ ِٜاّ َع ١ٓٝتتذاٚش املٗاّ اإلدباز ١ٜاييت تهًف بٗاٚ .يف ٖرٙ
اؿايٜ ٫ ١تعًل ا٭َس مبصًش ١ؾُٝع املٓتفعنيٚ ،إمنا ملصًش ١ايبعض ؼدٜداً ،عٝح إٕ
اضتفاد ٠ايبعض َٓٗا ؼ ٍٛد ٕٚاضتفاد ٠اٯخسٚ .ٜٔعً ٢ذيو فا٫ضتفاد ٠اـاصٖٓ ١ا
تعطَ ٞطٛغاً ملكابٌ َاي ٞعً ٢غساز اْ٫تفاع اـاص باملاٍ ايعاّ.
(1) CE Ass., 30 octobre 1996, Mme Wajs et M. Monnier, Rec., p.397.
(2) CE, 26 mars 1997, Société Elf Antargaz., p.111
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ٚجيٝص فًظ ايدٚي ١يف َصس يف اؿاي ١املتكدَ ١فسض إتا ٠ٚعًٜ َٔ ٢طًب خدَات أَٔ
إضاف ١ٝأ ٚخاص ١تتذاٚش اـدَ ١ايعاَ ١يف تٛفري ا٭َٔ ٚاحملافع ١عً ٢ا٭َٛاٍ َٔٚ .ذيو
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ تعٝني سساض ١خاص ١عً ٢بعض املٓػآت(.)1
ٚيف فسْطا نسع قاْ ٕٛايتٛدٚ ٘ٝايرباَر يف ٜٓ َٔ 21اٜس  1115بػإٔ ا٭َٔ إَهاْ ١ٝإٔ
تطًب ايػسطَ ١كاب ً٬إضافٝاً َٔ ا٭غداص عٔ خدَات ا٭َٔ اييت  ٫تتعًل بايٛادبات
ايعاد ١ٜاييت تكع عً ٢ايطًط ١ايعاَ ١يف فاٍ احملافع ١عً ٢ا٭َٔٚ ،تتعًل مبصاؿِٗ.
( )3متَ ٌٜٛسفل اإلْكاذ :
 ٫تٛدد قٛاعد ٚاسد ٠خيطع هلا َسفل اإلْكاذ ،فايكٛاعد َتباٚ ١ٜٓكتًفٜٚ .١سدع ذيو
إىل إٔ خدَ ١اإلضعاف اـاص ١أ ٚايتابع ١ملسانص طب ١ٝخاصٜ ١تشٌُ تهًفتٗا املطتفٝد
َٓٗا ،بُٓٝا خدَ ١اإلطفا ٤ته ٕٛفاْ.١ٝ
ٚاملبدأ ايرٜ ٟطبك٘ ايكطا ٤صازّ  ٖٛٚإٔ خدَات اإلضعاف ٚاإلطفا ٫ ٤ميهٔ إٔ تهٕٛ
ْعري َكابٌ َاي َٔ ٫ ٞطٛا٥ف ا٭غداص اير ٜٔميهٔ إٔ ته ٕٛهلِ َصًش ١خاص ١يف
َكا ١َٚسسٜل ٫ٚ ،سني تتدخٌ ٖر ٙاملسافل َٔ أدٌ إْكاذ غدص قدد(.)2
َٚع ذيو تٛدد بعض ا٫ضتجٓا٤ات عًٖ ٢ر ٙايكاعد ٠املتػدد .٠فايكطا ٤جيٝص اـسٚز
عًٗٝا اضتٓاداً إىل فهس ٠إٔ ا٭دا٤ات املكدَ َٔ ١ايػدص ايعاّ تتذاٚش ا٫ستٝادات اييت
ٜهًَ ٕٛصَاً بتًبٝتٗا فاْاً َٔٚ .ذيو ٚدٛد َسفل اإلطفا ٤يف صا٫ت ايعسض(.)3
ٚايٓٛع ايجاْ َٔ ٞا٫ضتجٓا٤ات ٜكسز ٙاملػسعٚ .يف فسْطا أٜطاً ٜٓص ايكاْ ٕٛعً٢
املكابٌ املاي ٞيف سا٫ت ا٭ْػط ١ايرتف ١ٝٗٝأ ٚايسٜاض ١ٝاـطس ٠بػهٌ خاص ٚتتطًب غايباً
) (7ح.ع 75 ، .من فبراير  ، 7964ملف رقم .730 / 2 / 32انظر أيضاً ج.ع 27 ،.من
مارس .88 /2 /32 ،7962

(2) CE, 18 janv. l 985, D’Antin de Vaillac et autres, p. 12 ; CE, 5 déc.
1984, Ville de Versailles c/Lopez, p. 399,
(3) CE Sect., 17 déc. 1937, Garnier et Legris, p. 1053 ; 28 déc. 1949,
Sté Ciné Lorrain, p. 584
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خدَات إْكاذٚ ،ذيو بايٓطب ١يًعًُٝات اييت تطتدعْ ٞفكات عاي( ١ٝقاْ ٕٛزقِ  276يف 27
َٔ فرباٜس .)2112

ادلطهب انرابع

إدخال معايري جذيذة نتمذير

إتاوة اخلذمت ادلمذمت
إذا نإ ايكطا ٤قد اضتطاع إٔ حيدد بدق ١ايعٓاصس اييت ميهٔ إ تدخٌ يف ق١ُٝ
اإلتا ٠ٚإ ٫أْ٘ ٜبد ٚأنجس سرزاَ سُٓٝا ٜتعًل ا٭َس بٛضع طسٜك ١تطُح بتكدٜس ٖر ٙايعٓاصس،
 َٔٚثِ ميتٓع عٔ ٚضع قٛاعد صازَٜٚ ،١فطٌ إٔ ٜكتصس عً ٢ايتشكل َٔ إٔ ؼدٜد ق١ُٝ
اإلتا ٠ٚغري َػٛب ظاٖسٜاً غطأٚ ،ذيو يف ض ٤ٛايعٓاصس املكدَ َٔ ١اـص.ّٛ
ٚجيب إٔ تتٛافس يف املعاٜري اييت ؼدد يف ضٗ٥ٛا ق ١ُٝاإلتا ٠ٚعد ٠غسٚط ٖ ٢إٔ تهٕٛ
َٛضٛعٚ ،١ٝغفافٚ ،١ميهٔ ايتشكل َٓٗاٚ ،غري متٝٝص.١ٜ
ٚتبدَ ٚس ١ْٚايكطا ٤يف قبٛي٘ أسٝاْا ملعاٜري دصافٚ ،١ٝإدخاٍ تعد٬ٜت ٚفكاً ملعاٜري
دػسافٚ ١ٝادتُاع.١ٝ
اضتدداّ َعاٜري دصافCritères forfitaires :١ٝ
جيٝص ايكطا ٤يف بعض ا٭سٝإ ا٭خر مبعاٜري دصاف١ٝ؛ َٔ أدٌ ؼدٜد ايتعسٜفٜٚ .١كدّ
ايكطا ٤يف فسْطا سايتني:
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أَا اؿاي ١ا٭ٚىل فٗ ٞخاص ١بإتا ٠ٚايسقاب ١اؾٚ ،١ٜٛذيو اْط٬قاً َٔ اعتبازات ٚاقع١ٝ
ٚايسغب ١يف ايتبطٝط .فأداش ايكطا ٤إٔ تٛشٜع اإلتاٚات عٔ خدَات املسٚز اؾ ٟٛايٓٗا١ٝ٥
ٜعتُد عًَ ٢عٝاز ٜأخر يف ا٫عتباز ٚشٕ ايطا٥س ٠عٓد اإلق٬ع(.)1
ٚأَا اؿاي ١ايجاْ ١ٝفٗ ٞخاص ١بإتا ٠ٚزفع املدًفات املٓصي .١ٝفايكطاٜ ٤هتف ٞبٛدٛد
ع٬ق ١ناف ١ٝبني ق ١ُٝاإلتاٚ ٠ٚاـدَ ١املكدَ َٔٚ ،١ثِ أداش إٔ ؼدد ايك ١ُٝدصافٝاًٚ ،ذيو
بايٓطب ١ي٬ضتدداّ املٛمس ٞيًُدُٝات ٚاْتػازٖا اؾػسايف( .)2نُا أداش ايكاْ ٕٛأٜطاً
إْػا ٤إتا ٠ٚإمجاي ١ٝيًُباْ ٞايسأض ١ٝتأخر يف ا٫عتباز عدد ايطهإ أ ٚنُ ١ٝاملدًفات
املٓتذ ١إَا ٚفكاً يًشذِ أ ٚايٛشٕٜٚ ،ك ّٛايػدص املط ٍٛ٦عٔ إداز ٠املبٓ ٢ايطهين
بٛصف٘ املٓتفع َٔ املسفل بتٛشٜع اإلتا ٠ٚاإلمجاي ١ٝعً ٢ايطهإ(.)3
ٜ ٫ٚتفل َع ضسٚزٚ ٠دٛد ع٬ق ١ناف ١ٝبني ق ١ُٝاإلتاٚ ٠ٚاـدَ ١املكدَ ١إٔ ٜتِ ؼدٜد
اإلتا ،٠ٚأ ٚايسضِ ،أخراً يف ا٫عتباز أ ٚا٫ضرتغاد بعٛاٌَ خازد ٫ ١ٝع٬ق ١هلا باـدَ.١
َجاٍ ذيو َا تطُٓ٘ قساز زٝ٥ظ فًظ ايٛشزا ٤يف َصس زقِ  722يطٓ َٔ )4(2122 ١ايٓص
عً ٢أْ٘ ٜتِ ا٫ضتػٗاد مبعد٫ت اضتٗ٬ى ايهٗسبا ٤عٓد ؼدٜد ف٦ات زضَ ّٛكابٌ خدَات
اإلداز ٠املتهاًَ ١ملٓع ١َٛاملدًفات أ ٟزض ّٛايٓعاف( ١املًشل زقِ .)14
إدخاٍ تهٝٝف يف ق ١ُٝاإلتاLes modulations :٠ٚ

(1) CE, 21 oct. 1988, Synd. national des transporteurs aériens, p. 374
; (2) CE, 6 mai 1985, Cne de Pointe-à-Pitre c/Martin, Tables p. 557
CE, 4 juin 1986, Assoc. des propriétaires des terrains pour les
loisirs en Oléron c/SIVOM d'Oléron, Tables p. 431.
(3) L. Bozec, Mise en place de la redevance incitative du service
public d’élimination des déchets) éd. Quae, 2008( p.86
) (4قرار رئيس مجلس رقم  722لدنة  2022بالالئحة التنفيذية للقانهن رقم  202لدنة
 2020بذأن تنظيم إدارة المخلفات المنذهر في الجريدة الرسمية في  22من فبراير
 ، 2022العدد ( )7مكرر (ح).
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قد ٜطتٗدف ؼدٜد ق ١ُٝاإلتا ٠ٚأغساضاً أخس ٣غري تػط ١ٝتهايٝف اـدَ١؛ تطبٝكاً
يطٝاضَ ١كصٛد َٔ ٠ايػدص ايعاّ َٔٚ ،ثِ ٜتِ إدخاٍ تهٝٝف عً ٢ق ١ُٝاإلتا .٠ٚفإذا
ناْت ايكاعد ٠تأب ٢إيكا ٤إتا ٠ٚعً ٢عاتل املطتفٝد تصٜد قُٝتٗا عً ٢تهايٝف اـدَ١
املكدَٚ ١إ ٫انتطبت صف ١ضسٜب ،١ٝإ ٫أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ته ٕٛق ١ُٝاإلتا ٠ٚأقٌ َٔ تهًف١
اـدَ ١د ٕٚإٔ تفكد اإلتا ٠ٚصفتٗا تًو.
ٖٓ َٔٚا أداش ايكطا ٤إدخاٍ عدد َٔ ايتهٝٝفات اييت تطتٓد إىل َعاٜري دػساف،١ٝ
ٚادتُاعٚ ،١ٝػازٖٚ .١ٜر ٙايتهٝٝفات ؽطع ملبدأ املطاٚاٚٚ ٠فكا ي٘ ٜفرتض ؼدٜد
تعسٜفات كتًف ١تطبل عًْ ٢فظ اـدَ ١املكدَٚ ١عً ٢ف٦ات كتًف َٔ ١املٓتفعني غدَ١
أَٓ ٚػأ ٠عاََ ،١امل ٜهٔ ذيو ْتٝذ ١ضسٚز ١ٜيكاْ ،ٕٛإَا إ ٜهٖٓ ٕٛاى اخت٬ف ًَشٛظ
بني املٓتفعنيٚ ،إَا ٚدٛد ضسٚزَ ٠تعًك ١مبصًش ١عاَ ١عً ٢ع٬ق ١بأٚضاع تػػ ٌٝاـدَ١
أ ٚاملٓػأٜٛ ٠دب ٖرا اإلدسا.)1(٤
ٚيف اؿاي ١اييت ٜك ّٛفٗٝا َكدّ اـدَ ١بإدخاٍ تعد٬ٜت عً ٢ايتعسٜف ١فكد ٜ ٫طتطٝع
ايٛص ٍٛإىل تٛاشٕ املٛاشْ ١إ ٫عٔ طسٜل َطاعد ٠تكدَٗا ي٘ ايطًط ١ايعاَ.١
اعتُاد َعاٜري دػساف:١ٝ
أداش ايكطآَ ٤ر ٚقت َبهس إدخاٍ َعاٜري دػساف ١ٝتعتد عًَٛ ٢قع إقاَ ١املطتفٝد
َٔ اـدَٚ ،١زأ ٟفًظ ايدٚي ١أْ٘ ٜٛدد اخت٬ف يف َسنص ا٭غداص املكُٝني بصف ١دا١ُ٥
يف دصٜس Re ٠خازز فسْطا ٚاملكُٝني فٗٝا ٖٛٚ ،اخت٬ف َٔ غأْ٘ تربٜس ٚضع تعسٜف١
كفطْ٫ ١تكاٍ ايطهإ املكُٝني يف اؾصٜس .٠أَا ا٭غداص املكُٝني يف اؾصٜس ٠بػسض
خاص ف ٬تتٛافس ف ِٗٝغسٚط ا٫ضتفاد َٔ ٠ايتعسٜف ١ايتفط.)2(١ًٝٝ

ٚقد َٓح اجملًظ ايدضتٛز ٟمحا ١ٜدضتٛز ١ٜيًتُٝٝص ٚفكاً ملعاٜري دػساف ١ٝمبٓاضب١
زقابت٘ عً ٢دضتٛز ١ٜايٓص ايتػسٜع ٞاير ٟجيٝص يكساز إْػا ٤اإلتا ٠ٚاـاص ١باملٓػآت

(1) CE, 10 mai 1974. Denoyez et Chorques, p. 274 ; CE. 13 octobre
1999, Compagnie nationale Air France, p.303
(2) CE, 10 mai 1974. Denoyez et Chorques, p. 274
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اهلٓدض ١ٝاييت تسبط بني ايطسم اإلقً ١ُٝٝايٓص عً ٢تعسٜفات كتًف ١أ ٚفاْٚ ١ٝفكاً يتٓٛع
طٛا٥ف املٓتفعني؛ يٮخر يف ا٫عتباز إَا يطسٚزَ ٠صًش ١عاَ ١هلا ع٬ق ١بأٚضاع اضتػٍ٬
املٓػأٚ ،٠إَا املسنص اـاص يبعض املٓتفعنيٚ ،خصٛصاً ايرٜ ٜٔكع َٛطِٓٗ أَ ٚكس عًُِٗ
يف احملافعات املعٓ.)1(١ٝ
ٚقد اضتكس ايكطا ٤يف فسْطا عً ٢اعتٓام ايس ١ٜ٩املتكدَ.١
اعتُاد َعاٜري ادتُاع:١ٝ
جيٝص ايكطا ٤إدخاٍ تعد ٌٜعً ٢ايتعسٜف ١اضتٓاداً عًَ ٢عاٜري ادتُاعْٗ ٖٛٚ ،١ٝر ٜتفل
َع ايتُٝٝص اإلجيابٖٚ .ٞرا ايتُٝص ٜعتُد عً ٢ايتفاٚت بني ا٭ضس يف املٛازدٖٚ .ر ايتُٝص ٫
ٜطتٓد إىل اخت٬ف املسانص بني ا٭فساد ٚإمنا إىل ضسٚز ٠ا٫ضتفاد َٔ ٠اـدَ ١د ٕٚمتٝٝص
ٚفكاً يًكدزات املايٚ .١ٝيف ٖرا ايطٝام قط ٢فًظ ايدٚي ١بإٔ ا٫عتبازات ا٫دتُاع ١ٝتربزٖا
َصًش ١عاَ ١تفرتض إٔ اَٝ٫ر ميهِٓٗ ا٫ضتفادَ َٔ ٠عٗد يًُٛضٝك ٢د ٕٚمتٝٝص ٚفكاً
يكدزاتِٗ املاي.)2(١ٝ
ٚبدٚز ٙأٜطاً نسع ايكاْ ٕٛفهس ٠إدخاٍ املعاٜري ا٫دتُاع ١ٝيف ؼدٜد تعسٜف ١اـدَات
اييت تكدَ٘ املسافل ايعاَ ١اإلداز ١ٜا٫ختٝاز ،١ٜفُٝهٔ ؼدٜدٖا ٚفكاً ملطت ٣ٛدخٌ
املٓتفعني ٚعدد أغداص ايعا ١ً٥ايٛاسدٚ ،٠إٔ ا٭ضعاز احملدد ٫ ٠ؼ ٍٛد ٕٚاملطاٚا ٠يف
اْ٫تفاع َٔ اـدَ.)3( ١

َٚع ذيو ٜرٖب ايكطا ٤إىل إٔ اإلعفا َٔ ٤اإلتاٜ ٫ ٠ٚه ٕٛغري َػسٚع إ ٫إذا مت تفطري
ايكاْ ٕٛعً ٢أْ٘  ٫جيٝص ،ٙأٜ ٫ ٚه ٕٛي٘ ع٬قَ ١ع َٛضٛع اـدََ ١جٌ إعفا ٤نباز ايطٔ

َٔ بعض اإلتاٚات(.)4

(1) CC, 12 juill. 1979, 107 DC.
(2) CE Sect., 29 déc. 1997, Cne de Gennevilliers et commune de
Nanterre, p. 499.
(3) Loi du |29 juillet 1998 |d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions |(Art. 147).
(4) CE, 27 fév. 1998, Cne de Sassenay c/Loup, Tables p. 777.
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إدخاٍ تعد٬ٜت عً ٢تعسٜف ١اإلتاٚ ٠ٚفكاً يطٝاض ١ػاز:١ٜ
تعد ٌٜتعسٜف ١اإلتا ٠ٚميهٔ إٔ ٜفِٗ أسٝاْاً عً ٢أْ٘ أدا٫ ٠تباع ضٝاض ١ػازٚ .١ٜأداش
ايكطآَ ٤طل ٖرا ايتعد .ٌٜفف ٞسهِ جملًظ ايدٚي ١أند عً ٢ض ١َ٬ؼدٜد َطازات بازٜظ
يتعسٜف ١تدزجي ١ٝهلبٛط طا٥سات غشٔ ايبطا٥ع ٚفكاً يًشُٛي ١ايطٓ ١ٜٛيًػسن ١يف ض٤ٛ
املصًش ١ايعاَ ١املستبط ١بتطٜٛس َطازات بازٜظ باعتبازٖا َٓص ١يًػشٔ ايدٚيٚ ٞتٛضٝع
عسض ايػشٔ اؾ ٟٛاملتذ٘ إىل ٖر ٙاملطازات(.)1
ٖٚرا ايكطاٜ ٤أخر يف ا٫عتباز املتطًبات ا٫قتصادٚ ١ٜايتذاز ١ٜاييت تٛادٗٗا بعض
املػسٚعات ايعاَٚ ،١جيب إٔ تعٌ َعكٛي ١ست ٢ته ٕٛبعٝد ٠عٔ كاطس إيػا ٤ايكط ١ٝهلا
اير ٟحيسص عًَ ٢ساعاَ ٠بدأ املطاٚا ٠بني املٓتفعني أَاّ املسافل ايعاَ.١
عدّ دٛاش اإلعفا ٤ايتاّ َٔ أدا ٤اإلتا:٠ٚ
اإلتا ٫ ٠ٚتفسض إْ ٫عري خدََ ١كدَ ١نُا قدَٓاٚ .عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ؼدد ق ١ُٝإتا٠ٚ
زفع املدًفات املٓصيٚ ١ٝفكاً ٭ُٖ ١ٝاـدَ ١املكدَ َٔ ١املسفل يهٌ طا٥ف َٔ ١طٛا٥ف
املطتفٝد َٔ ٜٔاـدَ.١
ٚعً ٢ذيو  ٫جيٛش يًطًط ١اييت أْػأت اإلتا ٠ٚتكسٜس اإلعفا ٤ايتاّ َٔ دفع اإلتا ٠ٚضٛاً٤
فُٝا ٜتعًل ظُع املدًفات أَ ٚعاؾتٗا يًُطتفٝد ٜٔايرٜٓ ٜٔتُ ٕٛيطا٥فَ ١جٌ ايعاًَني يف
املباْ ٞأ ٚايتذاز ٠اؾاٚ ١ً٥غريٖا د ٕٚإثبات َا ٜفٝد إٔ ٖ ٤٫٪املٗٓٝني ٜٓ ٫تذ ٕٛأٟ
ْفاٜات َٓصي ،١ٝأ ٚإٔ ايٓفاٜات اييت ٜٓتذْٗٛا تػب٘ ايٓفاٜات املٓصيٚ ١ٝإٜ ٫ه ٕٛقد خايف
َبدأ املطا.)2(٠ٚ
ايتُٝٝص يف ق ١ُٝاإلتا ٠ٚبني املطتفٝد َٔ ٜٔاـدَ:١
جيٛش ايتُٝٝص يف ق ١ُٝاإلتا ٠ٚعٔ ْفظ اـدَ ١املكدَ ١بني طٛا٥ف عدٜد َٔ ٠املٓتفعني.
غري إٔ ٖرا ايتُٝٝص ٜفرتض إَا إٔ تٛدد ب ِٗٓٝاخت٬فات زادع ١إىل َسانص ميهٔ تكُٗٝٝا،
(1) CE, 13 oct. 1999. Cie Air France, p. 303.
(2) CE, 25 juin 2003, n.240411, Cté des communes Chartreuse
Guiers c./ Ailloud.
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ٚإَا ٚدٛد ضسٚز ٠تستبط مبصًش ١عاَ ١تستبط بعسٚف اضتػ ٍ٬اـدَ ١مما ٜربز ٖرا
اإلدسا.٤
ٚعً ٢ذيو إذا ناْت املدع ١ٝتتُطو بإٔ املسض ّٛقٌ ايٓصاع  ٫جيٛش ي٘ َٔ دٕٚ
كايفَ ١بدأ املطاٚا ٠ا٫ستفاظ مبطت ٣ٛأدْٚ ٢طبٝع ١دصاف ١ٝيإلتا ٠ٚيف قافعات َا ٚزا٤
ايبشاز باملكازْ ١باحملافعات اييت تكع يف فسْطا إ ٫إٔ ٖرا ا٫خت٬ف جيد تربٜساً َٛضٛعً ٝا
يف اٖ٫تُاّ بتػذٝع تُٓ ١ٝاضتدداّ ايرتددات اإلذاع ١ٝبٛاضط ١دٗاش ٜتهٝف َع ايٛضع
احملً ٞبايٓعس إىل ايعدد احملدٚد َٔ ايطًباتٖٚ ،را ايتُٝٝص ٜطتٓد َٔ ثِ إىل اعتبازات

املصًش ١ايعاَ.)1(١

ٚباملكابٌ ٜ ٫ه ٕٛايتُٝٝص بني املٓتفعني َربزاً يف سايٚ ١دٛد اخت٬ف يف تهًف ١ايٛصٍٛ
َٔ خ ٍ٬اإلْرتْت ملٛازد ا٭زغٝف اعتُاداً عًَ ٢ا إذا نإ َكدّ ايطًب ٜك ِٝيف احملافع١
اييت ؼتفغ بٗا أّ  .)2( ٫غري إٔ ٖرا ايسأٜ ٟتعازض َع أسهاّ ايكطا ٤اييت ػٝص ايتُٝٝص
ٚفكاً ٭ضباب دػساف.١ٝ
نريو ٜه ٕٛايتُٝٝص يف ايتعسٜفَ ١ربزاً إذا نإ ٜطتٓد إىل اخت٬ف املسانص بني
املطتفٝدٚ .ٜٔتطبٝكاً يريو إذا مت تعد ٌٜتعسٜف ١اإلتا ٠ٚـُطَٓ ١اشٍ ناْت تتصٌ بايفعٌ
َٔ قبٌ مبشطَ ١عاؾَٝ ١ا ٙيًصسف ايصش ٞقبٌ تػٝٝد احملط ١اؾدٜد ٠اييت أدت إىل
تٛص ٌٝعدد نبري َٔ املٓاشٍ إيٗٝاْٚ ،عساً هلر ٙا٫ضتفاد َٔ ٠اـدَ ١ايطابكٜ ١ه ٕٛقساز
تعد ٌٜايتعسٜف ١هلر ٙاملٓاشٍ مبا ٜتفل َع تػػ ٌٝاملٓػآت ايكا َٔ ١ُ٥قبٌ ٜ ٫ه ٕٛايكساز

قد خايف َبدأ املطاٚا٫ ٠خت٬ف أٚضاع املطتفٝد.)3(ٜٔ
ادلبحث انثانث

االختصاص انمضائي مبىازعاث اإلتاواث
(1) CE, 3 août 2011, n.337740, précité.
;(2) A. Lallet, Diffusion et réutilisation des informations publiques
Open data-données ouvertes) Répertoire IP/IT et Communication,
2020( n.319.
(3) CE, 22 oct.2021, n.436256, AJDA, 2021, p..2132, obs. M.Maupin.
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ْعسض تباعاً ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥باملٓاشعات اـاص ١بإتا ٠ٚا٭َ٬ى (املطًب
ا٭ٚ ،)ٍٚبإتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ( ١املطًب ايجاْٚ ،)ٞأخرياً طبٝع ١دعا ٣ٚاإلتاٚات ٚسدٚد
زقاب ١ايكطا ٤عً ٢تكدٜس اإلتا( ٠ٚاملطًب ايجايح).

ادلطهب األول

االختصاص انمضائي مبىازعاث إتاوة األمالن
ا٫ختصاص ايٛاضع ايكطا ٤اإلداز ٟمبٓاشعات إتاٚات ا٭َ٬ى:
ا٫ختصاص مبٓاشعات إتا ٠ٚا٭َ٬ى ٜتّبع بايطسٚزٚ ٠داُ٥اً ايكطا ٤اإلدازٟ؛ ٭ٕ اإلتا٠ٚ
تستبط َباغس ٠بإغػاٍ ا٭َ٬ى ايعاَٜٚ ،١تِ اضتكطاعٗا مبٓاضب ١أعُاٍ ٚعًُٝات يًطًط١
ايعاَٚ .)1(١باإلضاف ١إىل ذيو ٜٓص ايتكٓني ايعاّ ٭َ٬ى ا٭غداص ايعاَ ١يف فسْطا عً٢
اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟباملٓاشعات املتعًك ١مببدأ أ ٚق ١ُٝإتاٚات اإلغػاٍ أ ٚاضتعُاٍ

ا٭َ٬ى ايعاَ ١أٜا ناْت طسم ؼدٜدٖا(املاد. (L.2331-1.2 ٠

ٜٚدخٌ يف اختصاص ايكاض ٞاإلداز ٟبطبٝع ١اؿاٍ املٓاشعات اـاص ١مبػسٚع١ٝ
ايكسازات املتعًك ١بتعسٜف ١إتا ٠ٚإغػاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ.)2( ١
 َٔٚداْب آخس  ٫جيٛش إثاز ٠املٓاشع ١يف ايػسٚط ايتعاقد ١ٜاملٓػ ١٦يإلتاٚات بٛاضط١

ايدفع بعدّ املػسٚعٚ .)3(١ٝعً ٢ايعهظ إذا تعًل ا٭َس بكساز ٥٫ش ٞحيدد تعسٜف ١اإلتا٠ٚ
فُٝهٔ املٓاشع ١يف َػسٚعٝت٘ ضٛا ً٤بطسٜل َباغس بدع ٣ٛاإليػا ٤أ ٚبطسٜل غري َباغس َٔ

(1) J.-L. Albert, op.cit, n.73. CE 5 mai 1993, Cne de Montrouge,
req. n° 86666
(2) CE, 5 mai 1993, Cne de Montrouge c/ Social, rq.n.8666 ; TC, 20
oct.1977, SA Les Papeteries Etiennes , req.n.02995
(3) CE, 29 déc.1997, Mme Bessis, req.n. 170822, RDI 1995, p.90,
obs. J.-B Auby et C Maugué.
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خ ٍ٬ايدفع بعدّ َػسٚعٝت٘ مبٓاضب ١ايطعٔ يف تسخٝص اإلغػاٍ أ ٚا٫ضتعُاٍ أ ٚايطٓد

ايتٓفٝر ٟايصادز اضتٓادا ي٘(.)1

ٚايطبب املتعًل بعدّ َػسٚع ١ٝايكساز أضاع ضٓد اإلغػاٍ املتٓاشع ف ٖٛ ٘ٝضبب
َتعًل باملػسٚع ١ٝايداخً.١ٝ
ٚقد قٓٓت املاد َٔ L.2331-1 ٠تكٓني ًَه ١ٝا٭غداص ايعاَ ١يف فسْطا اختصاص
ايكا ٤اإلداز ٟمبٓاشعات إتا ٠ٚا٭َ٬ى ،فٓصت عً ٢اختصاص ايكاض ٞاإلداز ٟبايفصٌ يف
املٓاشعات املتعًك ١مببدأ أ ٚق ١ُٝإتاٚات إغػاٍ أ ٚاضتعُاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ ١أٜا ناْت طسٜك١
ؼدٜدٖا.
ٚخيتص ايكاض ٞاإلدازٚ ٟسد ٙيف دعا ٣ٚإيػا ٤ا٭ٚاَس ايتٓفٝر ١ٜاملبًػٚ .١ايكطا٤
اإلداز ٟي٘ زَ ١ٜ٩فادٖا أْ٘ صاسب اختصاص ناٌَ يف فاٍ َٓاشعات إتا ٠ٚا٭َ٬ى؛
بطبب ايطبٝع ١ذاتٗا يًعٌُ املٓػ ٧ايتصسٜح بإغػاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ ،١أٜا ناْت طبٝع١
اإلغػاٍ(َٚ .)2اداّ اإلٜساد يٝطت ي٘ صف ١ضسٜب ١ٝته ٕٛاملٓاشع ١يف أَس ايتشصَٔ ٌٝ
اختصاص ايكاض ٞاإلداز.)3(ٟ

ٚخيتص ايكطا ٤اإلداز ٟباإلضاف ١إىل َا ضبل بايدعا ٣ٚاييت ٜهَٛ ٕٛضٛعٗا زفض
إيصاّ املدع ٞبدفع اإلتاٚ ،)4(٠ٚطًب إيصاّ غاغٌ املاٍ بدفع اإلتا ٠ٚأَ ٚبًؼ َ٪قت بطبب

عدّ دفع إتا ٠ٚا٭َ٬ى(ٚ ،)5اؾصا ٤املٛقع عً ٢تادس بطبب زفط٘ دفع إتا ٠ٚإضاف.)6(١ٝ
ادلطهب انثاوي

(1) CE, 10 juill. 1995, n° 148139, Cne La Tremblade : Lebon T., p.
994-996 ; Dr. adm. 1995, comm. 628, note H. Toutée
(2) CE,22 déc. 1989, Chambre de commerce et d’industrie du Var,
req.n.46052, D. 1991, p.142, obs. F. Llorens et P. SolerCouteaux ; RFDA 1990, p.649, concl. O. Fouquet.
(3) CE,8 juill.1998, Cne de Bressey-sur- Taille, req.n.141261.
(4) CE, sect., 22 déc. 1989, n° 46052, CCI du Var.
(5) CAA Bordeaux, 19 mai 2016, n° 15BX01130, SA Aéroport de
La Réunion Roland-Garros : Contrats Marchés publ. 2017,
chron. 2, F. Llorens et P. Soler-Couteaux
; (6) CAA Paris, 22 févr. 2001, n° 99PA01306, Cne Versailles
RFDA 2001, p. 941.
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االختصاص انمضائي مبىازعاث

إتاوة اخلذمت ادلمذمت
َعاٜري اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟمبٓاشعات إتاٚات اـدَ ١املكدَ ١يف فسْطا:
ؽتًف ايكٛاعد املتعًك ١بتٛشٜع ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥باملٓاشعات اـاص ١بإتا ٠ٚاـدَ١
املكدَ ١اخت٬فاً ٚاضشاً يف فسْطا عٔ َصس.
فف ٞفسْطا ؼدد اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟيف فاٍ اإلتا ٠ٚعٔ اـدَات املكدَ ١يف
سهِ قهُ ١ايتٓاشع يف ٚ 1121مبكتطا ٙخيتص ايكطا ٤اإلداز ٟباملٓاشعات اـاص١
باإلتاٚات عٔ اـدَ ١املكدَ ١بػسط إٔ متٖ ٍٛر ٙاإلتاَ ٠ٚسفكاً َٔ طبٝع ١إداز ،١ٜأ ٚإذا
ْص ايكاْ ٕٛعً ٢اختصاص٘(.)1

نُا خيتص ايكطا ٤اإلداز ٟأٜطاً باإلتاٚات اييت ٜتطًب سطابٗا أ ٚؼصًٗٝا ممازض١
اَتٝاشات ايطًط ١ايعاَ َٔٚ ،١ثِ خيتص بايفصٌ يف دع ٣ٛاإليػا ٤املٛدٗ ١إىل ايكسازات اييت
ؼدد َطت ٣ٛتعسٜف ١اإلتاٚات عٔ اـدَ ١املكدََ ١اداَت ٖر ٙايكسازات ْتٝذ ١ملُازض١
أضايٝب ايطًط ١ايعاَ.)2(١
ٚخيتص ايكطا ٤اإلداز ٟبايفصٌ يف َػسٚع ١ٝايكسازات اييت تٓػ ٧أ ٚتعدٍ أ ٚتًػٞ
إتا َ٘ٓٚ ،٠ٚايكسازات املتعًك ١بتشدٜد ق ١ُٝإتا ٠ٚأ ٚنٝف ١ٝؼصًٗٝا(.)3
ٚبٓا ً٤عً ٢ذيو قط ٢ايكطا ٤اإلداز ٟباختصاص٘ يتكدٜس َػسٚع ١ٝاإلتا ٠ٚاييت تطُح
بتَُ ٌٜٛسفل إداز ٟأ ٟاييت تك ّٛبتػػًٗٝا ايدٚي ١أ ٚأسد نٝاْاتٗا ؛ َٔ أدٌ إلاش عٌُ
ٜدخٌ يف اختصاصاتٗا نإٔ ٜه ٕٛاهلدف َٔ ؼصًٗٝا ايكٝاّ بأدا ١َُٗ ٤خاص ١بط١َ٬
امل٬س ١اؾ ،١ٜٛنُا أْٗا كصص ١ملسفل عاّ إداز َٔٚ .)4(ٟاإلتاٚات اييت خيتص بٗا

(1) TC, 22 janv. 1921, Sté commerciale de l’Oust africain, Rec.,
p.91.S.Jeannard,Redevance pour service rendu et compétences
juridictionnelles, RFFP, n.118, 2012, p.81
(2) CE, 31 mars 1995, M. Desaunay, n.1477731
(3) CE, 27 juill. 2001, Millet, n.199262.
(4) CE, 16 mai 2007, Cnté de communes du pays de Landerneau,
n.272727.
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ايكطا ٤اإلداز ٟأٜطاً تًو املتعًك ١بتكد ِٜايدٚي ١يٮفساد ٚاملػسٚعات اـاصَ ١عًَٛات

إسصا.)1(١ٝ٥

ٚعً ٢ايعهظ قط ٢فًظ ايدٚي ١باختصاص ايكاض ٞاإلداز ٟباملٓاشع ١يف ق١ُٝ
اإلتا ٠ٚايتًٝف ١ْٝٛايٛازد ٠يف أَس ايتشص .)2(ٌٝفاحملهُ ١اإلداز ١ٜا٫ضتٓ٦اف ١ٝيف بازٜظ
قطت باختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟيف املٓاشع ١يف أٚاَس دفع اإلتا ٠ٚاملطتشك ١يًط٬ب ْتٝذ١
غػٌ املطانٔ اييت خصصٗا فًظ إداز ٠اجملًظ اإلقً ُٞٝيًددَات اؾاَعٚ ١ٝاملدزض،١ٝ
ْعساً ٭ٕ املسنص ذ ٚصف ١إداز ١ٜعً ٢ايسغِ َٔ إٔ ٖر ٙاملطانٔ َٔ ا٭َ٬ى اـاص ١يًذٗ١

املايه.)3( ١

اختصاص ايكطا ٤املدْ ٞمبٓاشعات إتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ:١
ٚأندت قهُ ١ايتٓاشع َٛقفٗا َٔ ددٜد فكطت أْ٘ إذا َٓح املػسع يف تكٓني
ا٭غداص اإلقًٖ ١ُٝٝر ٙا٭غداص ايكٝاّ بسفع ايٓفاٜات ٚاملدًفات ٚايبكاٜا ٚإٔ تٓػ٧
إتا ٠ٚؼطب ٚفكاً ؿذِ اـدَ ١امل٪دا ٠اييت ٪ٜد ٟإْػاٖ٩ا إىل إيػا ٤زضِ زفع ٖرٙ
ايٓفاٜاتٚ ،إس ٍ٬ايتُ ٌٜٛاملباغس يًددَ ١بٛاضط ١املٓتفع قٌ اإلٜساد ايطسٜيب ٜه ٕٛقد
قصد متهني ا٭غداص اإلقً َٔ ١ُٝٝإدازٖ ٠را املسفل بٛصف٘ ْػاطاً ػازٜاً ٚصٓاعٝأًَٚ ،
ثِ  ٫خيتص إ ٫ايكطا ٤املدْ ٞبايفصٌ يف املٓاشعات املتعًك ١بدفع اإلتاٚات املطًٛبَٔ ١
املٓتفعني(.)4

ٚمما قسز ٙفًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إٔ َسفل زفع ايٓفاٜات املٓصي١ٝ
ايتابع يًُكاطع ١ي٘ صف ١صٓاعٚ ١ٝػاز َٔٚ ،١ٜثِ ٜٓعكد ا٫ختصاص يًكطا ٤املدْ ٞفُٝا
ٜتعًل باملٓاشعات املتعًك ١بدفع اإلتاٚ .٠ٚباملكابٌ ٚفُٝا ٜتعًل بكساز اجملًظ ايبًدٟ

(1) CE 6 janv. 1995, Sté direct mail promotion, Rec., p.620
(2) CE,24 juill.1987, n.53626, Mlle Durieu de Lacarelle.
(3) CAA Paris, 3 mars 1992n.90PA00627, Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires de Crétei.
(4) TC, 12 fév.2007, n.3527, Bonnin, AJDA,2007, p.653 ; F. Dietch
et L. Potvin, Le juge judiciaire est compétent pour connaitre
des litiges relatifs à la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères| RFDA, 1992| p.811.
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بتشدٜد ق ١ُٝاإلتا ٠ٚاييت ٪ٜد ٟإْػاٖ٩ا إىل إيػا ٤زضِ زفع ايٓفاٜات املٓصي ١ٝفٓٝعكد

ا٫ختصاص يًكطا ٤اإلداز ٟبتكدٜس َػسٚعٝت٘(ْٚ .)1عساً ٭ٕ اإلتا ٠ٚيٝظ هلا صف ١ايطسٜب١
فٜ ٬ه ٕٛايكاض ٞاملدْ ٞكتصاً ،نُا يف املٛاد ايطسٜب ،١ٝيتكدٜس َػسٚع ١ٝايكساز اي٥٬شٞ
اير ٟمت ا٫ضتٓاد إي ٘ٝإلقاَٚ ١ؼص ٌٝايطسٜب.)2(١
ٚخيتص ايكطا ٤املدْ ٞأٜطاَ باملٓاشعات املتعًك ١باإلتا ٠ٚاييت تجٛز بني املٓتفعني
ٚغسن ١املطازات ٚاييت تتعًل باضتدداّ َٓػآت املٓٝا ٤اؾ ٟٛعً ٢ايسغِ َٔ إٔ تعسٜف١
اإلتا ٠ٚمت ؼدٜدٖا بايطسٜل اي٥٬ش ٞنُا تتطًب اـدَ ١املكدَ ١اضتعُاٍ َٓػآت عاَ.)3(١
٪ٜٚند اجملًظ يف سهِ آخس اختصاص ايكطا ٤املدْ ٞباملٓاشعات املتعًك ١بإتا٠ٚ
زفع ايٓفاٜات ٚاملتعًك ١بٛعاٗ٥ا ٚؼصًٗٝا ٚاملطًٛب أداٖ٩ا َٔ املٓتفعني بٗر ٙاـدَ ١؛
٭ٕ املػسع فسض عً ٢ا٭غداص اإلقً ١ُٝٝإداز ٠املسفل املعين بٛصف٘ ْػاطاً ي٘ صف١
صٓاعٚ ١ٝػاز ١ٜضٛا ً٤قاَت بإدازت٘ بٓفطٗا أ َٔ ٚخ ٍ٬ايتفٜٛض(.)4
أَا يف َصس فْ ٬عتكد إٔ ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥جملًظ ايدٚي ١مبٓاشعات اإلتاٚات عٔ
اـدَ ١املكدَٜ ١تٛقف عً ٢طبٝع ١املسافل ايعاَ ١اييت تتٛىل أدا ٤اـدَ ،١فف ٞدٝع
ا٭سٛاٍ تفسض اإلتا ٠ٚبكسازات ،نُا ٜتِ ؼصًٗٝا ،عٓد ا٫قتطاٚ ٤فكاً يكٛاعد ايتٓفٝر
اؾرب ٟضٛا ً٤نإ املسفل إدازٜاً أ ٚاقتصادٜاً.
ٚباملكابٌ خيتص ايكطا ٤املدْ ٞيف فسْطا بدع ٣ٛاضرتداد إتا ٠ٚدفت اضتٓاداً إىل
قساز ٥٫ش ٞقط ٢بإيػا٘٥؛ ٭ْ٘ تأخر سهِ ايطسا٥ب غري املباغسٖٚ .)5(٠را اؿهِ  ٫قٌ
يتطبٝك٘ يف ايكاْ ٕٛاملصس ٟبعد إٔ أصبشت املٓاشعات ايطسٜب َٔ ١ٝا٫ختصاص
اؿصس ٟجملًظ ايدٚي ١املصس.ٟ

(1) CE 8 juill. 1991, Cne de l'Ecaille, req. n° 77-622 .
(2) S. Petit, précité.
(3) CAA de Paris, 9 mars 2015, n.13PA02239, Aéroports de Paris
(Sté), AJDA, 2015, p.848
(4) CE, 12 oct.2015, n.4024, Cté de communes de la vallée du Lot
)et du vignoble (CCVLV
(5) CE,27 nov.2008, n.3687, Société manutention transport et
agences (SMTA).
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ادلطهب انثانث

طبيعت دعاوى اإلتاواث وحذود رلابت انمضاء اإلداري
طبٝع ١ايدعا ٣ٚاـاص ١باإلتاٚات:
ايدعا ٣ٚاـاص ١بإيػا ٤ايرتخٝص باإلغػاٍ أ ٚبفسض اإلتا ٠ٚتدخٌ يف دعا ٣ٚاإليػا.٤
أَا إذا نإ ايرتخٝص باإلغػاٍ مت يف صٛز ٠عكد فتتبع ايدعَٓ ٣ٛاشعات ايكطا ٤ايهاٌَ
ضٛا ً ٤زفعت ايدع َٔ ٣ٛاملتعاقد أ َٔ ٚايػري.
ٚجيٝص ايكطا ٤ػص ١٥ايػسٚط املاي ١ٝعٔ ايػسٚط ا٭خس ٣يًتصسٜح باإلغػاٍ إذا نإ
ايرتخٝص قسازاً إدازٜاً .فكد قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜيف َازضًٝٝا بإٔ ايٓصٛص املايٚ ١ٝفكاً
ملطُْٗٛا َٛٚضٛعٗا قابً ١يًتذص ١٥عٔ ايٓصٛص ا٭خس ٣يًكسازات املام ١يرتاخٝص
ايطسم ٚاييت ؼدد نٝف ١ٝتطبٝكٗا(.)1
أَا فُٝا ٜتعًل بايػسٚط املاي ١ٝايٛازد ٠يف عكٛد اْ٫تفاع باملاٍ ايعاّ فكد اختًف

ايكطا ٤يف َطأي ١ػص ١٥ايػسٚط املاي.)2(١ٝ
سدٚد زقاب ١ايكطا ٤عً ٢ؼدٜد اإلتا:٠ٚ

(1) CAA Marseille| 6 déc| 2004| n° 00MA00884|Cne Millas et Cne
Saint-Féliu d’Amont.
(2) Ph. Hansen, L'instabilité jurisprudentielle en matière
d'occupation privative du domaine public(AJDA 2009) p. 1079.
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جيب عً ٢ايػدص ايعاّ تربٜس نٝف ١ٝسطاب ق ١ُٝاإلتاٜٚ .٠ٚكع عب ٤اإلثبات عً٢

ايػدص ايعاّ ايرٜ ٟفسض اإلتا.)1(٠ٚ

ٚميازع ايكاض ٞاإلداز ٟزقاب ١قدٚد ٠عً ٢تكدٜس ايطًط ١اإلداز ١ٜبكصد ؼدٜد َبًؼ
إتا ٠ٚإغػاٍ املاٍ ايعاّ َجٌ إتا ٠ٚإغػاٍ املطهٔ ايٛظٝف ٞاملُٓٛح ـدَ ١املسفل عً ٢إٔ
تأخر اإلداز ٠يف ا٫عتباز عٓد ؼدٜدٖا خصا٥ص املاٍٚ ،ايك ١ُٝاإلجياز ١ٜاملًشٛظ ١يًُطانٔ
املعادي ١ايٛاقع ١يف ْفظ ايكطاع اؾػسايفٚ ،ا٭ٚضاع اـاص ١إلغػاٍ املطهٔٚ ،خصٛصاً
ا٭عبا ٤احملتًُ ١املفسٚض ١عً ٢ايعاٌَ أ ٚاملٛظف (.)2
ٜساقب ايكاض ٞاإلداز ٟاـطأ يف ايكاْٚ ٕٛاـطأ يف تكدٜس َعاٜري ؼدٜد اإلتا .٠ٚغري إٔ
زقابت٘ ٖ ٞزقاب ١قدٚد ٠تكتصس عً ٢اـطأ ايبني يف ايتكدٜس يًُبًؼ احملدد عً ٢أضاع
ٖر ٙاملعاٜري(ٚ .)3ميازع زقاب ١قدٚد ٠أٜطاً عًَ ٢طت ٣ٛاإلتا ٠ٚذات٘ يف اؿاي ١اييت
ٜتُطو فٗٝا املدع ٞبعدّ تٓاضب ايك.)4(١ُٝ
ٚقد اعتُد ايكطا ٤ايتشً ٌٝايرٜ ٟأخر يف ا٫عتباز ،باإلضاف ١إىل املعاٜري ا٭خس ٣املتفل

عًٗٝا ،تهايٝف ايتػٝٝد ٚصٝاْ ١ايػبهات(.)5

(1) CE,10 fév. 1995, Chambre syndicale du transport aérien
(n° 148035 ; AJDA 1995. 403, note D. Broussaille.
(2) CE, 1er oct.2015, n.372030, Cne de Orgerus.
(3) CE, 29 déc. 2014, n° 368773, Rec., p. 425, concl. B. BourgeoisMachureau ; AJDA 2015, p. 729 ; CE, 11 juill. 2007, n°
; 290714, Synd. Professionnel Union des aéroports français
Rec. T., p. 843, 984 et 1131 ; AJDA 2007, p. 1443.
; (4) CE,12 oct. 2010, n° 332393, Société Bouygues Télécom,
RFDA 2011. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C.
Mayeur-Carpentier ; RTD eur. 2011. 494, obs. J.-P. Kovar ; CE
; 15 mai 2013, n° 364593, Ville de Paris, ; AJDA 2013. 1023
AJDA 2013. 1271, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; RDI
; 2013. 367, obs. S. Braconnier ; AJCT 2013. 470, obs. S. Hul
D. Margirit, Appréciation de caractère proportionné d’une
(redevance d’occupation du domaine public) AJDA, 2021
p.20160.
; (5) CE, 2 juill. 2014, Société Colt Technology Services n° 360848,
AJDA 2014. 1417.
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ٚتكسز احملهُ ١اإلداز ١ٜا٫ضتٓ٦اف ١ٝيف َازضًٝٝا عدّ ٚدٛد خطأ بني يف تكدٜس إتا٠ٚ
ا٭َ٬ى اـاص ١بتٓع ِٝأسد ا٭ضٛام اـاص ١بايطًع املطتعًُ ّٜٛ ١ا٭سدٚ ،زأت إٔ ق١ُٝ
اإلتا ٠ٚمل ٜتِ تكًًٗٝا بػهٌ ٚاضح؛ بايٓعس إىل طبٝع ١عٓصس ا٭َ٬ى احملً ١ٝاملعين ٖٛٚ
دص َٔ ٤ضٝازات غب٘ َػطاَٚ ،٠د ٠اإلغػاٍ  ٢ٖٚمثإ ضاعات أضبٛعٝاًٚ ،طبٝع ١اإلغػاٍ،
َٛٚضٛع ْػاط اؾُعٚٚ ،١ٝدٛد تهايٝف َستبط ١بتٓع ِٝايطٛم ٚخصٛصاً تًو املستبط١
بإعاد ٠اؿاٍ إىل املاٍ أضبٛعٝاًٚ ،ايتأَنيٚ ،املصاٜا َٔ أْٛ ٟع اييت ميهٔ يًذُع١ٝ

اؿص ٍٛعًٗٝا َٔ إغػاٍ ا٭َ٬ى ايعاَ.)1(١

ٚأخرياً ميازع ايكطا ٤زقاب ١قدٚد ٠تكتصس عً ٢اـطأ ايبني يف ايتكدٜس عً ٢قسازات
املط ٍٛ٦املدتص عٔ إتا ٠ٚا٫ذاع ١املطُٛعٚ ١املس ١ٝ٥مبٓح اإلعفا ٤أ ٚايتدفٝف َٔ اإلتا٠ٚ
املفسٚض ١قاْْٛاً يف سايٚ ١دٛد َعاْا ٠أ ٚاضتداي ١عً ٢املد ٜٔيًٛفا ٤بٗاٜٚ ،تشكل ٖرا
اـطأ عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إذا قدَت صاس ١ايػإٔ َا ٜفٝد أْ٘ تعٝؼ مبفسدٖا د ٕٚعٌُ َع
أطفاهلا اير ٜٔتسعاِٖٚ ،مل ٜتٛافس هلا إ ٫دخ ً٬قدٚداً َٔٚ ،ثِ غاب ايكساز خطأ ظاٖس يف
تكدٜس ٚضع صاسب ١ايػإٔ(.)2
ٚباملكابٌ ته ٕٛزقاب ١ايكطا ٤عاد ١ٜيف سا٫ت أخس َٔٚ .٣ذيو أْ٘ إذا نإ دا٥صاً
يٛشٜس ٟايطريإ املدْٚ ٞا٫قتصاد زفض اعتُاد اقرتاح تعسٜف ١إتا ٠ٚاملسٚز املطبك ١عً٢
قطات ايطٝازات باملطاز اضتٓاداً إىل عدّ نفا ١ٜايعٓاصس املاي ١ٝاملكدَ َٔ ١غسف ١ايتذاز٠
ٚايصٓاع ١يتفص ٌٝاقرتاسٗا بايتعسٜف َٔٚ ،١ثِ مل ٜهٔ ممهٓاً يًٛشٜس ٜٔؼدٜد َا إذا ناْت
تعسف ١اإلتا ٠ٚاملكرتسَ ١ستبط ١بتهايٝف ا٫ضتجُاز ٚايتػػ ٌٝيًُشطٚ ١دٛد ٠اـدَ ١املكدَ١
عً ٢مَ ٛا ٜػرتط تكٓني ايطريإ املدْ َٔٚ ،ٞثِ ٜ ٫ه ٕٛايٛشٜسإ قد ازتهبا أ ٟخطأ يف
ايكاْ ،ٕٛباإلضاف ١إىل عدّ ثبٛت إضا ٠٤اضتعُاٍ ايطًط.)3(١
آثاز اؿهِ بعدّ َػسٚع ١ٝإتا ٠ٚاـدَ ١املكدَ:١

(1) CAA Marseille, 6 nov. 2012| n° 10MA03152 (AJDA 2013) p.
691, concl. S. Deliancourt.
(2) CE, 5 mars 1993, n.141219, Mme Falque.
(3) CE, 15 mai 2009, n.311935, Chambre de commerce et
d'industrie Marseille-Provence.
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إذا صدز سهِ بإيػا ٤ايكساز املٓػ ٧يإلتاٜ ٠ٚرتتب عً ٘ٝشٚاٍ ٖرا ايكساز َٔ ايٓعاّ
ايكاْٚ ،ْٞٛبايتبعٜٓ ١ٝػأ اؿل يف اضرتداد ق ١ُٝاإلتا ٠ٚيهٌ َٔ قاّ بأداٗ٥اٚ .يف ٖر ٙاؿاي١
 ٫جيٛش يًطًط ١ايتػسٜع ١ٝإقساز قاْ ٕٛبتصشٝح قساز إْػا ٤اإلتا ٠ٚبعد إيػا ٘٥قطاٝ٥اً.
أَا يف اؿاي ١اييت ٜتِ فٗٝا ايدفع بعدّ َػسٚع ١ٝقساز إْػا ٤اإلتا ٠ٚمبٓاضب ١ايفصٌ يف
دع ٣ٛتطتٗدف عدّ خطٛع املدع ٞهلا ،أ ٚعدّ َػسٚع ١ٝقساز ؼدٜد تعسٜف ١اإلتا،٠ٚ
ٚتكط ٞاحملهُ ١يف ٖرا ا٫ػا ٙفكط أ ٟبعدّ خطٛع املدع ٞيإلتا٠ٚ؛ بطبب عدّ
َػسٚع ١ٝقساز إْػاٗ٥ا أ ٚعدّ َػسٚع ١ٝقساز ؼدٜد ايتعسٜف ١اـاص ١بٗا.
ٜجاز ايط٪اٍ بطبٝع ١اؿاٍ عٔ آثاز اؿهِ بعدّ َػسٚع ١ٝاإلتا ،٠ٚأ ٚؼدٜد تعسٜفتٗا.
٪ٜ ٫د ٟاؿهِ بعدّ َػسٚع ١ٝقساز إْػا ٤اإلتا ٠ٚأ ٚؼدٜد تعسٜفتٗا إىل شٚاٍ ايكساز َٔ
ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛبأثس زدع ،ٞنُا ٪ٜ ٫د ٟإىل إعاد ٠ايكساز ايطابل ع ٘ٝيًشٝا َٔ ٠ددٜد،
 َٔٚثِ ٚفُٝا ٜتعًل بايفرت ٠قٌ ايٓصاع أَاّ احملهُ ٫ ١تطبل أ ٟتعسٜف ١عً ٢اـدَات
املكدَ ١عً ٢املٓتفعني ملٔ املسفل ايعاّ يًُٝا ٙاير ٜٔأقاَٛا ايدع ٣ٛبعدّ اـطٛع هلرٙ
اإلتا ،٠ٚا ٚؽفٝطٗا ٚأثازٚا ايدفع بعدّ َػسٚع ١ٝقساز ؼدٜد تعسٜف ١املٝا.ٙ
َٚع ذيو ٚبايٓعس إىل َٛضٛع اإلتا ٖٛٚ ٠ٚأْٗا َكابٌ َاي ٞعٔ خدَات َ٪دا ٙفٜ ٬رتتب
عً ٢تكسٜس عدّ املػسٚع ١ٝإعفا ٤املٓتفعني ايرْ ٜٔاشعٛا يف قُٝٝتٗا قطاٝ٥اً َٔ أ ٟايتصاّ
بدفع اإلتاْ ٠ٚعري اـدَ ١اييت اضتفادٚا َٓٗا فع َٔٚ ،ً٬ثِ نإ دا٥صاً يًذٗ ١املعٓ١ٝ
تصشٝح ا٭ٚضاع ايٓاغ ١٦عٔ ٖر ٙاملٓاشعات بكساز حيدد ٜأثس زدعَٚ ،ٞع اسرتاّ أضباب
اؿهِ اييت تػهٌ دعاَت٘ ا٭ضاض َٔٚ ،١ٝد ٕٚتصشٝح ا٭ٚزام ايتٓفٝر ١ٜايصادز ٠اضتٓاداً
إىل ايكسازات غري املػسٚع .١فإذا نإ ضبب عدّ املػسٚعٜ ١ٝسدع إىل اؽاذ ايكساز د ٕٚتٛافس
ا٭غًب ١ٝف ٬ته ٕٛاؾٗ ١املعٓ ١ٝقد اْتٗهت سذ ١ٝايػ ٤ٞاحمله ّٛف ٘ٝبتشدٜد تعسٜف١
يإلتا ٠ٚبٓفظ َطت ٣ٛايتعسٜف ١اير ٟنإ َٓصٛصاً عً ٘ٝيف ايكسازات غري املػسٚع.)1(١

(1) CE, 28 av.2014, n.357090, Mme Anchling et autres, Lebon 96,
concl. de Barmon ; RFDA 2014. 512, concl. ; RFDA 2014.
721, note Seiller ; JCP Adm. 2014. 2293, note Traore ; AJDA
2014. 1264, chron. Bretonneau et Lessi :Dr.adm.
2014. Comm. 53, note Eveillard.
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اـ٬ص١
اٯٕ ْصٌ إىل ْٗاٖ ١ٜرا ايبشح ٚنتاب ١ايهًُات ا٭خري ٠فٚ .٘ٝنإ اهلدف َٓ٘ َصدٚداً:
أَا اهلدف ا٭ ٍٚفٗ ٛؼدٜد َطُ ٕٛفهس ٠اإلتاٚ .٠ٚيف ْطام ٖرا اهلدف أمتٓ ٢إٔ
تهٖ ٕٛر ٙايدزاض ١قد أضُٗت بفعاي ١ٝيف إشاي ١ايػُٛض اير ٟظًت اإلتاٚات أضري ٠ي٘ طٛاٍ
ايطٓٛات املاض ،١ٝفكد زبطٗا ايعاَ ١ظبا ١ٜأَٛاٍ د ٕٚضٓد قاْ ،ْٞٛبُٓٝا زبطٗا
ايكاْ ْٕٛٝٛمبكابٌ ايتشطني ،بُٓٝا نإ ٖرا ا٫عتكاد أ ٚذيو غري صشٝح.
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إٔ تكط ِٝاإلتا ٠ٚإىل إتا ٠ٚأَ٬ى عاَٚ ١إتا ٠ٚخدَات َكدَٜ ١بدٚ
دٖٛسٜاً يف دزاض ١اإلتا ٠ٚإ ٫إٔ ايتُٝٝص بني ايٓٛعني نُا قدَٓا يٝظ متٝٝصاً َطًكاٌٚ ،تبدٚ
ا٫خت٬فات بُٗٓٝا غري قاطع١؛ بطبب نٝف ١ٝتكدٜس ق ١ُٝاإلتآٖ َٔٚ .٠ٚا مل تهٔ دزاض ١نٌ
َٔ ْٛع ٞاإلتا ٠ٚعً ٢اضتكٚ ،ٍ٬إمنا ٚفكاً ٭فهاز ٚقٛاعد عاَ ١تعٗس أٚد٘ ايتػاب٘
ٚا٫خت٬ف بُٗٓٝا.
ٚأَا اهلدف ايجاْ ٞفٗ ٛإبساش ايعٓاصس املُٝص ٠يإلتا ٠ٚاييت متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ
اإلٜسادات ايعآَٖٚ .١ا لد إٔ اإلتا ٠ٚتتُٝص غصا٥ص تكتصس عًٗٝا  ٢ٖٚأْٗا َكابٌ تكدَ٘
اإلداز ٠ضٛا ً٤بايتصسٜح بإغػاٍ أَ٬ى عاَ ١أ ٚبتكد ِٜخدَات قدد ٠٭غداص قدد،٠
باإلضاف ١إىل إٔ قُٝتٗا تتُٝص بايتعادٍ َع ق ١ُٝا٭دا ٤اير ٟتكدَ٘ اإلدازٖٚ .٠رٙ
اـصا٥ص متٝص اإلتا ٠ٚعٔ ايطسٜبٚ ١ايسضِٚ .إىل داْب ٖر ٙاـصا٥ص أ ٚاملعاٜري ايجابت١
تتُٝص َعاٜري تكدٜس ق ١ُٝاإلتا ٠ٚمبس ١ْٚنبريٚ ،٠أصبح ايتُٝٝص بطببٗا بني ْٛع ٢اإلتا٠ٚ
متٝٝصاً ٜ ٫طتٓد إىل أضاع ق.٣ٛ
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َٛضٛع اإلتاٜ ٠ٚبد ٚغا٥هاً تتداخٌ ف ٘ٝعٓاصس عدٜدٚ ٠تفص٬ٝت َتٓٛعٚ .١ساٚيٓا
تكدمي٘ َٔ خ ٍ٬ز ١ٜ٩تتدًٌ أنجس َٔ فسع َٔ فسٚع ايكاَْ ٖٛٚ ،ٕٛا ضاعف َٔ صعٛب١
عسض٘.
اإلتا ٠ٚناْت قبٌ إدساٖ ٤را ايبشح تبد ٚنًُ ١تٓتُ ٞإىل عامل افرتاض ٞغري ٚاقع ٞيف
عامل ايكاْٚ .ٕٛنٌ َا أمتٓا ٙإٔ ته ٕٛقد اْتكًت اٯٕ إىل ايعامل اؿكٝك ٞهلا  ٖٛٚعامل
ايكاْ!ٕٛ
اخلامتـت
اٯٕ ْصٌ إىل ْٗاٖ ١ٜرا ايبشح ٚنتاب ١ايهًُات ا٭خري ٠فٚ .٘ٝنإ اهلدف َٓ٘ َصدٚداً:
أَا اهلدف ا٭ ٍٚفٗ ٛؼدٜد َطُ ٕٛفهس ٠اإلتاٚ .٠ٚيف ْطام ٖرا اهلدف أمتٓ ٢إٔ
تهٖ ٕٛر ٙايدزاض ١قد أضُٗت بفعاي ١ٝيف إشاي ١ايػُٛض اير ٟظًت اإلتاٚات أضري ٠ي٘ طٛاٍ
ايطٓٛات املاض ،١ٝفكد زبطٗا ايعاَ ١ظبا ١ٜأَٛاٍ د ٕٚضٓد قاْ ،ْٞٛبُٓٝا زبطٗا
ايكاْ ْٕٛٝٛمبكابٌ ايتشطني ،بُٓٝا نإ ٖرا ا٫عتكاد أ ٚذيو غري صشٝح.
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إٔ تكط ِٝاإلتا ٠ٚإىل إتا ٠ٚأَ٬ى عاَٚ ١إتا ٠ٚخدَات َكدَٜ ١بدٚ
دٖٛسٜاً يف دزاض ١اإلتا ٠ٚإ ٫إٔ ايتُٝٝص بني ايٓٛعني نُا قدَٓا يٝظ متٝٝصاً َطًكاٌٚ ،تبدٚ
ا٫خت٬فات بُٗٓٝا غري قاطع١؛ بطبب نٝف ١ٝتكدٜس ق ١ُٝاإلتآٖ َٔٚ .٠ٚا مل تهٔ دزاض ١نٌ
َٔ ْٛع ٞاإلتا ٠ٚعً ٢اضتكٚ ،ٍ٬إمنا ٚفكاً ٭فهاز ٚقٛاعد عاَ ١تعٗس أٚد٘ ايتػاب٘
ٚا٫خت٬ف بُٗٓٝا.
ٚأَا اهلدف ايجاْ ٞفٗ ٛإبساش ايعٓاصس املُٝص ٠يإلتا ٠ٚاييت متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ
اإلٜسادات ايعآَٖٚ .١ا لد إٔ اإلتا ٠ٚتتُٝص غصا٥ص تكتصس عًٗٝا  ٖٞٚأْٗا َكابٌ تكدَ٘
اإلداز ٠ضٛا ً٤بايتصسٜح بإغػاٍ أَ٬ى عاَ ١أ ٚبتكد ِٜخدَات قدد ٠٭غداص قدد،٠
باإلضاف ١إىل إٔ قُٝتٗا تتُٝص بايتعادٍ َع ق ١ُٝا٭دا ٤اير ٟتكدَ٘ اإلدازٖٚ .٠رٙ
اـصا٥ص متٝص اإلتا ٠ٚعٔ ايطسٜبٚ ١ايسضِٚ .إىل داْب ٖر ٙاـصا٥ص أ ٚاملعاٜري ايجابت١
تتُٝص َعاٜري تكدٜس ق ١ُٝاإلتا ٠ٚمبس ١ْٚنبريٚ ،٠أصبح ايتُٝٝص بطببٗا بني ْٛع ٢اإلتا٠ٚ
متٝٝصاً ٜ ٫طتٓد إىل أضاع ق.٣ٛ

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

828

)22(  السنة، )08(  العدد، )22(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

يٓاٚساٚ .١عٛٓت َت٬ٝتفصٚ ٠دٜ٘ عٓاصس عدٝهاً تتداخٌ ف٥ غاٚبدٜ ٠ٚع اإلتاٛضَٛ
١بٛ َا ضاعف َٔ صعٖٛٚ ،ْٕٛع ايكاٚ تتدًٌ أنجس َٔ فسع َٔ فس١ٜ٩ٍ ز٬تكدمي٘ َٔ خ
.٘عسض
 يفٞاقعٚ  غريٞ إىل عامل افرتاضُٞ تٓت١ًُ نٚ ٖرا ايبشح تبد٤ ناْت قبٌ إدسا٠ٚاإلتا
 عاملٖٛٚ  هلاٞكٕٝ قد اْتكًت اٯٕ إىل ايعامل اؿكٛ إٔ تهٙنٌ َا أمتٓاٚ .ْٕٛعامل ايكا
!ْٕٛايكا
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