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  ا وامن  اف
  نموا ا وزا  



       

  ١٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 مقدمة

ً                                                         ًالدولة احلديثة مبدأ مسؤولية اإلدارة عن أعامهلا التي تلحق رضرا            املقررة يف          من املبادئ  

            ممـا يـستتبع  . )١ (                ها ملبدأ املرشوعية  ئ                                             باألفراد كأثر من آثار خضوع الدولة للقانون وإعال

     .                                                                    تعويض األفراد عن األرضار التي تلحقهم نتيجة مبارشة الدولة ألنشطتها املختلفة

                                      تـرب مـن أهـم صـور النـشاط اإلداري يف الدولـة    تع )٢ (                         وال شك أن القرارات اإلداريـة

ً                                                                            ًوأكثرها انتشارا، حيث تتمتع اإلدارة عند إصدارها هلذه القرارات بامتيـازات الـسلطة 

  .                                                               العامة، ومن ذلك حق تنفيذها لقراراهتا جتاه األفراد ولو بالقوة اجلربية

        ا بحقـوق ً                                                              ًإال أنه قد يرتتب عىل القرارات اإلداريـة الـصادرة عـن جهـة اإلدارة مـساس

  ،                                     الذي يصم هذه القـرارات بعـدم املـرشوعية                                 وحريات اإلفراد دون مربر قانوين، األمر

                                                                      ويتيح لألفراد حق طلب التعويض عن هذه القرارات إذا كانت قـد أصـابتهم بـأرضار 

                                                                          مادية أو معنوية، ويستوي يف ذلك أن ترفع دعوى التعويض بصفة مستقلة أو أن ترفـع 

                                        ار والتعويض عنه يف صحيفة واحدة ، وهـذا مـا           إلغاء القر                         بصفة تبعية، أي ترفع دعوى 

       .ُ                        ُيعرف بدعوى القضاء الكامل

                                                           

                                                                                    ـ يعني مبدأ املرشوعية احرتام أحكام القانون من قبل احلاكم واملحكوم، فكام جيب عـىل األفـراد أن ١

                                                                         خيضعوا ألحكام القانون، كذلك جيب عىل الدولـة أن تكـون مجيـع تـرصفاهتا متفقـة مـع أحكـام 

   .        القانون

ً                                  ً، دار الفكر العريب، القاهرة، وأيضا     ١٩٨٥    ط  ٩                                   ن الطاموي، الوجيز يف القضاء اإلداري ص     سليام  .  د . أ

    . .         اإلسكندرية                        ، دار املطبوعات اجلامعية،     ١٩٨٥    ، ط   ١٦                             ماجد احللو، القضاء اإلداري ص  . د   . أ

     انون                                            إفصاح اإلدارة املختصة يف الشكل الذي يتطلبه القـ   : (                                   ـ عرف جملس الدولة القرار اإلداري بأنه  ٢

                                                                                 عن إرادهتا  امللزمة  بام هلا من سلطة عامة بمقتىض القوانني واللـوائح وذلـك بقـصد إحـداث أثـر 

ًقانوين معني يكون ممكنًا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ً                                 ً                  ً ً(  

           عليــا، جلــسة   .    ق  ٣٣       لــسنة     ٣٤١٣                                      حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا يف الطعــن رقــم   :     انظــر

          ق، اجلـزء   ٣٤                                     ة اإلدارية العليا، املكتـب الفنـي، الـسنة                    ، جمموعة أحكام املحكم    ١٩٨٨ /  ١١ /  ٢٦

   .                  ، نرش نقابة املحامني    ١٨٩    ص   ٢٧           ، مبدأ رقم     ١٩٨٩               إىل آخر فرباير     ١٩٨٨                   األول من أول أكتوبر 



       

  ١٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

                                                      مسؤولية اإلدارة عن تعويض املرضور من قراراهتا اإلداريـة غـري                   ومن ثم يتعني لتقرير

  :                      ، ويتمثـل الـركن األول يف                 الثالثة املعروفة         التقصريية                            املرشوعة توافر أركان املسؤولية 

ً                                                       ًور القرار اإلداري معيبا بعيب من عيوب عدم املرشوعية املنصوص               اخلطأ، وذلك بصد

                                                                 عليها يف قانون جملس الدولة، وهي عيب الشكل وعـدم االختـصاص، وعيـب خمالفـة 

  .                                       القانون واللوائح، وعيب االنحراف بالسلطة 

      ، أمـا  )١ (ً                                                                   ًوإن كانت هذه العيوب ال تؤدي كلها حتام إىل قيام مسؤولية اإلدارة بالتعويض

                                                  الذي يلحق باملرضور من جراء هذا القرار، بيـنام يتمثـل                      ن الثاين ويتمثل يف الرضر    الرك

  .                                               الركن الثالث يف قيام عالقة السببية بني اخلطأ والرضر 

                   مدين، ترتـب عـىل ذلـك    ١٦٣ً                                                 ًفإذا ما توافرت أركان املسؤولية التقصريية طبقا لنص م

  .                       اء قرار اإلدارة غري املرشوعً                                                ًإلزام جهة اإلدارة قضائيا بتعويض من أصابه رضر من جر

  :                                            لذا، سوف أقسم موضوع هذا البحث إىل أربعة مباحث

 مسؤولية اإلدارة عن األخطاء املرفقية دون الشخصية: املبحث األول

اإلدارية أركان مسؤولية اإلدارة التقصريية عن القرارات : املبحث الثاين

 .غري املرشوعة

 .ىل مسؤولية اإلدارة التعويض كجزاء مرتتب ع: املبحث الثالث

 التعويض عن القرارات اإلدارية غري املرشوعة يف الفقه :املبحث الرابع

 .اإلسالمي 

                                                           

  ،     ٢٠٠٤    ، ط    ١٣٢                                                عبدالعليم عبداملجيد مرشف، القـرار اإلداري املـستمر، ص   /                 ـ  انظر يف ذلك، د  ١

   .                           دار النهضة العربية، القاهرة



       

  ١٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 

 املبحث األول

  مسؤولیة اإلدارة عن األخطاء المرفقیة دون الشخصیة

 

                                                                         لكي ترتتب مسؤولية اإلدارة عن األرضار املرتتبة عىل القرار اإلداري يتعني التمييز بني 

                                                            رفقية والشخصية، كام أنه جيب توافر رشوط قبول الـدعوى، مـن رفعهـا يف          األخطاء امل

                                               وتـوافر رشط املـصلحة والـتظلم الوجـويب يف بعـض القـرارات   ، ً                    ًامليعاد املقرر قانونـا 

  .ّ                           ّواللجوء إىل جلنة فض املنازعات 

  

   :                                     وسأتناول ذلك في مطلبین على الوجه اآلتي

                    ن التمييز بـني األخطـاء                            موقف الفقه والقضاء اإلداري م  :           املطلب األول

   .                   واألخطاء الشخصية  "        الوظيفية "        املرفقية 

.رشوط قبول دعوى التعويض: املطلب الثاين  

 

 



       

  ١٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 املطلب األول

 موقف الفقه والقضاء اإلداري من التمييز بني األخطاء املرفقية والشخصية

ً       ً نظريـا       ة اخلطـأ ب                التي ال يمكن نـس        العامة                                     إذا كانت جهة اإلدارة من األشخاص املعنوية

  .                                                              إليها، فإهنا تقوم بمبارشة أنشطتها املتعددة عن طريق موظفني خاضعني هلا

ًوعندما يرتكب هؤالء املوظفون أخطاء يرتتب عليها أرضارا للغـري فـإن اإلدارة وفقـا  ً ً                                                                      ً ً ً

  .                                                                   لقواعد مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه تتحمل عبء التعويض عن هذه األرضار 

ً                      ًور من مصلحته دائام رفع  رض                         طأ الشخيص واملرفقي إىل أن امل                        وترجع أمهية التمييز بني اخل

ً                             ً تكـون دائـام مـورسة، وبالتـايل حيـصل    ألهنـا                                الدعوى ضد جهة اإلدارة كمرفـق عـام، 

ً                                                                 ًعىل التعويض املحكوم له به غالبا بسهولة نسبية، بعكس املوظف الذي يمكن       املرضور 

               وظـف الشخـصية عـن                   تتقـرر مـسؤولية امل                     ومن مصلحة الدولـة أن             أال يكون كذلك،

    . )١ (ً                                                                     ًتعويض األرضار، حتى ال تتحمل خزانة الدولة أعباء إضافية يف حالة اخلطأ املرفقي

                                                                  من أجل ذلك، كان من الرضوري التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطـأ الشخـيص لوضـع 

  .                                  معيار ملسؤولية اإلدارة عىل أساس اخلطأ 

   .                             فقي يف الفقه، ثم القضاء اإلداري ر     وامل                             معايري التمييز بني اخلطأ الشخيص         وسوف أذكر

  

موقف الفقه: ً    أوال  

  . )٢ (                                                              ذكر الفقهاء املعايري التالية للتمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخيص 

  
                                                           

    ، ط    ٢٤٠                                                                  عبداهللا حنفي، قضاء التعـويض، مـسؤولية الدولـة عـن أعامهلـا غـري التعاقديـة، ص   .  د    ـ ١

  .                             ، دار النهضة العربية، القاهرة    ٢٠٠٠

ً                                                                           ً ـ اخلطأ الشخيص هو الذي ينسب إىل املوظف، وتكون املـسؤولية عليـه شخـصيا، فيتحمـل عـبء ٢

ُ                         ُ فهو الذي ينسب فيـه اإلمهـال                                                       التعويض عن ما أصاب الغري من رضر، أما اخلطأ املرفقي الوظيفي

                                                                                      أو التقصري إىل املرفق العام ذاته، وتقع املسؤولية عىل عاتق اإلدارة وحدها، فهي التـي تقـوم بـدفع 

  .                      التعويض إىل من أصابه رضر

    .   ٢٣٩-   ٢٣٨                                       عبداهللا حنفي، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص   .  د  :     انظر



       

  ١٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

).النزوات الشخصية( معيار اخلطأ العمدي :املعيار األول  

           هبذا املعيـار                                                                       ويعد هذا املعيار من أقدم املعايري التي قال هبا الفقه يف هذا الصدد، وقد قال 

   ).     الفريير (       الفقيه 

                                                                       ويقوم هذا املعيار عىل البحث يف مسلك املوظف وأهدافه، فإذا اتصف العمـل الـصادر 

                                                               عن املوظف بطابع شخيص يكشف عن اإلنسان بضعفه وشهواته وعدم تبـرصه اعتـرب 

ً                                                                 ًاخلطأ هنا شخصيا، ويتحمل املوظف وحده العـبء النهـائي للتعـويض عـن األرضار 

  .      ألفراد            التي حلقت با

ً                                                                     ًويعترب اخلطأ مرفقيا إذا كان العمل غري مطبوع بطابع شخيص صادر من موظف عرضة 

  .              للخطأ والصواب 

ًوبذلك يعد هذا املعيار معيارا شخصيا يقوم عىل سوء نية املوظف من عدمه، فـإذا كـان  ً                                                                          ً ً

ًالعمل مقرونا بسوء نيـة كـان اخلطـأ شخـصيا، وإذا مل يقـرتن بـسوء النيـة كـان اخلطـأ  ً                                                                      ً ً

     . )١ (ً    ًفقيا  مر

  

معيار جسامة اخلطأ : املعيار الثاين  

ً                                          ًومضمون هذا املعيار، أن اخلطأ يكـون شخـصيا إذا    ).    جيز (                          وقد قال هبذا املعيار الفقيه 

�                                                                       �بلغ حدا من اجلسامة بحيث ال يتصور اعتباره من املخـاطر العاديـة التـي يتعـرض هلـا 

                      د ارتكاب جريمـة تقـع حتـت                                                 املوظف يف قيامه بعمله اليومي، أو إذا وصل اخلطأ إىل ح

  .                     طائلة قانون العقوبات 

                                                                     وجيد اخلطأ الشخيص مصدره عندما يقع املوظف يف خطأ جسيم يف تفسريه للوقائع التي 

ٍّ                                ٍّون التي تعطيه احلق يف الترصف إىل حد  ن                                      تربر قيامه بالترصف، أو يف فهمه لنصوص القا

                   عسف فيها، كـأن يـأمر                                                     يوصف بأنه مل يتجاوز حدود سلطاته فقط، بل وصل إىل حد الت

                                                           

            ، دار الفكـر     ١٩٨٥   ، ط   ٣٥٠               راسة مقارنـة، ص                                        سليامن الطاموي، الوجيز يف القضاء اإلداري، د  .      ـ د١

             ، دار النهضة     ١٩٩٠ ط   ٢٨٧  و    ٢٨٦                            رمزي الشاعر، قضاء التعويض ص   .  د  : ً                    ًالعريب، القاهرة، أيضا

  .                 العربية، القاهرة 



       

  ١٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

ً                                                                    ًعمدة هبدم مبنى دون سند من القانون، كام جيد اخلطأ الشخـيص مـصدره أيـضا عنـدما 

  .                                                                 يصل املوظف بترصفه إىل حد ارتكاب جريمة توقعه حتت طائلة قانون العقوبات 

ً                                                                 ًوقد استندت بعض أحكام القضاء عىل جسامة اخلطـأ العتبـاره شخـصيا، ومـن هـذه 

                         واإلمهال يف حياة شـخص مهـدد  ،                    ي يؤدي إىل وفاة املريض                      األحكام، خطأ الطبيب الذ

  . )١ (         باالغتيال 

  

.معيار العمل املنفصل عن الوظيفة : املعيار الثالث  

    Hauriou  "      هوریو "                            وقد قال بهذا المعیار العمید 

ً                                                                          ًومضمون هذا املعيار، أن اخلطأ يكون شخصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة، بينام يكون 

                                                      خل ضمن أعامل الوظيفة وال ينفصل عنها، بغض النظر عـن جـسامة ً                 ًمرفقيا إذا كان يد

  .                الفعل أو بساطته 

ًفصل بني اخلطأ والوظيفة ماديا إذا ترصف املوظف ترصفا         ويعترب ال ً                                              ً ً               ًضارا ال عالقـة لـه ً

                                                                         بواجبات وظيفته، مثل قيام أحد العمداء برفع اسم أحد األفراد من كـشوف النـاخبني 

                                  ثم قيامه بعد ذلك باإلعالن يف الـشوارع   )              باته الوظيفية                 وهو ما يدخل يف واج (      إلفالسه 

                                                                أنه تم رفع اسمه من كشوف الناخبني لإلفالس، فهذا التـرصف األخـري ينطـوي عـىل 

  .ً                               ًتشهري وال عالقة له بالوظيفة إطالقا 

ً                                                                    ًوقد يكون الفصل معنويا إذا كان الترصف الصادر من املوظف يدخل ضمن واجبـات 

ً                                            ًف أغراضا أخرى غري األغراض التي هتـدف الوظيفـة إىل                        وظيفته، لكن املوظف استهد

                                                           

                                                 سامي حامد سليامن، نظريـة اخلطـأ الشخـيص يف جمـال املـسؤولية   .  د  : ٌ                          ٌ ـ راجع يف هذا املعيار كل من١

              سـليامن الطـاموي،   .                                 ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، د    ١٩٨٨               ، الطبعة األوىل   ١٤٩           اإلدارية، ص 

            ، دار الفكـر     ١٩٨٦    ، ط    ١٢٨                                                  قضاء التعويض وطـرق الطعـن يف األحكـام، الكتـاب الثـاين، ص 

    .               العريب، القاهرة،



       

  ١٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

                                                                      حتقيقها، مثل األمر الصادر من أحد العمد بقرع األجراس لوفاة شخص مدين، مـع أن 

  . )١ (                                                قرع األجراس ال يكن إال لإلعالن عن الوفاة الدينية فقط 

  

  

معيار الغاية: املعيار الرابع  

  )    دوجي (ُ                            ُ وينسب هذا املعيار إىل العميد 

                                                                    يار يقوم عىل الغاية التي يبتغيها املوظف من ترصفه اخلاطئ، فإذا كـان املوظـف       وهو مع

ً                        ًفإن اخلطأ يعد مرفقيا حتـى   )             الصالح العام   (                                 قد ترصف لتحقيق أهداف العمل الوظيفي

ً                                                                    ًولو كان مشوبا باجلسامة، أما إذا قصد املوظف حتقيق أغـراض شخـصية ال عالقـة هلـا 

ُ                               ُ، فإن اخلطـأ يعـد يف هـذه احلالـة خطـأ        اإلدارية     رافق                               بالوظيفة وال تتطابق مع أهداف امل

    . )٢ (   ا�     �شخصي

  

َّ                            معيار االلتزام الذي اخل به: املعيار اخلامس ِ ُ  

      خـل بـه                               ر يقوم عىل طبيعة االلتزام الذي أ        وهو معيا  )      راس ك  دو (ُ                    ُوينسب هذا املعيار إىل 

              مجيع املـوظفني،                                                                املوظف، فإذا كان االلتزام من االلتزامات العامة التي تقع أعباؤها عىل

ً اإلخالل به يعترب خطأ شخصيا، أ   كان ً                           ً                                            ما إذا كان االلتزام مـن االلتزامـات التـي تـرتبط ً

ًأساسا بالعمل الوظيفي فإن اإلخالل به يعترب مرفقيا  ً                                              ً ً)  (٣.  

ُ                                                                         ُهذه هي املعايري التي ذكرها الفقهاء بغرض الوصول إىل معيار يميز بني اخلطأ الشخيص 

  .        واملرفقي 

ُها يغطي جانبا من جوانب اخلطأ الشخيص أو املرفقي، وال يمكن أن يقوم             وكل معيار من ً                                                             ُ ً

ُبذاته معيارا جامعا مانعا، وإنام يمكن القول هبا مجيعها، مما جعل البعض يقرر، وبحـق،  ً ً ً                                                                             ُ ً ً ً
                                                           

                                                حممد عبدالواحد اجلمـييل، مـسؤولية الدولـة عـن أعامهلـا غـري   .  د  :                              ـ راجع هذا املعيار لدى كل من١

ــة، ص  ــضا د    ١٩٩٦  -    ١٩٩٥    ، ط    ٣١٩             التعاقدي ــاهرة، وأي ــة، الق ــضة العربي ــليامن   . ً                                      ً، دار النه       س

  .             ، مرجع سابق   ١٢٦                                            الطاموي، قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام، ص 

  .            ، مرجع سابق    ٢٤٩-   ٢٤٨                           عبداهللا حنفي، قضاء التعويض ص   .      ـ د٢

  .    اهرة                       دار النهضة العربية بالق    ،     ٢٠٠٠    ط  ،   ٢٩٣                             رمزي الشاعر، قضاء التعويض، ص   .      ـ د٣
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                                                    هي إال توجيهات أو إيضاحات حلاالت اخلطأ الشخـيص تـصدق يف بعـض     ما    : ((    أهنا 

   .  )١ ( "                            األحيان وال تصدق يف بعضها اآلخر 

  

  

.موقف القضاء اإلداري من التفرقة بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخيص : ً      ثانيا  

                                                                      تبنى جملس الدولة املرصي فكرة التفرقة بني اخلطأ الشخيص واملرفقـي والتـي ابتـدعها 

                                                                          جملس الدولة الفرنيس، وقد استهدى القضاء باملعايري الفقهية السابقة يف بعض أحكامـه 

ُ                                                   ُر حمدد يف أحكامه، بل بفحص كل حالـة عـىل حـدة دون أن يعلـن                    ولكنه مل يتقيد بمعيا

    جملـس                                                                تبنيه ألي من املعايري سالفة الذكر، وسيتضح ذلك من خالل استعراض موقف 

  :                                                           وموقف ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية عىل النحو التايل   ،            الدولة املرصي

  

.موقف املحكمة اإلدارية العليا : أوال   

                     فيـصل التفرقـة بـني اخلطـأ     (   أن    إىل         أحكامهـا      يف احـد                     حكمة اإلدارية العليـا     امل    ذهبت

                فـإذا كـان هيـدف مـن   .  ،                                                الشخيص واخلطأ املصلحي يكونوا بالبحث وراء نية املوظف 

   حـد  أ                    كان قد تـرصف لتحقيـق   أو                    حتقيق الصالح العام   إىل       أصدره       الذي       اإلداري       القرار 

               فإن خطـأه ينـدمج     ،        اإلدارية            ل يف وظيفتها                   حتقيقها والتي تدخ       باإلدارة        املنوط       األهداف

        املرفـق   إىل          املنـسوبة       األخطاء         ويعترب من   ،                         بحيث ال يمكن فصله عنها  ة      الوظيف      أعامل  يف 

               املوظف مل يعمل   أن      تبني    إذا  –ً                                       ًويكون خطأ املوظف يف هذه احلالة خطأ مصلحيا   ،       العام 

ً                ً جسيام دون اشرتاط     خطؤه    كان     أوً                              ً كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية   أو             للصالح العام 

           فـإن اخلطـأ يف   ،                                               حد ارتكاب جريمة تقع حتت طائلة قانون العقوبات   إىل          يصل ذلك   أن

  )٢ (       ... ) .ً                                                    ًهذه احلالة يعترب خطأ شخصيا يسأل عنه املوظف يف ماله اخلاص 
                                                           

                                                سليامن الطاموي، قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكـام،   . ً                                 ً ـ انظر يف نقد هذه املعايري تفصيال، د١

  .                     وما بعدها، مرجع سابق    ١٢٨  ص 

    /   ١٢    /   ٢٦     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٢٩       لـسنة    ٦٣٨                                        حكم املحكمة اإلدارية العليـا يف الطعـن رقـم -   )٢

    ،   ٣٣      العـدد     ،   ٧٤          قاعـدة رقـم   ،                  اإلداريـة العليـا                                     البوابة القانونية ملبادئ أحكام املحكمة    ،     ١٩٧٨

     ٢٠١٠                                                 رشكة خدمات املعلومات الترشيعية ومعلومات التنمية الدس 
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ُ                                      ُاخلطأ الشخيص الذي يـسأل عنـه املوظـف يف مالـه         ((....              خر هلا قررت أن  آ       ويف حكم 

                                                    الذي يكشف عن اإلنسان بضعفه ونزواته وعدم تبـرصه، أو إذا                  اخلاص هو ذلك اخلطأ 

ً                                                                        ًتبني أن العامل مل يعمل للصالح العام، أو كان يعمل مدفوعا بعوامـل شخـصية بقـصد 

    . )١ (   )                                    النكاية أو اإلرضار أو حتقيق منفعة ذاتية

                                                   املحكمة اإلدارية العليا قد اعتنقت معيار اخلطأ العمدي                  ويتضح مما تقدم أن 

  موقف ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية :ً      ثانيا

       اخلطـأ   أو                     عـىل أسـاس اخلطـأ الشخـيص  ة                                  يقوم ديوان املظامل بفحص حاالت املـسؤولي

ً                                          ًمستهديا يف ذلك بأحكام الرشيعة اإلسـالمية والتـي   ،                               املرفقي يف الفقه والقضاء املقارن 

  .                            تعترب املرجع لكل أنظمة الدولة 

         وتـاريخ      ١٧١٥١                           تعميم رئيس جملس الوزراء رقم   (         ملظامل أن                       فقد جاء يف حكم لديوان ا

                            رض مملوكة للغـرض مـن اسـتخدامها  أ                   يقيض بعدم جواز ختصيص     ،     ١٤٠٠ / ٧ /  ٢١

             الـسامي رقـم     األمـر  ، ً                         ً نزع ملكيتها طبقا للنظـام        إجراءات           بعد اختاذ   إال               للمرافق العامة 

        كـه بـدون                           يقيض بأحقية كل من استعمل مل  ،    هـ     ١٤٠٠ / ٥ / ٤       وتاريخ   ،   م  ٤    /     ١٣٤٩

                                        يقدر التعويض بواسطة جلنة يـشرتك فيهـا عـضوان      ...   ،                        رضاه يف املطالبة بالتعويض 

     عـام  ض                املـدعي يف التعـوي     أحقيـة  –                                           رشعي وفني ويتم تشكيلها بأمر من املقام السامي 

                      اململوكـة لـه ومنعـه مـن     األرض          يدها عىل       اإلدارة               بسبب وضع جهة     أرضار     من      أصابه

               يقـدر التعـويض  ،         بعـد ذلـك    إليه         وإعادهتاً             ً طبقا للنظام                           الترصف فيها دون نزع ملكيتها

        عليهـا       اإلدارة                              يف الفرتة من تاريخ استيالء جهـة     لألرض          السنوية        اإلجيازيةً            ًوفقا للقيمة 

   . )٢   ) (           صاحبها     إىل               حتى تاريخ ردها 

                                                           

      ٢٠٠٣ / ٥ /  ٣١           عليـا، جلـسة   .    ق  ٤٦       لـسنة     ١١٤٥                                          ـ حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقـم ١

   ،    ٢٠٠٤     إىل     ٢٠٠٢     ا من                                                                  جمموعة القوانني واملبادئ القانونية، جمموعة أحكام املحكمة اإلدارية العلي

  .                            دار أبواملجد للطباعة باهلرم     ٢٠٠٥                                      املكتب الفني هليئة قضايا الدولة، طبعة    ٢٥٤    ص  ، ٣ ج

-       ١٤١٠          اجلزء األول   ،                  قضاء ديوان املظامل   ،      هـ     ١٤١١         لعام  ٣  /   ث  /   ١١٤                      حكم ديوان املظامل رقم   ٢

                         املستشار حسون توفيق حسون  ،      هـ     ١٤١١
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 املطلب الثاين
  غري املرشوعةاإلدارةرشوط قبول دعوى التعويض عن قرارات 

 

 غري املرشوعة وهي اإلدارةعوى التعويض عن قرارات سنتناول رشوط قبول د

ورفع الدعوى يف امليعاد املقرر ، املصلحة والصفة والتظلم الوجويب يف بعض القرارات 

 األيتوذلك بإجياز مناسب عىل النحو . ً        قانونا 

  رشط املصلحةأوال

 وتعرف املصلحة بوصفها. البد لقبول الدعوى أن يكون هناك مصلحة ملن رفعها 

 حتقيقها إىلالفائدة القانونية التي يسعى املدعي ( ً                                رشطا لقبول الدعوى بشكل عام بأهنا 

وقد تتمثل يف محاية حق أو احلصول عىل تعويض مادي أو ، يف الدعوى التي يقيمها 

 . )١ () القانونية األسباب توافرت إذا أديب

، ) التعويض ( مل  عنها يف دعاوى القضاء الكااإللغاءوختتلف املصلحة يف دعوى 

 اإللغاءأما دعوى ،  أن يكون هناك اعتداء عىل حق لصاحب الشأن األخريةفيشرتط يف 

فيكفي توفر مصلحة شخصية ومبارشة لصاحب الشأن بأن يكون يف حالة قانونية 

ً                             را تأثريا مبارشا يف مصلحة جديةبالنسبة للقرار املطعون من شأهنا أن جتعله مؤث كام ،  له ً

 ووزنه يف ذاته اإلداريرشعية القرار  دعوى موضوعية مناطها رقابة إللغاءاأن دعوى 

 األحكامكام تتمتع ، وهذا يقتيض اتساع نطاق املصلحة الشخصية فيها ، بميزان القانون 

 حجية ذات باعتبارها بأهنا ذات حجية مطلقة ترسي عىل الكافة باإللغاءالصادرة 

  .)٢(طبيعية عينية 

                                                           

                 دار الثقافـة للنـرش   ،               اإلصـدار الثالـث   ،             الطبعة األوىل     ،    ١٩٩      داري ص         القرار اإل  :            نواف كنعان   .  د  ١

  .        األردن –    عامن   ،          والتوزيع 

             الطبعـة األوىل      ،    ٣٢٣    و    ٣٢٢                            قواعـد وأحكـام القـضاء اإلداري ص  :                 جورجي شـفيق سـاري    .   د  ٢

  ط  ،  ٤٦   و  ٤٥                    وجيـز القـضاء اإلداري ص  :            زكي النجـار   .        وأيضا د  ،         بدون نرش   ،   م     ١٩٩٢-    ١٩٩١

  =                    بدون نرش     ،  م    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤
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 رضورة استمرار توافر املصلحة من اإللغاء بالنسبة لدعاوى دارياإلويشرتط القضاء 

 . حني الفصل فيها إىلوقت رفع الدعوى 

من املستقر عليها يف ( أنه  ، أحكامها العليا يف أحد اإلداريةولذلك قضت املحكمة 

كام يتعني ، ً                                                          قضاء هذه املحكمة أن رشط املصلحة يف الدعوى يتعني توافره ابتداء 

 هذا احلكم يشمل الدعاوى كام يشمل –قيامه حتى صدور حكم هنائي فيها استمرار 

الطعن ليس سوى :  ذلك أساس – الصادرة يف تلك الدعوى األحكامالطعون يف 

كام أنه يعيد طرح املوضوع ،  ذوي الشأن األطراف اخلصومة بني إلجراءاتاستمرار 

ً                    برمته شكال وموضوعا   )١()تنزل فيه صحيح حكم القانونعليا ل الاإلدارية املحكمة مأماً

،  هو وقت رفعها اإللغاء أن الوقت املعترب لتوافر رشط املصلحة يف دعوى أرى إنني إال

 جملس الدولة للنظر يف الدعوى فإنه يتحتم حماكم إحدىوأنه مادام قد انعقد اختصاص 

 مبدأ محاية ً                                                                حكم القانون عليها والبت فيها حتقيقا للمصلحة العامة التي تستهدفإنزال

 .املرشوعية 

 الصفة : َ       ثانيا 

قدرة الشخص عىل املثول أمام القضاء كمدعي أو ( تعرف الصفة يف الدعوى بأهنا 

 )٢()مدعى عليه 

فصاحب املصلحة هو يف واقع ،  البعض أن املصلحة والصفة مفهومان متداخالن ويرى

ومن ثم يمكن القول ،  صاحب املصلحة األمروذو الصفة هو واقع ،  ذو الصفة األمر

 )٣( أو له صفة ومن ثمة له مصلحة، أن الطاعن له مصلحة ومن ثم له صفة 

                                                                                                                                           

          خالـد خليـل   .                                                                    وملزيد من التفاصيل يف الفرق بني دعوى اإللغاء ودعوى القـضاء الكامـل راجـع د  = 

       الطبعـة      ،     ٢٦٥-     ٢٦٢ ص )                                      ديوان املظامل يف اململكة العربيـة الـسعودية   (               القضاء اإلداري   :       الظاهر

  .       الرياض   ،                        مكتبة القانون واالقتصاد   ،   م     ٢٠٠٩ /     هـ     ١٤٣٠     االوىل 

     جلـــسة   ،      عليـــا   .     ق   ٤٨     لـــسنة     ،     ٩١٢٢                                     كـــم املحكمـــة اإلداريـــة العليـــا يف الطعـــن رقـــم    ح  ١

        البوابـة   ،                                   مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا     .   ١٢            رقم القاعدة     ،   ٤٨      العدد   ،  م    ٢٠٠٦ /  ١١ /  ٢٥

  .          مرجع سابق   ،           القانونية 

  .          مرجع سابق     ،    ٢٠٠               القضاء اإلداري ص  :            نواف كنعان   .    د  ٢

  .          مرجع سابق     ،        ٣٢٤.٣٢٥                            قواعد وأحكام القضاء اإلداري ص    :                جورجي شفيق ساري  .    د  ٣
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فاملصلحة تتمثل يف ،  أن رشط املصلحة يغاير رشط الصفة إىلبينام يذهب رأي أخر 

 الصفة فتتضح يف قدرته عىل أما، املنفعة التي تعود عىل رافع الدعوى من جراء رفعها 

  .)١(مبارشة الدعوى

ويستنتج من ذلك أن التعرض للمصلحة يكون تاليا للتعرض للصفة سواء يف نظر 

حيث أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول يف الدعوى ، الدعوى أو احلكم فيها 

 بعد إالأما املصلحة فذات طبيعة موضوعية ال تتضح ، وبمجرد تقديم عريضتها ، 

  .)٢(فحص الدعوى

هو صاحب احلق الذي ) التعويض ( ى القضاء الكامل عىل أن صاحب الصفة يف دعاو

 غري ةاملسؤوليحلقه رضر سواء يف جمال العقود أو املنازعات املالية أو يف دعاوي 

 .التعاقدية 

،  فإن صاحب الصفة هو صاحب املصلحة الشخصية املبارشة اإللغاءأما يف دعاوى 

مادامت املصلحة ،  الفقه ً                                                ومن ثم تندمج املصلحة يف الصفة طبقا للرأي السائد يف

 رضر من القرار أصاهبا طائفة معينه إىل متوافرة فيه النتامئه اإللغاءاملطلوبة لقبول دعوى 

 الخ.....  املالك أو صفة املواطن  أو مثل التجار أو املمولني باإللغاءحمل الطعن 

 لسنة ٧٣م القانون رق ( ... أن أحكامها العليا يف أحد اإلداريةولذلك قضت املحكمة 

 لكل مواطن حق الرتشيح واالنتخاب –م بتنظيم مبارشة احلقوق السياسية ١٩٥٦

 صفة املواطن تكفي لتوفر رشطي الصفة واملصلحة – املجالس الشعبية املحلية ألعضاء

ً                                                                         يف الدعوى املقامة طعنا عىل قرار رئيس اجلمهورية ووزير الداخلية بدعوى املواطنني 

  .)٣(... )الشعبية املحلية  املجالس أعضاءالنتخاب 

                                                           

  –                دار الفكـر العـريب     ،     ١٩٨٦  ،             الطبعـة األوىل     ،    ١٢٣                   مبادئ القضاء املدين ص  :           وجدي راغب   .    د  ١

  .        القاهرة 

  ط     ،   ٨٤                                               قضاء جملس الدولة وإجراءات وصـيغ الـدعاوى اإلداريـة ص  :                  مخيس السيد إسامعيل   .    د  ٢

  .        بدون نرش     ،     ١٩٩٣

  ،   م     ١٩٩٤ / ١ /  ١٦     جلـسة   ،      عليـا   .    ق  ٣٩       لـسنة    ١٦٣                                     كم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم    ح  ٣

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                                   مبادئ أحكـام املحكمـة اإلداريـة العليـا       ،   ٦٦            رقم القاعدة     ،   ٣٩          العدد رقم 

  .          مرجع سابق 



       

  ١٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 مصدرة القرار وهو الرئيس اإلدارة الدعوى ترفع عادة ضد ممثل أنومن اجلدير بالذكر 

فإذا كانت اجلهة مصدرة القرار تتمتع ،  حتى ولو مل يكن هو مصدر القرار األعىل

بالشخصية االعتبارية كالوحدات املحلية فإن الدعوى ترفع ضد رئيس الوحدة املحلية 

 .صفته وليس بشخصه ب

 كانت اجلهة مصدرة القرار ال تتمتع بالشخصية االعتبارية فإن الدعوى ترفع غالبا وإذا

 . متبوعيه أعامل التابع عن ةمسؤولي أساسعىل الوزير عىل 

 رفعت الدعوى ضد إذا(  أنه أحكامهاحد أ العليا يف اإلداريةوقد قضت املحكمة 

ئات االعتبارية العامة أو اخلاصة فيكفي لتوافر رشط  الوزارات او املصالح أو اهليإحدى

 كانت اجلهة إذا:  ترتيب عىل ذلك –الصفة أن يرد اسم تلك اجلهة بصحيفة الدعوى 

 املدعي دعواه وأقام،  العمرانية اجلديدة للمجتمعاتاملتصلة باملنازعة هي اهليئة العامة 

 اهليئة املذكورة فإنه يكون قد رةإداوهو رئيس جملس ،  واملرافق اإلسكانً           خمتصام وزير 

 )١()ذكر اسم اجلهة املدعى عليها يف صحيفة الدعوى ويتعني من ثم قبول دعواه  

وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياهتا االعتبارية العامة فيام يرفع منها 

  ودرجاهتا ولدى اجلهاتأنواعهاأو عليها من قضايا لدى املحاكم عىل اختالف 

ً                                     التي خوهلا القانون اختصاصا قضائيا األخرى ً. 

ويعترب الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة من الدفوع املتعلقة بالنظام 

 املحكمة مأما إثارتهومن ثم جيوز ، ً                    خالفا للقضاء العادي  ، اإلداري القضاء أمامالعام 

ويسمح بتصحيح شكل ، قاء نفسها وتقيض به املحكمة من تل، ول مرة أل العليا اإلدارية

 حكم إصدارالدعوى ورفعها ضد ذي الصفة يف أي مرحلة من مراحل الدعوى وقبل 

 .فيها 

                                                           

        عدد رقم   ،   م     ٢٠٠٨ / ٧ / ٢     جلسة   ،      عليا   .    ق  ٥٠       لسنة     ٤٤١٢                                 حكم املحكمة اإلدارية يف الطعن رقم   ١

  .          مرجع سابق   ،                   البوابة القانونية   ،                                   مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا     ،    ١٩٥            القاعدة رقم     ،   ٥٢



       

  ١٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

الدفع بعدم قبول الدعوى (  أن أحكامهاحد أ العليا يف اإلداريةوقد قضت املحكمة 

 مأما  هذا الدفعإثارة جيوز –لرفعها من غري ذي صفة من الدفوع املتعلقة بالنظام العام 

حد اخلصوم أاملحكمة من تلقاء نفسها ولو مل يثره   العليا وتقيض بهاإلداريةاملحكمة 

 التظلم الوجويب : ً      ثالثا )١()

 اإلدارة جهة إىل يف مواجهته اإلدارييعرف التظلم بأنه  طلب يتقدم به من صدر القرار 

 )٢(هئإلغا قرارها وذلك بسحبه أو يف النظر إعادة فيه يلتمس

 من يرأس من إىل قدم وإذا، يا ئ من صدر منه القرار كان التظلم والإىلدم التظلم فإذا ق

ً                                                       صدر منه القرار أيا كان فردا او هيئة كان تظلام رئاسيا  ًً. 

 القضاء مبارشة إىل يلجأ أن جيوز لصاحب الشأن إذً                        يف التظلم أنه اختياري واألصل

فإن قدم التظلم  ، اإلداريظلم  ضار به دون أن يسلك سبيل التإداريطعنا يف قرار 

 عىل اإلدارة القضاء قبل أن ترد جهة إىله وئفال مانع من جل، ً        قانونا  خالل امليعاد املقرر

ويرتتب عىل تقديم التظلم قطع ميعاد رفع ، ً                                تظلمه طاملا كان التظلم اختياريا 

 )٣(الدعوى

س الدولة املرصي رقم  من قانون جمل١٢أما بالنسبة للتظلم الوجويب فقد حددت املادة 

م حاالت التظلم الوجويب بأن نصت عىل عدم قبول طلبات الطعن يف ١٩٧٢ لسنة ٤٧

بعض القرارات املنصوص عليها يف البند ثالثا ورابعا وتاسعا من املادة العارشة من ذات 

 القرار أو اهليئات الرئاسية أصدرت التي اإلدارية اهليئة إىلالقانون قبل التظلم منها 

 .نتظار اهليئة املواعيد املقررة للبت يف هذا التظلم وا

                                                           

  ،   م     ١٩٨٨ / ١ /  ٢٣     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٣٢       لسنة     ٢١٦٦                                       حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطن رقم   ١

     مرجـع   ،                     البوابة القانونيـة  ،                                  مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا     ،    ١١٠            رقم القاعدة     ،   ٣٣      العدد 

  .     سابق 

                                                                                  يرتتب عىل سحب القرار اإلداري إلغاء مجيع اآلثار التي ترتبت عىل صدور القرار سواء يف املـايض   ٢

                                                        أما إلغاء القرار من قبل جهة اإلدارة فيرتتـب عليـه إلغـاء مجيـع   ،                               أو املستقبل واعتباره كأن مل يكن 

  .                            أثاره بالنسبة للمستقبل فقط  

      دعـاوى -                           دعوى إلغاء القرارات اإلدارية  (                 الدعاوى اإلدارية   :                سامي مجال الدين   .        يف ذلك د       راجع   ٣

  .                        منشأة املعارف باإلسكندرية   ،   م     ٢٠٠٣               الطبعة الثانية     ،    ١٠٦ ص  ،   )         التسوية 



       

  ١٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 .وتتمثل هذه القرارات فيام ييل 

 الصادرة يف التعيني يف اإلداريةالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن يف القرارات 

  منح العالواتأو الرتقية أوالوظائف العامة 

 مبإحالته الصادرة اإلداريةات  القراربإلغاءالطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون 

 . فصلهم بغري الطريق التأديبي أو االستيداع أو املعاش إىل

الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات 

 )١(التأديبية

 منازعة ال أليً                               رشط التظلم الوجويب ليس متطلبا أنومن الواضح من هذه احلاالت 

أو متعلقة به لكن يف أمور ، ملوضوعات املتعلقة ببعض شئون املوظف العام تتعلق هبذه ا

 . السابق ذكرها األمور خالف أخرى

 يف اململكة العربية السعودية اإلداريةويعد التظلم الوجويب هو القاعدة يف كل القرارات 

. 

ال يف  كام هو احلاألصلوينادي البعض بتطبيق نظام التظلم االختياري بحيث يكون هو 

وبعض القرارات اهلامة التي جيب أن ، عدا الدعاوى املتعلقة بالقرارات الالئحية ، مرص 

 التظلم من تأخري الفصل يف صحة إليه ؛ وذلك ملا يؤدي إجبارياها منيكون التظلم 

تدارك الرضر احلاصل لصاحب الشأن والناتج عن قرار  وصعوبة ، اإلداريةالقرارات 

  .)٢( غري مرشوعإداري

 هل ختضع دعاوى التعويض لنظام التظلم الوجويب اآلنطرح نفسه يوالسؤال الذي 

 قبل رفع الدعوى ؟ 

                                                           

          مرجع سابق    ،   ٧٤ ص  ،                     وجيز القرار اإلداري    :            زكي النجار   .    د  ١

                                               عاوى الدارية واألنظمة القضائية يف اململكة العربيـة    الد  :            حممد املعارك   .    و د :               عىل شفيق الصالح   .    د  ٢

      وأيـضا   ،        الريـاض   .                        مكتبة القانون واالقتصاد   ،   م     ٢٠١١- ،   هـ     ١٤٣٢     طبعة     ،    ١٥٢ ص  ،          السعودية 

             مكتبة اللواء     ،    ١٤٥ ص  ،              دراسة مقارنة   ،                               رقابة القضاء عىل قرارات اإلدارة   :                  فهد حممد الدغيثر    .  د

         بدون نارش  ،    هـ     ١٤٣٥



       

  ١٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

قد الفرنيس كام أن املرشع ،  يف فرنسا قد نال عناية الفقه والقضاء األمريمكن القول أن 

 يف ألمهيته بوجه عام ؛ اإلداريً                               املسبق قيدا عىل اختصاص القضاء اإلداريجعل التظلم 

 .) ١(ضاء الذي ينوء كاهله بالكثري من الدعاوىق الإىل املنازعات دون اللجوء حسم

 اإلداريأما يف مرص فإن قانون جملس الدولة والفقه والقضاء مل يولوا اهتاممهم بالتظلم 

 تعويض عن قرارات ىومن ثم يمكن رفع دعو ، اإللغاء بالنسبة لدعاوى إالاملسبق 

 . بدون حاجة لسبق التظلم اإلداري القضاء أمام غري املرشوعة مبارشة اإلدارة

 يف مدى مرشوعية القرار أوالوعىل القايض قبل احلكم يف دعوى التعويض أن يبحث 

 باإللغاء التعويض بعد فوات ميعاد الطعن دعوى من عدمه حتى ولو رفعت اإلداري

ان ذلك ك،  املطلوب التعويض عنه اإلداريفإذا تبني للقايض عدم مرشوعية القرار 

 )٢( للحكم بالتعويضأساسا

  جلنة التوفيق يف املنازعاتإىلاللجوء : ً       رابعا 

 جلنة فض املنازعات املنصوص عليها يف إىلمن رشوط قبول دعوى التعويض اللجوء 

 .م وهو رشط الزم ورضوري لقبول الدعوى٢٠٠٠ لسنة ٧القانون رقم 

سائل التي خيتص هبا القضاء  القانون خيرج عن اختصاص هذه اللجنة املاً         وطبقا هلذ

وطلبات ،  عىل عرائض باألوامروالطلبات اخلاصة ، ومنازعات التنفيذ ، املستعجل 

 .وهذه منازعات مدنية وجتارية ال عالقة لنا هبا  ، األداء أوامر

  الداخلة معنا فهي اإلدارية املنازعات ماأ

 . فيها ا طرفأجهزهتاي من  أأو احلريب واإلنتاجوزارة الدفاع  املنازعات التي تكون -١

 . كان هلا صفة املال العام إذااملنازعات املتعلقة باحلقوق العينية العقارية  -٢

 توجب فضها أو أطرافهالتوفيق بني لتي تفردها القوانني بأنظمة خاصة ل ااملنازعات -٣

  .إدارية أو نظر التظلامت اخلاصة هبا عن طريق جلان قضائية أو تسويتها أو

 . النزاع فيها عن طريق هيئات حتكيم إهناء عىل أطرافهالتي يتفق املنازعات ا -٤
                                                           

          مرجع سابق    ،   ٧٩ ص  ،                    وجيز القضاء اإلداري   :    ار         زكي النج  .    د  ١

                         فمخالفة قواعد االختصاص أو   ، ً                                                      ً عدم مرشوعية القرار اإلداري ال تؤدي حتام إىل احلكم بالتعويض   ٢

     بحيـث   ، ً                                           ًما مل يكن العيب مؤثرا يف مضمون القرار اإلداري   ،                                الشكل ال تكون سببا دائام للتعويض 

  .                     قواعد التي تم إغفاهلا                                يؤدي إىل تغيري مضمونه لو روعيت ال



       

  ١٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

 . املقرتنة بطلبات وقف التنفيذ  اإلدارية القرارات إلغاءطلبات  -٥

 من ١٠ القرارات الواردة يف البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من املادة أيضا إليهاونضيف 

 أو القرار أصدرت التي يةاإلدار وذلك برشط التظلم منها للجهة –قانون جملس الدولة 

ً                                                                                اهليئات الرئاسية هلا وانتظار املواعيد املقررة للبت يف التظلم طبقا لنص الفقرة ب من إىل

 . من قانون جملس الدولة ١٢املادة 

 بعد تقديم طلب إال املحاكم إىل ابتداءوفيام عدا ما ذكر ال تقبل الدعوى التي ترفع 

أو امليعاد املقرر ،  التوصية بإصدارامليعاد املقرر  اللجنة املختصة وفوات إىلالتوفيق 

 .م ٢٠٠٠ لسنة ٧ من قانون ١١ً                                لعرضها دون قبول وفقا حلكم املادة 

 اللجنة املختصة إىل تقديم طلب اإلداريومن ثم فإن عىل املدعي يف دعوى التعويض 

تعويض وانتظار التوصية الصادرة من هذه اللجنة سواء برفض الطلب أو بأحقيته يف ال

، قبل رفع الدعوى فإذا ما رفعت الدعوى ابتداء دون عرض املنازعة عىل جلان التوفيق 

فإن املحكمة تقيض بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون يف 

وللقايض أن ،  هذا الدفع يف أي مرحلة من مراحل الدعوى إثارةويمكن ، التقايض 

  )١(بالنظام العاميثريه من تلقاء نفسه لتعلقه 

 التي جيب التظلم منها قبل رفع الدعوى واملنصوص اإلدارية بخصوص القرارات أما

فهذه ،  من قانون جملس الدولة ١٠عليها يف البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من املادة 

 جلنة فض املنازعات برشوط بينها إىل دون اللجوء قضاءالقرارات جيوز الطعن عليها 

  .احلكم التايل

 التي جيب اإلداريةالقرارات ( نه ا أحكامهاحد أ العليا يف اإلداريةفقد قضت املحكمة 

التظلم منها قبل رفع الدعوى واملنصوص عليها يف البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من املادة 

 جلنة فض إىلجيوز الطعن عليها قضاء دون اللجوء ..  من قانون جملس الدولة١٠

 يف البنود ثالثا ورابعا وتاسعا إليهالب التوفيق يف املنازعات املشار قبول ط... املنازعات 

                                                           

             منـشأة املعـارف   ،   م     ٢٠٠٢     طبعـة     ،    ٤٨٨ ص  ،               القـضاء اإلداري   :              إبراهيم شـيحا   .               راجع يف ذلك د  ١

                                  دعوى التعويض اإلداري يف الفقـه وقـضاء   :                          عبدالعزيز عبداملنعم خليفة   .        وأيضا د  ،            باإلسكندرية 

  .                        منشأة املعارف باإلسكندرية   ،   م     ٢٠٠٩       طبعة   ٨٩            جملس الدولة ص
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 املادة يف إليها املشار اإلجراءات تروعيمرهون بأن تكون ،  املذكورة ١٠من املادة 

وحتى ال يتخذ العامل من اللجوء للجنة فض ، من قانون جملس الدولة ) ب/١٢(

 املنصوص عليها بقانون جملس ءاتواإلجرااملنازعات وسيلة للتهرب من املواعيد 

 )١() الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بشأهنا اإلداريةالدولة فيام يتعلق بالقرارات 

 إىل اللجوء أنحدث من احلكم السابق أ العليا قررت يف حكم اإلدارية أن املحكمة إال

(  أن كامهاإح   املنازعات يغني عن تقديم التظلم فقد قضت يف أحدجلنة التوفيق يف

 اإلدارة جلنة التوفيق يف املنازعات وعرض توصيات اللجنة عىل جهة إىلاللجوء 

أن جلان التوفيق يف :  ذلك أساس – إليهاواملوافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مبارشة 

م يدخل ضمن متثيلها ممثل للجهة ٢٠٠٠ لسنة ٧املنازعات املنشأة بالقانون رقم 

 األمر ، إليهً                                                    لطة املختصة طبقا لنص املادة الثانية من القانون املشار  ختتاره الساإلدارية

 حيقق الغاية من التظلم املنصوص املنازعات جلنة التوفيق يف إىلالذي يكون معه اللجوء 

اشرتاط تقديم التظلم : ً               ترتيبا عىل ذلك ، ب من قانون جملس الدولة /١٢عليه يف املادة 

ل بي حتقق علمها به يعد من قأنط لقبول الطلب بعد  كرشاإلدارة جهة إىل ةمبارش

 يف الشكليات التي تتجاوز قصد املرشع وحتجب املواطن عن القضاء باملخالفة اإلغراق

 )٢() من الدستور ٦٨حلكم املادة 

 ً                                      امليعاد املقرر قانونا لرفع دعوى التعويض: ً       خامسا 

 يف املنازعات امل حيدد مددم ١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم  ملا كان قانون جملس الدولة املرصي

ومن  . )٣(اإللغاء فيام يتعلق بدعوى إال إداري التي خيتص بنظرها هبيئة قضاء اإلدارية

                                                           

    .   ٥٠      العـدد   ،   م     ٢٠٠٥ / ٥ / ٥     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٤٨       لسنة    ٨١٠                             كم املحكمة اإلدارية العليا رقم    ح  ١

          مرجع سابق  ،                   البوابة القانونية   ،                                   مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا    ،   ١٥٧            رقم القاعدة 

  ،   م     ٢٠٠٨ / ٣ /  ٢٧     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٥١       لسنة     ٤٠٧٣                                        حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   ٢

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                                   مبادئ أحكـام املحكمـة اإلداريـة العليـا     ،    ١٢٤          قاعدة رقم     ،   ٥٣       دد رقم    الع

  .          مرجع سابق 

ً                                                                                            ً مدة رفع دعوى اإللغاء يف مرص ستون يوما من اليوم التايل لنرش القرار أو إعالنه أو العلم اليقيني به    ٣

                                   اوى املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية وبني                                                      أما يف اململكة العربية السعودية فيفرق بني ميعاد رفع الدع ،

  =                                                          فإذا تعلقت الدعوى بشئون اخلدمة املدنية وتم رفض ديـوان اخلدمـة   ،                       الدعاوى املتعلقة بغريها 
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قواعد لً                                                                       ثم فإن دعوى التعويض جيوز رفعها طاملا مل يسقط احلق املطالب به بالتقادم طبقا 

 )١(خيالف ذلك يف قانون جملس الدولة  وجد نصإذا إال، القانون املدين 

 ٥٤ العليا املنصوص عليها يف املادة اإلداريةوقد انتهت دائرة توحيد املبادئ باملحكمة 

 سقوط دعوى التعويض عن إىلم ١٩٧٢ لسنة ٤٧مكرر من قانون جملس الدولة رقم 

 .بميض مخسة عرش سنة  املخالفة للقانون اإلداريةالقرارات 

 املخالف اإلداري عن القرار ارةاإلدئولية جهة ستنسب م(.... نه أ تقرر يف حكم هلا إذ

 املصدر اخلامس من مصادر االلتزام املنصوص عليها يف القانون املدين وهو إىلللقانون 

 أفعاالأن تلك القرارات من قبيل الترصفات القانونية وليست :  ذلك أساس –القانون 

 من ١٧٢أن التعويض عن تلك القرارات خيرج من نطاق املادة :  مؤدى ذلك –مادية 

.... القانون املدين اخلاصة بالتقادم الثالثي بالنسبة للتعويض عن العمل غري املرشوع  

 من ذات ٣٧٥ املنصوص عليه يف املادة حكام التقادم اخلميسألعدم خضوعها كذلك 

 عاملإل ال وجه كذلك – واألجورالقانون الذي خيص احلقوق الدولية املتجددة كاملهايا 

ة املالية للميزانية واحلسابات التي تقيض بأن املاهيات التي مل يطالب  من الالئح٥٠املادة 

ن التعويض عن القرار املخالف  للحكومة ألا مكتسباهبا مدة مخس سنوات تصبح حق

وليست له بأي حال ، ً                                                         للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره املحكمة جزافا 

                                                                                                                                           

                               ففـي هـذه احلالـة يكـون ميعـاد رفـع –ً                                          ً والذي يعد وجوبيا قبل اللجوء لديوان املظامل –       للتظلم  =

      أما يف   . ً                                     ًلم أو انقضاء ستون يوما للبت يف التظلم ً                                          ًالدعوى تسعون يوما من تاريخ العلم برفض التظ

  ، ً                                                                            ًحالة صدور قرار لصالح املتظلم وعدم قيـام اإلدارة بتنفيـذه خـالل ثالثـني يومـا مـن صـدوره 

             أمـا إذا كانـت   ، ً                               ًمن انقـضاء مـدة الثالثـني يومـا األوىل   = ً                                  ًفيتحدد ميعاد رفع الدعوى بستني يوما 

ً                                                 ًنية يكون ميعاد رفع دعوى اإللغـاء سـتون يومـا مـن قـرار                                 الدعوى غري متعلقة بشئون اخلدمة املد

  .ً                                                  ًرفض التظلم أو ميض تسعني يوما دون بت اإلدارة يف التظلم 

  ،           مرجـع سـابق     ،        ١٩٦.١٩٧               القـضاء اإلداري ص  :                  خالد خليـل الظـاهر   .  د  : ً                 ًراجع يف ذلك تفصيال 

    .            مرجع سابق     ،        ١٨٣.١٨٤                               رقابة القضاء عىل قرارات اإلدارة ص  :             فهد الدغيثر   .        وأيضا د

      منـشأة   ،   م     ٢٠٧٧     طبعة     ،    ٢٤٨ ص  ،                          مسئولية اإلدارة عن ترصفاهتا   :                          عبدالعزيز عبداملنعم خليفة   .    د  ١

                  املعارف باإلسكندرية
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 األدبية كاألرضار غري املرتب أخرىارص صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديره عن

   ) .)١(واملعنوية

 من الئحة ٤ً                 فطبقا لنص املادة ، وبالنسبة لتقادم دعوى التعويض يف النظام السعودي 

 ديوان املظامل ال تسمع الدعوى اخلاصة بالتعويض أمام واإلجراءاتقواعد املرافعات 

تاريخ نشوء احلق املدعى به ما مل  بعد ميض مخس سنوات من اإلداريةومنازعات العقود 

 . حالة دون رفع الدعوى يكن ثمة عذر رشعي

 مواعيد أخرى أو لوائح أنظمة حتدد أن املواعيد السابق ذكرها فال مانع إىل وباإلضافة

 .)٢( أو دعاوى التعويض والعقوداإلداريةخاصة بالطعون يف القرارات 

                                                           

    ،     م     ١٩٨٥ /  ١٢ /  ١٥     جلـسة   ،      عليا   .     ق   ٢٩       لسنة    ٥٦٧                                        حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   ١

                   مبـادئ أحكـام املحكمـة   ،             ومـا بعـدها   ٢٩ ص  ،    ٥            رقم القاعـدة     ،  ١         رقم اجلزء     ،   ٨١          رقم املجلد 

  .          مرجع سابق   ،                   البوابة القانونية   ،                اإلدارية العليا 

     ١٧٩                                                            الدعاوى اإلدارية واألنظمة القضائية يف اململكة العربية السعودية ص  :                عيل شفيق الصالح   .    د  ٢

          مرجع سابق    ،    ٢٦١               القضاء اإلداري ص  :                  خالد خليل الظاهر   .        وأيضا د  ،           مرجع سابق   ، 
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 املبحث الثاين

لتعويض عن القرارات اإلدارية أركان مسؤولية اإلدارة يف ا

 غري املرشوعة
  

ختتص : ((، عىل أنه١٩٧٢ لسنة ٤٧ جملس الدولة رقم تنص املادة العارشة من قانون

  - :حماكم جملس الدولة دون غريها بالفصل يف املسائل اآلتية

طلبات التعويض عن القرارات املنصوص عليها يف البنود السابقة، سواء : ً     عارشا....

من املادة الثالثة عرش من نظام ) ج(كام جاء نص الفقرة  ،))ة أصلية أو تبعيةرفعت بصف

ً                                                واضحا يف اختصاص الديوان بنظر دعاوى التعويض التي  ١٤٢٨ديوان املظامل لعام 

 . يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعامل جهة اإلدارة 

 املرشوعة من توافر لتقرير مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن قراراهتا اإلدارية غريوالبد 

 ً     عيبامثالثة أركان، يتمثل الركن األول يف اخلطأ يف القرار اإلداري، وذلك بصدوره 

 . من عيوب عدم املرشوعية املنصوص عليها يف قانون جملس الدولةبعيب

ويتمثل الركن الثاين يف الرضر الذي يلحق باملرضور من جراء هذا القرار، بينام يتمثل 

 .قيام عالقة السببية بني اخلطأ والرضرالركن الثالث يف 

 

 :وعىل ذلك فإن هذا املبحث ينقسم إىل ثالثة مطالب
 

 .ركن اخلطأ : املطلب األول
 .ركن الرضر: املطلب الثاين

 .عالقة السببية بني اخلطأ والرضر : املطلب الثالث
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 املطلب األول

 ركن اخلطأ

  

 : فعل غري متعمد، ويف التنزيل وهو،، وقد أخطأضد الصواب: )١(ً               يقصد باخلطأ لغة

ن أٍ               وما كان لمؤمن ﴿: وقال تعاىل ، )٢(﴾ٌ                               ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به﴿

  .)٣(﴾ً                ً  یقتل مؤمنا إال خطأ 

العمل الضار غري املرشوع أي العمل الضار املخالف ": أما املعنى االصطالحي فهو 

 .)٤("للقانون

 

، وذلك حني  منهاعن القرارات الصادرةومن ثم، فإن اخلطأ هو مناط مسؤولية اإلدارة 

ً                                                                        يكون القرار غري مرشوع بأن يكون مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب املنصوص عليها 

 .حاب الشأن رضر وأن تقوم عالقة سببية بني اخلطأ والرضرصيف القانون، وأن حييق بأ

س مسؤولية أسا"ويف هذا الصدد، تقول املحكمة اإلدارية العليا يف العديد من أحكامها 

اإلدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غري 

                                                           

  .                           وما بعدها، دار صادر بريوت   ٦٥    ، ص  ١                         ـ لسان العرب البن منظور، ج  ١

    . ٥         اآلية رقم    من                  ـ سورة األحزاب، ٢

  .  ٩٢                            ـ سورة النساء من اآلية رقم ٣

  ،  ١             أمحد املراغـي، ج  /                                                           عبدالرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، حتديث املستشار  .      ـ د٤

                  م، النقابـة العامـة     ٢٠٠٧ /  هــ    ١٤٢٨   ، ط   ٦٥٥        تـزام، ص                                  نظرية االلتزام بوجـه عـام، مـصادر االل

  .        للمحامني 
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مرشوع، وأن حييق بأصحاب الشأن رضر، وأن تقوم عالقة سببية بني اخلطأ 

 .)١( "...والرضر

 املستقر عليه أن مناط أنومن حيث ( ه  أن إىل أحكامهحد أكام ذهب ديوان املظامل يف 

بأن ،  التي تصدرها هو وجود خطأ يف جانبها اإلدارية عن القرارات دارةاإل ةمسؤولي

 غري مرشوع ملشوبته بأي عيب يناله من العيوب التي تشوب اإلدارييكون القرار 

 للنظام وأن يلحق صاحب الشأن رضر وأن تقوم عالقة ً  ا وجتعله خمالفاإلداريالقرار 

 )٢() السببية املبارشة بني اخلطأ والرضر 

 التي تربر للقضاء اإلداري أن يقيضىل أن العيوب التي تشوب القرار اإلداري و ع

عيب الشكل، وعدم االختصاص، وعيب خمالفة القانون : بإلغائه والتعويض عنه، وهي

 .وعيب االنحراف بالسلطة، وعيب السبب ، )٣(واللوائح

ً                                                تعترب دائام سببا إللغاء القرار اإلداري، إال أهنا الوإن كانت ً                            تؤدي حتام إىل قيام مسؤولية ً

 ).٤ (اإلدارة بالتعويض

                                                           

  ،     ٢٠٠١ / ١ /  ٢٧           عليـا، جلـسة  . ق  ٤٤       ، لـسنة     ٤٣٨١                                          ـ حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ١

   ول             ق، اجلـزء األ  ٤٧       لسنة  "            الدائرة األوىل "                                              جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية العليا 

  .                  ، طبعة جملس الدولة    ٢٨٣    ص  ٠  ٢٠               ، حتى آخر مارس    ٢٠٠          من أكتوبر 

                مـشار إليـه يف جملـة   ،              حكم غري منـشور   ،      هـ     ١٤٠٩       لعام  ٣  /    ت      /   ٧١                      حكم ديوان املظامل رقم -  ٢

    .   ٢٣٠    ص   ٥٦      العدد   ،       هـ      ١٤٣٣     شوال   ،                  السنة الرابعة عرش   ،       العدل 

             ئح أو اخلطـأ يف                     خمالفة القـوانني واللـوا  (        وعبارة   ،                                         يعرب عن عيبي املحل والسبب بمخالفة القانون     .   ٣

                                   وجه خمالفة القانون الذي يتعلـق بـاألثر   )      األول   (                   تتضمن وجهني لإللغاء   ،   )                      تطبيقيها أو تأويلها  

                                                اخلطأ يف تطبيق القوانني أو تأويلهـا ويتمثـل يف اخلطـأ يف  )      الثاين   (                             القانوين للقرار وهو عيب املحل 

                                       وأدت إىل اخلطأ يف تطبيق القانون أو تأويله                                                       احلالة الواقعية أو القانونية التي قامت قبل اصدر القرار 

  .              وهو عيب السبب 

    ،     ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤  ط     ،    ١٠٣    و    ١٠٢                    وجيز القرار اإلداري ص  :            زكي النجار   .                    راجع يف ذلك تفصيال  د

      ط أوىل     ،    ٢١٠-     ٢٠٨                                        السيد خليل هيكل القـانون اإلداري الـسعودي ص  .        وأيضا د  .           بدون نارش  

  .                     لكة العربية السعودية    املم  ،        الرياض   ،             دار الزهراء     ،     ٢٠٠٩

  .             ، مرجع سابق،     ٢٠٠٤    ، ط    ١٣٢                                                عبدالعليم عبداملجيد مرشف، القرار اإلداري املستمر، ص   .      ـ د٤
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ً                         ال يؤديان حتام إىل تقرير )٢(صوعيب عدم االختصا ، )١(فبالنسبة لعيب الشكل

ً                                                                           مسؤولية اإلدارة واحلكم عليها بالتعويض، ما مل يكن العيب مؤثرا يف موضوع القرار، 

ربرة له، رغم خمالفة الشكل أو ً                         مضمونه حمموال عىل أسبابه امل ً                       فإذا كان القرار سليام يف

 .االختصاص، فال يكون ثمة جمال للقضاء بالتعويض 

عيوب عدم االختصاص (  أن أحكامها العليا يف أحد اإلداريةوقد قضت املحكمة 

 استعامل وإساءةوالشكل وخمالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقيها و تأويلها 

 ؛ ذلك أنه ال تالزم اإلداريةركن اخلطأ يف جانب اجلهة  حتقق ذاتهالسلطة ال يعني يف حد 

ما قد ،  وحتقق ركن اخلطأ املوجب للتعويض اإلداريبني ثبوت عدم مرشوعية القرار 

 عدم إىل من عيب يتعلق بعدم االختصاص أو بالشكل فيؤدي اإلدارييشوب القرار 

ً                  ذا العيب مؤثرا يف  للتعويض ما مل يكن هأساساً                             مرشوعيته ال يصلح حتام وبالرضورة 

ً                                        فإذا كان القرار سليام يف مضمونه حمموال عىل ، موضوع القرار   فال يكون ثمة أسبابهً

 أنه كان سيصدر باعتبار،  غري املرشوع اإلداريوجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار 

 )٣() قد راعت قواعد االختصاص والشكل اإلداريةً                             حتام وبذات املضمون لو أن اجلهة 

بالنسبة لديوان املظامل فيأخذ بذات التوجه الذي يأخذ به القضاء املرصي من حيث  أما

ً                                                    اجلوهرية والثانوية بعد أن كان متوجسا يف البداية من واإلجراءات األشكالالتفرقة بني 

                                                           

ً                                  ً                                        ً يكون يف حالة خمالفة القرار شكال معينًا تطلبه القانون، وشكل القرار ال يقـل أمهيـة  ،             ـ عيب الشكل١

ًفراد واإلدارة يف وقت واحـد، ضـامنا                                                  عن عنارص القرار األخرى، ألن القانون قد قرره ملصلحة األ ٍ                              ً ٍ

  .                                                                            حلرية األفراد وحقوقهم التي قررها القانون، كام يؤدي إىل نوع من الدقة يف جمال العمل 

                                                       فيكـون يف حالـة صـدور القـرار مـن جهـة مل يمنحهـا القـانون هـذا  ،                       ـ أما عيب عدم االختصاص٢

       سـلطة   تـه        ولـه وظيف                                                  االختصاص، ألن قواعد االختصاص حتدد مدى اختصاص كـل موظـف خت

  .                      إصدار القرارات اإلدارية

  ،  ة                                                           جعفر، والية املظامل يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف اململكـة العربيـة الـسعودي         نس قاسم أ    حممد   /  د  :       انظر

  .                                            ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع   ٩٦   و  ٩٥  ص 

  ،     م     ٢٠٠١ / ٧ / ١     جلسة   ،   ا    علي  .     ق   ٤٢       لسنة     ٦٠٧٢                                      حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم     .   ٣

  ،                   البوابـة القانونيـة    ،                                    مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا    ،    ٢٣٣٦    ،     ٢٣٣٥   ص   ٢٧٤          قاعدة رقم 

          مرجع سابق
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وأما بخصوص ( فقد قىض ديوان املظامل يف حكم له ، تقرير التعويض عىل عيب الشكل 

ً                                  ان من املستقر عليه فقها وقضاء عىل  فإنه ملا كىموضوع الدعو  كان إذا عيب الشكل أنً

ً                                                    أن تعيد تصحيح القرار وفقا للشكل املطلوب نظاما فال اإلداريةً                   ثانويا يمكن للجهة  ً

 )١()حيكم بالتعويض  

 فيتحقق إذا كان سبب إصدار القرار غري مرشوع من )٢( السببأما عيب عدم صحة

ً                                                ، ويعترب ما يصدر عن املوظف عمال ماديا معدوم األثر الناحية الواقعية أو القانونية ً

ً                                                                        قانونا، ويفقد القرار صفته اإلدارية، ومن ثم ترتتب مسؤولية املوظف الذي أصدر 

  .)٣(القرار بالتعويض من ماله اخلاص

ً                                              ، فإن املخالفة املتعمدة متثل خطأ شخصيا موجبا )٤(أما بالنسبة لعيب خمالفة القانون ًِ ً

ً                                                             صة يف حالة عدم تنفيذ األحكام القضائية، وقد قضت املحكمة اإلدارية للتعويض، خا
                                                           

                                املؤيـد مـن الـدائرة الثالثـة يف حمكمـة   ،      هــ     ١٤٣١         لعام  ٨  /   ا   /   د     /    ١٣٢                    حكم ديوان املظامل رقم   ١

   )          غري منشور   (      هـ     ١٤٣٢     لعام   )  ٣  /       ا س    /   ٣٩٤ (          باحلكم رقم   ،                          االستئناف اإلدارية بالرياض 

                                                                                          ـ السبب هو احلالة القانونية أو الواقعية التي تدفع إىل إصدار القرار، وجيب أن يكـون هـذا الـسبب ٢

ًمرشوعا أي مطابقا للقانون، وبمعنى آخر أن يقوم القرار عـىل سـبب صـحيح، أو باعـث سـليم،  ً                                                                              ً ً

      احلالـة  "                                     القرار تتطلب سالمة الوقـائع والقـانون                                            وهذا السبب الباعث هو مناسبة القرار، ومناسبة

  .                     الواقعية أو القانونية

        ، مكتبـة     ٢٠٠٩               الطبعـة الثانيـة   ،    ٣٩٩                                       مصطفى كامل وصفي، مصنفة النظم اإلسـالمية، ص  / د  :     انظر

  .              وهبة، القاهرة 

   ث،                                                املوسوعة الشاملة يف القضاء اإلداري، الكتاب الثالـ :                   حممد ماهر أبو العينني  /  د     ن  م           ـ بترصف م٣

    .                      نقابة املحاميني بالقاهرة    ،     ٢٠٠٧     طبعة   ،    ٢٥٧-   ٢٥٦  ص 

                                                                                       ـ عيب خمالفة القانون، هو عيب يتعلق بمحل القرار اإلداري، وحمل القرار اإلداري هو موضوعه أو ٤

ًاألثر الذي يرتتب عليه حاال ومبارشة، وهذا األثر هو إنـشاء حالـة قانونيـة معينـة أو تعـديلها أو  ً                                                                                    ً ً

                                         املخالفة املبارشة للقاعدة القانونيـة، اخلطـأ يف   :                       الفة القانون يف ثالث صور                    إلغائها، ويظهر عيب خم

  .                                                      تفسري القاعدة القانونية، اخلطأ يف تطبيق القاعدة القانونية

      ، دار     ١٩٧٦    ، ط    ٢١٦                                      سـليامن الطـاموي، دروس يف القـضاء اإلداري، ص   .  د  :                 راجع يف تفصيل ذلك

      ومـا    ٢٠٩                            القانون اإلداري الـسعودي، ط  :      هيكل          السيد خليل  .  د      وأيضا   ،   .                     الفكر العريب، القاهرة

  .                      ، دار الزهراء، الرياض     ٢٠٠٩                   بعدها، الطبعة األوىل 
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ً                                                                            العليا أن امتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم من أحكام القضاء اإلداري يعترب خطأ جسيام  ً

 .ً                مستوجبا للتعويض

 التي األرضار عن اإلدارية اجلهة ةمسؤوليمناط توافر ( أن حيث ذهبت املحكمة إىل 

اخلطأ والرضر وعالقة السببية  : أركانري املرشوعة يقوم عىل ثالث  غاقراراهتحتدثها 

 التقصريية يف حق اجلهة ةاملسؤولي عليه انعقاد تب الثالثة يرتاألركانتوافر .... بينهام 

تلتزم هذه اجلهة بالتعويض اجلابر لتلك :  أثر ذلك – مصدرة هذا القرار املعيب اإلدارية

 اإلداريةحالة امتناع اجلهة   يفاإلدارية ةاملسؤولي حتقق – التي حاقت باملرضور األرضار

 ١)عن تنفيذ حكم قضائي هنائي 

وحيث أن املدعي يطلب تعويضه عن ( ... نه أوقد ذهب ديوان املظامل يف حكم له إىل 

بسبب عدم ... الرضر الذي حلق به نتيجة سجنه مدة عرشة أيام من قبل إدارة اجلوازات 

ومن خالل النصوص النظامية يتبني عدم جواز إبقاء املتهم .   ..محله رخصة إقامة

 ساعة إال وفق آلية معتربة وحمددة إذا رأى املحقق احلاجة إىل أربعة وعرشينأكثر من 

إبقائه وحيث خالفت اجلهة املدعى عليها هذه النصوص وقامت بإيقاف املدعي دون أن 

ات اجلزائية وحبس للحرية دون مربر  تقوم بتمديد إيقافه مما يعد خمالفة لنظام اإلجراء

 )٢() ريال  مخسة آالفمما تنتهي معه الدائرة إىل تعويضه عن ذلك بـ ... 

ً                                  ، فإذا استهدف املوظف أغراضا بعيدة )٣(أما بالنسبة لعيب الغاية أو االنحراف بالسلطة

 حالنفع لبعض األفراد عىل حساب الصعن الصالح العام، كاالنتقام والتشفي أو حتقيق 
                                                           

    ،     ٢٠٠٨ / ٢ /  ٢٠     جلسة   ،      عليا   .     ق   ٤٨       لسنة      ١١٨٨٢                                     حكم احلكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   .   ١

  .             ية مرجع سابق                البوابة القانون  ،                                   مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية العليا     ،   ٩٥          قاعدة رقم     ،   ٥٣      العدد 

     جلـسة   ،      هــ     ١٤٣٠       لعام  ٦  /     ا س     /    ١٧٧                             املحكمة االستئنافية يف احلكم رقم   ،                 حكم ديوان املظامل   ٢

                     جمموعة األحكـام واملبـادئ   ،      هـ     ١٤٢٩       ق لعام     /  ٧    /    ١٨٣             يف القضية رقم   ،      هـ     ١٤٣٠ / ٢ /  ١٤

  .                            بوابة ديوان املظامل االلكرتونية   ،         اإلدارية 

                                                         السلطة هو استخدام املوظف صالحياته القانونيـة لتحقيـق أهـداف                          ـ عيب االنحراف يف استخدام٣

                                                                             غري األهداف التي من أجلها أسندت إليه تلك الصالحيات، وواضح أن هذا التعريف قارص عـىل 

  .                    حالة االنحراف باإلجراء

         ، اإلصـدار     ٢٠٠٨   ، ط   ٨٢٤                                                    عيل خطار شطناوي، موسوعة القـضاء اإلداري، اجلـزء الثـاين، ص   .  د . أ

  .                               الثقافة للنرش والتوزيع، األردن           الثاين، دار
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هداف، حني يسعى إىل حتقيق ً                                                العام، أو كان العيب ناجتا عن خمالفة قاعدة ختصيص األ

ُ                                                                 العام ولكن لتحقيق أهداف غري الذي أرادها املرشع، ويطلق عىل هذه احلالة  حالصال

 ) . باإلجراءاالنحراف(

داري، وتلتزم إلويمثل ذلك العيب يف هذه احلالة ركن اخلطأ الذي يشوب القرار ا

 .دارة بتعويض األرضار املرتتبة عىل ذلك اإل

اجلهة املدعى عليها قد قامت بنزع كامل ملكية عقار  ( أنديوان املظامل قرر لويف حكم 

مما ، وكان املنزوع من تلك العقارات أكثر من حاجة الشارع لتوسعته ، مورث املدعي 

ملواطنني الذين طلبوا  املتبقية من عقارات ااألجزاء إعادة إىلأدي بالبلدية فيام بعد 

يف حني مل توافق عىل .....  متبقية وليست زوائد تنظيمية أجزاء واعتربهتا إليهم إعادهتا

 أنبعد ،  من العقار املتبقي اجلزء إعادةطلب مورث املدعني وطلب الورثة من بعده يف 

) السلطة  مما يصم ترصفها هذا باالنحراف ب ... إليهم إعادته إىله يف البداية هكانت متج

)١(

                                                           

      ١٤٠٦       ق لعـام   /     ١٤٧٢    /  ٨           القضية رقم   ،      هـ     ١٤٠٨       لعام  ٣  /   ت     /    ١٤٧                    حكم ديوان املظامل رقم   ١

  .    م     ١٩٩٨     هـ     ١٤١٩             دراسة مقارنة   ،                               رقابة القضاء عىل قرارات اإلدارة   ،             فهد الدغيثر   :      ذكره   ،    هـ 
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 املطلب الثاين

 ركن الرضر

  

ال يكفي لتحقق مسؤولية اإلدارة أن يقع خطأ، بل البد أن ينجم عن ذلك اخلطأ رضر 

ً                                                         تتوافر فيه رشوط معينة، سواء كان ذلك الرضر ماديا أم أدبيا  ً. 

 .)١()إخالل بحق أو مصلحة للمرضور(والرضر بصفة عامة هو 

 أوولية ئ، وبدونه ال توجد مساإلدارية قيام املسؤولية ُ                        ويعد الرضر العنرص األساس يف

ً                وجودا وعدما امتعويض، فالرضر مناط كل منهام يدور معه ً)٢(. 

 :وحتى يؤدي الرضر إىل قيام املسؤولية اإلدارية فإنه يتعني أن يتوافر فيه الرشوط اآلتية

  

 ً                     ًجيب أن يكون الرضر مبارشا  : ً    ًأوال

ارشة خلطأ جهة اإلدارة، فإذا كان الرضر غري مبارش فال بمعنى أن يكون الرضر نتيجة مب

  .)٣(تعويض

 للخطأ، بحيث مل يكن يف استطاعة املرضور يةً                                    ويكون الرضر مبارشا إذا كان نتيجة طبيع

 .)٤(أن يتوقاه ببذل جهد معقول، وهو وحده الذي حيتفظ بعالقة السببية بينه وبني اخلطأ

ٍ                                     حدوث الرضر ببذل جهد معقول إال أنه مل ىوقعىل أنه إذا كان بوسع صاحب الشأن ت

من البداية إال يفعل، فال جيوز له املطالبة بتعويض عن رضر كان باستطاعته أن يتوقاه 

  .نه مل يفعلأ

 

 
                                                           

  ،  ١              أمحد املراغي، ج   /                      املدين، حتديث وتنقيح م                                       عبدالرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون  .      ـ د١

  .            ، مرجع سابق    ٨٢٧  ص   )              مصادر االلتزام (                       نظرية االلتزام بوجه عام 

  .         مرجع سابق  ،      ١٣٨    ص  :             عبدالعليم مرشف  .    د٢

    .         مرجع سابق    ،      ٣٧٧      ص  :          عبداهللا حنفي  .    د٣

  .      ع سابق     ، مرج   ٧٧٩    ، ص  ١                             الوسيط يف رشح القانون املدين، ج :                  عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د٤



       

  ١٨٩
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  .ً                 ًأن يكون الرضر حمققا  : ً     ًثانيا

ً                                                                   يشرتط يف الرضر الواجب التعويض عنه أن يكون حمقق الوقوع سواء وقع فعال أم 

ً                                                             ستقبل ولكنه حمتم الوقوع، ومن أمثلة الرضر املحقق وإن كان مستقبال ً              سيقع حتام يف امل

ٍ                                                                       أن يصاب طفل من عمل إداري غري مرشوع بعاهة حتول بينه وبني القدرة عىل ممارسة  ٌ ُ

مهنته يف املستقبل، حيث إن تلك اإلصابة من املؤكد أن متنعه من العمل والكسب، 

ٍ                                    عالوة عىل ما تسببه من آالم نفسية تكون ٍ                             حمال للتعويض عنها كرضر معنويً ً)١(.  

ُ                                                                             أما الرضر املحتمل الوقوع، وهو ما مل يقع وال يعرف ما إذا كان سيقع يف املستقبل أم ال 

ً                                 حد األشخاص خلال يف منزل جاره، فهذا  أفال تعويض عنه، ومثال ذلك، أن حيدث

ُ                                                       اخللل رضر حمقق يسأل عنه، أما احتامل هتدم املنزل فهو رضر غري حم ُ               قق ال يسأل عنه ٌ

 .ً                     اجلار إال إذا وقع فعال 

حيث قضت يف ، وقد رفضت املحكمة اإلدارية العليا التعويض عن الرضر االحتاميل 

ومن حيث أنه رغم ثبوت اخلطأ يف جانب اجلهة اإلدارية غري ( ... أحد أحكامها  أنه  

ً                لغاء جمردا بسبب أن إلغاء قرار جملس اجلامعة بعدم ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس  إ

ليس من شأنه أن يقطع بأن هذا القرار ، عدم توافر احليدة يف أحد أعضاء اللجنة العلمية 

إذ أن اإللغاء املجرد للقرار املطعون فيه ال يعني يف حد ، قد أحدث رضرا حمققا باملدعي 

ما كان عليه وإنام يعني إعادة احلال اىل ، ذاته ترقية املدعي إىل الوظيفة التي يطالب هبا 

ً                                                                     قبل صدور هذا القرار لتستعيد اجلهة اإلدارية سلطتها يف إصدار القرار وفقا 

وبيان ما إذا ، لإلجراءات القانونية السليمة للكشف عن حقيقة املركز القانوين للمدعي 

أما قبل ذلك فإنه ال وجه للقول بتحقق عنرص الرضر ، ً                           كان مستحقا للرتقية من عدمه 

 ٢)ية اإلدارية املوجب للمسئول
                                                           

                  ، دار املعـارف بمـرص،     ١٩٧٢                الطبعة الثانيـة،     ١٢٤٠                                  سعاد الرشقاوي، املسؤولية اإلدارية، ص   .      ـ د١

                                                                        عبدالعزيز عبداملنعم خليفه، دعوى التعويض اإلداري يف الفقه وقـضاء جملـس الدولـة،   . ً       ًوأيضا د

  .                         ، منشأة املعارف باإلسكندرية    ٢٠٠٩   ، ط   ١٣٧  ص 

  ،     م     ٢٠٠١ / ٦ /  ١٧     جلـسة   ،      عليـا   .     ق   ٤٠       لسنة    ٧٠٠            الطعن رقم                              حكم املحكمة اإلدارية العليا يف  ٢

     مـن  ٣ ج   ،  ٤٦      الـسنة   ،             املكتب الفني   ،                                                         جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا 

                طبعة جملس الدولة    ،     ٢١٨١  ص    ٢٥٦         مبدأ رقم   ،   م     ٢٠٠١               إىل أخر سبتمرب     ٢٠٠١      يونيو 
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        حـد سـكان  أ                        طلـب املـدعي التعـويض بـصفته   (                                وقد قىض ديوان املظامل يف حكم له أن 

                                            عدم حتقق الرضر وارتباط حدوثه بإقامة املكثفات –ً                              ًاملوقع بغض النظر عن كونه مالكا 

                                                           جمرد التعميد بتسليم املوقع ال يشكل يف ذاته السبب املنتج  للرضر –                 يف املوقع وتشغيلها 

  .   )١ ( )               لك رفض الدعوى      ثر ذ أ  –

                                          نه ال تعويض عن الـرضر االحـتاميل فمجـرد صـدور قـرار  أ                    وواضح من خالل احلكم 

                                فـالتعويض مـرتبط بحـدوث الـرضر الفعـيل   ،        لتعويض  لً                         ًبتسليم املوقع ال يكون مربرا 

  .      املحقق 

ًأما تفويت الفرصة فيجوز التعويض عنها، ذلك أن الفرصة وإن كانت أمرا حمـتمال إال  ً                                                                         ً ً

                                                                  ويتها أمر حمقق، ويراعى يف تقدير التعويض مدى احتامل الكسب الذي ضاع عـىل      أن تف

    . )٢ (                            املرضور بسبب تفويت الفرصة عليه

       إقـالع                                                             مثلة تفويت الفرصة، عىل سبيل املثال،  تـسبب اإلدارة بخطئهـا يف تـأخري     ومن أ

   طـل        أو تع ،ً                                        ً والذي كان ذاهبا عىل متنها لعقـد صـفقة مهمـة                       طائرة تقل أحد املستثمرين

ــا  ــذ مم ــان                 ســيارة التالمي ــضور االمتح ــن ح ــم ع ــوهبم                             أدى إىل ختلفه                   ممــا أدى إىل رس

  .   إلخ   ...      للغياب

  

 ً                 ًأن يكون الرضر خاصا  : ً     ًثالثا

ًيقصد بالرضر اخلاص، ذلك الرضر الذي يصيب شخـصا معينـا أو أشخاصـا معينـني  ً ًُ                                                               ً ً ًُ

   ).٣   (                   بذواهتم عىل وجه اخلصوص

ً                        ًدود مـن األفـراد ال يكـون حمـال ً                                    ًوعىل ذلك فإن الـرضر الـذي يـصيب عـددا غـري حمـ

  .                                                          للتعويض، ألنه يعترب من األعباء العامة التي جيب عىل اجلميع حتملها 
                                                           

     هـ     ١٤٣٠ / ٦ /  ٢٢     جلسة   ،      هـ     ١٤٣٠       لعام  ٨  /     ا س     /    ٥٦٢                               حكم ديوان املظامل يف االستئناف رقم   ١

      بوابـة   ،                              جمموعـة األحكـام واملبـادئ اإلداريـة   ،      هـ     ١٤٢٩       ق لعام     /  ٢    /     ٦٥٠٧             يف القضية رقم   ، 

                      ديوان املظامل االلكرتونية

    ١٢                                                                       حممد ماهر أبو العينني، املوسـوعة الـشاملة يف القـضاء اإلداري، الكتـاب الثالـث، ص   /  د .     ـ م٢

  .          مرجع سابق 

  .            ، مرجع سابق    ١٤٠                        القرار اإلداري املستمر، ص   :              عبدالعليم مرشف  .      ـ د٣
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ًوقد اعرتض بعض الفقه ـ بحق ـ عىل رضورة أن يكون الرضر خاصا حتى يعترب ركنـا  ً                                                                   ً ً

ً، فيستوي يف الـرضر أن يكـون خاصـا أو عامـا، بـل إن عموميـة                   يف املسؤولية اإلدارية ً                                                   ً ً

ً                                                           ًة عدد املترضرين تعد دليال عىل جـسامة اخلطـأ النـاتج عـن اسـتهتار جهـة          الرضر بكثر

      . )١ (                                                                اإلدارة، األمر الذي يوجب التشدد يف مسؤولية اإلدارة وليس التساهل فيها

  . )٢ (ً                                                                      ًوال تثار فكرة الرضر اخلاص إال إذا كان األمر متعلقا بمسؤولية اإلدارة دون خطأ 

           يه القانون    حيمٍ                   ٍ أن يقع الرضر عىل مركز  : ً     ًرابعا

ُ                                                      ُل الرضر بحق أو مركز قانوين يـسبغ عليـه القـانون محايتـه، وقـد                  بمعنى أنه جيب أن خي

ً                                                                      ًيكون الرضر إخالال ال بحق قانوين، لكن بمصلحة مالية حيميها القـانون، فـإذا كانـت 

            هنـا غـري جـديرة  إ                                                     تلك املصلحة املالية غري مرشوعة فال تعويض عن املساس هبا، حيث 

  .   ية               باحلامية القانون

                                                                    فإذا صدر قرار ضبطي بإغالق حمل للدعارة، فـإذا ثبـت أن هـذا القـرار غـري مـرشوع 

ً                                                                  ًبصدوره من غري خمتص أصال، فإن الرضر الذي ترتب عليه ال تعويض عنه، ألن احلـق 

    . )٣ (                الذي حلقه غري مرشوع

  . )٤ (                                                      لعشيقة عن موت عشيقها كام قىض بذلك قضاء جملس الدولة الفرنيس         وال تعويض 

                                                           

                                                                               وهيب عياد سالمة، املنازعات اإلدارية ومسؤولية اإلدارة عـن أعامهلـا املاديـة، دراسـة حتليليـة   .      ـ د١

                                            ، جملة هيئة قضايا الدولة، العدد الرابـع الـسنة    ١٢٦                                   مقارنة الجتاهات القضاء يف فرنسا ومرص ص 

                                                      حممد ماهر أبو العينني، املوسوعة الشاملة يف القـضاء اإلداري،   /  د .   ، م    ١٩٨٩           بر ـ ديسمرب       أكتو  ٢٣

  .            ، مرجع سابق،   ٣٣٠                 الكتاب الثالث، ص 

                                                                            ـ تتحقق املسؤولية دون خطأ عندما حيدث رضر من جراء ترصف إداري ولكـن بـدون أن يـشوب ٢

                    ، فأساس التعويض هنا                                                         هذا الترصف خطأ، أي أن الرضر قد حدث رغم مرشوعية العمل اإلداري

ًقواعد العدالة التي تقيض أال تتحمل فئة قليلة رضرا استثائيا يف سبيل اجلامعة، بل جيـب تعويـضها  ً                                                                                   ً ً

  .            بطريقة عادلة

    .         مرجع سابق  ،      ٣٤٣                  قضاء التعويض، ص     :           عبداهللا حنفي  .    د

              داملنعم خليفه،             عبدالعزيز عب .                ، مرجع سابق، و د   ٢٤٠                                  سعاد الرشقاوي، املسؤولية اإلدارية، ص   .      ـ د٣

   .                          ، منشأة املعارف باإلسكندرية     ٢٠٠٧   ، ط   ٢١٦                                     مسؤولية اإلدارة عن ترصفاهتا القانونية ص 

  =        ٩٧ p- ٣-    ١٩٢٨ .Vchétons -    ١٩٢٨-Mai-  ١١.C.E    ـ ٤
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 ً                                ً أن يكون الرضر قابال للتقدير باملال :ً     ًخامسا

   يب  ص                                                                جيب أن يكون من املمكن تقدير التعويض بامل، وهذا الرشط متحقق يف كل ما يـ

                                                                 الشخص يف جسمه أو ماله أو حـق مـن احلقـوق التـي تـدخل يف تقـويم ثروتـه أو يف 

   .  )١ (            مصلحة مالية 

                   ويض العيني غري جـائز       ن التع إ      ، حيث ً                                         ًوالتعويض يف القانون اإلداري ال يكون إال نقديا

                         أن يكـون الـرضر النـاتج عـن       يتعـني                                       عىل خالف املعمول به يف القانون املدين، ومن ثم

ًالقرار اإلداري غري املرشوع مقدرا نقدا أو قابال للتقدير بالنقود ً ً                                                         ً ً ً) ٢( .    

                                                                وينقسم الرضر املوجب للمـسؤولية التقـصريية إىل رضر مـادي وآخـر أديب، والـرضر 

    أمـا                                               س بمصلحة أو حق مايل للشخص املرضور، كـام سـبق القـول،                املادي يقتيض املسا

                                                                  الرضر األديب أو املعنوي فال يمس مصلحة مالية للمرضور، وذلك مثل الـرضر الـذي 

    . )٣ (ُ                                              ُيصيب العاطفة أو الشعور أو يمس املعتقدات الدينية

ً                                                                    ًوالتقدير النقدي للرضر وإن كان سهال بالنـسبة للـرضر املـادي، إال أن األمـر صـعب 

  .ُ                                                                ُبالنسبة للرضر األديب، حيث ال يمكن أن يقدر املساس باملشاعر والعواطف بامل

ُ                                                                 ُلكن يذهب أغلب الفقه إىل جواز التعويض عن الـرضر األديب، فـال يقـصد بتعـويض 

ُالرضر حموه هنائيا وإزالة أثره من الوجود، فالرضر األديب ال يمحى وال يزال بتعـويض  ُ ً                                                                       ُ ُ ً

ً                                      ًكون بديال عـام أصـاب املـرضور مـن أرضار أدبيـة،                              مادي، ولكن يراد بالتعويض أن ي

ُ                                                                     ُفاخلسارة ال تزول ولكن يقوم إىل جانبها كسب يعوض عنها، وعىل هذا يمكن تعويض 

          ح لـه املـال                                                        الرضر األديب، فمن أصيب يف عاطفته وشعوره إذا حصل عىل تعـويض فـت

      ويض يف                                                                   أبواب املواساة، أما تقدير مبلغ التعويض فليس بأشـد مـشقة مـن تقـدير التعـ

                                                                                                                                           

    ،  )                                      ديوان املظامل يف اململكـة العربيـة الـسعودية   (                    اهر، القضاء اإلداري، ظ            خالد خليل ال  /            أشار إليه د  = 

   .        الرياض   ،                        مكتبة القانون واالقتصاد   ،   م     ٢٠٠٩  /      هـ     ١٤٣٠   وىل          الطبعة اال  ،      ٣٢٥  ص 

       ، مرجـع    ٧٢٦             اجلـزء األول، ص                           الوسـيط يف رشح القـانون املـدين،     :                   عبـدالرزاق الـسنهوري  .      ـ د١

    .      سابق،

  ،     ٢٠٠٧   ، ط   ٢١٨                                      مـسؤولية اإلدارة عـن تـرصفاهتا القانونيـة، ص   :                         عبدالعزيز عبداملنعم خليفه  .      ـ د٢

  .      ندرية                   منشأة املعارف باإلسك

  .            ، مرجع سابق    ٧٣٨-   ٧٣٧    ص  ١                           الوسيط يف رشح القانون املدين، ج  :                   عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د٣
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ًبعض أنواع الرضر املادي، وما عىل القايض إال ان يقدر مبلغا يكفي عوضا عن الـرضر  ً ُ                                                                      ً ً ُ

  . )١ (                   يف التقدير وال إرسافّ             ّ األديب، دون غلو

             يؤكـد أحقيـة  ،                                                    وعىل ذلك فإن التعويض عن الرضر األديب ما هـو إال تعـويض رمـزي

  و         حاسيـسه أ                       سـاء إىل شـعوره وعاطفتـه وأ                               الشخص املرضور يف رفع دعواه ضـد مـن أ

ً                                                                 ًسمعته، وليس مقابال للمساس باملشاعر واألحاسـيس والـسمعة التـي حيـول سـموها 

  .ٍ                    ٍ ورفعتها دون وزهنا بامل

                      الـرضر باعتبـاره ركنـا مـن       ( ...                                             وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا يف أحد أحكامهـا 

       ادي هـو         والـرضر املـ  ، ً                                                             ًأركان املسئولية التقصريية إما أن يكون أدبيا وإما أن يكون ماديا 

                                                                اإلخالل بمصلحة للمرضور ذات قيمة ماليه برشط أن يكون اإلخالل هبـذه املـصلحة 

                                                              أما الرضر األديب فهو الذي يصيب مصلحة غري مالية للمرضور بأن يعيبـه يف   ، ً       ًمتحققا 

                                  التعويض عن الرضر األديب أمر مكرر بـنص      ....                                  شعوره أو عاطفته أو كرامته أو رشفه 

  )٢ (     ... )        القانون 

           طلـب احلكـم   إىل                   املدعي هيدف من دعـواه   (      أن       أحكامه                    ىض ديوان املظامل يف احد      وقد ق

                      التي حلقت بـه مـن جـراء      األرضار                    ماليني ريال وذلك عن      ثامنية                   ملوكله بتعويض بمبلغ 

                                                               الرشيعة راعت اجلانب الذي يصيب اإلنسان يف سمعته أو يناله رضر معنوي    ...     سجنه 

           وبناء عليـه     ...                               الرضر األديب يمكن تعويضه باملال      عىل أن    ...                   ن مل يناله رضر مادي  إ و  ، 

        عاده عـن   إب                                               للمدعي بمبلغ ستون  ألف ريال نتيجة حبس حريته و ا                  تقدر الدائرة تعويض

  )٣ (   )                            ريال عن كل يوم قضاه بالسجن      ومخسامئة     ألف                   جتارته وأهله بمقدار 

 

                                                           

          مرجع سابق    ،    ٧٤٠-   ٧٣٩    ، ص  ١   ج  ،                          الوسيط يف رشح القانون املدين   :                   عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د١

  ،     م    ٩٨٨ ١ / ٥ /  ١٥     جلسة   ،      عليا   .     ق   ٢٨     لسنة     ،    ٨٩٩                                        حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   ٢

  ،                   البوابـة القانونيـة   ،                             أحكام املحكمـة اإلداريـة العليـا     ،     ١٥٣٨ ص    ،    ٢٤٦          قاعدة رقم     ،   ٣٣      العدد 

          مرجع سابق

       ق لعـام   /  ١    /    ٨١٤         يف القـضية   ،      هــ     ١٤٢٩       لعـام  ٦  /   ت     /    ٢٥٩                        حكم هيئة التدقيق حتـت رقـم   ٣

             االلكرتونية                  بوابة ديوان املظامل  ،             وما بعدها     ٢٨٠٠                       جمموعة األحكام اإلدارية ص   ،      هـ     ١٤٢٣



       

  ١٩٤
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 املطلب الثالث

 عالقة السببية

                                     هناك خطأ من جانبها، وأن يكون هنـاك رضر                                     ال يكفي لقيام مسؤولية اإلدارة أن يكون 

ُ                                                                ُأصاب صاحب الشأن، بل يشرتط باإلضافة إىل ذلـك تـوافر ركـن ثالـث، هـو عالقـة 

  .                      السببية بني اخلطأ والرضر 

                                                                   بمعنى أن يكون خطأ اإلدارة هو السبب املبارش يف وقوع الرضر، ويقـع عـىل املـرضور 

                          يف قرارهـا غـري املـرشوع والـرضر                                            عبء إثبات عالقة السببية بني خطأ اإلدارة املتمثـل

    . )١ (                          الذي حلق به بسبب هذا القرار

     تقوم   ،       مدين    ١٦٣ً         ًطبقا حلكم   (    نه  أ           حد أحكامها  أ                                وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا يف 

                                                              التقصريية عىل أركان ثالثة  اخلطأ والرضر وعالقـة الـسببية بـني خطـأ جهـة  ة       املسؤولي

  ،          اإلدارة  ة                             كن من هذه األركان انتفـت مـسؤولي               فإذا انتفى أي ر  ،                  اإلدارة وذلك الرضر 

  .٢  )                                       وال يكون ثمة جمال للحكم عليها بالتعويض  

ًمن املسلم به فقها وقـضاء     (   نه أ                            وقد قىض ديوان املظامل يف حكم له  ً                       ً          تتـوافر   أن      نـه جيـب  أً

           عنه الرضر                                  الب بالتعويض عنه وبني الفعل الناشئ                               عالقة السببية املبارشة بني الرضر املط

                                  أما إذا مل يكن عمل اإلدارة هو الـسبب   ،                                  جيب أن يكون الرضر نتيجة للفعل نفسه    أي   ، 

                                         ففي هذه احلالة تنتفي رابطة السببية بـني عمـل   ،                               املبارش للرضر املطلوب التعويض عنه 

 ٣   )                                      اإلدارة وبني الرضر وال تسأل عنه جهة اإلدارة

                                                           

    ٧٤٢             مرجع سابق، ص   ،                       القرار اإلداري املستمر  :              عبدالعليم مرشف  .      ـ د١

     مبدأ   ،     م     ٢٠٠٧ / ٢ /  ١٠       جلسة  ’     عليا   .     ق   ٤٨       لسنة     ٦٢٥٣                                  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن   ٢

         مرج سابق  ،                                               البوابة القانونية ألحكام املحكمة اإلدارية العليا   ،              وما بعدها     ٣٤١   ص  ٤٨    رقم 

         يف القـضية   ،       هـ      ١٤٢٨ /  ١٢ /  ٢٠     جلسة   ،      هـ     ١٤٢٨       لعام  ٨  /   ت     /    ٣٦٢                   م هيئة التدقيق رقم   حك  ٣

  ،             وما بعـدها     ٢٤٥٩                              جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ص  ،      هـ     ١٤٢٦       ق لعام  / ١    /     ٣١٣١    رقم 

  .                            بوابة ديوان املظامل االلكرتونية 



       

  ١٩٥
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 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

                  بة يف نـسبة الـرضر إىل ٍ                                                     ٍومن املعلوم أن الرضر قد ينتج بخطأ واحد، وهنا ال توجد صعو

          حـداث الـرضر                            لصعوبة بمكـان إذا تـداخلت يف إ                              هذا السبب، ولكن األمر يكون من ا

                      يتحمـل املـسؤولية أن يـتم                                                  جمموعة من األخطاء، ويلزم يف مثل هذه احلالة لتحديد من 

  .              هو حمدث الرضر                      حتديد أي من تلك األخطاء

الذي حيدث ) املنتج ( ملألوف ووفقا لنظرية السبب املنتج ال يعول إال عىل السبب ا

وال يعتد بالسبب العارض ، فهو الذي يعتد به يف قيام املسئولية اإلدارية ، الرضر عادة 

١الذي ال حيدث الرضر عادة إن كان قد أحدثه بصورة عارضة

                                                           

  ،                    وقــضاء جملــس الدولــة                            دعــوى التعــويض اإلداري يف الفقــه  :                          عبــدالعزيز عبــداملنعم خليفــة   .    د  ١

                        مسئولية الدولـة عـن أعامهلـا   :                     حممد عبدالواحد اجلمييل   . ً       ًوايضا د  ،           مرجع سابق     ،        ١٥٣.١٥٤ ص

         القاهرة  .                    دار النهضة العربية   ،   م     ١٩٩٦   /    ١٩٩٥  ط   ،             وما بعدها    ٥٠٦ ص  ،              غري التعاقدية 



       

  ١٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
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 املبحث الثالث

 .التعويض كجزاء مرتتب عىل مسؤولية اإلدارة

 

                    انب اإلدارة املتمثل يف                     ن توافر عنرص اخلطأ يف ج  بأ                           ققت أركان املسؤولية اإلدارية      إذا حت  

                                   وحتققت عالقة السببية بني اخلطأ والرضر  ،                           إلداري غري املرشوع، وتوافر الرضر        القرار ا

ًبرشوطهام، التزمت اإلدارة بتعويض هذا الرضر، سواء كان رضرا ماديـا أو أدبيـا ً ً                                                                  ً ً      كـام   ، ً

  .          سبق القول 

                                  ن أتعرض لطبيعة التعويض يف املسؤولية     عني أ                           التعويض كجزاء للمسؤولية، يت        ولدراسة 

  :                                                      اإلدارية، ثم لتقدير التعويض، وذلك يف مطلبني، عىل النحو اآليت

 

 .داريةطبيعة التعويض يف املسؤولية اإل: لاملطلب األو

 .تقدير التعويض يف املسؤولية اإلدارية: املطلب الثاين

 

  



       

  ١٩٧
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 املطلب األول

 يةطبيعة التعويض يف املسؤولية اإلدار

                           يقدر التعويض بالنقد عىل أنـه    : (                            من القانون املدين املرصي عىل أن ٢ /   ١٧١          تنص املادة 

ًجيوز للقايض تبعا للظروف وبناء عىل طلب املرضور أن يأمر بإعادة احلال إىل ما كانـت  ً                                                                        ً ً

                                                                عليه، أو أن حيكم بأداء أمـر معـني متـصل بالعمـل غـري املـرشوع وذلـك عـىل سـبيل 

   ).       التعويض

       ن يكـون                             التعويض يف جمال القـانون املـدين أ                   ن القاعدة العامة يف         النص أ      من هذا      ويتبني 

ًنقديا، أو أن يكون عينيا حسب األ ً                              ً ُ                                         ُوال، فيمكن يف جمال املسؤولية التقصريية يف بعض  حً

                                                                          الفروض أن جيرب القايض املدين عىل التنفيذ العيني، لكونه أخل بالتزام قانوين مفروض 

                                                 لغري دون وجه حق، كأن يأمر بإعادة احلال إىل ما كانت                          عىل الكافة وهو عدم اإلرضار با

ًل غري املرشوع يعترب تعويضا وجربا للرضر م ع                             عليه أو أداء أمر معني متصل بال ً                                ً ً" ) ١( .  

ً                                                                     ًإال أن األمر خمتلف يف املسؤولية اإلدارية، حيث يكـون التعـويض نقـديا، وال يتـصور 

ًالتعويض العيني، ألنه يمتنع عىل القايض أن يصدر أمر ُ                                               ً              أو االمتناع   يشء              ا لإلدارة بعمل ُ

                                          إلدارة هبذا اخلصوص، وإال كان يف ذلك إخالل بمبدأ                  ، أو يوجه نواهي ل  يشء  ل      عن عم

             ، ومن ثم فـإن  )٢ (ُ                                                        ُالفصل بني السلطات، والذي ال جييز للقايض أن يوجه أوامر لإلدارة

                                                           

  .            ، مرجع سابق   ٢٩ ٨                                         الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء األول، ص  :                  عبدالرزاق السنهوري  .      ـ د١

                                    ملحـاكم القـضاء اإلداري بمختلـف درجاهتـا     ١٩٩٥       لسنة    ١٢٥                            ـ اعرتف املرشع الفرنيس بالقانون   ٢

                                                                                    بسلطة توجيه أوامر لإلدارة، كام اعرتف هلا بإمكانية احلكم بقرارات هتديدية لضامن تنفيذ األحكام 

                     الـسابقة عـىل التعاقـد                                                           الصادرة منها، كام اعرتف للقايض اإلداري عن طريق الـدعوى املـستعجلة

ً                                                                                    ًبسلطة إصدار أوامر إىل اجلهات اإلدارية، بناء عىل طلب صاحب الشأن باحرتام القواعد القانونيـة 

                                                                                    املتعلقة باإلعالن عن إجراءات العقود التي تربمها وحتقق املساواة واملنافسة العادلة بني املرشـحني 

ًللتعاقد معها، وأجرى املرشع الفرنيس إصالحا قـضائيا  ً                                             ً               ، مـؤداه تفعيـل     ٢٠٠٠ / ٦ /  ٣٠  : ً      ًهامـا يفً

  =                                                                          وتوسيع سلطات القايض اإلداري املستعجل الختاذ ما يلزم حلاميـة احلريـات األساسـية واختـاذ 
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     نـوع  ً                                                                  ًالتعويض الذي يتقرر عىل جهة اإلدارة أداؤه ال يكون إال نقدا بغـض النظـر عـن

  . )١ (ً       ًو أدبياً                 ً سواء كان ماديا أ    الرضر

ُ                                                                        ُوقد تلجأ اإلدارة إىل التعويض العيني إذا رأت أن ذلـك حيقـق املـصلحة العامـة، كـأن 

                                                                    تغتصب اإلدارة قطعة أرض مملوكة ألحد األفراد، ثم يقوم هذا الشخص برفع دعـوى 

          ، فـإن ذلـك                                                                تعويض ضد اإلدارة، فتقوم اإلدارة من تلقاء نفسها برد قطعة األرض إليه

ُيعد تعويضا عينيا يغني عن التعويض النقدي  ً ً ّ                                        ُ ً ً ّ.  

                                                                        وقد يقرتح القايض عىل اإلدارة أن تقوم بالتعويض العيني بإعـادة احلـال إىل مـا كانـت 

                                                                           عليه، إذا رأى القايض أن التعويض العيني أفضل للمرضور، فإذا ما وافقت اإلدارة عىل 

ُ                               ُدارة أن تلتزم هبذا احلكـم، وال يعـد                                        ذلك فإن القايض يستطيع احلكم به، وجيب عىل اإل

                                     ، كام هو املستقر يف النظـام القـانوين املـرصي       لإلدارة                              ذلك من قبيل إصدار أوامر ملزمة 

  . )٢ (       حتى اآلن

 

       

                                                                                                                                           

                                              ً                                 اإلجراءات التحفظية التي تتطلب أال متهل اإلدارة حينًا من الوقت لتنفيـذها، وذلـك كلـه عـىل  =

  .                                  خاللف املستقر يف النظام القانوين املرصي 

  ،    ١٢١-   ١٢٠                                          سلطة القايض اإلداري يف توجيه أوامر لإلدارة، ص   :           محدي عيل عمر  .  د  :  ك         راجع يف ذل

   .                                م، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٧ /  هـ    ١٤٢٧  ط 

                       سعاد الرشقاوي، املـسؤولية   . ً                    ً، مرجع سابق، وأيضا د   ٢٩٨                قضاء التعويض، ص   :           عبداهللا حنفي .   ـ د  ١

  .           ، مرجع سابق   ٢٦٠           اإلدارية، ص 

  ،    ٣٨١                                                  املوسوعة الشاملة يف القضاء اإلداري، الكتـاب الثالـث، ص   :           أبو العينني         حممد ماهر   /  د .   ـ م  ٢

ً                   ً، مرجـع سـابق، وأيـضا    ٢٦١                   املـسؤولية اإلداريـة ص   :             سعاد الرشقاوي  . ً                   ًمرجع سابق، وأيضا، د

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة    ٣٦٠                        قضاء اإللغاء والتعويض، ص 
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 املطلب الثاين

 تقدير التعويض يف املسؤولية اإلدارية

َيق   : (                                  من القانون املدين اجلديد، عىل ما يأيت   ١٧٠          تنص املادة  ُ   َ             مدى التعـويض         ر القايض ِّ  ِّدُ

ً               ً، مراعيـا يف ذلـك    ٢٢٢   و   ٢٢١ً                  ًطبقـا ألحكـام املـادتني    ور                     عن الرضر الذي حلق باملرض

      ...).ُ              ُالظروف املالبسة 

              و بنص القانون ً                             ًمل يكن التعويض مقدرا يف العقد أ    إذا    : (            مدين عىل أنه   ٢٢١          تنص املادة    و

ِفالقايض هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما حلق بالدائن من خـسارة ومـا
ُ                                                             ِ
          فاتـه مـن ُ

                                                                         كسب برشط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعـدم الوفـاء بـااللتزام أو للتـأخري يف الوفـاء 

     ..).  به

      ....)ً                           ًيشمل التعويض الرضر األديب أيضا   : (            مدين عىل أنه   ٢٢٢             كام تنص املادة 

  ٍ                                                                     ٍ ويتبني من هذه النصوص أن التعويض مقياسه الرضر املبارش، فالتعويض يف أية صورة

َّكان يقد ُ        َّ ًار الرضر املبارش الذي أحدثه اخلطأ، سواء كان هذا الرضر ماديا       ر بمقدُ ً                                                       ً ً          ًأو أدبيا، ً

ًمتوقعا أو غري متوقع، حاال أو مستقبال، ما دام حمققا  ً ً ً                                               ً ً ً ً.   

  

  

  :                                      والرضر املبارش يشتمل عىل عنرصين جوهريني، مها 

  .                 ـ ما فاته من كسب  ٢               .              ِ                      ِـ ما حلق املرضور من خسارة ١

    . )١ (                            مها اللذان يقومهام القايض باملال              وهذان العنرصان 

ً                                                                       ًوال خيتلف األمر يف القانون اإلداري عن هذه القواعد كثريا، فإن مل يوجـد اتفـاق عـىل 
                          ن تقدير التعويض خيضع لسلطة  إ                                            قدر التعويض، ومل يوجد نص قانوين يف هذا الشأن، ف

  .      القايض 

                                                           

  .            ، مرجع سابق    ٨٣٣    ص  ١              قانون املدين، ج               الوسيط يف رشح ال  :                    عبدالرزاق السنهوري   .    ـ د  ١
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               رضور بـسبب العمـل                                                 ويشمل التعويض الرضر املادي والرضر األديب الذي أصاب املـ

ِعويض يكون كامال بحيث يشمل ما حلـق  تً                                       ًغري املرشوع، طبقا للقواعد العامة، كام أن ال ً                               ِ ً

                                                                 باملرضور من خسارة وما فاته من كسب، بحيـث ال يتحمـل املـرضور بأيـة نـسبة مـن 

  .   )١ ( )                                                                الرضر ما دام مل يثبت أنه هو السبب يف وقوع اخلطأ أو أنه ساهم يف إحداثه

                                                        ن حيكم بام مل يطلبه املدعي، أو بأكثر ممـا طلبـه، بحجـة أن املـرضور    أ         جيوز للقايض   وال 

ّليس عىل دراية كافية باملبادئ القانونية أو أنه ضعيف أمام اإلدارة، ألن ذلك يعد ُ                                                                         ّ ً       ً جتاوزا ُ

  .                     من القايض حلدود صالحياته

  ن                                                                         لكن للقايض بطبيعة احلال أن حيكم للمدعي بأقل مما طلبه أو يرفض دعواه، إذا مل يكـ

ً                                               ًل املرضور نفسه جزءا من التعويض إذا كان قد اشرتك يف ِّ  ِّمُ                        ُللتعويض سند قانوين، أو حي

ً                            ًالواقع عليه انطالقا من قاعدة ً                           ًعليه أن يتحمل جزءا من الرضر                    إحداث الرضر، أو كان 

  .   )٢ ( )                                     املساواة بني املواطنني أمام األعباء العامة

                               لتعويض عن مقدار الرضر، فإذا كـان                                         كام أن عىل القايض أن يتحرى يف حكمه أال يزيد ا

                                                                  املرضور قد حصل عىل فائدة من ترصف اإلدارة رغم عدم مرشوعيته، فإن عىل القايض 

  .ً                                                            ًأن خيصم من قدر التعويض قدرا يتناسب مع الفائدة التي حصل عليها 

                                                                      وإذا كان الرضر قد وقع نتيجة خطأ مشرتك بني اإلدارة واملرضور، فإن عىل القـايض أن 

  .                                              مقدار التعويض ما يتناسب مع مسامهة املرضور يف وقوعه       خيصم من 

ٍ                                                              ٍوال جيوز للمرضور احلصول عىل أكرت من تعويض عن رضر واحـد، ولـذا ففـي حالـة 

ً                        ًمـرضور أن ينـال سـوى تعويـضا                     وظـف واإلدارة ال جيـوز لل                  اجلمع بـني مـسؤولية امل

  . )٣ ( اً    ً واحد

                                                           

                          عبدالعزيز عبداملنعم خليفـه،   .               ، مرجع سابق، د   ٢٥١                    املسؤولية اإلدارية، ص   :             سعاد الرشقاوي  .    ـ د  ١

  .            ، مرجع سابق    ٢٤١-   ٢٤٠                                      مسؤولية اإلدارة عن ترصفاهتا القانونية، ص 

  .         مرجع سابق    ،    ٤٠٢                 قضاء التعويض،  ص   :           عبداهللا حنفي  .    ـ د  ٢

                                                                     م اجلمع بني مسؤولية املوظف ومسؤولية اإلدارة إىل متكني املرضور مـن مـسائلة املـدين          ـ هيدف نظا  ٣

ًاألكثر اقتدارا عىل دفع التعويض، وهذا املدين هو عمال  اإلدارة، وال جيوز أن يمكن املرضور مـن  ً                                                                                 ً ً

  =                                                                           احلصول عىل التعويض الكامل مرتني يف حالة ما إذا تـم رفـع دعـويني أمـام جهتـني قـضائيتني 
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                   اخلطـأ، اشـتد الـرضر أو                                                   والعربة يف تقدير التعويض بيوم صدور احلكم، وليس بوقوع 

ً، حتى ال يضار املدعي من تأخري الفصل يف الدعوى مع تغـري قيمـة النقـود غالبـا ّ   ّخف ُ                                                                   ً ُ

                                                                     باالنخفاض نتيجة ارتفاع نسبة التضخم يف الفرتة ما بني وقوع الرضر وصـدور احلكـم 

  .                                      يف الدعوى، وهذا يتامشى مع قواعد العدالة 

                           أخري الفـصل يف الـدعاوى مـع تغـري  تـ   : (                                   ولذلك قضت املحكمـة اإلداريـة العليـا أن 

ً                                                                     ًاألوضاع االقتصادية ال جيب أن يكون سبيال إلنقاص قيمة التعويض الكاملـة اجلـابرة 

  . )١ ( )    للرضر

               هو سعر النقد َّ                                                              َّأما إذا كان الرضر مل يتغري منذ وقوعه إىل يوم صدور احلكم، والذي تغري

                        واء ارتفع هذا السعر منذ ُ                                                    ُالذي يقدر به التعويض، فالعربة بالسعر يوم صدور احلكم، س

      تقـدير                                                               وقوع الرضر أو انخفض، ويملك القايض سـلطة تقديريـة فـيام يتعلـق بكيفيـة 

ً                                                                           ًالتعويض، فله أن حيكم بأدائه دفعة واحدة، أو عىل دفعات متفرقـة أو أن يكـون عبـارة 

  . )٢ (                  عن مرتب مدى احلياة 

                                                                                                                                           

                                                                               تلفتني، ومن ثم فإن مواجهة مبدأ جواز اجلمع بني املسؤوليات يوجد مبدأ آخر هو عدم جـواز  خم =

  .                 اجلمع بني التعويضات

                                                                     حممد ماهر أبو العينني، املوسوعة الشاملة يف القـضاء اإلداري، الكتـاب الثالـث،   .  د . م  :           راجع يف ذلك

   .             ، مرجع سابق    ٢٣٩  ص 

           عليـا، جلـسة   .  ق  ٤٧       ، لـسنة     ٧٩٤١  ،     ٧٨٥٣         عنـني رقمـي                                   ـ حكم املحكمـة اإلدار يـة العليـا يف الط  ١

       ، اجلـزء  )            الـدائرة األوىل (                                                ، جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمـة اإلداريـة العليـا     ٢٠٠٦ /  ١٢ /  ٢٣

                  طبعة جملس الدولـة    ٢٥٢    ص   ٣١           مبدأ رقم     ٢٠٠٧                ، حتى آخر إبريل     ٢٠٠٦                  األول من أول أكتوبر

.  

ُ                                            ُة، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كليـة احلقـوق، جامعـة                    تنفيذ األحكام اإلداري  :                حسني عبد الواحد  .    ـ د  ٢

                          الوسـيط يف رشح القـانون املـدين،   :                    عبدالرزاق السنهوري   . ً          ً، وأيضا، د   ٥٩٢    ، ص     ١٩٨٤        القاهرة 

  .            ، مرجع سابق    ٨٢٧    ، ص  ١ ج
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 املبحث الرابع

               يف الفقه اإلسالمي                                      التعويض عن القرارات اإلدارية غري املرشوعة 

  

                                                                    عرف الفقه اإلسالمي فكرة القرار اإلداري، كام عـرف العيـوب التـي تـصيب القـرار 

  .                                                                    اإلداري والتي تشكل ركن اخلطأ يف املسؤولية عن القرارات اإلدارية غري املرشوعة 

   .                                                              كام عرف الفقه اإلسالمي والية التعويض عن القرارات اإلدارية غري املرشوعة

 

  :                         ثالثة مطالب عىل الوجه اآليت              وسأتناول ذلك يف

  .                                      تقرير الفقه اإلسالمي لفكرة القرار اإلداري :           املطلب األول 

  .                                 عيوب القرار اإلداري يف الفقه اإلسالمي  :            املطلب الثاين

ــث ــب الثال ــه   :             املطل ــرشوع يف الفق ــري امل ــرار اإلداري غ ــن الق ــويض ع                                           التع

  .      اإلسالمي
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 املطلب األول

 لقرار اإلداريتقرير الفقه اإلسالمي لفكرة ا

  

                                                                           عرف الفقه اإلسالمي فكرة القرار اإلداري كنظام له أسسه لدى الفقهاء األوائل وإن مل 

                                                                       يرد التعبري عنه بذات املسمى املعارص، ألن الفقهاء مل يكونوا يتعرضـون للموضـوعات 

    . )١ (                                                 عىل استقالل بل كانوا يعاجلوهنا بصورة متداخلة مع بعضها

  )           مـر التقليـد   و أ أ (  ،  )         صك التعيـني (                   القرار اإلداري مسمى         سالمي عىل               ويطلق الفقه اإل

              قــرارات يف عــرصنا   الً                                                ًفــإن الــصكوك املعروفــة ســابقا يف الدولــة اإلســالمية تــرادف 

  . )٢ (    احلارض

ًوقد أورد اإلمام املـاوردي يف كتابـه املـسمى بقـوانني الـوزارة فـصال خاصـا بالتقليـد  ً                                                                      ً ً

  :                                والعزل، حيث ذكر أن التقليد نوعان

  .                                                       لتقرير، وهو فيام يستأنف إنشاء قواعده ويبتدئ تقرير رسومه  ا  ا      تقليد  )     األول (

                      متهدت قواعده، وهـو مـشرتك                                    لتدبري، وهو النظر فيام استقرت رسومه و         تقليد ا )     الثاين (

    . )٣ (                                                                 بني الوزير وبني الناظر فيه، لكن خيتص الوزير باملراعاة والناظر باملبارشة

                                                           

                                                                  أصول القضاء اإلداري يف الفقه اإلسالمي، بحث منشور يف جملة البحـوث الفقهيـة   :           داود الباز  .    ـ د  ١

    ط     ٢١٤٥                                                              كلية الرشيعة والقانون بدمنهور، العدد السادس عرش، اجلـزء الثالـث، ص             والقانونية ل

٢٠٠١    .  

  ،   ٥٣-  ٥٢                                      األصــول اإلســالمية للقــانون اإلداري املعــارص، ص   :                  حممــد صــالح عبدالبــديع  .    ـــ د  ٢

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ١٩٩٩ ط

    هــ،    ٤٥٠                دادي املـاوردي، ت                                     أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البـرصي البغـ  :                ـ قوانني الوزارة  ٣

                 ، الطبعـة الثالثـة    ١١٠-   ١٠٩                  حممـد سـليامن داود، ص   .                      فؤاد عبد املنعم أمحـد، د  .              حتقيق وتعليق د

   .                                م، مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية     ١٩٩١    هـ،     ١٤١١
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     لـه  ،ً                         ً سواء كان وزيـرا أو غـري ذلـك ،                الدولة اإلسالمية                         وبذلك نستنتج أن ويل األمر يف

                                                  املـوظفني أو عـزهلم، وال شـك أن التعيـني أو العـزل إنـام يكـون   )     تعيني (           سلطة تقليد 

                          حداث أثر معـني بإنـشاء مركـز                             فصاح فيها عن إرادة اإلدارة يف إ                     بقرارات إدارية يتم اإل

                            ئم وذلك يف حالة قرارات العزل   قا                                         جديد يف حالة قرارات التعيني، أو إلغاء مركز       قانوين 

  .           من الوظيفة 

                                                                          كام ذكر اإلمام أيب يعىل يف األحكام السلطانية فكرة القرار اإلداري الذي يصدر بتعيـني 

  :                     القضاة، حيث ذكر ما ييل

                             ومـع الغيبـة باملراسـلة واملكاتبـة    ، "     اللفظ "                                    والية القضاء تنعقد مع احلضور باملشافهة  (

   قـد   :                  الـرصيح أربعـة ألفـاظ فٌ            ٌرصيح وكنايـة،   :        ية رضبان                          واأللفاظ التي تنعقد هبا الوال

                                                                      قلدتك، ووليتك، واستخلفتك، واستنبتك، فإذا وجد أحد هذه األلفـاظ انعقـدت بـه 

                                                                              والية القضاء وغريها من الواليات وال حيتاج معها إىل قرينة، وأما الكناية، فقد قيل إهنا 

              وجعلـت إليـك،                                        قد اعتمدت عليـك، وعولـت عليـك، ورددت إليـك،  :           سبعة ألفاظ

                                                                  وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك، فإن اقرتن هبا قرينـة صـارت يف حكـم 

    . )١ ( )                                               فانظر فيام وكلته إليك، واحكم فيام اعتمدت فيه عليك   : (               الرصيح، نحو قوله

ُ                                                                    ُوبذلك يكون اإلمام أبو يعيل قد تعرض يف حديثه عـن واليـة القـضاء ملـا يـسمى اآلن 

                 ا عن اجتاه اإلدارة                                   لذي يصدر يف عبارات مكتوبة تكشف بذاهت                      بالقرار اإلداري الرصيح ا

ً                                                                ًر قانوين معني كام تعرض أيضا للقرار الضمني وهو الذي عرب عنه بالكناية            إىل إحداث أث

    . )٢ (            جهة اإلدارةُ                                            ُوهو القرار الذي يستفاد من ترصف معني أقدمت عليه

ًكام ذكر أيضا أن القرار الرصيح قد يكون مكتوبا كام يكون ً                                                  ً   .ً       ً شفويا ً

                                                           

                   هــ، تعليـق حممـد حامـد    ٤٥٨                                                       ـ األحكام السلطانية، أليب يعيل حممد بن احلسني الفراء احلنـبيل، ت   ١

ً                                                               ً، طبعة دار الوطن بالرياض، اململكة العربية السعودية، وأيضا احلكام   ٦٥           ن تاريخ، ص           الفقي، بدو

             ، دار الكتـاب    ١٣٦                                                              السلطانية للاموردي، تعليق وحتقيق خالـد عبـداللطيف الـسبع العلمـي، ص 

  .                  العريب، بريوت لبنان 

         رس الـذهبي      ، النـ    ٢٠٠١   ، ط   ٨٧٣                          املبسوط يف القانون اإلداري، ص  :                صالح الدين فوزي   .  د  :       ـ انظر  ٢

  .                             للطباعة بالقاهرة، بدون دار نرش



       

  ٢٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -   املرشوعةمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلدارية غري

ً                                                                         ًومن خالل ما سبق يمكن أن نقرر أن القرار اإلداري كان معروفا يف الدولة اإلسـالمية 

   .ً                                                                     ًمن ناحية املوضوع وإن مل يكن معروفا بالصورة الشكلية التي هو عليها اليوم 

  

  

 املطلب الثاين

 لقرار اإلداري يف الفقه اإلسالميعيوب ا

  :                       صيب القرار اإلداري يف اآليت                            اإلداري احلديث العيوب التي ت          حدد القضاء

  .                 ـ عيب عدم االختصاص ٢                                              .                                 ـ عيب الشكل  ١

    . )١ (           ـ عيب السبب ٤                   .                                           ـ عيب املحل أو خمالفة القانون ٣

  .                                ـ عيب الغاية أو االنحراف بالسلطة  ٥

                      هتذيب الفروق، العيـوب                                                    وقد ذكر اإلمامان القرايف يف الفروق، حممد بن عيل املالكي يف

                                                                     التي تؤدي إىل إلغاء القرار اإلداري عند احلـديث عـن مـا ينفـذ مـن تـرصفات الـوالة 

  .ُ            ُينفذ من ذلك                والقضاة وما ال

                   فهـو مـا انتفـى فيـه  ضُ                          ُوأما ما ال ينفذ من ذلك وينق (                             فقد ذكر اإلمام املالكي يف هتذيبه 

                          الالزمة لصحة القـرار التـي ُ                ُ يقصد بذلك الرشوط "  ..                         واحد من هذه اخلمس املذكورة 

ُحتدث عنها حتت عنوان ما ينفذ من ترصفات الوالة والقضاة وال ينق ُ                                                       ُ              فلذا انقـسم  ) " ضُ

  :            إىل مخسة أقسام

ُ                            ُويقـصد بـه عـىل مـا يبـدو عيـب عـدم  (                            ما مل تتناوله الواليـة باألصـالة    :            القسم األول

   :            ، وهو نوعان )       االختصاص
                                                           

       يـشرتط يف  "  :         عـىل أن     ١٩٧٢       لـسنة   ٤٧                                                ـ تنص املادة العارشة من قانون جملس الدولة املرصي رقم   ١

ً                                                                                ًطلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية، أن يكـون مرجـع الطعـن عـدم االختـصاص أو عيبـا يف 

    ،  "                                              يف تطبيقها أو تأويلها أو إساءة اسـتعامل الـسلطة                                         الشكل أو خمالفة القوانني أواللوائح أو اخلطأ

  .     هـ     ١٤٢٨                                        من املادة الثالثة عرش من نظام ديوان املظامل   )  ب (                  وهو ذات نص الفقرة 
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ً                                          ًالفة فام دوهنا إىل الوصية يكون معزوال عنها إذا          يل والية اخلُ   ُ ن وَ    َ كل م     )....          النوع األول (  

                                                                     أجراه يف واليته وذلك كل ما ليس هو بأحسن وليس فيه بذل اجلهـد ممـا خـرج قاعـدة 

  ً                                                                          ًالوالية املذكورة وصار واحدا من األربعة الساقطة التي هي املفسدة الراجحة واملصلحة

    ) .                                         املرجوحة واملساوية وما ال مصلحة فيه وال مفسدة

            و العامل أو  أُ                                                       ُبذلك يشري إىل عيب عدم االختصاص البسيط الذي يكون فيه الوايل     وهو 

ً                                                              ًرئيس املصلحة أهال للترصف عىل وجه العموم، لكن يتـرصف بـام ال حيقـق املـصلحة 

                                                                        العامة عىل وجه الكامل، ألن الوالية تتناول جلب املصلحة اخلالصة أو الراجحـة ودرء 

  .                         املفسدة اخلالصة أو الراجحة 

 

                                                       القضاء مـن القـايض بغـري علمـه، فإنـه ال تتناولـه الواليـة ألن صـحة    ):          نوع الثاين  ال (

ًالترصف إنام يستفاد من عقد الوالية، وعقـد الواليـة إنـام يتنـاول منـصبا معينـا فكـان  ً ُ                                                                        ً ً ُ

ُمعزوال عام عداه ال ينفذ فيه حكمه ً                             ُ ً (....      ) ١( .    

        موظـف غـري   ه   فيـ                                                  وهو بذلك يتحدث عن عيب عدم االختصاص اجلسيم الذي يتـوىل 

ًخمتص إصدار القرار اإلداري وهو ما يسمى قانونا بغصب السلطة ُ                                                      ً ُ.  

 

    . )٢ (                                      ما تتناوله الوالية ولكن حكم بمستند باطل  )            القسم الثاين (  

    ) .    املحل (ُ                                        ُويقصد بذلك عىل ما يبدو عيب خمالفة القانون 

  )                                  ينقص لفساد املدرك ال لعدم الوالية فيه   : (                              وقد ذكر اإلمام القرايف حكمه بأنه

 

ِما حكم به عىل خالف الـسبب،   )             القسم الثالث (
ُ                        ِ
     ، ثـم  )                   يقـصد بـذلك عيـب الـسبب (ُ

                                  ن مل يقتـل أو بـالبيع عـىل مـن مل يبـع أو َ                     َ  قىض القايض بالقتل عىل م    فإذا "  :           وضحه بقوله

                                                           

                                                                               هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية، حاشية عىل متن الفروق للقرايف، لإلمام   :       ـ انظر١

  .                     مل الكتب، بريوت، لبنان     ، عا  ٧٩    ، ص  ٤                    عيل بن حسني املالكي، ج 

  .            ، مرجع سابق   ٨٠                                     ـ هتذيب الفروق لإلمام حممد عيل املالكي، ص   ٢
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ًالطالق عىل من مل يطلق أو الدين عىل من مل يستدن كان قضاء عـىل خـالف األسـباب،  ُ                                                                  ً ُ

  . )١ ( "   ...                       فإذا أطلع عليه وجب نقضه

  .ُ                                                 ُوهو ما يطلق عليه الرقابة عىل الوجود املادي للوقائع 
  

    )٢ (ٌ                                                       ٌما تتناولة الوالية وصادق فيه احلجة والسبب غري أنه متهم فيه   ):             القسم الرابع (

  .ُ                                         ُويقصد بذلك عيب الغاية أو االنحراف بالسلطة 

ٍ صـادرا هبـدف االنتقـام مـن أحـد األشـخاص أو حمابـاة  رُ                       ُويقصد بالتهمة كون القـرا
ً                                          ٍ
ً

  .ً                                       ًألحدهم بعيدا عن حتقيق املصلحة العامة لألمة 
  
                                                       ما اجتمـع فيـه أنـه تناولتـه الواليـة وصـادف فيـه احلجـة والـدليل     ) :            القسم اخلامس (

    . )٣ (                                                         والسبب، وانتفت التهمة فيه، غري أنه اختلف فيه من جهة احلجة

      اجتمع                              ، بدليل أنه ذكر أن القرار قد  )                   عيب الشكل واإلجراءات (                    ويبدو أنه يقصد بذلك 

   رشط  (          ، والـدليل                 ، وصـادف فيـه احلجـة )          رشط االختـصاص (                       فيه أنه تناولته الواليـة 

                             لتهمة ورشط الغاية، فلم يبق إال             وانتفت فيه ا  )         رشط السبب (              ، وصادف السبب  )    املحل

               عيب بعيـب الـشكل  م                  و اإلجراءات أي أنه    أ                                   ن يكون القرار ال يتوافر فيه رشط الشكل أ

  .          واإلجراءات 

                                     األقسام اخلمسة املذكورة هي ضابط ما ينقص  "   :                 يف يف هناية حديثه أن                وذكر اإلمام القرا

                                                                  ء القايض وما خرج عن هذه اخلمسة ال ينقص وهو ما اجتمع فيه تناول الوالية       من قضا

      الـشكل  "                                                                له والدليل والسبب واحلجة وانتفت فيه التهمة ووقع عىل األوضاع الرشعية 

  . "         واإلجراءات

           فهـو معيـب  )٤ (ً                             ًن ما يكون خمالفـا لألوضـاع الـرشعية                            وبمفهوم املخالفة يمكن القول أ

  .                 بالشكل واإلجراءات 

                                                           

  .            ، مرجع سابق   ٨١                                        ـ هتذيب الفروق لإلمام حممد بن عيل املالكي، ص   ١

  .            ، مرجع سابق   ٨٣                                          ـ هتذيب الفروق لإلمام حممد بن عيل املالكي، ص ٢

  .            ، مرجع سابق   ٨٤  ص                                         ـ هتذيب الفروق لإلمام حممد بن عيل املالكي، ٣

  .            ، مرجع سابق  ٩   ١١٧                       الفروق لإلمام القرايف، ص   ـ   ٤

  .            ، مرجع سابق    ٤٠١-   ٤٠٠                       مصنفة النظم اإلسالمية، ص   :                مصطفى كامل وصفي   .  د  : ً     ًوأيضا
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                        اإلسـالمية يف إصـدار قراراهتـا                                                 ومن اجلدير بالذكر أن خمالفة اجلهة اإلداريـة يف الدولـة 

                             تلك القرارات منعدمـه ال يرتتـب ٍ                                          ٍلنص قطعي الداللة والثبوت، يرتتب عليه أن تكون

  .                   عليها أي أثر قانوين 

                                                ظني، كام لو كـان قطعـي الداللـة ظنـي الثبـوت، أو ظنـي ٍ            ٍ  املخالفة لنص            أما إذا كانت

                         ، فيجوز للجهة اإلدارية أن  )١ (ً                                                 ًالداللة قطعي الثبوت، أو كان ظني الداللة والثبوت معا

ً                                                                       ًتصدر قراراهتا وفقا ألي رأي من اآلراء االجتهادية التي تستخلص من النص برشط أن 

                                      ص قطعي أو قاعدة كليـة أو إمجـاع، وإال فـإن                                  يكون ذلك غري خمالف لقاعدة عامة أو ن

    . )٢ (ً                                          ًيكون مشوبا بالبطالن وال يرتب آثاره القانونية                              القرار الصادر عن اجلهة اإلدارية 

                                                           

ً                                                                      ًهو اللفظ الذي الحيتمل إال معنى واحدا، ويكون ذلك املعنـى يف الغالـب حمـل اتفـاق،   :         ـ القطعي  ١

ًن تكون عىل مستوى ثبوته بأن يكون دليال متواترا، كـام هـو احلـال يف                         وقطعية الداللة ال ختلو من أ ً                                                          ً ً

ًالقرآن الكريم ويف السنة املتواترة، أو تكون عىل مستوى داللته بأن ال حيتمل إال معنى واحدا فقط،  ً                                                                                      ً ً

                                                                                  كام هو احلال يف ألفاظ القرآن الكريم ونصوص السنة املطهرة، وربام كانت قطعية الدليل عـىل كـال 

                                                                         ني الثبويت والداليل كام هو احلال يف بعض النصوص الواردة يف القـرآن الكـريم ويف الـسنن       املستوي

  .        املتواترة

  .ً                                                                          ًيراد به اللفظ الذي يغلب عىل الظن فهم معنى منه مع جتويز فهم معنى آخر منه أيضا  :       والظني

               ، الطبعـة األوىل،       ٢٧٣،٣٦                  قطـب مـصطفى سـانو، ص   .                           معجم مصطلحات أصـول الفقـه، د  :     انظر

  .                                                       ، دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا     ٢٠٠٠ /   ٤٢٠ ١

                     قطعي الثبـوت والداللـة،   : ٌ                                                              ٌوقد ورد يف كشف األرسار لإلمام البزدوي أن األدلة السمعية أنواع أربعة

                                                                                 كالنصوص املتواترة، وقطعي الثبوت ظني الداللة كاآليات املأولة، وظني الثبوت قطعـي الداللـة 

                                                           قطعي وظني الثبوت والداللة كأخبار اآلحاد التي مفهومها ظني ـــ                  حاد التي مفهومها         كأخبار اآل

                                                                              فباألول يثبت الفرض، وبالثاين والثالـث يثبـت الوجـوب، وبـالرابع يثبـت الـسنة واالسـتحباب 

      .====                           ليكون ثبوت احلكم بقدر دليله 

                     دين عبدالعزيز بـن أمحـد                                                  كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لإلمام عالء ال  :     انظر   ===

    .                                              ، بدون سنة طبع، نرش دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة   ٨٤    ص  ١   ، ج )  هـ   ٧٣٠  ت  (         البخاري، 

                                                             فـؤاد النـادي، مبـدأ املـرشوعية وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون يف الفقـه   .                  ـ أستاذنا الـدكتور  ٢

  .       لقاهرة                         م، دار الكتاب اجلامعي ، ا    ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠                  ، الطبعة الثانية،    ٣٤٩          اإلسالمي، ص 
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 املطلب الثالث

 ي غري املرشوع يف الفقه اإلسالميالتعويض عن القرار اإلدار

  

          اإلداريـة          قراراهتـا                                                    تعترب والية التعويض عن ترصفات اإلدارة غري املرشوعة بام يف ذلك

                             لك مثل والية اإللغاء، فإذا حـدث            ، مثلها يف ذ )١ (                              والية أصيلة من واليات قضاء املظامل

ًن نفذت اإلدارة قرارا معيبا ثم صدر حكم بإلغائه، فإنه يتعني إلغاء أ ً                                                             ً                    مجيع اآلثار الضارة ً

      طبيقه                                                                      الناجتة عن هذا القرار، وكذلك التعويض للمترضر من جراء صدور هذا القرار وت

                                                                      عليه، وذلك عن طريق دعوى ترفع أمام قضاء املظامل للمطالبة بتعـويض عـن األرضار 

  .                          التي حلقت به من قبل اإلدارة 

                                                                       وعند النظر يف عمل أو اختصاصات ناظر املظامل نجده يشمل قضاء التعويض، وهو مـا 

                                  والـذي خيـتص بنظـر املظـامل يـشتمل عـىل عـرشة  "  :                           عرب عنه اإلمـام املـاوردي بقولـه

                                                           

                     ، وهـي الوظيفـة التـي  "          والية املظامل "ّ                                                    ّـ عنون اإلمام املاوردي عند كالمه  عن قضاء املظامل بحث بــ  ١

ٍتسند إىل شخص ذي مواصفات معينة يعمل عىل رد الظالمات إىل أصـحاهبا املظلـومني، وعرفهـا  ُ                                                                          ٍ ُ

   ).      باهليبة                                                        قود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة وزجر املتنازعني عن التجاحد  (     بأهنا 

  ت   ،                                                                    األحكام السلطانية أليب احلسن عيل بـن حممـد بـن احلبيـب البـرصي البغـدادي املـاوردي   :     انظر

               بـريوت لبنـان ، -                  ، دار الكتـاب العـريب   ١٤٨                                  حتقيق وتعليق خالد السبع العلمـي ، ص   ،    هـ    ٤٥٠

  .           ، مرجع سابق  ٧٣                            واألحكام السلطانية أليب يعيل، ص 

                                               وظيفة ممتزجة بني سطوة السلطنة ونصفة القضاء وحيتـاج  "  :       ه بأهنا                               أما ابن خلدون فقد عرفها يف مقدمت

  . "ّ                                                                ّالوايل فيها إىل علو يد وعظيم رهبة تقمع الظامل من اخلصمني وتزجر املعتدي

                                                                             مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد   :     انظر

                                           احلـرضمي اإلشـبييل األصـل التونـيس ثـم القـاهري املـالكي                                بن إبراهيم بن حممد بن عبدالرحيم 

                   ، دار القلـم، بـريوت،     ١٩٨٤                  م، الطبعـة اخلامـسة،     ١٤٠٦   )/   هـ   ٨٠٨ ت (                   املعروف بابن خلدون، 

  .      لبنان 
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                 ع فيـه إىل القـوانني                                  جور العامل فيام جيبونه مـن األمـوال فريجـ  :            القسم الثاين     .....    قسام أ

                فيام استزادوه،                                    ل الناس عليها ويأخذ العامل هبا، وينظرَ  َ حمُ            ُ ين األئمة، في ا و            العادلة يف دو

    . )١ ( "   ...ُ                                                              ُفإن رفعوه إىل بيت املال أمر برده، وإن أخذوه ألنفسهم اسرتجعه ألربابه

     ـ   )             املوارد املالية (    ـ                                              أنه عندما كان عامل اجلباية جيورون يف جباية األموال             ويظهر من ذلك 

ٍللدولة اإلسالمية من خراج وزكاة ويفء وغنيمـة وعـشور، ويـتظلم النـاس إىل قـضاة  ٍ                                                                    ٍ ٍ

                                                                          املظامل من جورهم، كان ناظر املظامل يرجع إىل القوانني العادلـة فيحمـل النـاس عليهـا، 

                                        ن دفعوه إىل بيت املال أمر بـرده، وإن أخـذوه  إ           استزادوه، ف                         ويؤخذ العامل هبا وينظر فيام 

    . )٢ (                    ألنفسهم اسرتجعه ألربابه

                                                                       ففي هذا االختصاص يظهر بوضوح والية اإللغاء للقرارات اإلدارية والتعويض عنها، 

    . )٣ (ُ                                       ُوهو ما يسمى يف الوقت احلارض بالقضاء الكامل

                          ة، تعويض أمري املـؤمنني عمـر ـ                                                ومن األمثلة التطبيقية للتعويض عن القرارات اإلداري

ً                                                              ًصفته قاضيا للمظامل إىل إحدى النساء عن قرار عامله ـ حممد بن مسلمة              ريض اهللا عنه ـ ب

                                                                          ـ بعدم إعطاء تلك املرأة ما تستحق من حصيلة الزكاة وهو املكلف بجمعهـا وتوزيعهـا 

  .        عىل الناس

                 بـدالرمحن، أنـه سـمع                                                    فقد ورد يف كتاب األموال أليب عبيد، عن أيب األسود حممد بن ع

ٌ                                           ٌبينام عمر نصف النهار ـ قائل يف ظل شـجرة، وإذا    ... "  :                           عمري بن سلمة الدؤيل يذكر أنه

                                                           

                        األحكام السلطانية أليب يعـيل   : ً                 ً مرجع سابق، وأيضا       ١٥٢،١٥٣                             ـ األحكام السلطانية للاموردي ص   ١

  ،   ١٧                                             فرناس عبدالباسط البنا، والية املظامل يف اإلسالم، ص   .  د  : ً                       ً، مرجع سابق، وانظر أيضا  ٧٦  ص 

   م،     ١٩٨٩ /    ١٩٨٨                                                             حمارضات ألقيت عىل طالب القانون العام بكليـة احلقـوق، جامعـة املنـصورة، 

  .            بدون دار نرش 

                                                                               داود عبدالرازق الباز، أصول القضاء اإلداري يف النظام اإلسالمي، بحث منـشور بمجلـة كليـة   .  د  ٢

  . م    ٢٠٠٠ /  هـ    ١٤٢٢   ، ط ٣   ، ج   ١٥٧    ، ص   ١٦             منهور، العدد                   الرشيعة والقانون بد

                                                          القضاء الذي جيمع ما بني قـضائي اإللغـاء والتعـويض، بمعنـى أن هـذا   : ُ                     ُـ يقصد بالقضاء الكامل  ٣

                                                                              القضاء من شأنه احلكم بإلغاء قرار اإلدارة املعيـب، وكـذا احلكـم بـالتعويض لكـل ذي مـصلحة 

  .           ة خطأ منها                                          ترضر من جراء قرار اإلدارة املعيب الصادر نتيج
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                                       إين امرأة مسكينة ويل بنون وإن أمري املؤمنني   :                     الناس فجاءته فقالت )١ (    وسمت ت         أعرابية ف

  ن ً                                                                      ًعمر بن اخلطاب كان قد بعث حممد بن مسلمة ساعيا، فلم يعطنا، فلعلك يرمحك اهللا أ

               إنه أنجـح حلـالتي   :                                        فصاح بريفأ، أن ادع يل حممد بن مسلمة، فقالت  :      ، قال             تشفع لنا إليه

  :             فجـاء، فقـال   أجب  :                                      إنه سيفعل إن شاء اهللا، فجاءه يرفأ، فقال  :                      أن تقوم معي إليه، قال

                   مـا آلـوا أن أختـار                      ت املـرأة، فقـال عمـر واهللا ي                            م عليكم يا أمري املؤمنني، فاسـتح    السال

                                   وجل عن هذه؟ فدمعت عينا حممد، ثم قـال                        قائل إذا سألك اهللا عز               خياركم، كيف أنت

              مل مـا أمـره اهللا  ع                                                           إن اهللا بعث إلينا نبيه ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ فصدقناه واتبعناه ف  :    عمر

                                                                     به، فجعل الصدقة ألهلها من املساكني حتى قبضه اهللا عىل ذلك، ثـم اسـتخلف اهللا أبـا 

                 خيـاركم، إن بعثتـك ُ                         ُاستخلفني فلم آل أن أختـار ٍ                               ٍبكر فعمل بسنته حتى قبضه اهللا، ثم 

ٍفأدهلا صدقة العام وعام أول ّ                         ٍ ًي لعيل ال أبعثك، ثم دعاهلا بجمل فأعطاها دقيقا  ر        وما أد ،ّ ٍ                                           ً ٍ

ٍ                                                                 ٍ خذي هذا حتى تلحقينا بخيرب، فإنا نريدها، فأتته بخيرب فدعا هلا بجملـني  :      وقال ،ً     ًوزيتا

      تـه أن                        م حممد بـن مـسلمة، فقـد أمرً                              ًخذي هذا فإن فيه بالغا حتى يأتيك  :            آخرين، وقال

  . )٢ ( "  ٍ                        ٍيعطيك حقك للعام وعام أول

ًويتبني من خالل ذلك، أن حممد بن مسلمة ـ ريض اهللا عنه ـ وكـان موظفـا ماليـا عـىل  ً                                                                    ً ً

                                                                    الزكاة بخصوص جبايتها وتوزيعها عىل مـستحقيها وقـد هـضم حـق املـرأة املـستحقة

                            اخلطـاب ـ ريض اهللا عنـه ـ بـصفته                                            للزكاة وأوالدها، فمثل أمام أمري املؤمنني عمـر بـن

ًقاضيا للمظامل، وقد أقر بتقصريه حني أصدر قرارا يقيض بعدم إعطـاء املـرأة األعرابيـة  ً                                                                         ً ً

                                                                           حقها هي وأوالدها يف الزكاة، وقد حكم عمر ـ ريض اهللا عنه ـ بإلزامه يف العـام القـادم 

ُبأن يعطيها صدقة العام وعام أول الذي مل يعطها فيه، مع إعطائها ٍُ                                                           ُ                     ما يكفيها حتـى يـأيت ٍُ

    ) .          قضاء تعويض (                          العام القادم، وهذا بمثابة 

                                                                       كام قام عمر ـ ريض اهللا عنه ـ بتوبيخ حممد بن مسلمة وتأنيبه عـىل مـسلكه حتـى أدمـع 

ٍ                        ٍهلا صدقة العام وعـام أول،   ى            بعثتك فأد  إن "  :                        هدده بالعزل حني قال لهَّ              َّعينيه، ومن ثم
                                                           

  .                               ـ يعني تأملتهم وتفرست يف وجوههم   ١

                هــ، حتقيـق وتعليـق    ٢٢٤                                                 لإلمام العظيم احلافظ احلجة أيب عبيد القاسم بـن سـالم، ت   :          ـ األموال   ٢

                    م، نـرش مكتبـة الكليـات     ١٩٨١ /  هــ    ١٤٠١                  ، الطبعة الثالثة،    ٥٣١-   ٥٣٠                 حممد خليل هراس، ص 

  .                                  األزهرية، دار الفكر العريب، القاهرة 
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ٌ                                  ٌ، وهو نوع من التعزير، كام خوفه عمـر  )    أديب      قضاء ت (       ، وهذا  "                    وما أدري لعيل ال أبعثك

ٌ                                                                         ٌـ ريض اهللا عنه ـ من اهللا عزوجل حني ذكره بوقوفه بني يدي اهللا، وماذا هو قائـل لـه إذا 

  .                                                       سأله عن هذه املرأة وأوالدها، حني أمهلهم حتى اشتكوا من اجلوع 

         ه اإلسالمي ً                                           ً أكثر وضوحا عىل والية التعويض، وعىل معرفة الفقُّ   ُّعدُ        ُ ا التي ت ي         ومن القضا

     قـضية   :                                                                  لفكرة اخلطأ الشخيص واملرفقي قبل استقرارها يف القانون اإلداري بعدة قـرون

                                                                            القائد خالد بن الوليد ـ ريض اهللا عنه ـ عندما قتل بعض األفراد من قبيلة جذيمـة بعـد 

  .ً                                ًدخوهلم اإلسالم ظنا منه أهنم خيادعونه 

     ومل  ،ً                           ًن الوليد حني افتتح مكة داعيا                                      بعث رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ خالد ب "    فقد 

                                        سليم بن منصور، ومدلج بن مـرة، فوطئـوا بنـي   : ً                                ًيبعثه مقاتال، ومعه قبائل من العرب

     ضعوا   :            ، فقال خالد                                                             جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، فلام رآه القوم أخذوا السالح

             ذلـك فكتفـوا                                فلام وضعوا السالح أمر هبم خالد عند    ....                   فإن الناس قد أسلموا       السالح

                                                                     ثم عرضهم عىل السيف فقتل منهم من قتل، فلام انتهى اخلرب إىل رسـول اهللا ـ صـىل اهللا 

                        بـرأ إليـك ممـا صـنع خالـد بـن           اللهـم إين أ  :                   إىل السامء، ثم قـال                    عليه وسلم ـ رفع يديه

             ضوان اهللا عليه                                                     ثم دعا رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ عيل بن أيب طالب ـ ر   ...      الوليد

                                                     خرج إىل هؤالء القـوم فـانظر يف أمـرهم واجعـل أمـر اجلاهليـة حتـت         يا عيل، ا  :  ل     ـ فقا

                                    قد بعث به رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم                               ك فخرج عيل حتى جاءهم ومعه مال،     قدمي

  ،  )١ (       الكلـب     ميلغـة                                 يب هلم من األموال، حتى إنه ليدي هلـم  ص                      ـ فودى هلم الدماء وما أ

ِ مال إال وداه، بقيت معه بقية مٍ         ٍ من دم والٌ      ٌ  هلم يشءَ              َحتى إذا مل يبق ٍ                              ِ                    ن املال، فقال هلم عيل ٍ

ٍ لكم بقيـة مـن دم أو مـال مل يـود      هل بقي  :                             ـ رضون اهللا عليه ـ حني خرج منهم ٍ                            ٍ        لكـم؟ ٍ

ً                                                                 ًفإين أعطيكم هذه البقية من هذا املال احتياطا لرسول اله ـ صىل اهللا عليه   :    قال  .  ال  :      قالوا

  ــ                                 ع إىل رسول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم                     وال تعملون ففعل، ثم رج               وسلم ـ مما يعلم 

                                   ثم قام رسول اهللا ـ صىل اهللا عليـه وسـلم ـ   :    قال  !                  فقال أصبت وأحسنت   :          فأخربه اخلرب

                                                           

  .ُ                           ُالوعاء الذي يسقى منه الكلب   :          لغة الكلب ي     ـ م١
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ًفاستقبل القبلة قائام شاهرا يديه، حتى إنه لريى مما حتت منكبيـه، يقـول اللهـم إين أبـرأ  ً                                                                             ً ً

    . )١ (                                   إليك مما صنع خالد بن الوليد ثالث مرات

                                                           سبق، يتبني اختصاص قايض املظامل بالتعويض، حيث أن خالد بن الوليد            ومن خالل ما 

                                لكنه أخطأ أثناء تنفيذ عمله بـسبب   )     قرار   (                                     كلفه رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ بأمر

ً                         ًيمة آمنـوا بلـساهنم خوفـا مـن  ذ                                            وظيفته، وهذا اخلطأ مرفقي حيث ظن خالد أن بني ج

                                  در ـ وقد أمر رسول اهللا ـ صىل اهللا عليـه  غ  ال                                   السيف ومل تؤمن قلوهبم ملا عرف عنهم من 

                                  ات والتعويض عن األمـوال التـي فقـدوها                             ذي بارش قضاء املظامل، بدفع الدي         وسلم ـ ال

     قـضاء  (              الكلب وهذا       ميلغة                  ابن هشام عوضهم عن                                 مهام كانت قليلة، حتى إنه كام يقول 

    ) .       التعويض

                         يب خالد التقريع والتـوبيخ                                                  كام تشتمل القصة السابقة عىل والية التأديب حيث كان نص

                                               ـ عىل فعله، وأنه يربأ إىل اهللا مما فعله خالـد، وهـذا                             من رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم

  .ٍ            ٍخريا رادع له 

                                                                      وبذلك يتضح بجالء معرفة قضاء املظامل لوالية التعويض عن القرارات اإلداريـة غـري 

                     انون الوضـعي يف معرفتـه                                                 املرشوعة، مما يؤكد أسبقية القـانون اإلداري اإلسـالمي للقـ

  .                            للقضاء اإلداري ونظمه املقارنة 

� �

������������������������������������������������������ �

                                                           

    ، ص  ٤     هـ، ج   ٢١٣   ت                                      أيب حممد عبدامللك بن هشام بن أيوب احلمريي،   :                           ـ السرية النبوية البن هشام١

     .                                  ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان    ٤٢٩  -   ٤٢٨
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ا  

  

ً                                                                ًاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني املبعـوث رمحـة للعـاملني 

  :    وبعد    ....   مجعني                                            اهلادي إىل احلق والرصاط املستقيم، وعىل آله وصحبه أ

                                                                         مجلة ما توصلت إليه من نتائج تتعلق بمسؤولية اإلدارة عن قراراهتا اإلداريـة غـري     فهذه

َّاملرشوعة، بعد أن من اهللا عيل باالنتهاء من هذا البحث، وفيام ييل أهم النتائج َّ َ                                                                  َّ َّ َ:  

                            يف الشكل الـذي حيـدده القـانون       اإلدارة          إفصاح جهة    : (                       يعرف القرار اإلداري بأنه - ١

                                                                دهتا امللزمة بام هلا من سلطة عامة بمقتىض القوانني واللوائح بقصد إحـداث       عن إرا

ًأثر قانوين معني، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ً ً ً                                                                      ً ً ً ً( .     

ُ                                                                         ُوقد أقر الفقه اإلسالمي فكرة القرار اإلداري قبل أن يقرها القانون اإلداري، وإن 

ُمل يكن بذات املسمى املع َّ                    ُ ًارص، ويطلق عليه أحيانا مسمى َّ ُ
ِ                           ً ُ
    أمـر  (   أو   ) ّ         ّصك التعيني (ِ

    ) .       التقليد

                                                                       اعتنق القضاء اإلداري منذ نشأته فكرة التمييز بني اخلطأ الشخيص واخلطأ املرفقي،  - ٢

                                                                  وذلك لتقرير املسؤولية عن التعويض عـىل جهـة اإلدارة يف حالـة اخلطـأ املرفقـي، 

                            ومل يتقيد بمعيار حمـدد يف هـذا                                       وعىل عاتق املوظف وحده يف حالة اخلطأ الشخيص،

َّ معيار اخلطأ ومعيار نية املوظف                               اخلصوص، وإن كانت أحكامه ترتدد بني
ِ                             َّ
ِ.  

                                                                   عرف الفقه اإلسالمي فكرة التمييز بني اخلطأ الشخيص واخلطأ املرفقي، وذلك قبل  - ٣

  .                                     استقرارها يف القانون اإلداري بعدة قرون 

                      غـري املـرشوع، تـوافر أركـان                                      يشرتط ألحقيـة املتـرضر يف التعـويض عـن القـرار  - ٤

                                 من القانون املـدين، والتـي تقـوم عـىل    ١٦٣ً                                  ًاملسؤولية التقصريية، طبقا لنص املادة 

                     ومتثـل عيـوب القـرار ركـن   ،                             والرضر، وعالقة السببية بينهام        اخلطأ،   : ٍ          ٍأركان ثالثة

                                             اإلدارة مع رضورة توافر رشط الرضر وعالقة الـسببية  ة                     اخلطأ الذي يرتب مسؤولي

                                                             طأ والرضر فإذا توافرت هذه الرشوط التزمت جهة اإلدارة بالتعويض عـن      بني اخل

  .                   الرضر املادي أو األديب 
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                                                              عيب الشكل وعدم االختصاص ال يؤديـان إىل تقريـر مـسؤولية اإلدارة واحلكـم  - ٥

  .ً                                                   ًعليها بالتعويض ما مل يكن العيب مؤثرا يف موضوع القرار 

                      اإلداري، وتـؤدي إىل احلكـم                                           عرف الفقه اإلسالمي العيوب التـي تلحـق بـالقرار  - ٦

           ما ينفذ من   :                                                              بإلغائه والتعويض عنه فيام أقره اإلمام حممد بن عيل املالكي حتت قاعدة

ُترصفات الوالة والقضاة وما ال ينفذ  ُ                               ُ ُ.  

�                                                                 �األصل أن يكون التعويض نقديا، وال يتصور احلكم عىل اإلدارة بتعـويض عينـي،  - ٧

ً                               ًتقـوم بتعـويض املـرضور عينيـا بإعـادة                                     إال أن القايض له أن يقرتح عىل اإلدارة أن 

                      العينـي أفـضل للمـرضور،                                               احلال إىل ما كانت عليه، إذا رأى القايض أن التعويض

ِوال يعد هذا من قبيل إصدار أوامر ملزمة لإلدارة،  ُ ّ ُ                                             ِ ُ ّ                            كام هو املـستقر عليـه يف النظـام ُ

  .                     القانوين املرصي حتى اآلن 

                    اتـه مـن كـسب، كـام يـشمل ِ                                       ِيشمل التعويض ما حلق املرضور من خـسارة ومـا ف - ٨

                                                         التعــويض الــرضر املــادي واألديب، وجيــب عــىل القــايض أن يتحــرى يف تقــديره 

ً                                                            ًللتعويض أال يزيـد عـن مقـدار الـرضر، وإذا كـان اخلطـأ مـشرتكا بـني املـرضور 

                                                                 واإلدارة، فإن عىل القايض أن خيصم من مقدار التعويض ما يتناسـب مـع مـسامهة 

  .                  املرضور يف وقوع الرضر 

                                                       ه اإلسالمي والية التعويض عن القـرار اإلداري غـري املـرشوع قبـل أن         عرف الفق - ٩

                                                             القانون اإلداري، كام أخذ بفكـرة اخلطـأ املـصلحي الـذي تتحملـه اإلدارة،       يقرها 

                                                                   واخلطأ الشخيص الذي يتحمله املوظف، وكتب التاريخ والفقه والسياسة الرشعية 

  .                            زاخرة باألمثلة الدالة عىل ذلك 
  



       

  ٢١٦
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 ا  ا  

  

                 القرآن الكریم :ً   ً أوال

       اللغة  : ً    ً ثانیا

                                                                         لسان العرب، لإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي 

  .                      دار صادر، بريوت، لبنان   )   هـ   ٧١١ ت (      املرصي، 

       الفقه  : ً    ً ثالثا

                                                                       هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية، حاشية عىل مـتن الفـروق لإلمـام 

  .                                              مد بن عيل بن حسني املالكي، عامل الكتب، بريوت، لبنان حم

                                                           لإلمام العالمة شهاب الـدين أيب العبـاس أمحـد بـن إدريـس بـن عبـدالرمحن   :       الفروق

  .               حممد أمحد رساج، د  /              دراسة وحتقيق د  )   هـ   ٦٨٤ (                           الصنهاجي املشهور بالقرايف، ت 

  .        القاهرة   .                      عيل مجعة حممد، دار السالم

   :          أصول الفقه    : ً    ً رابعا

                                                                    ـ كشف األرسار من أصول فخر اإلسالم البزدوي لإلمام عالء الدين عبد العزيز بـن  ١

                                          ، نرش دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة، بـدون سـنة  )  هـ   ٧٣٠  ت  (             أمحد البخاري، 

  .   طبع

   :           رة والتاریخ ی   الس    : ً     ًخامسا

  ت  (                                       أيب حممد عبد امللك بن هشام بـن أيـوب احلمـريي،   :                         ـ السرية النبوية البن هشام ١

  .                                دار الكتب العلمي، بريوت، لبنان  ، )  هـ   ٢١٣

                                                 عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممـد بـن   :                  ـ مقدمة ابن خلدون ٢

         بييل األصـل  شـ                                                   جابر بن حممد بن إبراهيم بن حممـد بـن عبـدالرحيم احلـرضمي اإل

  ،  ) م    ١٤٠٦ /     هــ    ٨٠٨  ت  (                                               التونيس ثم القاهري املالكي املعروف باسم ابن خلدون 

  .                         ، دار القلم، بريوت، لبنان     ١٩٨٤      امسة،          الطبعة اخل
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   :               السیاسة الشرعیة    : ً     ًسادسا

                        بـن احلبيـب البـرصي البغـدادي                   أليب احلـسن عـيل بـن حممـد   :                   ـ األحكام السلطانية ١

                                             حتقيـق وتعليـق خالـد عبـداللطيف الـسبع العلمـي، دار   )   هــ   ٤٥٠  ت  (         املاوردي، 

  .                          الكتاب العريب، بريوت، لبنان 

  /      تعليـق  )   هـ   ٤٥٨  ت  (                               يعيل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل     أليب :                  ـ األحكام السلطانية ٢

                      الريـاض اململكـة العربيـة                                            حممد حامـد الفقـي، بـدون تـاريخ طبـع، دار الـوطن، 

  .        السعودية

          حممـد سـليامن   /                     فؤاد عبداملنعم أمحـد، د  .                                       ـ قوانني الوزارة للاموردي، حتقيق وتعليق د ٣

  .        سكندرية             اجلامعة باإل             م، مؤسسة شباب    ١٩٩١ /ـ  ه    ١٤١١                     داود، الطبعة الثالثة 

  ،  )  هــ   ٢٢٤  ت  (                                   احلافظ احلجة أيب عبيد القاسـم بـن سـالم               لإلمام العظيم :        ـ األموال ٤

      م، نـرش     ١٩٨١  /   هــ    ١٤٠١                               حممد خليل هـراس، الطبعـة الثالثـة،   /             حتقيق وتعليق 

  .                                                مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر العريب، القاهرة 

   :               المراجع الحدیثة    : ً    ً سابعا

  .           ، مطبعة مرص     ١٩٣٤                                  المية يف عز العرب، حممد كرد عيل، طبعة             ـ اإلدارة اإلس ١

  /   هــ    ١٤٣٠                                                       ـ مصنفة الـنظم اإلسـالمية، مـصطفى كـامل وصـفي، الطبعـة الثانيـة،  ٢

  .                       م، مكتبة وهبة، القاهرة     ٢٠٠٩

   :                 المراجع القانونیة    : ً      ًثامنا 

         ، منـشاة    ٢٠٠٥                                         منازعات التعويض يف جمال القانون العام، ط  :            أمحد حممود مجعة  /    ـ د ١

    .                  املعارف، اإلسكندرية 

   م،     ٢٠٠٧  /   هــ    ١٤٢٧                                 سلطة القايض يف توجيه أوامر لـإلدارة،    :          محدي عيل عمر  /    ـ د ٢

  .                           دار النهضة العربية، القاهرة

                               ديــوان املظــامل يف اململكــة العربيــة  "                القــضاء اإلداري  :                خالــد خليــل الظــاهر  /    ـــ د ٣

   .            اد، الرياض                       ، مكتبة القانون واالقتص    ٢٠٠٩  /     ١٤٣٠    وىل،            الطبعة األ "        السعودية

  ،  )                                    مسؤولية اإلدارة عن أعامهلا غري التعاقدية (               قضاء التعويض  :              رمزي طه الشاعر  /     ـ  د ٤

  .                               م، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٠  ط 



       

  ٢١٨
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  .                 ، دار املعارف، بمرص    ١٩٧٢        الثانية                          املسؤولية اإلدارية، الطبعة      :            سعاد الرشقاوي  .    ـ د ٦

  ،  )                               ية اإلدارة عن أعامهلا غـري التعاقديـة     مسؤول (             قضاء التعويض    :            سليامن الطاموي  .    ـ د ٧

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ٢٠٠٠  ط 

      ، دار     ٢٠٠٩                                       القـانون اإلداري الـسعودي، الطبعـة األوىل،  :               السيد خليـل هيكـل  .    ـ د ٨

  .                 الزهراء، الريا ض 

              ، النـرس الـذهبي     ٢٠٠١                             املبـسوط يف القـانون اإلداري، ط  :              صالح الدين فوزي  .    ـ د ٩

  .     ر نرش                 للطباعة، بدون دا

  /          ث املستـشار                               الوسيط يف رشح القـانون املـدين، حتـدي   :                  عبدالرزاق السنهوري  .    ـ د  ١٠

  .                         ، النقابة العامة للمحامني     ٢٠٠٩  /   هـ    ١٤٢٨                        محد املراغي، اجلزء األول، ط  أ

                                      دعوى التعويض اإلداري يف الفقه وقضاء جملـس      :                         عبدالعزيز عبد املنعم خليفه  .    ـ د  ١١

  .          اإلسكندرية   ،               ، منشأة املعارف    ٢٠٠٩         الدولة، ط

             ، دار النهـضة     ٢٠٠٤                          القرار اإلداري املستمر، ط  :                      عبدالعليم عبداملجيد مرشف  .  د  ـ   ١٢

  .                 العربية، القاهرة 

         ، اإلصـدار     ٢٠٠٨    ، ط  ٢                          موسـوعة القـضاء اإلداري، ج  :              عيل خطار شطناوي  .    ـ د  ١٤

  .                                        الثاين، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن 

                                     ة وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون يف الفقـه              مبـدأ املـرشوعي :           فـؤاد النـادي  .    ـ د  ١٦

  .                                م، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة     ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠          اإلسالمي، ط 

                       ، دار املطبوعـات اجلامعيـة     ١٩٨٥                   القـضاء اإلداري، ط  :              ماجد راغـب احللـو  /    ـ د  ١٧

  .          اإلسكندرية 

  ء                                              التعويض يف املسؤولية اإلدارية، دراسة مقارنة يف ضو   :                 حممد أنس قاسم جعفر  .    ـ د  ١٩

  .                              ، دار النهضة العربية، القاهرة     ١٩٨٧                                 أحكام جملس الدولة الفرنيس واملرصي، ط 

                                                                          والية املظامل يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية، بـدون سـنة طبـع، دار 

  .                        النهضة العربية، القاهرة 

                                        األصـول اإلسـالمية للقـانون اإلداري املعـارص، ط  :                 حممد صالح عبدالبـديع  .    ـ د  ٢٢

    .                             ، دار النهضة العربية، القاهرة    ١٩٩٩
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   .                                   الموسوعات والمجالت وأحكام المحاكم   : ً     ً تاسعا

  بوابة ديوان املظامل االلكرتونية                             

  رشكة خـدمات املعلومـات   ،                                               البوابة القانونية ألحكام املحكمة اإلدارية العليا                   

     ٢٠١٠    الدس   ،                           الترشيعية ومعلومات التنمية 

  جملة هيئة قضايا الدولة                      .  

 املجموعـة الدوليـة للمحامـاة     ٢٠٠٤                               أحكام املحاكم العربية العليا،      جمموعة ،                           

  WWW.Eastlaws.com                                واالستشارات القانونية

  التي قررهتا حمكمة القضاء اإلداري، املكتب الفني           القانونية              جمموعة املبادئ                                           .    



       

  ٢٢٠
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  ،                     اإلدارية غري املرشوعة  ا                  اإلدارة عن قراراهت ة    ئولي                   يتناول هذا البحث مس

  ،                                                      وذلك بتعويض األفـراد عـن األرضار التـي تـسببها هـذه القـرارات 

           التقـصرييه  ة                          رضورة توافر أركـان املـسئولي ة                        ويتعني لتقرير تلك املسئولي

                ويتمثل ركن اخلطـأ   ،                                        من خطأ ورضر وعالقة السببية بني اخلطأ والرضر 

            ومما الشـك فيـه   ،                            بعيب من عيوب عدم املرشوعية ً                  ً يف كون القرار معيبا

         ويـشرتط أن   ،                                              أن اإلدارة تسأل عن األخطاء املـصلحية دون الشخـصية 

ًيكون الرضر مبارشا وحمققا سواء كان رضر ماديا أو أدبيا  ً ً                                                 ً ً           أما األرضار   ، ً

  .                       االحتاملية فال تعويض عنها 

            إلدارية يمكن    ا ةً                                             ًواألصل أن يكون التعويض نقديا لكن يف جمال املسئولي

                                            ويشمل التعويض ما حلق املرضور من خسارة وما فاتـه   ، ً             ً أن يكون عينيا

  .       من كسب 

       كـام عـرف   ،                                                وقد عرف الفقه اإلسالمي فكرة القـرار اإلداري وعيوبـه 

                                                            والية التعويض عن القرار اإلداري غري املرشوع قبل أن يقرهـا القـانون 

                يف معرفتـه للقـضاء                                          اإلداري احلديث مما يؤكد أسبقية الفقـه اإلسـالمي 

    .                     اإلداري ونظمه املقارنة 
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   ات
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