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  ملخص
ُتعد القرارات اإلداریة من اھم وسائل اإلدارة في مباشرة الوظیفة اإلداریة ومن اخطر     
مظاھر السلطات التي تتمت�ع بھ�ا اإلدارة وت�رجح كفتھ�ا ف�ي مواجھ�ة االف�راد، ف�القرار             

صد احداث اثر اإلداري ھو الوسیلة التي تعبر بھا جھة اإلدارة عن ارادتھا المنفردة بق
  .قانونى معین 

ونتناول في البحث  مسؤولیة جھة اإلدارة عن القرارات السلبیة وھي القرارات الت�ي              
كان من الواجب قانونًا علي جھة ااإلدارة إصدارھا إال انھا امتنعت عن إصدارھا وھو  

وذل�ك م�ن خ�الل مبحث�ین     .مایسبب اضرار لالفراد الذین كان س�وف ی�صدر لھ�م الق�رار            
 بعدھما بالنتائج والتوصیات المبحث األول ماھیة واركان القرار اإلداري ال�سلبي     نختم

وتمییزه عن غی�ره م�ن الق�رارات وفی�ھ نع�رض ف�ي المطل�ب األول ع�ن ماھی�ة الق�رار                       
اإلداري ال��سلبي وف��ي المطل��ب الث��اني ع��ن خ��صائص وارك��ان الق��رار اإلداري ال��سلبي   

  .وتمیزه عن غیره من القراراتوالمطلب الثالث عن القرار اإلداري السلبي 
والمبح��ث الث��اني تن��اول البح��ث الع��ویض ع��ن األض��رار الناجم��ة ع��ن الق��رار اإلداري      

المطل��ب األول اإلخت��صاص الق��ضائي ف��ي الق��رارات : ال��سلبي م��ن خ��الل مطال��ب ثالث��ھ 
اإلداری��ة ال��سلبیة و المطل��ب الث��اني  الغ��اء الق��رار اإلداري ال��سلبي والمطل��ب الثال��ث       

  عن القرار اإلداري السلبي وانتھي البحث بعدد من النتائج والتوصیات التعویض 
  من بعض النتائج التي توصل الیھا البحث

یولد الق�رار اإلداري ال�سلبي ف�ي ح�ال امتن�اع جھ�ة اإلدارة ع�ن اص�دار                    .١
 .قرار إداري كان من الواجب علیھا اصدارة بمقتضي القوانین واللوئح

اض قانوني الیتجسد ف�ي ھیئ�ة خارجی�ة      القرار اإلداري السلبي ھو افتر     .٢
ویصعب الخضوع معھ ف�ي عملی�ة إص�داره للقواع�د ال�شكلیة والقواع�د               

 .التي ینص علیھا المنطم في القرارات الصحیحة
  :وختم البحث بعدد من التوصیات یمكن ذكر بعضھا 

 . ١نشر التوعیة القانونیة بالقرار اإلداري وانواعة في المؤسسات والمنظمات -
مادة القرار اإلداري كأحد الم�واد الت�ي ت�درس ف�ي كلی�ات الق�انون وف�ى        ادراج   -

 اقسام األنظمة 
إقرار الیات وقواعد تنظم التقدیر في مجال التعویض بحیث ال تترك لتقدیرات             -

  .قاضي الموضوع 

                                                           

 قد اعدت الباحثة مادة تدریبیة في التحلیل القانوني للقرار اإلداري وتولت تدریب القیادات ١
طویر ووتنمیة االكادیمیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن من ضمن برامج التدریب بعمادة الت

المھارات سابقا تحت مسمى عمادة التطویر اإلكادیمیى حالیًا ، وقامت الباحثة بالتوعیة بفھموم 
 .القرارات اإلداریة السلبیة والتطبیق علیھا من واقع احكام دیوان المظالم 
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Summary  
Longer Administrative decisions are one of the most 
important means of management in the administration 
of the administrative function and one of the most 
serious aspects of the authorities that the 
administration enjoys and is likely to confront 
individuals, the administrative decision is the means by 
which the administration expresses its individual will in 
order to produce a certain legal effect. 
And We address the research  The responsibility of the 
management authority for the decisions Negative which 
is the decisions that were legally due on the 
Administration Issued but refrained from issuing them, 
which caused damage to individuals who would have 
issued the decision .And this is through two sections 
which we conclude with the findings and 
recommendations of the first The nature and elements 
of a negative administrative decision and its distinction 
from other resolutions And in it we offer In the first 
requirement for What is a passive administrative 
decision In the second demand for Properties and the 
elements of the passive administrative decision the 
Third requirement About Negative administrative 
decision and distinguish it from other decisions. 
And the second address discussed The damage caused 
by the negative administrative decision Through the 
demands of three: 
The first requirement Jurisdiction in negative 
administrative decisions And The second requirement 
is to cancel the negative administrative decision The 
third requirement Compensation for passive 
Administrative decision The research concluded with a 
number of findings and recommendations. 
From some of the results that the research has reached: 

- A passive administrative decision is generated if the 
administration does not issue an administrative 
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decision that it should have been issued under the laws 
and regulations. 

- A passive administrative decision is a legal 
presumption that is not embodied in an external body and 
is difficult to submit to in the process of its promulgation 
of the formal rules and rules provided for in resolutions. 
Correct. 

The research concluded with a few recommendations, 
some of which could be mentioned: 

- Dissemination of legal awareness of administrative 
decision and its types in institutions and organizations١.  

- Inclusion of administrative decision material as one of the 
subjects taught in law faculties and in the systems 
sections  

- The establishment of mechanisms and rules governing the 
assessment of compensation so that they are not left to 
the discretion of the trial judge. 

  
   

                                                           

١ The researcher has prepared a training material in the legal 
analysis of the administrative decision and trained the academic 
leadership of Princess Nora Bint Abdulrahman University in 
training programs at the deanship of development and 
development Skills previously under the title of academic 
Development Deanship Currently, the researcher raised 
awareness of the negative administrative decisions and 
application to them from the provisions of the Office of the 
Ombudsman. 
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مة    : مق

ُتعد القرارات االداریة من اھ�م وس�ائل اإلدارة ف�ي مباش�رة الوظیف�ة اإلداری�ة وم�ن اخط�ر                
مظ��اھر ال��سلطات الت��ي تتمت��ع بھ��ا اإلدارة وت��رجح كفتھ��ا ف��ي مواجھ��ة االف��راد، ف��القرار      
اإلداري ھو الوسیلة التي تعبر بھا جھ�ة اإلدارة ع�ن ارادتھ�ا المنف�ردة بق�صد اح�داث اث�ر              

   .قانونى معین
واإلدارة قد تعبر عن ارادتھا صراحة وھى الصورة الغالبة ، وعلى النق�یض م�ن ذل�ك ق�د                  
تلتزم جھة اإلدارة ال�صمت ازاء موق�ف مع�ین وال تعب�ر ع�ن ارادتھ�ا بوس�یلة خارجی�ة أو             
بإشارة ما یفھم منھا اتجاه قصدھا ومضمونھ ، اعتقادا م�ن الجھ�ة إن ع�دم وج�ود تعبی�ر           

  . من المسئولیة وعدم المحاسبة صریح عن ارادتھا یحمیھا 
لذلك ن�شأ م�صطلح الق�رار اإلداري ال�سلبي ك�رد فع�ل عل�ى س�كوت جھ�ة اإلدارة وص�متھا                       
تجاه الطلبات المقدمة الیھا بع�دم اتخ�اذ ق�رارات ب�شإنھا ك�ان م�ن الواج�ب علیھ�ا اتخاذھ�ا                   

 الت�ي  وفقا للقوانین واللوائح ، وكنظام ق�انونى ی�سعى إل�ى تحقی�ق الت�وازن ب�ین الم�صالح          
تسعى جھة اإلدارة إلى تحقیقھا ومصالح األفراد ، ومن جانب اخر یحمى مصالح األف�راد             
من تعسف اإلدارة إلن�ھ اص�بح بمق�دوره اللج�وء إل�ى الق�ضاء للطع�ن عل�ى موق�ف اإلدارة                  
وس��كوتھا تج��اه الطلب��ات المقدم��ة الیھ��ا بإعتب��ار إن ت��رك الحری��ة الكامل��ة ل��إلدارة یلح��ق      

  .د ویخلق حالة من إنكار العدالة الضرر بمصالح األفرا

سة  ل ي مشكلة    :تح

البحث عن مدى مسئولیة جھة اإلدارة عند اتخاذھا موقفا سلبیًا یؤدى الى الحاق ال�ضرر         
بمصالح االفراد ، ومدى امكانیة الت�صدي لمث�ل ھ�ذه المواق�ف ال�سلبیة م�ن جان�ب اإلدارة                  

بی�ر ص�ریح ع�ن ارادتھ�ا الملزم�ة ف�ي       بمنازعتھا أمام القضاء اإلداري رغم عدم وج�ود تع    
  .شكل محدد وتعویض االفراد عن االضرار الناتجة من سكوت جھة اإلدارة 

  :أھمیة الدراسة 
یمثل القرار اإلداري السلبي الناتج عن صمت اإلدارة أو امتناعھ�ا ع�ن اص�دار ق�رار ك�ان              

والت�ي یتع�ین   من الواجب علیھا اتخاذه قانونا صوره مھمھ م�ن ص�ور الق�رارات االداری�ة      
  .التعرض لھا بالدراسة والتحلیل 

ھ��و ال��زام جھ��ة اإلدارة  : وتتجل��ى ای��ضا تل��ك االھمی��ة الرتباطھ��ا بج��انبین الجان��ب األول     
حمایة األفراد من اتخاذ اإلدارة موقفا سلبیا       : باحترام مبدأ المشروعیة ، والجانب الثاني       

ب ال�صمت وتحی�ق ب�األفراد       تحت تصور إنھ�ا تحم�ى نف�سھا م�ن الم�سئولیة باتخاذھ�ا جان�               
  . الضرر كیفما شاءت 

سة  ل   :ه 

أوجد الفقھ اإلداري وأحكام القضاء ما یسمى بفكرة القرار اإلداري السلبي ومن ھنا ك�ان             
  : البد من دراسة الموضوع للوصول إلى 

تحدید ماھیة القرار اإلداري السلبي وبیإن مفھومھ ، وخصوصیتھ وتمییزه عن غیره من  -
 رارات اإلداریة الق
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خصوصیة الطع�ن فی�ھ اعتم�ادا عل�ى اراء الفق�ھ وم�ا ج�اء ف�ي االحك�ام الق�ضائیة ف�ي ھ�ذا               -
 .الشأن 

توضیح متى نكون امام قرار ادارى سلبى یجوز الطعن فیھ باإللغاء ام�ام الق�ضاء ، حت�ى                 -
ال تنح���رف اإلدارة وت���سيء اس���تعمال ال���سلطات الممنوح���ة لھ���ا وص���وال لتطبی���ق مب���دأ      

 . وتحقیق سیادة القانون المشروعیة
م��ن فك��رة الق��رار اإلداري " دی��وإن المظ��الم" توض��یح موق��ف الق��ضاء اإلداري ال��سعودي  -

 .السلبي والمحافظة على حقوق االفراد من تعسف جھة اإلدارة 
مقارن���ة موق���ف الق���ضاء اإلداري ال���سعودي بنظی���ره الم���صري والوق���وف عل���ى االحك���ام   -

 . الجانبین السعودي والمصريالقضائیة الصادرة في ھذا الشأن من 

سة  ل   :سئلة 

  :تثار عده تساؤالت نحأول االجابة عنھا من خالل الدراسة وھى 
 ما ھو المقصود بالقرار اإلداري السلبي ؟ -١
 اركان القرار اإلداري السلبي ؟ -٢
 ھل ھناك فرق بینھ وبین غیره من القرارات ؟ -٣
 اإلداري السلبي ؟ ھل یمكن التعویض عن االضرار الناجمة عن القرار  -٤

وفى النھایة نھدف من االجابة على تلك االس�ئلة تحدی�د م�دى م�سئولیھ جھ�ة اإلدارة ع�ن        
  .قرارتھا السلبیة التي  تتخذھا تجاه االفراد 

  :منھجیة الدراسة 
تم االعتماد على منھج االستقراء لمصادر الموضوع م�ن المراج�ع والكت�ب العلمی�ة ، م�ع       

لمسائل الخالفیة ، م�ع االعتن�اء بالجان�ب التطبیق�ي ف�ي النظ�ام       عرض لآلراء الفقھیة في ا 
وذل�ك م�ن خ��الل توظی�ف االحك�ام الق��ضائیة ال�صادرة ف�ي ھ��ذا ال�شأن وذكرھ�ا حیثم��ا ورد         

  .المجال لتدعیم الدراسة بأمثلة من الواقع المعاصر في النظام السعودي والمصري 

سة  ل ة    :خ

   .اإلداري السلبي وتمییزه عن غیره من القرارات ماھیة واركان القرار :  المبحث األول
 م���سئولیھ جھ���ة اإلدارة ع���ن االض���رار الناجم���ة ع���ن الق���رار اإلداري     :المبح���ث الث���اني 

  . السلبي
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  املبحث األول

  ماهية واركان القرار اإلداري السلبي ومتييزه عن غريه من القرارات
   

تن�اول واح�د م�ن ش�روطھ الھام�ة          نعرض بدایةً  لمفھوم القرار اإلداري بصفة عامة ون        
  .وھو افصاح جھة اإلدارة عن القرار وذلك وقوفًا على تحدید معنى القرار السلبي 

وھو افصاح " فیكاد یجمع الفقھ والقضاء اإلداري على تعریف مستقر للقرار اإلداري 
اإلدارة ع�ن ارادتھ�ا الملزم�ة بم�ا لھ�ا م��ن س�لطة بمقت�ضى الق�وانین والل�وائح ، وذل��ك          

د احداث مركز قانونى معین ، متى كان ممكنًا وجائزًا قانون�ًا وك�ان الباع�ث علی�ھ         بقص
  .)٢٠١٣ عیتاوي، عبد القادر،   ("ابتغاء مصلحة عامة

اف��صاح جھ��ة  "وق��د عرف��ت محكم��ة الق��ضاء اإلداري الم��صري الق��رار اإلداري بإن��ھ      
 س�لطة عام�ة   اإلدارة في الشكل الذى حدده الق�انون ع�ن ارادتھ�ا الملزم�ة بم�ا لھ�ا م�ن           

بمقتضى القوانین واللوائح وذل�ك بق�صد إح�داث مرك�ز ق�انونى مع�ین مت�ى ك�ان ممكن�ا             
  "وجائزا وكان الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة

ول��م یختل��ف ع��ن ذل��ك دی��وان المظ��الم ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة حی��ث اق��ر ب��ذات  
تم بمج�رد اف�صاح   الق�رار اإلداري ی�  " التعریف في العدید من احكامھ حی�ث ق�ضى ب�إن     

اإلدارة عن إرادتھ�ا الملزم�ة  بمقت�ضى اإلنظم�ة والل�وائح وبق�صد اح�داث اث�ر ق�انونى                   
وبھ��ذا یت��وافر وج��ود الق��رار اإلداري س��واء ك��ان االث��ر  " یك��ون ج��ائزا وممكن��ا نظام��ا 

المقصود بھ فوریًا أو كان تنفیذه متراخیا لوقت الحق فذلك ال یؤثر ف�ي وج�ود الق�رار             
ھ�ـ، ص�فحة   ١٤١٤/م١٩٩٤السناري،  (وب تنفیذه في الوقت المحدد    اإلداري وفى وج  

  .)٥١ص
   إن لفظ اإلفصاح أو التعبیر عن االرادة یوحى ألول وھلھ إن الق�رار اإلداري یج�ب               
إن یكون قرارا إیجابیًا وإن یكون لھ مظھرًا ووجودًا مادیًا وتجسیدًا واقعیًا في العالم               

 في النطق بھ شفاھھ ، ف�اذا ك�ان ھ�ذا م�ا ی�وحى      الخارجي إما في كتابة ھذا القرار أو    
بھ لفظ االفصاح أو التعبیر عن اإلرادة ألول وھلة إال عند التعمق نج�د إن�ھ ل�یس م�ن      
الحتم��ي إن یك��ون ھك��ذا دائم��ا ، اذ ق��د یتخ��ذ ھ��ذا الم��صطلح معن��ًا أو مفھوم��ًا ض��منیًا   

یعتب�ر ال�سكوت   حینما تلتزم اإلدارة الصمت أو السكوت تجاه امر معین ، ففى حاالت    
قرینة على صدور الق�رار وھ�ى ح�االت ح�ددھا الق�انون بن�صوص ص�ریحة ، كم�ا إن                     
االفصاح أو التعبیر عن اإلرادة قد یتخذ مفھومًا سلبیًا وذلك حینما تمتنع اإلدارة عن              
اتخاذ قرار یلزمھا القانون بضرورة اتخاذه في اطار سلطتھا المقیدة وھو م�ا یع�رف               

اء اإلداري بالقرار السلبي  وھو ما سنعرض لھ ف�ي المطال�ب      في فقھ القانون والقض   
  : التالیة 

  .ماھیة القرار اإلداري السلبي : المطلب األول 
  .خصائص واركان القرار اإلداري السلبي : المطلب الثاني 
  .القرار اإلداري السلبي وتمیزه عن غیره من القرارات : المطلب الثالث
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  اطب اول

  اداري ا ارار 

إن�ھ رف�ض اإلدارة أو امتناعھ�ا ع�ن اتخ�اذ ت�صرف ك�ان م�ن                "  عرفھ البعض   
الواج��ب علیھ��ا اتخ��اذه وفق��ًا للق��وانین والل��وائح، أو س��كوتھا ع��ن ال��رد عل��ى     

الطبطب��ائي، (." ال��تظلم المق��دم الیھ��ا وذل��ك كل��ھ خ��الل م��دة یح��ددھا الق��انون       
   )١٤، صفحة ١٩٩٤

ط بین فكرة القرار السلبي الناتج عن س�كوت  ویؤخذ على ھذا التعریف إنھ خل   
 اإلدارة رغم الزام المشرع لھا باتخ�اذ موق�ف مع�ین ، وب�ین الق�رار ال�ضمني                 

الناتج عن سكوت اإلدارة في حالھ تقدیم تظلم الیھا وھ�و وس�یلھ عملی�ھ تق�دم            
لألفراد خالل تعاملھم مع جھة اإلدارة وینتج عنھا وجود ق�رار بحك�م الق�انون                

  .جھة اإلدارة رعایة لصالح االفراد المضارین من سكوت اإلدارةرغمًا عن 
ف��ي ح��ین یك��ون الق��رار س��لبیا عن��دما تلت��زم جھ��ة اإلدارة ال��صمت أو ال��سكوت  
ازاء موقف معین،  ولم تعبر عن ارادتھا بوسیلھ خارجیة أو بإشارة ما یفھم               

ی��ھ منھ��ا اتج��اه نیتھ��ا وق��صدھا نح��و اتخ��اذ الق��رار  ف��ي الوق��ت ال��ذى الزمھ��ا ف  
الم�شرع باتخ��اذ موق��ف مع�ین أی��ا م��ا ك�ان ھ��ذا الق��رار س�واء ك��ان ھ��ذا الق��رار     

  .بالرفض أو القبول 
غیر إن الفقھ والقضاء استقر على مفھوم القرار السلبي بع�د وإن تناول�ھ ك�ل             

 ف�ي   ١٩٧٢ل�سنھ ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري ال�صادر بالق�انون رق�م          
ر ف��ي حك��م الق��رارات اإلداری��ة ویعتب��".....حی��ث ن��ص عل��ى " مادت��ھ العاش��رة 

رفض السلطات اإلداریة أو امتناعھا عن اتخاذ ق�رار ك�ان م�ن الواج�ب علیھ�ا           
كم��ا تناول��ھ بالتحدی��د نظ��ام دی��وإن المظ��الم "  اتخ��اذه وفق��ًا لل��شروط والل��وائح 

 ف�ي الفق�رة     ١٤٢٨/ ١٩/٩ الصادر بت�اریخ     ٧٨/ الصادر باألمر الملكي رقم م    
ویع�د ف�ي حك�م الق�رار        " ..... عشرة ون�ص عل�ى إن       الثإنیة من مادتھ الثانیة     

اإلداري رف��ض جھ��ة اإلدارة أو امتناعھ��ا ع��ن اتخ��اذ ق��رار ك��ان م��ن الواج��ب     
  ".علیھا اتخاذه طبقا لإلنظمة واللوائح 

بإن�ھ امتن�اع اإلدارة ع�ن    "وبناء علیھ اتجھ الفق�ھ ال�ى تعری�ف الق�رار ال�سلبي            
وعرفت��ھ محكم��ة  "  للق��انوناص��دار الق��رارات الواج��ب علیھ��ا اص��دارھا طبق��اً   
رفض السلطات االداریة أو    " القضاء اإلداري المصري في احد احكامھا بإنھ        

امتناعھ��ا ع��ن اتخ��اذ ق��رار ك��ان م��ن الواج��ب علیھ��ا اتخ��اذه وفق��ًا للق��وانین           
  .)٣٣٨، صفحة ٢٠٠٦الزبیدي،  ("واللوائح 

 واض�افت   اقرت فیھ بالقرار ال�سلبي وفى حكم لھیئة التدقیق الدائرة السادسة  
حی�ث إن  "إنھ من الق�رارات الم�ستمرة الت�ي ال تتقی�د بمواعی�د ال�تظلم وقال�ت           

                                                           

وسنعرض لھما بالتفصیل في متن الدراسة  
 ھـ             ١٤٢٧/ ٨/٩ ھـ بجلسھ ١٤٢٧ لعام ٦/ ت / ٥٥١ حكم التدقیق رقم 
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المدعی��ة تعم��ل معلم��ة ف��ي الم��دارس التابع��ة إلدارة التربی��ة والتعل��یم للبن��ات      
بالقویعیة، وحیث إنھا تھدف من إقام�ة دعواھ�ا إل�ى الحك�م لھ�ا بإلغ�اء الق�رار         

 الریاض، ف�إن ھ�ذا یعتب�ر تظلًم�ا        السلبي المتضمن عدم نقلھا من القویعیة إلى      
مما اعتبره النظام في حكم القرار اإلداري، وم�ن ث�م ف�إن ھ�ذه ال�دعوى تك�ون          

 م�ن نظ�ام     ب/٨/١مندرجة ضمن اختصاصات دیوإن المظالم بموج�ب الم�ادة          
یخ��تص دی��وإن المظ��الم بالف��صل ف��ي     : دی��وإن المظ��الم الت��ي ن��صت عل��ى إن    

ي الق��رارات اإلداری��ة، مت��ى ك��ان ال��دعوى المقدم��ة م��ن ذوي ال��شأن ب��الطعن ف��
ویعتبر ف�ي حك�م الق�رار اإلداري رف�ض ال�سلطة اإلداری�ة         ....... مرجع الطعن   

أو امتناعھا عن اتخاذ أي قرار كان من الواج�ب علیھ�ا اتخ�اذه طبًق�ا لإلنظم�ة                  
وحیث إنھ عن الشكل فإنھ لما كانت الدعوى تظلًما من ق�رار س�لبي         . واللوائح

 ھ��ذا الق��رار تبق��ى قائم��ة حی��ث یح��ق ل��صاحب ال��شأن  ف��إن مواعی��د ال��تظلم م��ن
ونج��د ب��ذلك إن الق�رار ال��سلبي الب�د إن ی��ستوفى ش��روطًا   "   رفعھ�ا مت��ى ش�اء  

  :معینة حتى نكون بصدد قرار سلبى 
 :رفض اإلدارة أو امتناعھا  -١

     یق��صد ب��ھ ع��دم رد اإلدارة عل��ى طلب��ات األف��راد أو اج��ابتھم الیھ��ا س���واء         
إلدارة ال تف�صح ع�ن ارادتھ�ا ف�ي الت�دخل واتخ�اذ الق�رار             بالقبول أو الرفض ، فا    

في المسألة المعروضة علیھا على أوجب ف�ي حال�ة توافرھ�ا عل�ى جھ�ة اإلدارة            
ھ�و رف�ض ال�سلطات اإلداری�ة        :فالقرار اإلداري السلبي     .التدخل إلصدار القرار    

ی�ر  أو امتناعھا عن اتخاذ قرار إداري كان من الواجب علیھ�ا إتخ�اذه ، فھ�و تعب                
ع��ن موق��ف س��لبي ل��إلدارة ، فھ��ي ال تعل��ـن إرادتھ��ا لل��سیر ف��ي إتج��اه أو أخ��ر       

تعلن ع�ن    بخصوص األمر الواجب علیھا إتخاذ موقـف بشـأنھ ، وبـذات الوقـت         
 .إرادتھ��ا ال��صـریحة ف��ي اإلمتن��اع ع��ن إص��دار ق��رار ك��ان یتع��ین علیھ��ا إص��داره  

  )٢٦، صفحة ٢٠١٥العطي، (
ال ی�صح الق�ول بقی�ام الق�رار          "  العلی�ا الم�صریة    وفى ھذا تق�ول المحكم�ة االداری�ة       

م��ن ق��انون مجل��س  ١٠ال��سلبي وإمكانی��ة مخاص��متھ ب��دعوى اإللغ��اء طبق��ًا للم��ادة    
الدولة إال اذا امتنعت جھة أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھ�ا اتخ�اذه               
طبق��ا للق��وانین والل��وائح ، وذل��ك ب��إن یك��ون ص��احب ال��شأن ق��د ت��وافرت ف��ي ش��أنھ   

ل��شروط وال��ضوابط الت��ي اس��تلزمھا الق��انون وال��ذى أوج��ب بتوافرھ��ا عل��ى جھ��ة      ا
  "   اإلدارة التدخل بقرار إلحداث األثر الذى رتبھ القانون 

 : إن تكون اإلدارة ملزمة قانونًا بإصدار القرار -٢
ویقصد بھ إن اختصاص اإلدارة مقیدًا أو بمعنى اخ�ر إن س�لطة اإلدارة ف�ي اص�دار         

س تقدیریا ، وعلى ذلك إذا كان القانون أو الالئحة ال توج�ب عل�ى        القرار مقیدا ولی  
                                                           

١٩/٩ في ٧٨/ م / ب في نظام دیوإن المظالم الحالي الصادر بالمرسوم رقم / ١٢دة  الما / 
 ھـ ١٤٢٨

٢٠٠١ من ابریل سنھ ٧قضائیًا جلسة ٤٣ لسنھ٣٥٧٨ حكم اداریة علیا في الطعن رقم    
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جھة اإلدارة التدخل التخ�اذ ق�رار إدارى ف�ي ام�ر مع�ین وإنم�ا ت�رك لھ�ا الخی�ار ف�ي                
شأن التدخل إن شاءت فعلت وإن شاءت احجمت ف�إن امتناعھ�ا ف�ي ھ�ذه الحال�ة ال                 

   )١٤، صفحة ٢٠١١سالمھ،  (.یكون قرارا سلبیا
بإن�ھ یتع�ین لقی�ام الق�رار      " ن ورد في حكم االداریة العلی�ا الم�صریة  وفى ھذا الشأ 

إذا ل�یكن مث�ل    ..السلبي إن یكون ثمة إلزام على الجھة اإلداریة باتخاذ ق�رار مع�ین              
ھذا القرار واجبا علیھا فإن امتناعھا عن إص�دارة ال ی�شكل ق�رارًا س�لبیًا مم�ا یقب�ل        

  " الطعن فیھ باإللغاء
 :ط التى تطلبھا القانون إلصدار القرار ضرورة اكتمال الشرو -٣

وحت��ى یمك��ن الق��ول بإمكانی��ة الطع��ن باإللغ��اء ف��ي الق��رار اإلداري ال��سلبي الب��د م��ن  
ضرورة اكتمال كافة الشروط التي تطلبھ�ا الق�انون إلص�دار الق�رار ام�ا اذا تق�اعس              
الشخص المدعى ع�ن اس�تیفاء م�ا طلبت�ھ الجھ�ة االداری�ة م�ن بیان�ات وتراخ�ى ف�ي               

مال األوراق وموافاة الجھة االداریة بما یلزم من مستندات التخاذ القرار ف�إن        استك
  .امتناعھا عن اصدارة ال یشكل قرارا سلبیا مما یقبل الطعن علیھ باإللغاء

  
 :عدم تحدید میعاد معین لإلدارة إلصدار قرارھا  -٤

مقتضى ھذا الشرط ھ�و إال یك�ون الم�شرع ق�د ح�دد م�دة معین�ة ل�إلدارة ك�ى ت�صدر                     
قرارھا وبھ�ذا یتمی�ز الق�رار اإلداري ال�سلبي ع�ن ال�ضمني ال�ذى یفت�رض الم�شرع              
صدوره في حالة سكوت اإلدارة عن البت في طلبات االفراد أو تظلماتھم مده تحدد 
في النص ویضع قرینھ على ھ�ذا ال�سكوت إم�ا ب�الرفض أو ب�القبول ، ام�ا بالن�سبة                 

رفض أو االمتن�اع ب�ل یكف�ى إن         للقرار السلبي فال یشترط مضى مده معینة عل�ى ال�          
 .تق���ف اإلدارة ھ���ذا الموق���ف لك���ى یبن���ى الم���شرع عل���ى موقفھ���ا ھ���ذا ق���رار س���لبیا

   )٣٤٨، صفحة ٢٠٠٦الزبیدي، (

                                                           

                اغسطس ، ٣١ قضائیا  جلسھ ٣٧ لسنھ ١٩٢٠ حكم اداریة علیا في الطعن رقم 
١٩٩٣ 
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ب اطا  

داري ارار ان اص وار  
  

لسلبي : ال إل  لق    -:خصائ 

 :القرار اإلداري السلبي ال یتقرر إال بنص  -١
ء قیم��ة قانونی��ة لموق��ف اإلدارة ال��سلبي ال یمك��ن إن ی��تم إال بموج��ب  إن إعط��ا

نص یقرره المشرع ، فالم�شرع وح�دة ھ�و ال�ذى ین�شئ حال�ھ وج�وب اص�دار                    
القرار متى توافرت شروطھ  وامتناع اإلدارة عن اصداره یعتبره بمثابة قرار        

  .إداري سلبى 
م الظـ��ـلمـ��ـوان ای دماظـ��ـنـ��ـن م(ب /١٣دة اـ��ـلمـ��ـص اه نـ��ـدكؤا یـ��ـمـ��ـذا ھ و
ـــ ھ١٩/٩/١٤٢٨یخ راــ بت٧٨ـمقري ــلملكــوم اسربالمدر اــلصا) وديعــلسا

ة ـ�ـ جھـ�ـض   فداري ر إلـ�رار ا  لقـ�ـم ا  ي حكـ�ـ فــد  یعو" ھــنأى ــعلــت  نصــث  حی
ن الواج���ب علیھ���ا اتخ���اذه طبق���ًا    من كارار قذ تخان اا عـ���ـمتناعھدارة أو اإلا

  . "   لألنظمة واللوائح

لمستم لق -٢ لق  لسلبي م  إل   :  

تت��سم الق��رارات االداری��ة بوج��ھ ع��ام م��ن حی��ث م��دى اس��تمرار تنفی��ذھا ال��ى       
قرارات ذات اثر حال ومباشر وقرارات م�ستمرة ، ومعظ�م الق�رارات االداری�ة        
من نوع القرارات ذات االثر الحال والمباش�ر ف�القرار ال�صادر بترقی�ة موظ�ف          

 .ی���ر المرك���ز الق���انوني  بمج���رد ح���دوث الترقی���ة     ینتھ���ى م���ضمونھ ف���ي تغی  
  )١٣، صفحة ١٩٩٤الطبطبائي، (

ام��ا الق��رارات الم��ستمرة فھ��ي الت��ي تح��دث اثارھ��ا ب��صفة متج��ددة ف��ال ت��ستنفذ 
مضمونھا بمجرد تطبیقھا بل تظل قائمة منتجة إلثارھ�ا ف�ي الم�ستقبل ال�ى إن         

  . تنتھى بطریق أو بآخر من طرق إنقضاء القرارات االداریة 
والقرار السلبي من ھذا النوع طالما ظل�ت اإلدارة ممتنع�ة ع�ن اص�دار الق�رار                
الواج��ب علیھ��ا إص��دارة ف��القرار ال��سلبي یظ��ل م��ستمرا م��ا بقی��ت حال��ة امتن��اع 

ق�ضت  " اإلدارة عن تطبیق حكم القانون ، وفى حكم للمحكم�ة االداری�ة العلی�ا         
ان یج�ب علیھ�ا إن    بإن القرار ال�سلبي بامتن�اع جھ�ة اإلدارة ع�ن اتی�إن فع�ل ك�                

تفعلھ ھو تمكین الطاعن من استالم عملھ بعد عودتھ من اإلعارة یعتب�ر حال�ھ     
  " مستمرة ومتجددة ویمتد الطعن علیھ ما بقیت اإلدارة على موقفھا 

                                                           

 م، ١١/١٩٩٢ /٢٤ ق علیا جلسھ ٣٦لسنھ ٣٦٨٨المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم  حكم
 .الموسوعة االداریة الحدیثة في مبادئ المحكمة االداریة العلیا 
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وفى حكم لدیوإن المظالم تت�ضمن ذات المب�دأ بقول�ھ امتن�اع جھ�ة اإلدارة ع�ن                  
ل��سلبیة الت��ي ال یتقی��د الطع��ن فیھ��ا  الت��سلیم ُیع��د م��ن قبی��ل الق��رارات االداری��ة ا 

   بمیعاد معین ، بل یظل الطعن فیھا مفتوحا لحین زوال االمتناع  
مطالبھ المدعى إلزام جھة اإلدارة بإعادتھ " وفى حكم اخر لدیوإن المظالم إن 

الى عملھ الذى فصل منھ حقیقھ الدعوى طعن في ق�رار جھ�ة اإلدارة ال�سلبي                
عادة المدعى ال�ى عمل�ھ والق�رارات ال�سلبیة یتج�دد      المتمثل في امتناعھا عن ا  

  " الطعن فیھا ما دامت حالة االمتناع قائمة 
وقد استقر الفقھ والقضاء أن القرارات السلبیة ال تتحصن بإنقضاء مدة 

محددة بل یبقي مجال الطعن فیھا متاحًا لذوي الشأن متي رأوا مصلحتھم في 
ھـ ١٤٣٠ق لعام /٤٥٣٦/٢ضیة رقم ذلك وھوما اقره دیوان المظالم في الق

١.  

لسلبي غي قابل للشه  -٣   : لق إل 

القاعدة العام�ة أن الق�رارات اإلداری�ة ال ت�صبح ناف�ذه ف�ي مواجھ�ة األف�راد إال                    
م��ن ت��اریخ علمھ��م یقین��ًا وذل��ك بإعالنھ��ا ، أو ك��ان علم��ًا افتراض��یا مت��ي ت��م        

  . نشرھا
ذا ف��ي مواجھ��ة األف��راد المخ��اطبین معن��ي ذل��ك أن الق��رار اإلداري ال یك��ون ناف��

بأحكام��ھ إال م��ن ت��اریخ علمھ��م ب��ھ س��واء ك��ان ھ��ذا العل��م علم��ًا یقینی��ًا بجمی��ع   
عناصر القرار ومحتویات�ھ بواس�طة األع�الن أو ك�ان علم�ا افتراض�یا بواس�طة           

 عیت��اوي، عب��د الق��ادر،     (.الن��شر ف��ي الجری��دة الرس��میة ح��سب ن��وع الق��رار    
  )٤٤، صفحة ٢٠١٣

 أن العلم بالقرار یقتضي وجوده المادي لكي ی�تمكن األف�راد م�ن          ومن الطبیعي 
العلم بمضمونھ لذلك فإن القرار اإلداري ال�سلبي غی�ر قاب�ل لل�شھر الن�ھ ل�یس         
ل��ھ وج��ود م��ادي إذ یق��وم عل��ى مح��ض افت��راض م��ن الم��شرع بإمتن��اع جھ��ة      

  .  اإلدارة عن اصدار قرار كان یتعین علیھا إصداره

إل: ثانيا لق  لسلبي كا    :  

الب��د لقی��ام أي ق��رار ادارى م��ن ت��وافر اركان��ھ جمیعھ��ا م��ن حی��ث االخت��صاص   
والشكل والمحل والسبب والغایة ، وبما إن القرار السلبي ال یع�دو وإن یك�ون           

                                                           

 ھـ  ، مجموعة االحكام ٨/٥/١٤٢٧ھـ بجلسھ ١٤٢٧لعام ٦/ت /٢٩٧ حكم ھیئة التدقیق رقم
 .لث  ھـ المجلد الثا١٤٢٧والمبادئ االداریة لعام 

 ھـ مجموعة ١٤/٩/١٤٢٧ھـتاریخ الجلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/٥٦٨ حكم ھیئة التدقیق رقم 
  ھـ المجلد الثاني ١٤٢٧االحكام والمبادئ االداریة لعام 

 -ھـ ١٤٣٠ق لعام /٤٥٣٦/٣ھـ للقضیة رقم ١٤٣١ لعام ٦/إس /١١٥٠ حكم االستئناف رقم ١
 – دیوان المظالم - ھـ ١٤٣٦ سنة النشر - ھـ١٤٣١مجموعة األحكام والمباديء اإلداریة لعام 

 ١١٨٥ ص - الریاض
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قرار اداریا فمن المفترض إن یخضع لھذه القاعدة المنوط�ة ب�سائر الق�رارات               
 إطالقھا بالنسبة الى الق�رار ال�سلبي      االداریة ، إال إن تطبیق ھذه القاعدة على       

امر غیر ممك�ن م�ن الناحی�ة العملی�ة حی�ث منھ�ا م�ا یتع�ارض م�ع فل�سفة ھ�ذا                      
  . القرار بوصفھ مجرد افتراض ال وجود مادى لھ في الواقع

لسلبي  -١ لق  لشكل في  ع   : ق

من القواعد التي تلتزم الجھة االداریة بمراعاتھ�ا عن�د اتخاذھ�ا لقرارتھ�ا تل�ك                 
المتعلقة بالشكل واالجراءات التي یحددھا القانون ، كالتسبیب واثبات التاریخ   
والتوقیع وبصفة عامة مجموع االج�راءات ال�سابقة والالحق�ة إلص�دار الق�رار         
فھل یمكن إن نطبق تلك القواعد على القرار اإلداري السلبي وس�نتنأول م�دى            

لبى وھل یخضع لقاع�دة  االلتزام بتطبیق قواعد الشكل حتى نكون امام قرار س    
  . التسبیب من عدمھ 

لقان  - أ لبها  لتي ت لش  كتمال   : ض 

اتج�ھ فق�ھ الق�ضاء اإلداري ال�ى ض�رورة اكتم��ال ال�شروط الت�ي یتطلبھ�ا الق�انون لقی��ام          
القرار السلبي وامكانیة الطعن فیھ باإللغاء فالبد من ضرورة اكتم�ال كاف�ھ االج�راءات             

 القانون إلصدار القرار إما اذ تقاعس ال�شخص ع�ن اس�تیفاء م�ا            الشكلیة التي یتطلبھا  
طلبتھ جھة اإلدارة من بیإنات وتراخى في استكمال األوراق المطلوبة وموافاة الجھ�ة          
االداریة بما یلزم من مستندات التخاذ القرار فال یكون ھن�اك ق�رار ادارى س�لبى وھ�ذا             

 ٧ ق�ضائیة جل�سة    ٤٣ ل�سنھ    ٣٥٨٧ ما اكدتھ المحكمة االداریة العلیا ف�ي الطع�ن رق�م          
وحیث المستقر علی�ھ إن الق�رار ال�سلبي ال ی�صح الق�ول      " بقولھا ٢٠٠١ابریل سنھ    

من قانون مجلس الدولة ) ١٠(بقیامة وإمكانیة مخاصمتھ بدعوى االلغاء طبقا للمادة     
 اال اذا ثب�ت إن الجھ�ة االداری�ة ق�د امتنع�ت أو      ١٩٧٢ ل�سنھ  ٤٧الصادر بالقانون رقم  

ت ع�ن ال�شروط وال�ضوابط الت�ي اس�تلزمھا الق�انون وال�ذى أوج�ب بتوافرھ�ا عل�ى                     قعد
جھ��ة اإلدارة الت��دخل إلح��داث االث��ر ال��ذى رتب��ھ الق��انون ف��إذا ل��م یك��ن إص��دار مث��ل ھ��ذا  
القرار واجب علیھا فإن امتناعھا عن اصدارة ال ی�شكل ق�رارا س�لبیًا مم�ا یقب�ل الطع�ن             

بموافاتھ�ا  ........... ة بإخط�ار المطع�ون ض�ده    علیھ باإللغاء واذ قام�ت الجھ�ة االداری�    
بالشھادة الدالة على محو القی�د وش�طب ال�رھن ول�م یق�م المطع�ون ض�ده حت�ى ص�دور           
الحكم المطعون فی�ھ باس�تیفاء م�ا طلبت�ھ جھ�ة اإلدارة م�ن بی�إن فم�ن ث�م ال یك�ون ثم�ة              

 اتخ�اذه   قرار سلبى في امتناع الجھة االداریة عن اتخ�اذ اج�راء أوج�ب علیھ�ا الق�انون                
مما یقبل الطعن علیھ باإللغاء بل یكون المطعون ضده قد تراخى في استكمال األوراق 
ومواف��اة الجھ��ة االداری��ة بم��ا یل��زم م��ن م��ستندات ف��ال ی��ستقیم طلب��ھ س��ویا م��ستوفیا        

  "     الشروط المتطلبة وما یترتب علیھ إنتفاء القرار اإلداري 

                                                           

 ، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة االداریة العلیا السنھ السادسة واالربعون 
  ١٣٢٩ م ، ص ٢٠٠١ الى اخر یونیھ سنھ ٢٠٠١الجزء الثإنى من أول مارس سنھ 
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 ٥٧٦ة الت�دقیق ف�ي حكمھ�ا رق�م          ویقرر دیوان المظالم ذات المبدأ فقضت ھیئ�       
وحیث إن حقیقة ھذه الدعوى طعن في قرار س�لبى ص�ادر م�ن             "  ١٤٢٧ لعام   ٦/ت  /

الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا باالمتن�اع ع�ن م��نح الم�دعى ت�رخیص محط�ة وق�ود ، فإنھ�ا م��ن           
م��ن نظام��ھ ال��صادر  ) ب /٨/١( اخت��صاص دی��وإن المظ��الم والئی��ًا وفق��ا ل��نص الم��ادة     

وحیث إن ھ�ذه ال�دعوى طع�ن        ١٤٠٢/ ١٧/٧تاریخ   ) ٥١/ م   ( بالمرسوم الملكي رقم  
في قرار سلبى وال تزال المدعى علیھا ممتنعة عن اص�دار الت�رخیص ل�ذ ف�إن ال�دعوى          

إال إن الثاب��ت إن الجھ��ة الم��دعى علیھ��ا امتنع��ت ع��ن اص��دار       ...... مقبول��ة ش��كال  ،  
وق�ع الش�تراطات    ترخیص محطة الوقود على االرض العائدة للمدعى بسبب مخالفة الم         

تق�ع محط�ات    : ( عل�ى إن    )٨-١-١-ب(الئحة محطات الوقود التي نصت في البن�د رق�م           
وإن ال یقل عرض الشارع الفرعي ... الوقود مھما كان تصنیفھا على شارعین زأویة        

ولما كان الواق�ع إن االرض العائ�دة للم�دعى ال تتواف�ق م�ع ھ�ذه              ): ....  امتار   ١٠عن  
للموق�ع  " الكروك�ى " واض�ح م�ن خ�الل االط�الع عل�ى الرس�م              االشتراطات حسب ما ھ�و    

والذى تبین منھ عدم وقوع االرض على ش�ارعین زاوی�ة ووفق�ا لم�ا تق�دم ف�إن امتن�اع                    
المدعى علیھا عن منح ترخیص محطھ وقود على الموقع محل الطلب موافق ل�صحیح       

  "احكام النظام 
 وق��ضاء مجل��س الدول��ة     وب��ذلك یت��ضح إن ك��ل م��ن ق��ضاء دی��وإن المظ��الم ال��سعودي 

المصري قد استقرا على إنھ ال ی�صح الق�ول بقی�ام الق�رار ال�سلبي وامكانی�ة مخاص�متھ                 
ب��دعوى االلغ��اء اال اذا امتنع��ت جھ��ة اإلدارة ع��ن اتخ��اذ ق��رار ك��ان م��ن الواج��ب علیھ��ا   
اتخاذه طبقا للق�وإنین والل�وائح وذل�ك ب�إن یك�ون ص�احب ال�شأن ق�د ت�وافرت ف�ي ش�إنھ                    

ط التي اس�تلزمھا الق�انون وال�ذى أوج�ب بتوافرھ�ا عل�ى جھ�ة اإلدارة              الشروط والضواب 
التدخل بقرار إلحداث االثر الذى رتبھ القانون ف�إذا ل�م یك�ن اص�دار الق�رار واجب�َا علی�ھ                  

  .  فإن امتناعھا عن إصداره عال یشكل قرارًا سلبیًا مما یقبل الطعن علیھ باإللغاء 

مة -  ب  :لتسبي كشكلية ال

بإنھ العمل الذى بمقت�ضاه تلت�زم الجھ�ة االداری�ة المخت�صة            " التسبیب       یمكن تعریف 
 "بإص��دار الق��رار اإلداري ب��إن ت��صیغ األس��باب الت��ي اص��درت الق��رار عل��ى اساس��ھا         

  )٩٧جبریل، بدون، صفحة (
واألصل إن جھة اإلدارة غی�ر ملزم�ة بت�سبیب قرارتھ�ا إال إذا الزمھ�ا الق�انون                 

ص ویعتب��ر الت��سبیب ش��رطًا ش��كلیاً ف��ي الق��رار اإلداري  ب��ذلك فالقاع��دة ال ت��سبیب إال ب��ن
ویعد عدم التسبیب عیبًا یصم القرار بعدم المشروعیة في حالة اذا نص علی�ھ الم�شرع     

  .وغفلت جھة اإلدارة عن التسبیب 

                                                           

 ھـ ٨/١٠/١٤٢٧ الجلسة بتاریخ ١٤٢٧لعام ٦/ ت /٥٧٦ دیوإن المظالم حكم ھیئة التدقیق رقم
، مجموعة االحكام والمبادئ االداریة لعام ١٤٢٦لعام ١٥/إ/د/ ١٢٦بالطعن في الحكم االبتدائي رقم 

 .ھـ المجلد الثالث ١٤٢٧
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إذا األمر كذلك بالنسبة للقرار الصریح  فما ھو الشأن بالن�سبة للق�رارات ال�سلبیة غی�ر           
  .الصریحة 

القرارات السلبیة ال تخ�ضع للت�سبیب كونھ�ا ق�رارات غی�ر مكتوب�ة          القاعدة إن   
وإنم��ا ت��ستنتج م��ن امتن��اع اإلدارة ع��ن الت��دخل إلص��دار الق��رار م��ع ت��وافر ك��ل ال��شروط  
الشكلیة إلصدارة فال یتصور التسبیب لقرار لیس لھ وجود في الواقع المادي لكن ذل�ك           

لبي فھن�اك ف�رق ب�ین وج�وب     ال یعنى ع�دم وج�ود رك�ن ال�سبب ف�ي الق�رار اإلداري ال�س            
تسبیب القرار ك�شرط ش�كلي ق�د یتطلب�ھ الق�انون وب�ین وج�وب قی�ام الق�رار عل�ى س�بب                       
یب�رره ص��دقا وحق��ا أي ف��ي الواق��ع والق��انون ك�ركن م��ن ارك��ان إنعق��اده باعتب��ار الق��رار   
تصرفا قانونیًا وال یقوم أي تصرف ق�انونى ب�دون س�ببھ والق�ضاء یراق�ب م�دى وج�ود                    

  )٦١،٦٠، صفحة ٢٠١١سالمھ،  (.ا االسباب وشرعیتھ

لسلبي -٢ لق  لمحل في  ي،  (:ك    )٨٦، صفحة ٢٠١٥لع

المحل في القـرار اإلداري ھـو المرك�ـز الق�ـانوني ال�ـذي تتج�ـھ إرادة م�صـدر الق�ـرار            
إحداثھ، وھو األث�ر المترت�ب عل�ى ھ�ذا الق�رار، ویتمث�ل ف�ي إن�شاء حال�ة قانونی�ة                  إلى

 .جدی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دة
ي الق��رار ال��سلبي یتحق��ق ف��ي األث��ر الق��ـانوني ال��ـذي یرتب��ـھ امتن��ـاع كم��ا إن المح��ل ف��

المساس بالمركز القانوني لصاحب الشأن في ذل�ك االمتن�اع حرمان�ا م�ن             اإلدارة عـن 
القانون لذي العالقة یؤثر في مركزه القانوني فینتقص من  حـق ، أو میـزة جـاء بھـا

 . الحق����������������������وق والمزای����������������������ا المق����������������������ررة ل����������������������ھ 
ال�ذي یحدث�ھ الق�رار اإلداري بح�سب ن�وع الق�رار، وم�ا إذا ك�ـان ق�ـرارا          ویتنوع األث�ر   

الئحیا ، أم قرارا فردی�ـا ، وأن مج�ـال الق�ـرار اإلداري ھ�ـو األث�ـر الق�ـانوني                  تنظیمیـا
والمك�ون لمحت�وى الق�رار وموض�وعھ ال�ذي تھ�دف اإلدارة إل�ى         الـذي یحدثـھ القـرار 

ـروط ل�صحة مح�ل الق�رار، إذ یج�ب أن       وقد حدد الفقھ والق�ضاء مجموع�ة ش�        )تحقیقھ
ح�اال ومباش�ـرة عن�د ص�دور الق�رار ، وأن یك�ون المح�ـل ممكن�ـا عم�ـال                 یترتـب األثـر 

  وج�����������������������������������ـائزا قانون�����������������������������������ـا ، ونج�����������������������������������ـد ف�����������������������������������ي 
القرار السلبي أنھ یرتب أثرا قانونیـا موجـودا أو قـابال للتعیـین ، ومـن شـأنھ تعـدیل 

متن��اع م��ن جان��ب اإلدارة ع��ن إص��دار الق��رار الق��انوني لألف��راد ، ف��أي حال��ة ا المرك��ـز
إص���داره أو ك���ان إص���داره ی���دخل ف���ي ح���دود س���لطة اإلدارة   ال���ذي أوج���ـب الق���ـانون

  .التقدیریة یمكن أن ینال من منفعة أو میزة اقرھا القانون
وعلى ذلك یالحظ على ركن المحل في القرار السلبي بأنھ غیر مشـروع ، أما      

مستندا إل�ى الق�انون ، فإنن�ا ال نك�ون إزاء ق�رار              امتناع اإلدارة    في حالة كـون  
غـیر لسلبي أن محلھ غـیر مشــروع ، أوا سلبي ؛ وذلك ألن األصل في القرار

للمح��ل ق��د تك��ون س��لطة  ولم��ـا كان��ـت س��ـلطة اإلدارة بالن��سـبة.ج��ـائز قانونی��ـا 
مقیدة أو تك�ون س�لطة تقدیری�ـة ل�ـذلك ، ف�ـإن األث�ـر الق�ـانوني للق�رار ال�سلبي            

  :ینتج عن طریقین ھما 
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  اطب اث

  ارار اداري ا وزه ن ره ن ارارات

ية : ال ي لتق ة  لسل لتي تص في ض  لق  لسلبي  لق  لتميي بي 

  :للجهة 

فرق الفقھ والقضاء بین امتناع اإلدارة عن اصدار قرار في ضوء سلطتھا التقدیری�ة ،        
 ع��ن اص��دار ق��رار ف��ي ض��وء س��لطتھا المقی��دة وق��د تن��أول الفق��ھ الفرن��سي      وامتناعھ��ا

س�لطة اإلدارة تك�ون     " والمصري تعریف السلطة التقدیریة فعرفھا الفقیھ بون�ار بإنھ�ا           
تقدیریة حینما یترك لھا الق�انون ال�ذى یمنحھ�ا اخت�صاصات معین�ة ب�صدد عالقتھ�ا م�ع                  

ت��دخل ووق��ت ھ��ذا الت��دخل وطریقت��ھ  االف��راد الحری��ة ف��ي إن تت��دخل أو إن تمتن��ع ع��ن ال 
  .ومضمون القرار الذى تصدره في ھذا الشأن 

إن "ویرى بعض فقھاء الق�انون الع�ام ف�ي م�صر إن المق�صود بال�سلطة التقدیری�ة ھ�و                     
یترك القانون لإلدارة العامة الحریة في مباشرة نشاطھا دون إن یفرض علیھا وج�وب         

ل�ى علیھ�ا مق�دمًا م�سلكا مح�ددا یتع�ین            التصرف على نحو إلزامي معین ، بمعن�ى إن یم         
    )٩٣ھـ، صفحة ١٤١٤/م١٩٩٤السناري،  (."علیھا اتخاذه في ھذا الخصوص

أما امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار في حالة یوجب علیھا القانون أو اللوائح اتخاذ قرار           
 اذا فیھا اال إنھا امتنعت فإنن�ا نك�ون ب�صدد ق�رار س�لبى ، ف�القرار ال�سلبي ال یتحق�ق اال          

كانت سلطھ اإلدارة تجاه اتخ�اذ الق�رار مقی�ده ، ف�إذا ك�ان الق�انون أو الالئح�ة ال توج�ب                 
على جھة اإلدارة التدخل التخاذ قرار معین وإنما ترك لھ�ا الخی�ار ف�ي ھ�ذا ال�شأن ف�إن                    
شاءت فعلت وإن شاءت احجمت ، فإن امتناعھا ف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یك�ون ق�رار اداری�ا                 

  )٢٧، صفحة ١٩٩٤ الطبطبائي، (.سلبیًا
وقد استقر القضاء اإلداري المصري على إن مفھوم الق�رارات ال�سلبیة ال ینطب�ق مت�ى          
كان لجھة اإلدارة سلطة تقدیریة في اتخاذ القرار ولم یكن القانون یلزمھا بمسلك على              

 وال�ذى ق�ضى بإن�ھ    نحو معین وبشكل ملزم ، وما اك�ده حك�م للمحكم�ة االداری�ة العلی�ا           
ام القرار السلبي إن یكون ثمة الزام على الجھة االداریة باتخاذ ق�رار مع�ین         یتعین لقی "

، اذا لم یكن اصدار مثل ھذا الق�رار واجب�ا علیھ�ا ف�إن امتناعھ�ا ع�ن اص�دارة ال ی�شكل                       
  ". قرار سلبیا مما یقبل الطعن علیھ باإللغاء 

لضمني : ثانيا لق  لسلبي  لق    :لتميي بي 

ي السلبي ھو تعبیر ع�ن موق�ف س�لبى ل�إلدارة حی�ث ال تعل�ن ع�ن إرادتھ�ا         القرار اإلدار 
صراحة بالنسبة لموضوع معین یجب علیھا اتخاذ قرار بشأنھ طبقا لإلنظم�ة والل�وائح              
فھ��ي تعل��ن ع��ن إرادتھ��ا ال��صریحة ف��ي االمتن��اع ع��ن اص��دار ق��رار ك��ان یتع��ین علیھ��ا      

                                                           

 ١٩٩٣من اغسطس سنھ ٣١ قضائیة جلسھ ٣٧ لسنھ ١٩٢٠ الطعن رقم 
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روط البد م�ن توافرھ�ا    ، فھناك ش )٧٤ھـ، صفحة   ١٤١٤/م١٩٩٤السناري،   (اصدارة
  :لقیام القرار السلبي وھى

إن یكون ھناك التزام قانونى عل�ى اإلدارة بإص�دار ق�رار ادارى مع�ین ی�دخل ف�ي                : أوال  
نطاقھ��ا ، ثإنی��ًا إن تمتن��ع اإلدارة ع��ن اتخ��اذ الق��رار وبھ��ذا االمتن��اع تك��ون اإلدارة ق��د       

  )٧٤صفحة ، ٢٠١١سالمھ،  (.افصحت عن نیتھا في عدم اصدار ھذا القرار
العم��ل الق��انوني ال��ذى ی��صدر ع��ن جھ��ة اإلدارة     "ام��ا الق��رار ال��ضمني  فیع��رف بإن��ھ    

بإرادتھا المنفردة وی�ستخلص م�ن ص�متھا ف�ي ظ�روف معین�ة ویترت�ب علی�ھ إن�شاء أو             
   )١٠، صفحة ٢٠٠٢موسي،  ("تعدیل أو الغاء مركز قانونى معین 

 الم��شرع ف��ي ض��وء م��ا  ق��رار ی��ستنتج م��ن س��كوت اإلدارة یفت��رض " كم��ا یع��رف بإن��ھ 
تكشف عنھ ظروف الحال م�ن غی�ر إف�صاح ف�ي ش�كل خ�ارجي إلن اإلدارة تتخ�ذه تج�اه                    

   )٢٥٥، صفحة ٢٠٠٦الزبیدي،  (".امر معین أو طلب معین 
 -والقرار الضمني قد یكون بالرفض أو القبول ویفترض في الق�رار ال�ضمني ب�الرفض     

  إن یك�ون ھن�اك ق�رار    -حك�م الق�انون  ویطلق علیھ احیإنا القرار الحكمي بالرفض إلنھ ب   
ص��ادر م��ن جھ��ة اإلدارة وتظل��م ص��احب ال��شأن م��ن ھ��ذا الق��رار وس��كوت م��ن جان��ب        
السلطات المختصة عن األجابة على ھذا التظلم ففي ھذه الحالة اعتب�ر الم�شرع م�رور              
م��دة معین��ة م��ن ت��اریخ ال��تظلم دون رد م��ن الجھ��ة االداری��ة بمثاب��ة ق��رار ادارى حكم��ي  

ق في ھذه الحالة للمتظلم خالل م�ده معین�ة إن یلج�أ ال�ى الق�ضاء اإلداري                  بالرفض ویح 
للطع��ن ف��ي الق��رار الم��ذكور وھ��ذا الق��رار ب��الرفض ق��رار بحك��م الق��انون ول��یس بحك��م       

  . الواقع
وواض���ح م���ن التعریف���ات ال���سابقة إن الق���رار ال���ضمني یختل���ف ع���ن الق���رار ال���سلبي     

 اإلدارة ع�ن اص�دار الق�رار ال�ذى ك�ان      فالقرارات االداریة السلبیة تستخلص من امتن�اع  
من الواجب علیھا اتخاذه طبقا للوائح واإلنظمة ومن ثم ال ی�شترط ف�ي ھ�ذا الن�وع م�ن                     
الق��رارات إن تك��ون اإلدارة ق��د اص��درت ق��رارا قب��ل ذل��ك وال ی��شترط م��دة معین��ة عل��ى      

  . مروره 
 وقد ن�ص ك�ل م�ن الم�شرع الم�صري  وال�سعودي عل�ى الق�رار ال�ضمني ب�الرفض فف�ي                 

 عل��ى إن ١٩٧٢ ل��سنھ ٤٧م��ن ق��انون مجل��س الدول��ة رق��م  ) ٢٤(م��صر ن��صت الم��ادة 
میعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فیم�ا یتعل�ق بطلب�ات االلغ�اء س�تون یوم�ًا م�ن ت�اریخ                  "

نشر القرار اإلداري المطعون فیھ في الجریدة الرسمیة أو في الن�شرات الت�ى ت�صدرھا               
إذا ص�در الق�رار ب�الرفض وج�ب إن یك�ون          و..... المصالح أو إعإلن صاحب الشأن ب�ھ        

مسببًا ، ویعتبر فوات ستین یومًا على تقدیم التظلم دون إن تجیب جھة اإلدارة بمثاب�ھ                
رفضھ ویكون میعاد رفع الدعوى بالطعن ف�ي الق�رار الخ�اص ب�التظلم س�تین یوم�ًا م�ن                 

  "تاریخ إنقضاء الستین یومًا المذكورة 
بالرفض ف�ي ق�رار مجل�س ال�وزراء ف�ي المملك�ة             كذلك ورد النص على القرار الضمني       

 والخ��اص بقواع��د المرافع��ات   ١٦/١١/١٤٠٩ بت��اریخ ١٩٠العربی��ة ال��سعودیة رق��م   
ف�ی  "واالجراءات امام دیوان المظالم وذلك في المادة الثالثة منھ حیث نصت عل�ى إن�ھ         

م��ن ) ب(م��ا ل��م ی��رد ب��ھ ن��ص خ��اص یج��ب ف��ي ال��دعوى المن��صوص علیھ��ا ف��ي الفق��رة 



 - ٢٩١٤ -

لثامنة من نظام دیوإن المظالم إن یسبق رفعھا الى ال�دیوإن ب�التظلم إل�ى الجھ�ة     المادة ا 
اإلداریة المخت�صة خ�الل س�تین یوم�ًا م�ن ت�اریخ العل�م بھ�ذا الق�رار، ویتحق�ق العل�م ب�ھ                     

وعل��ى ...... ب�إبالغ ذوي ال�شأن ب�ھ أو بن��شره ف�ي الجری�دة الرس��میة إذا تع�ذر االب�الغ        
لم خ��الل ت��سعین یوم��ًا م��ن ت��اریخ تقدیم��ھ وإذا ص��در  الجھ��ة اإلداری��ة إن تب��ت ف��ي ال��تظ 

القرار بالرفض وجب إن یكون م�سببًا، ویعتب�ر م�ضي ت�سعین یوم�ًا عل�ى ت�اریخ تق�دیم                 
 ".التظلم دون البت فیھ بمثابة صدور قرار برفضھ

المدنی�ة إل�ى ال�دیوان خ�الل س�تین      وترفع الدعوى إن لم تكن متعلق�ة ب�شؤون الخدم�ة        "
یومًا من تاریخ العلم بالقرار الصادر ب�الرفض أو م�ضي الت�سعین یوم�ًا الم�ذكورة دون             

 " .البت فیھ 
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنیة فیتعین  قبل رفعھ�ا إل�ى ال�دیوان           "

العل�م ب�القرار ال�صادر    التظلم إل�ى وزارة الخدم�ة المدنی�ة خ�الل س�تین یوم�ًا م�ن ت�اریخ             
  "برفض التظلم أو إنقضاء مدة التسعین یومًا المحددة للجھة اإلداریة دون البت فیھ 

ونج�د ب�ذلك إن ك�ل م�ن الم�نظم الم�صري والم�نظم ال�سعودي وك�ذلك الق�ضاء الم�صرى            
  .والسعودي قد فرق بین القرار السلبي والقرار الضمني ومنھ القرار الضمني بالرفض

لمعلت: ثالثا  لق  لسلبي  لق  ي،  (ميي بي  ، صفحة ٢٠١٥لع

٣٧،٣٦(:  

ل��م ی��أت فقھ��ـاء الق��ـانون الع��ـام بتعری��ـف مح��ـدد لم��ضـمون فك��ـرة االنع��ـدام ویع��ـتر          
 أول من استعمل اصطالح االنعدام ثم تبعھ بعد ذلك فقھـاء آخـرون، -الفارییر– الفقیـھ

د في األحكام القضائیة، وع�ـلى العم�ـوم ف�ـالمراد    االصطالح كثیرا، فیما بع    وتـردد ھـذا 
القرار الذي ال یكون لھ أي أثر قانوني وھ�و غی�ر مل�زم ل�إلدارة           بـالقرار المعـدوم ھـو  

تصحیح العی�ب فی�ھ ال یقبل�ھ إل�ى ق�رار ص�حیح فھ�و         واألفراد عـلى حـد سـواء كـما أن    
 الج�سامة م�ا یح�ول إل�ى     العی�ب فی�ھ م�ن     من حیث المب�دأ ال یحت�اج إل�ى اإللغ�ـاء، إذ أن            

مجرد عم�ل م�ادي فھ�و ق�رار یول�د میت�ًامن حی�ث آث�اره القانونی�ة وأن العی�ب المراف�ق               
ف�ي الق�رارات    للقرار المعدوم ینال من مب�دأ الم�شـروعیة ف�ي ال�صمیم ویغل�ب وج�ـوده          

الت����ي توص����م بعی����ـب ع����ـدم االخت����صـاص والت����ـي تفق����ـد رك����ـن المح����ـل، ویك����ـون     
  : في الحاالت التالیة-فالین–معدوما على رأي  القـرار
 .إذا صدر من موظف ال یتمتع بسلطة اتخاذ قرار -
 .إذا كان معیبًا بخرق مبدأ الفصل بین السلطات -
 . إذا اتخذ من وزیر بدل من الوزیر المختص -
إذا ك��ان العی��ب ج��سیما ك��أن یف��رض المح��افظ ح��ق ارتف��اق عل��ى أح��ـد األم��ـالك    -

  .قانون��������������������������������������������������������������������������������ا المعفی��������������������������������������������������������������������������������ـة
ائج المترتب�ة ع�ـلى الق�ـرار المع�ـدوم ھ�ـي أن�ـھ ال ین�شـئ حق�ـا                ولعل م�ن أھ�م النت�      

یفرض التزاما وأن الطعن فیھ ال یھدف إلى إلغائھ ألنھ معدوم قانونا كما أن�ھ                وال
 .اعتداء مادیا یشـكل
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المعدوم یشكل عمال مادی�ا ول�یس ل�ھ م�ن أث�ر ق�انوني مل�زم         وعلیـھ فـإذا كـان القـرار  
ام�ام الجھ�ة المخت�صة قانون�ًا للحك�م بتقری�ر انعدام�ة ف�ي              ـھلألفراد وال یلزم الطعن فی    

علیھ أثر قانوني من  حین أن القرار السلبي یعتبر قرارا إداریا بمعنى الكلمة ویترتـب
شأنھ المساس بمراكز األفراد القانونیة وعلى الرغم من مخالفة ھـذا األثر القانوني،            

 بلغھ��ا الق��رار المع��دوم وال��ـذي   ف��إن تل��ك المخالف��ة ل��م ت��صل إل��ى ح��د الج��سامة الت��ي    
ب��ھ إل��ى م��صاف العم��ل الم��ادي ال��ذي تنتظ��ره المح��اكم العادی��ة حی��ث أن الق��رار  تھ��ـبط

ذل��ك ال�شأن الق�رارات اإلداری�ة األخ��رى المخالف�ة للق�انون ینظ��ر       ال�سـلبي وش�ـأنھ ف�ي   
لذلك فإن القرار السلبي وف�ي ص�ورتیھ س�واء ف�ي      القضاء اإلداري في عدم شـرعیتھ  

ال�سلطة ال ی�شكل ق�رارا معیب�ا بعی�ب           الف�ة الق�انون أو حال�ة إس�اءة اس�ـتعمال          حالة مخ 
أن یطل��ب الط��اعن إلغ��اء  ج��سیم ول��ذلك یمك��ن تالق��ي إث��ارة ب��دعوى اإللغ��اء إذ یج��ـوز 

بإصدار القرار   القرار المذكور وعلى اإلدارة عند إلغاء القضاء لذلك القـرار أن تقـوم          
م وإن أنكر علیھ ال�بعض طری�ـق اإللغ�ـاء إال أن            اإلیجابي المطلوب، أما القرار المعدو    

مجلس الدول�ة الفرن�سي ینظ�ر ف�ي طلب�ـات إلغ�ـاء الق�ـرار المع�ـدوم رعای�ـة لم�صـالح                     
االفراد وحمایة لھم، ولكن لیس بدعوى إلغاء عادیة بل أن ترفع م�ن قب�ل مح�ام وأن                   

  .ب اثرًابل بتقري أن العمل المعدوم لم یرت الحكـم فیھـا ال یكون باإللغاءال
وأخیرا یالحظ القرار المعدوم أنھ یتشابھ مع القرار السلبي مـن حیـث جـواز الطع�ـن              

  بـھ دون التنفیذ بمدة
  .معینة إضافة لجواز سحبھ في أي وقت

ية: بعا ي لتق تها  سة سل إل ع مما متنا  لسلبي  لق   :لتميي بي 

بي وامتن��ـاع جھ��ـة اإلدارة ع��ـن اتخ��ـاذ ق��ـرار   نج��د الف��رق ب��ـین الق��ـرار اإلداري ال��سـل  
،ففي حالة امتناع اإلدارة عن اتخ�اذ ق�رار ف�ي حال�ة یوج�ب                سلطتھا التقدیریة  بموجـب

اللوائح اتخاذ قرار ایجابي فیھا إال إنھا امتنعت عن ذل�ك فإنن�ا نك�ون        علیھا القـانون أو  
أو الالئحة ال یوجب على غیر مشـروع ، أما إذا كان القانون   سـلبي بصدد قرار إداري  

إداري في أمر مع�ین وت�ـرك لھ�ـا الخی�ـار ب�شـان ھ�ـذا        جھة اإلدارة التدخل التخاذ قـرار 
امتنعت فامتناعھا في ھذه الحالة الیكون قرارًا  التـدخل فـان شـاءت فعلـت وان شـاءت   

  )٣١، صفحة ٢٠١٥العطي،  (.إداریُا سلبیُا
  بي باالمتن��اع یتح��دد قوام��ھ ومعن��اه م��ـن ان��ـھ      وم��ن ذل��ك ف��إن الق��رار اإلداري ال��سل  

حك��م الق�رارات اإلداری��ة رف��ض ال��سلطات اإلداری�ة أو امتناعھ��ا ع��ن اتخ��اذ    یعت�ـبر ف��ي "
بمعن��ـى أن الق��ـرار ال��سـلبي ."اتخ��اذه وفق��ا للق��وانین والل��وائح  ق�رار ك��ان م��ن الواج��ـب 

ن الواج��ب علیھ��ا اإلدارة ع��ن اتخ��اذ ق��رار ك��ان م��  باالمتن��ـاع یتمث��ـل ف��ي امتن��ـاع جھ��ـة 
ال�سلبي باالمتن�اع یتطل�ب وج�ود ق�رار           اتخاذه وفقا للق�ـوانین والل�ـوائح ،فقی�ـام الق�ـرار         

والل�وائح ،ولكنھ�ا تمتن�ع ع�ن         إداري واجب عـلي جھـة اإلدارة اتخـاذه وفق�ـا للق�ـوانین         
لو مخاصمة القرار و اتخـاذه ،فھـذا االمتنـاع في حكـم القـرار السـلبي ،ویجیـز لألفـراد   

 .)٤٠، ص�������������������������فحة ٢٠١٥العط�������������������������ي،  (ب�������������������������دعوي اإللغ�������������������������اء
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  املبحث الثاني

  التعويض عن األضرار النامجة عن القرار اإلداري  السلبي

یمكـ���ـن تعریـ���ـف دعـ���ـوى التعـ���ـویض بأنھـ���ـا تلـ���ـك الـ���ـدعوى التـ���ـي     
للمطالب��ة بتعوی��ضھ عم��ا أص��ابھ م��ن ض��رر   یرفعھـ��ـا أح��د األشـ��ـخاص إل��ى القــ��ضاء 

 .)٢٠١٣المجن�����������������������������������ي،  (اإلدارةنتیج�����������������������������������ة ت�����������������������������������صرف  
ونعرض فیما یلي الختصاص القضاء في نظر ق�ضایا التع�ویض ع�ن الق�رار اإلداري                 
السلبي ، كذلك نتعرض إللغاء القرار اإلداري السلبي وننھى المبحث بالتعویض ع�ن           

 :الق�����������رار ال�����������سلبي وتق�����������دیر ذل�����������ك التع�����������ویض وفق�����������ًا لم�����������ا یل�����������ي 
  .رات اإلداریة السلبیةاإلختصاص القضائي في القرا: المطلب األول 
  . الغاء القرار اإلداري السلبي: المطلب الثاني 
  .التعویض عن القرار اإلداري السلبي: المطلب الثالث 

  اطب اول

ا داررارات اا  ص اا  

  
ه ونظ���ام ١٤٢٨ / ١٩/٩ بت���اریخ ٧٨/ اس���تنادا إل���ى المرس���وم الملك���ي رق���م م     

بت�������اریخ ٢٢) ٣/م(م�������ھ ال�������صادر بالمرس�������وم الملك�������ي رق�������م     المرافع�������ات أما
ه  تخ�تص المح�اكم   ٢/١٠/١١٤٣٥الذي تم العمل بموجب�ھ بت�اریخ        ھـ٢٢/١/١٤٣٦

   :من نظام الدیوان بالفصل في اآلتي ) ١٣(اإلداریة وفقًا للمادة 
ال��دعاوى المتعلق��ة ب��الحقوق المق��ررة ف��ي نظ��م الخدم��ة المدنی��ة والع��سكریة     .  أ     

 لموظفي ومستخدمي الحكومة واألجھ�زة ذوات الشخ�صیة المعنوی�ة العام�ة         والتقاعد
  .المستقلة أو ورثتھم والمستحقین عنھم

دعاوى إلغاء القرارات اإلداریة النھائیة التي یقدمھا ذوو الشأن، متى كان .  ب      
مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عی�ب ف�ي ال�شكل، أو عی�ب ف�ي ال�سبب، أو                 

ظم والل���وائح، أو الخط���أ ف���ي تطبیقھ���ا أو تأویلھ���ا، أو إس���اءة اس���تعمال   مخالف���ة ال���ن
ال��سلطة، بم��ا ف��ي ذل��ك الق��رارات التأدیبی��ة، والق��رارات الت��ي ت��صدرھا اللج��ان ش��بھ       

  .القضائیة، والمجالس التأدیبیة
 المت�صلة  -وما في حكمھا - وكذلك القرارات التي تصدرھا جمعیات النفع العام              

 في حكم القرار اإلداري رفض جھ�ة اإلدارة أو امتناعھ�ا ع�ن اتخ�اذ         ویعّدبنشاطاتھا،  
  .قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه طبقًا لألنظمة واللوائح

دع��اوى التع��ویض الت��ي یق��دمھا ذوو ال��شأن ع��ن ق��رارات أو أعم��ال جھ��ة  .  ج       
  .اإلدارة
  .فًا فیھاالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جھة اإلدارة طر.  د       
  .الدعاوى التأدیبیة التي ترفعھا الجھة المختصة.  ھـ       
  .المنازعات اإلداریة األخرى.  و       
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بعد اإلطالع علي أوراق ال�دعوي وس�ماعھا یت�ضح          " وفي ذلك قضي دیوان المظالم      
أن المدعي وكالة یھدف من دعواه إلي الغاء قرار الم�دعي علیھ�ا ال�سلبي باالمتن�اع                 

فراج عن موكلھ السجین بعد انتھاء محكومیتھ مما یعني أن محل الدعوي ھو عن اإل
طعن علي قرار سلبي بإلمتناع ، مما ینعقد علي غراره االخت�صاص ل�دیوان المظ�الم       

( والت��ي ن��صت عل��ي   ) ب /١٣( بوص��فھ ھیئ��ة ق��ضاء إداري ؛ اس��تنادالحكم الم��ادة    
ارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار ویعد في حكم القرار اإلداري رفض جھة اإل؟د....... 

وع�ن قب�ول ال�دعوي ش�كال        )كان م�ن الواج�ب علیھ�ا اتخ�اذه طبق�ًا لألنظم�ة والل�وائح                
ف��القرار الم��تظلم من��ھ م��ن ج��نس الق��رارات ال��سلبیة باالمتن��اع الت��ي التتح��صن بف��وات 

ھ��ـ، ص��فحة  ١٤٣٦المظ��الم،  (الم��دد ذل��ك أن حال��ة االمتن��اع تأخ��ذ وص��ف االمتن��اع     
١٠٢٦(."  

  

  ب ااط

داري ارار اء اا  

دعوي اإللغاء ھي دعوي قضائیة یطلب الطاعن بمتقتضاھا من القضاء اإلداري 
مراقبة مشروعیة قرار إداري صادر عن إرادة منفردة والحكم بإلغائھ إذا تبین أن ھذا 

 وفیما یلي نعرض )١٣١، صفحة ٢٠١١-٢٠١٠البقمي،  (.القرار غیر مشروع
ن بااللغاء في القرارات اإلداریة ثم اثانیًا لطعن بااللغاء في القرارات اوًالللطع

  المستمرة

ية : ال  إل لق  ع بااللغا في    :ل

 ٩ / ١٩: وت�اریخ   ) ٧٨/م: (    بناءعلي المادة الثالثة عشر من مرسوم ملكي رق�م    
ائیة التي یق�دمھا ذوو  ھـ الفقرة ب منھا ـدعاوى إلغاء القرارات اإلداریة النھ ١٤٢٨/ 

الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عی�ب ف�ي ال�شكل، أو عی�ب            
في ال�سبب، أو مخالف�ة ال�نظم والل�وائح، أو الخط�أ ف�ي تطبیقھ�ا أو تأویلھ�ا، أو إس�اءة              
استعمال السلطة، بما في ذل�ك الق�رارات التأدیبی�ة، والق�رارات الت�ي ت�صدرھا  اللج�ان                    

وكذلك القرارات التي تصدرھا  جمعیات النف�ع        .    والمجالس التأدیبیة        شبھ القضائیة 
 المت�صلة بن�شاطاتھا، ویع�د ف�ي حك�م الق�رار اإلداري رف�ض        - وما ف�ي حكمھ�ا   -العام    

جھة اإلدارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخ�اذه طبًق�ا لألنظم�ة            
  .واللوائح

 الالئحة التنفیذیة لنظام المرافع�ات أم�ام دی�وان المظ�الم            كما تضمنت المادة الثامنة من    
 ١ / ٢٢:   وتاریخ ٣/ م : ( ه الصادرة بالمرسوم ملكي رقم     ٢٦/١٢/١٤٣٥بتاریخ  

ه ب��شأن مواعی��د الطع��ن ف��ي  ٦/٣/١٤٣٦والت��ي ت��م العم��ل بھ��ا م��ن ت��اریخ    )١٤٣٥/ 
  : القرارات اإلداریة علي أنھ 

من ) الثالثة عشرة (من المادة ) أ( الفقرة  یجب في الدعاوى المنصوص علیھا في-١
نظام دیوان المظالم، أن سبق رفعھا إلى المحكم�ة اإلداری�ة ال�تظلم إل�ى وزارة الخدم�ة             
المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف خالل ع�شر س�نوات م�ن ت�اریخ ن�شوء           

 ح�ال دون  الحق المدعى بھ ، ما لم یقر المدعى علیھ بالحق أو یكن ثمة ع�ذر ش�رعي   
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وعل�ى وزارة الخدم�ة المدنی�ة أو الجھ�ة الع�سكریة            . رفع الدعوى یثبت ل�دى المحكم�ة      
  .   التابع لھا الموظف أن تبت في التظلم خالل ستین یوما من تاریخ تقدیمھ

 إذا ص��در ق��رار وزارة الخدم��ة المدنی��ة أو الجھ��ة الع��سكریة الت��ابع لھ��ا الموظ��ف      -٢
دة في الفق�رة ال�سابقة دون الب�ت فی�ھ، ج�از رف�ع          برفض التظلم، أو مضت المدة المحد     

ال��دعوى إل��ى المحكم��ة اإلداری��ة خ��الل س��تین یوم��ا م��ن ت��اریخ العل��م ب��القرار ال��صادر     
بالرفض أو انقضاء الستین یوما المذكورة دون البت في التظلم أو خالل ما   ما تبقى     

ویج�ب أن  . ط�ول من ھذه المادة أیھم�ا أ ) ١( من السنوات العشر المذكورة في الفقرة       
یك���ون الق���رار ال���صادر م���ن وزارة الخدم���ة المدنی���ة أو الجھ���ة الع���سكریة الت���ابع لھ���ا  

  . الموظف برفض التظلم مسببا
 إذا ص��در ق��رار وزارة الخدم��ة المدنی��ة أو الجھ��ة الع��سكریة الت��ابع لھ��ا الموظ��ف      -٣

م�ا م�ن   بأحقیة المدعي فیما یطالب بھ ولم تقم الجھ�ة اإلداری�ة بتنفی�ذه خ�الل س�تین یو          
تاریخ إبالغھ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة اإلداریة خالل الستین یوما التالیة لھ�ذه      

م�ن ھ�ذه الم�ادة      ) ١( المدة أو خالل ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة            
  . أیھما أطول

) ب(فیما لم یرد بھ نص خاص، یجب في ال�دعوى المن�صوص علیھ�ا ف�ي الفق�رة                -٤
م�ن نظ�ام دی�وان المظ�الم إن ل�م تك�ن متعلق�ة ب�شؤون         ) لث�ة ع�شرة   الثا(من المادة  

الخدمة المدنیة  أن یسبق رفعھا إلى المحكمة اإلداریة التظلم إل�ى الجھ�ة م�صدرة          
القرار خ�الل س�تین یوم�ا م�ن ت�اریخ العل�م بھ�ذا الق�رار، ویتحق�ق العل�م ب�ھ ب�إبالغ                   

  .  بالغذوي الشأن بھ أو بنشره في الجریدة الرسمیة إذا تعذر اإل
وعلى تلك الجھة أن تبت ف�ي ال�تظلم خ�الل س�تین یوم�ا م�ن ت�اریخ تقدیم�ھ واذا ص�در                       
القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا، ویعد مضي ستین یوما من تاریخ تقدیم التظلم            

  .دون البت فیھ بمثابة صدور قرار برفضھ
ل�ى وزارة  ویجب قبل رفع ال�دعوى إذا كان�ت متعلق�ة ب�شؤون الخدم�ة المدنی�ة ال�تظلم إ           

الخدمة المدنیة وحدھا دون الجھة اإلداری�ة وذل�ك خ�الل س�تین یوم�ا م�ن ت�اریخ العل�م                     
  .  بالقرار

. وعلى وزارة الخدمة المدنیة أن تبت في التظلم خالل س�تین یوم�ا م�ن ت�اریخ تقدیم�ھ              
واذا صدر قرارھ�ا ب�رفض ال�تظلم أو م�ضت الم�دة المح�ددة دون الب�ت فی�ھ، ج�از رف�ع                   

كم��ة اإلداری��ة خ��الل س��تین یوم��ا م��ن  ت��اریخ العل��م ب��القرار ال��صادر  ال��دعوى إل��ى المح
ویج��ب أن یك��ون . ب��الرفض أو انق��ضاء ال��ستین یوم��ا الم��ذكورة دون الب��ت ف��ي ال��تظلم 

  .  قرار وزارة الخدمة المدنیة برفض التظلم مسببا
 واذا ص��در ق��رار وزارة الخدم��ة المدنی��ة  لم��صلحة الم��تظلم ول��م تق��م الجھ��ة اإلداری��ة   

یذه خالل ستین یوما من تاریخ إبالغھ، ج�از رف�ع ال�دعوى إل�ى المحكم�ة اإلداری�ة         بتنف
  .خالل الستین یوما التالیة لھذه المدة
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 القرارات في الطعن مواعید

 بنظام تتعلق التي  اإلداریة

  المدنیة الخدمة

 تاریخ من یوم ٦٠ خالل

  اإلداري بالقرار العلم

 في البت

 خالل التظلم

 یوم ٦٠

 تاریخ من

 تقدیم

  التظلم

 التظلم رفض اما

 الحالة ھذه وفي

 الرفض یكون

 مسببًا

 ٦٠ ال مدة انقضاء أو

 ھذه في رد دون یوم

 ضمني قرار یعد الحالة

 بالرفض

 

 لمصلحة قرار صدور

 وزارة من المتظلم

  المدنیة الخدمة

 اإلداریة الجھة تقم لم اذا

 ترفع یوم ٦٠ خالل بالتنفیذ

 یوم ٦٠ ال خالل الدعوي

  التالیة

   المدنیة الخدمة وزارة إلي التظلم یتم
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لسلبية : ثانيا ية  إل لق  ع باإللغا في    :ل

ستمرة فق�د اس�تقر        یجوز الطعن علي القرارات ال�سلبیة م�ا بقی�ت حال�ة اإلمتن�اع م�               
ق��ضاء دی��وان المظ��الم عل��ى أن الق��رارات ال��سلبیة ال تتقی��د بمیع��اد الطع��ن باإللغ��اء         
السابق ایضاحھ في القرارات اإلداریة ، فكما سبق وأن اوض�حنا ف�القرارات ال�سلبیة               
من القرارات التي ال تتقید بمدد اإللغاء فأنما یجوز الطعن فیھ�ا بااللغ�اء دائم�ا طالم�ا                  

  .تناع مازالت مستمرةحالة االم
و القرارات اإلداریة السلبیة  یجوز أن تكون محال لإللغاء لعیب مخالف�ة الق�انون ألن    
اإلدارة برفضھا أو امتناعھا عن اتخاذ قرار الزمھا القانون بإتخاذه تكون ق�د خالف�ت              
التزاماتھا القانونی�ة ول�م تحت�ررم م�ا یرتب�ھ الق�انون م�ن واجب�ات مم�ا یجع�ل قرارھ�ا                       

بي معیبًا في محلھ دائما ألن األثر المترتب علی�ھ اث�ر غی�ر م�شروع وغی�ر ج�ائز         السل
قانون��ًا  ، ویترت��ب عل��ي الغ��اء الق��رار اإلداري ال��سلبي الت��زام جھ��ة اإلدارة بإص��دار      
القرار الذي رفضت إصداره ، وما لم یصدر ھذا القرار فلیس في اإلمكان أن تتحق�ق                 

  )م٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤العتیبي، (اثار الحكم بااللغاء   



 - ٢٩٢١ -

  اطب اث

داري ارار ان ا ضوا  

     المسؤولیة اإلداریة كالمسؤولیة المدنیة تق�وم عل�ي أس�اس ارك�ان ثالث�ة الخط�أ ،                 
الضرر ، عالقة السببیة ب�ین الخط�أ وال�ضرر وس�نعرض فیم�ا یل�ي لإلرك�ان المتتطلب�ة          

تنع�ت ع�ن اص�دار ق�رار ك�ان م�ن       لقیام مسؤولیة جھة اإلدارة عن أعمالھا ف�ي ح�ال ام          
تعریـ��ـف یمكـ�ـن  الواج�ب علیھ�ا اص�دارة طبق�ا للق�انون  وترت�ب علی�ھ ض�رر لألف�راد و         

دعـ���ـوى التعـ���ـویض بأنھـ���ـا تلـ���ـك الـ���ـدعوى التـ���ـي یرفعھـ���ـا أح���د األشـ���ـخاص إل���ى 
المنج�ي،   (.للمطالبة ىبتعویضھ عما أصابھ من ضرر نتیجة ت�صرف اإلدارة       القــضاء
٢٠١٣( 

 : یمكن أن تتحمل جھة اإلدارة التعویض عن ذلك من خالل دراسة ما یليوھل 
 . شروط دعوي التعویض  -١
 .أنواع التعویض وتقدیرة  -٢
  . الحكم في دعوي التعویض  -٣

ي  -١ لتع ع    :ش 

فالثاب�ت أن م�سؤولیة الدول�ة    " ه٢٠/١/١٤٣١قد تضمن حكم محكم�ة االس�تئناف ف�ي       
 الخطأ إنما تكون بإحدي ص�ورتین ؛ إم�ا أن ع�م    عن أعمالھا غیر التعاقدیة علي سبیل   

قرار إداري غیر مشروع ، او ع�ن عم�ل م�ادي أح�دثا ض�رارًا ب�ذوي ال�شأن ، والمب�دأ          
العام عن مسؤولیة الدولیة عن اعمالھا المادیة غیر المشروعة یشترط لقیامھا توافر     

 المرف�ق   رك�ن الخط�أ ویتمث�ل ف�ي مباش�رة اإلدل�رة ن�شاطھا ف�ي ت�سییر                 -١ثالثة أركان   
 رك��ن ال��ضرر وھ��واألذي الم��ادي أو المعن��وي ال��ذي   -٢ب��شكل مخ��الف ألحك��ام النظ��ام  

 اإلفضاء وھو ما اصطلح علیھ بعالقة السببیة -٣یلحق صاحب الشأن من فعل اإلدارة 
 وفیما یلي نعرض ألركان م�سؤولیة اإلدارة ع�ن قرارتھ�ا غی�ر            ١"بین الخطأ والضرر    

  .المشروعة 

أ كأسا١/١ لخ ك  إل   لية جهة    :  لمس

الم��ؤدي إل��ي      ح��اول جان��ب م��ن الفق��ھ الفرن��سي تعری��ف الخط��أ بقول��ھ أن��ھ الخط��أ   
م��سؤولیة اإلدارة وال یق��ع إال م��ن ش��خص طبیع��ي ، إن الخط��أ ال��وظیفي ھ��و اإلخ��الل     
ب��اإللتزام ف��ي أداء الخدم��ة ، والخط��أ یمك��ن أن یك��ون عم��ال إیجابی��ا ص��ادر م��ن جھ��ة      

 أن یقع في صورة إمتناع اإلدارة عن تقدیم عمل یجب علیھا القیام اإلدارة ، كما یمكن
ب��ھ ، كم��ا یمك��ن إن یك��ون متعم��دًا أو مج��رد إھم��ال ، كم��ا إن الخط��أ اإلداري یمك��ن أن  

                                                           

ق / ٧/ ٤٦٨ المجلد السادس ، قضیة رقم ه ،١٤٣١ مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام -  ١
 ٨/ إس / ١٥٦ه ، حكم استئناف رقم ١٤٣٠ لعام ٣٤/ إ / د/ ٢٣ه ، حكم ابتدائي رقم ١٤٢٩لعام 
 ٢٢٩١-٢٢٩٠ه ، ص ٢٠/١/١٤٣١ه ، جلسة بتاریخ ١٤٣١لعام 
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 -ھ��ـ١٤٠٨جعف��ر،  (یك��ون نتیج��ة ق��رار إداري غی��ر م��شروع أو نتیج��ة عملی��ة مادی��ة  
  .)٧م، صفحة ١٩٨٨

ن أ مطخم   قیاو   ھا ھدرلتي تصایة دارإل ا  راراتلقن ا  عدارة   إل الیة ؤومسط      مناإن   
ــ��ـدم عــ��ـوب عیــ��ـن مــ��ـب عیرار القــ��ـبــ��ـق لحــ��ـد قن یك��ون أــ��ـبــ��ـك لوذا ــ��ـجانبھ

ـــ���ـرار قذ اـــ���ـتخـــ���ـن اا عـــ���ـمتناعھدارة أو اإلوت اكـــ���ـســ���ـدً  ی ع، وعیةــ���ـرولمشا
ي ـ�ـ أ فطـ�ـ ئح خـ�ـوا للواة ـ�ـ مظ لألناـــ�ـ بقطه ذاـــ�ـ تخاا ـــ�ـ علیھـــ�ـب  جوالـــ�ـن ا من اـــ�ـ ك

ي ـ�ـ ل فوألن ا كـ�ـر لـ�ـو ا  ھدارة  إلـ�ـب  ا   ي جانـ�ـ أ فطــلخــوت ا ثبدارة، و إلاة ــجھــب  جان
ـ��ـر غیـ��ـرار لقـ��ـون اي كـ��ـفـ��ـك لذل ـ��ـیتمث، وةـ��ـیدارإلـ��ـرارارت القـ��ـن اعم��سؤولیتھا 

ــ���ـد قً، ة ــ���ـحاللاه ــ���ـذي ھــ���ـلیة  فــ���ـؤولمســ���ـب اتریــ���ـذي لاأ طــ���ـلخوا.ــ���ـروع مش
ـ�ـن  عض  یـ�ـو لتعـ�ـبء ا  بعـ�ـرار   لقـ�ـدر ا  مصوظـ�ـف   لمال ـ�ـ یا یتحمــ�ـ أ شخصطـــخیكون

تتحم��ل جھ��ة اإلدارة فقیا رأ مطلخد یك��ون اكما قص، اـ��ـلخاھ ـ��ـي مالـ��ـفـ��ـرر لضـ�ـذا ا ھ
   .)٦٣م، صفحة ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤العتیبي، (التعویض عنھ 

ویترك تحدید "حدید الخطأ یترك للقاضي وفى ذات الحكم أوضحت المحكمة أن تقدیر ت
الخط��أ لتق��دیر القاض��ي ب��شرط أن یق��وم من��اط مخالف��ة ن��شاط اإلدارة للم��شروعیة وھ��و 
یسترشد في ذلك بما یتخذه الخط�أ م�ن ص�ورة واض�حة مملوس�ة ف�ي مخالفت�ة لقواع�د             

  .١"المشروعیة التي تنھض لمسؤولیتھا على أساس التخلي عما وجب علیھا نظامًا
  :الضرر كأساس لمسؤولیة جھة اإلدارة  ركن ١/٢
ك اــــ��ـھنض یج��ب أن یكــــ��ـون  یوالتعــــ��ـة بــــ��ـلعامدارة اإلــــت��ـزم جھ��ة ا ي تلــــ��ـلك
ً  یادماد یك��ون قرر لضأو مال�ھ ، وا عي دلمً  امھـ� في جسص لشخب ااــــ�ـ صــــ�ـرر أ ض

ـ�د  قـد أو كؤمر أوـمباشـد أن یكـون البرر لضن اعض  یولتعم ا لكي یتوا ـبیأو یكـون أد  
م اـ�ـ ي قیـ�ـ ي فـ�ـ ألساسـ�ـر ا لعنصــرر الضــد ا یعو.  ونلقاناع بحمایة ـیتمتـز  كرل بمـخأ
كل ط منارر فالضض، یوال تعـ��ـد م��سؤولیة و  جوھ ال تـ��ـ ندوبوة ـ��ـ یدارإلالیة وئـ��ـ لمسا

لیة ــ�ـؤو لمسم ااــ�ـ ى قیــ�ـ لــ�ـرر إ لضؤ دي  ، احتى یودا وعدمًا و جومعھا دور  منھما ی
ة ـ���ـبمثابـ���ـرر لضامب ــ���ـون یكن أن یــ���ـھ یتعــ���ـفإنــ���ـونً  یكأن ى ــ���ـة بمعنــ���ـیدارإلا
ر غیـ�ـرر   لضن ااـ�ـ كذا إــف،  ببھــســذي  لدارة ا إلال ــعمأو  أ طــلخــرة  لمباشاة ــلنتیجا

  )٥٦م، صفحة ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤العتیبي، (ویض فال تعر مباش
  : ركن عالقة السببیة بین الخطأ والضرر ١/٣

ن عـ�در  ي صـ� فقرأ مطـخـن عـم نجـد قص لشخب اصاذي أ لرر ا لضب أن یكون ا      یج
ر فــ��ـواتــ��ـن مــ��ـد البض، یوبالتعدارة إلزم اتلتلك��ي لسببیة اھ عالقة طبرتدارة أي إلا

ــ��ـو ھدارة إلاأ طــ��ـخأن یك��ون ى ــ��ـبمعنــ��ـرر، لضواأ طــ��ـلخب��ین اببیة ــ��ـلساة ــ��ـعالق
ــ�ـد  ببیة تعــ�ـ لساة ــ�ـ عالقن  إــ�ـ فك  لــ�ـذ بــ�ـرر، و  لض ا ـــوعقوي ـــفـــر  لمباشب ا بـــلسا
ـ���ـك تلد اـ���ـنعقـ���ـور اال یتص، بحی���ث ةـ���ـیدارإلً  الیةـ���ـؤولمساي ـ���ـفاساس���یًا ا  ــ���ـكنر
ببیة ـ�ـ لساة ـ�ـ عالقم  اــقیت  اــثبــبء إ عــرور  لمضاى ــع علــیق، و نھاــدولیة بوئــلمسا

                                                           

ه ، المجلد السادس ، المرجع السابق ص ١٤٣١ مجموعة األحكام والمبادي اإلداریة لعام -  ١
٢٢٩١ 
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ب بھ بسبق  لحذي  لرر ا لضروع وا لمشر ا غیــي قرارھا   ل فــلمتمثدارة ا إلاأ طــخن  یــب
  .)٥٨م، صفحة ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤العتیبي،  (رارلقذا اھ

حی�ث أن   " ه٢٥/٤/١٤٣١وفى عالقة الخطأ بالضرر قضت محكمة اإلستناف بت�اریخ          
الوفاة تمت تمت في الیوم الخامس من دخول المستشفى مم�ا یقط�ع العالق�ة ب�ین ب�ین                   

ث أن التعویض مبناه عل�ى األرك�ان الثالث�ة      تصرف الموظفة وبین ما نتج من وفاة حی       
الخطأ ، والضرر والعالقة السببیة بینھما وحی�ث اخت�ل أح�د ھ�ذه األرك�ان وھ�و الخط�أ                     
كم��ا أن ال عالق��ة س��ببیة ب��ین ت��صرف المست��شفى ف��ي اس��تقبال حال��ة المری��ضة وب��ین    
وفاتھ��ا مم��ا ینتف��ي مع��ھ عالق��ة ال��وزارة بوف��اة زوج��ة الم��دعي وم��ن ث��م ف��إن المطالب��ة  

   "١بالتعویض لیس لھا ما یبررھا

ي -٢ تق ي  لتع   :ن 

ي٢/١ لتع   :ن 

األصل العام أن یكون التعویض عن الضرر الناجم من نشاط اإلدارة أن یك�ون       
نقدأ إال أنھ واستثناء م�ن األص�ل الع�ام یج�وز للقاض�ي اإلداري إعط�اء اإلدارة        

نھ وض�ع ح�د لل�ضرر ،        الحق بین التعویض النقدي وبین القی�ام بعم�ل م�ن ش�أ            
كما أن التعویض یمكن أن یكون ادبیًا ف�ي بع�ض الح�االت ، وم�ن ذل�ك یت�ضح                    
أن القاعدة العامة  ھي أن یكون التعویض نقدا واستثناء ق�د یك�ون التع�ویض                

  :عینیًا أو ابیًا على التفصیل األتي

لنق ١ /١/ ٢ ي  لتع  :  

 إن القاض��ي یمل��ك الحك��م      األص��ل الع��ام أن یك��ون التع��ویض نق��دًا ، بمعن��ي  
بإلزام اإلدارة المتسببة في الضرر بدفع مبلغ من المال إلي م�ن أص�ابة ض�رر          
وھنا بمجرد أن تدفع اإلدارة المبلغ الذي قرره القاضي فإن االتزام بالتعویض       
ینتھي ، ولكن قد یحدث أن یكون الضرر المترتب على القرار غیر الم�شروع              

ر قائمًا طالما تصر اإلدارة علي موقفھا غیر  ومن نوع الضرر المتجدد ویستم    
المشروع كأن ترفض اإلدارة منح ترخیص ألحد األفراد الفتتاح مح�ل تج�اري            
في مثل ھذه الحالة فإن كل یوم یمضي علي الشخص یعتبر ضررا محققا ینال 

جعف��ر،  (ال��شخص م��ن وراء تعن��ت اإلدارة  وم��ن ث��م ی��ستحق عن��ھ التع��ویض  
  .)١٢٩م، صفحة ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨

لعيني ١/٢/ ٢ ي  لتع  :  

ــ�ـرر،  ل ضــ�ـداث ا  حإل ـــھ قبـــعلیـــت  ا كانـــى مـــلإال ـــلحدة ا اـــعإھ ـــبـــد  یقص  و
ـ��ـدار صإھ ـ��ـي ال یمكنـ��ـلقاضإذ إ ن اة ـ��ـیدارإلت ااـ��ـعزلمنااي ـ��ـفـ��ـف مختلــ��ـر ألموا

                                                           

ه ، قضیة رقم ١٤٣١ مجموعة اإلحكام والمبادئ اإلداریة ، المجلد السادس ، لعاما ١
ه ، حكم استئناف رقم ١٤٣٠ه لعام /إ /د / ١١٨ه ، حكم ابتدائي رقم ١٤٢٩قلعام /٣٤٤٣/١

 ٢٤١٣، ص  ÷ ١٤٣١ / ٤ / ٢٥ه ، جلسة بتاریخ ١٤٣١ لعام ٤/ أس /٣٤١
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ھ ـ� لـ�وز  یجـ�ن  لكر  یـد یالوي ـا یقضـنمإي ـلقاضن، إذ إ ن ا    ل معیــبعمدارة  إلــلــر  مأوا
ى ـ� لقاضي علم ا ال یحكض  المتضرر نقدًا أو تعویضًا عینیًا و       یـوتعن  یـبدارة  إلـر ا تخیی

ة ـ���ى حالـ���لإل ـ���یصذي لدارة اإلن امم لجسیاأ  طلخاال في حالة ن إیـ���ل معـ���بعمدارة إلا
ض یولتعض أن البعرى ای، وعلیھ ء باالستیالدارة إلت اا قامـمـرد كدي اـلمـداء االعتا

للقاضي روك متض یولتعافي ر ألمرد امرا عن التع�ویض النق�دي     كثیف  ال یختلني  العی
ل والقـ� ھ فـ� بم یحكـ� فم اـ� لعق افرلمیني ال یم�س س�یر ا  لعض ایوبالتعم لحكذا رأى أن ا  فإ

ـ�ـد  قوصحیحا س  لیً    القھإطتقاللھا  على ـسـس ا یمن  یـل معـبعمم  اـبالقیدارة  إلبإلزام ا 
ھ ـ�ـ فإن" :ھـ�ـ لوھ بقـ�ـ لـ�ـم  ي حكـ�ـ ي فـ�ـ لعینض ایـ�ـو لتعان أـ�ـ بشم  الظـ�ـ لمـ�ـوان ا  یــم د حك
ھ ـة لـلمخصصرض ا ألاة ـعطعي قـدلمم ا لیـتسـن  ا عـعى علیھـدلمع ا متنان ا كاً    ا ــلم
ة ـ��ـلمختصدارة اإلاة ظـ��ـمالح ب بـ��ـا بسـ��ـة ملیكتھـ��ـعزولمناھ ـ��ـضـ��ـن أرا عـ��یضوتع
عة طقن عث لبحالبھا  وطصلتخصیك الذیة على رولقواة ـ��ـیدلبلـ��ـؤون الشـ��ـوازرة اب
ن اـــكن  ألوھ ـــنـــث إ حیر، و عـــلسوااحة ـــلمساي ـــفن  یـعتطلقوي ا اـتسـدم  لعرى  خأ
ـ��وز أن یك��ون  نھ یجأال ــ��ـزع الملكی��ة یك��ون نق��دیًا إ  نــ��ـن عض یــ��ـولتعأن ال ــ��ـألصا
م، ص��فحة ٢٠١٣-ھ��ـ ١٤٣٤العتیب��ي،  (كلـ��ذبـ��ك لمالاي ـ��ضرض إذا رأـ��بض یـ��ولتعا

٦٥( "  

بي٢/١/٣ أل ي  لتع   :  

مالیًا وإنم�ا   ا  ـــمبلغـــذي ال یكون    لض ا یـــولتعـــك ا لذي ـــبدألض ا یوالتعـــبـــد  یقصو
یا ــ��ـنفســ��ـرر لضاابھ ــ��ـصــ��ـن أیة مــ��ـضرلتدارة إلاھ ــ��ـبــ��ـوم تقــ��ـارء جــ��ـرد إمج

 في دارةإلانة دالقاضي بإر الحك�����م ابي نشدألض ایولتعامثال واح�����ساسھ بالعدال�����ھ و 
  .فلصحا

ي ٢/٢ لتع ي    : تق

    حیث أنھ الیوجد قاعدة نظامیة تلزم القاض�ي بإتب�اع مع�اییر معین�ة لتق�دیر                
التع��ویض ف��إن تق��دیر قیم��ة التع��ویض یرج��ع فی��ھ لل��سلطة التقدیری��ة لمحكم��ة   

ه ١٤٣١ لع�ام    ٨/إس/ ٩٦الموضوع وفي ذلك قضي في حك�م االس�تئناف رق�م          
اًء أن خطأ جھة اإلدارة متي كان سببًا ف�ي     حیث أنھ من المستقر فقھًا وقض     " 

إلح�اق ض��رر بأح��د األش�خاص ف��إن المت��ضرر ی�ستحق تعوی��ضًا ج��ابرا لل��ضرر    
) ال�ضرر ی�زال   ( الالحق بھ وتماشیًا مع القاعدة الفقھیة الت�ي ت�نص عل�ي أن     

قد استقر قضاء الدیوان على التعویض عن السجن إذا كان ب�سبب خط�أ جھ�ة         
 ال�ضرر إال ب�التعویض الم�ادي ، وألن تق�دیر التع�ویض          اإلدارة وال تأتي إزال�ة    

یختل��ف بح��سب م��ستوي ك��ل ش��خص م��ن حی��ث المعی��شة وال��دخل ال��شھري         
والمكان��ة االجتماعی��ة وع��رف الن��اس ون��وع التھم��ة ومق��دار ال��ضرر الم��ادي     
والمعن��وي الم��صاحب لل��سجن ، وأن م��ا یلح��ق الن��اس م��ن ج��راء ال��سجن م��ن  

وما یحیط بسجنھ من ظروف ، ومن       اضرار تتفاوت باختالف قدر كل شخص       
ثم یختلف التعویض الجابر لھذه األضرار ویترك أمر تقدیر التعویض للقاضي 
المنوط بھ الحكم في الدعوي ح�سبما ی�راه بع�د تمح�یص م�ستنداتھا وأوراقھ�ا           
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النظر في حال المدعي ، والقاضي ھ�و الخبی�ر األول ف�ي تق�دیر التع�ویض وال           
   "١لمدعي أو المدعي علیھیترك األمر في ذلك لتقدیر ا

                                                           

ه ، المجلد السادس ،دیواان المظالم ،قضیة رقم ١٤٣١ام  مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لع- ١
، حكم االستئناف رقم ١٤٣٠ لعام ١١/إ / د / ١٨ه ، حكم ابتدائي رقم ١٤٢٦ق لعام /١٢٦٤/٢

 ٢١٧٦- ٢١٧٥ه، ص١٤٣١لعام / إس /٩٦
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صيا  لت   :لنتائج 

لنتائج    :ال 

یولد القرار اإلداري السلبي في حال امتناع جھة اإلدارة عن اصدار ق�رار         .٣
 .إداري كان من الواجب علیھا اصدارة بمقتضي القوانین واللوئح

الق�رار اإلداري ال�سلبي ھ��و افت�راض ق�انوني الیتج��سد ف�ي ھیئ�ة خارجی��ة        .٤
خضوع معھ في عملیة إصداره للقواعد الشكلیة والقواعد التي    ویصعب ال 

 .ینص علیھا المنطم في القرارات الصحیحة
عدم قابلیة القرار اإلداري السابي لل�شھر أو اإلع�الن عن�ھ نظ�را لطبیعت�ھ                 .٥

 .االفتراضیھ 
 .ال یمكن تسبیب القرار اإلداري السلبي وذلك بسبب طبیعتة .٦
 اإلداري عموم�ًا اال م�ا یتع�ارض م�ع           البد من ت�وافر ش�روط ص�حة الق�رار          .٧

طبیع��ة ھ��ذا الق��رار وم��ن ی��تم اس��تبعاد قواع��د ال��شكل وال��سبب م��ن الق��رار   
 .اإلداري السلبي

یجوز الطعن على الق�رارات اإلداری�ة ال�سلبیة ف�ي أي وق�ت مادام�ت حال�ة               .٨
 . اإلمتناع مستمرة

 یع��د الق��رار اإلداري ال��سلبي م��ن الق��رارات الم��ستمرة فطالم��ا إن اإلدارة      .٩
 مستمرة في االمتناع اصدار قرار اوجب علیھا النظام قانونًا إصداره 

الق��رار اإلداري ال��سلبي ال یتح��صن بم��ضي الم��دد ویمك��ن الطع��ن فی��ھ    .١٠
 .دون التقید في ذلك بمواعید الطعن في القرارات اإلداریة 

یختص دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة بالنظر ف�ي طل�ب          .١١
بي بإلمتناع وفى التعویض ع�ن األض�رار المترتب�ة عل�ى         الغاء القرار السل  

الق��رار مت��ي ت��وافرت ارك��ان الم��سؤولیة التق��صیریة م��ن الخط��أ وال��سبب     
 . وعالقة السببیة بین الخطأ والضرر

یخل���ط الفق���ة ب���ین مفھ���وم الق���رار اإلداري ال���سلبي والق���رار اإلداري    .١٢
م��ن ال��ضمني والت��ي یق��ره النظ��ام ف��ي ح��االت مح��دده مت��ي تظل��م ال��شخص  

القرار وینتج عن صمت الجھة رفض ضمني وھو ما یختلف ع�ن مفھ�وم    
 .القرار السلبي 

یترتــب عــلى وجــود القــرار الســلبي مـ�ـن قبـ�ـل جھـ�ـة اإلدارة ف�ي           .١٣
امتناعھــ�ـا عــ�ـن تنفیــ�ـذ األحكــ�ـام الق�ضـــائیة بمــ�ـا            حالــة رف�ضــھا أو   

المتمثلـ��ـة بـ��ـالتعویض عـ��ـن  اإلدارةفیھــ��ـا حكــ��ـم اإللغــ��ـاء، م��ســـئولیة 
األضــ��ـرار التـ��ـي لحقـ��ـت بمـ��ـن شـ��ـملھ القـ��ـرار ال��ســلبي، باإلضـ��ـافة        

إنھ قد  یترتب علي القرار اإلداري ال�سلبي  ج�زاء جنائی�ا  یتمث�ل ف�ي                إلى
عقوبة  جنائی�ة عل�ى مـ�ـن یمتنـ�ـع عـ�ـن تنفیـ�ـذ قـ�ـرار أو حكـ�ـم اوجـ�ـب                     

المطالبـ��ـة بـ��ـالتعویض ف��ي   ـاء تنفیـ��ـذه وقـ��ـد یلحقـ��ـھ القـ��ـانون أو الق��ضـ
  .ھــذه الحالة 
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صيا لت  :ثانيا 

یجھل كثیر من األفراد حقھم في الطعن في القرار اإلداري السلبي أمام دیوان        -
المظالم ، ممایضیع علیھم الكثیر من حقوقھم ، وھو ما یتطلب ن�شر التوعی�ة          

 . ١ في المؤسسات والمنظماتالقانونیة بالقرار اإلداري وانواعة
ادراج مادة القرار اإلداري كأحد الم�واد الت�ي ت�درس ف�ي كلی�ات الق�انون وف�ى          -

 اقسام األنظمة 
إقرار الیات وقواعد تنظم التقدیر في مجال التعویض بحیث ال تترك لتقدیرات             -

  .قاضي الموضوع 

                                                           

 قد اعدت الباحثة مادة تدریبیة في التحلیل القانوني للقرار اإلداري وتولت تدریب القیادات ١
یمیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن من ضمن برامج التدریب بعمادة التطویر وتنیة االكاد

المھارات سابقا تحت مسمى عمادة التطویر اإلكادیمیى حالیًا ، وقامت الباحثة بالتوعیة بفھموم 
 .القرارات اإلداریة السلبیة والتطبیق علیھا من واقع احكام دیوان المظالم 
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جع  لم   قائمة 

. دراس���ة مقارن���ة: اري ال���سلبيالق���رار اإلد). ٢٠١٣، ١٢. ( عیت���اوي، عب���د الق���ادر  
Majallat al-Qānūn wa-al-Mujtam مجل�������ة الق�������انون

 .٥٣-٢٦، الصفحات )الثانیة(والمجتمع
. الق��رار اإلداري ال��سلبي وأحك��ام الطع��ن فی��ھ  ). ٢٠١٥. (ج��واد مطل��ق محم��د العط��ي 

  .دار الفكر والقانون: المنصورة
  .٣حقوق الكویتیة، مجلة ال. القرار اإلداري السلبي). ٢٠٠٦. (خالد الزبیدي

. ھ��ـ١٤٣١مجموع��ة األحك��ام والمب��ادىء اإلداری��ة لع��ام ). ھ��ـ١٤٣٦. (دی��وان المظ��الم
  .مكتب الشؤون الفنیة : الریاض، المملكة العربیة السعودیة 

القرار اإلداري السلبي ). م٢٠١٣-ھ����ـ ١٤٣٤. (س����لطان منی����ع اهللا خ����ضر العتیب����ي  
) تطبیقیة دراسة ( لسعودي  المظ��الم نظام دیوان اف��يوالطعن فیھ بالتعویض 

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض. 
الق�رار اإلداري ال�سلبي دراس�ة مقارن�ة بالفق�ة           ). ٢٠١١. (شعبان عبد الحك�یم س�المھ     

  .دار الجامعة الجدیدة : األسكندریة. اإلسالمي 
دراس�ة  نشأة القرارا اإلداري ال�سلبي وخصائ�صھ        ). ١٩٩٤، یونیو. (عادل الطبطبائي 
  .مجلة العلوم اإلداریة. مقارنة 

دار النھ��ضة : الق��اھرة. الق��رارات اإلداری��ة ال��ضمنیة  ). ٢٠٠٢. (ف��ؤاد محم��د موس��ي 
  .العربیة 

). ھ�ـ ١٤٣٦. (ھ�ـ ، المجل�د الثال�ث ،     ١٤٣١مجموعة األحكام والمباديء اإلداریة لعام      
  .دیوان المظالم : المملكة العربیة السعودیة الریاض

مجل�ة الفق�ة والق�انون،      . المحاكم اإلداریة وقضاء التعویض   ). ٢٠١٣(. محمد المجني 
  .١١٠-١٠٢الصفحات 

التع��ویض ف��ي الم��سئولیة اإلداری��ة  ). م١٩٨٨ -ھ��ـ١٤٠٨. (محم��د أن��س قاس��م جعف��ر 
  .جامعة الملك سعود: الریاض . دراسة مقارنة 

ال���سكوت ف���ى الق���انون اإلداري والت���صرفات ). ب���دون. (محم���د جم���ال عثم���ان جبری���ل
  .جامعة المنوفیة كلیة الحقوق: المنوفیة. داریة الفردیةاإل

الق��رارات اإلداری��ة ف��ى المملك��ة    ). ھ��ـ١٤١٤/م١٩٩٤. (محم��د عب��د الع��ال ال��سناري   
  .معھد اإلدارة العامة: الریاض. العربیة السعودیة دراسة تحلیلیة مقارنة

ري فى مواعید دعوي إلغاء القرار اإلدا). ٢٠١١-٢٠١٠. (مشبب محمد سعد البقمي
جامع��ة ن��ایف العربی��ة  : الری��اض. النظ��ام ال��سعودي دراس��ة تأص��یلیة مقارن��ة  

  .للعلوم األمنیة 
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