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  أ وتطبیقاتھا فيمسؤولیة اإلدارة بدون خط

  المملكة العربیة السعودیة

  .أحمد محمد صبحي اغریر

قسم القانون االداري ، كلیة الحقوق ، جامعة دار العلوم ، الریاض، المملكة العربیة 

  .السعودیة 

 aghrir@dau.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :ملخص 

ن خطأ وذلك استقر القضاء اإلداري السعودي على األخذ بنظریة المسؤولیة دو

كأساس تكمیلي للمسؤولیة اإلداریة في بعض الفروض، وذلك بجانب الخطأ كأساس عام 

  .لھا

وقد بنى مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ على تأصیل شرعي أساسھ حدیث الرسول 

، كما تأثر القضاء االداري السعودي في )ال ضرر وال ضرار ( صلى هللا علیھ وسلم 

ره الفرنسي وذلك ببنائھا أیضاً على أساس المخاطر ومبدأ تأسیھ لھذه المسؤولیة بنظی

 المساواة بین األفراد أمام األعباء العامة،

كما صدرت في المملكة العربیة السعودیة بعض األنظمة التي تحمل في طیاتھا 

تطبیقاً لمسؤولیة اإلدارة بدون خطأ حیث ساھم المنظم السعودي في تطویر المسئولیة 

  .ت عدیدة، بابتكار حاالت معینة تقوم فیھا تلك المسئولیةدون خطأ في مجاال

  .المنظم  القضاء اإلداري ،،  ، دون خطأ اإلدارة ، مسؤولیة :الكلمات المفتاحیة 
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Responsibility of the administration without fault 

and its applications in Saudi Arabia 

Ahmed mohammed subhi aghrir 
Department of Administrative Law, Faculty of Law, Dar Al 
Uloom University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: aghrir@dau.edu.sa 
Abstract:  

The Saudi administrative judiciary has decided to adopt 
the theory of responsibility without fault as a complementary 
basis for administrative responsibility in some assumptions, in 
addition to fault as a general basis for it 

And he built the responsibility of the administration 
without fault on a legitimate basis based on the hadith of the 
Messenger, may God bless him and grant him peace, (No 
harm or harm), and the Saudi administrative judiciary was 
affected by establishing this responsibility with its French 
counterpart by building it also on the basis of risks and the 
principle of equality between individuals before public 
burdens, 

Also, some regulations were issued in the Kingdom of 
Saudi Arabia that carry with it the application of the 
responsibility of the administration without fault, as the Saudi 
regulator contributed to the development of responsibility 
without fault in many areas, by creating specific cases in 
which that responsibility is carried out. 
  Keywords :Responsibility , Administration ,Without Fault, 
Administrative Judiciary, Regulator.                                                                      

  
                   

              
                                        

                 



  .مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة 
  
  

- ٣٤٦  - 

 

  :مقدمة 
یعد الخطأ ركناً أساسیاً من أركان المسؤولیة اإلداریة، بل أن أھمیتھ قد جعلت 
أغلب الفقھ ینزلونھ منزالً أساسیاً من ھذه المسؤولیة، فاعتبروه أساساً لھا ومحوراً 

  .ألحكامھا، وكان من مقتضى ذلك انتفاء المسؤولیة حین ینتفي ركن الخطأ
  

لى المستوى السیاسي واالقتصادي واالجتم�اعي غیر أن التطورات التي حدثت ع
أدت إلى ظھور أنشطة جدیدة لإلدارة كان من شأنھا إحداث أضرار باألفراد، على ال�رغم 
من مشروعیة تلك األنشطة، األمر الذي أدى إلى عجز نظریة الخطأ التقلیدیة ع�ن تغطی�ة 

  .كافة فروض المسؤولیة
  

ظری��ة المس��ئولیة دون خط��أ كأس��اس وم��ن ھ��ذا المنطل��ق أرس��ى القض��اء اإلداري ن
تكمیلي للمسؤولیة اإلداری�ة الت�ي تق�وم عل�ى الخط�أ أساس�اً عام�اً لھ�ا، وذل�ك بھ�دف تحقی�ق 

  .التوازن المنشود بین إمتیازات اإلدارة من جانب وحقوق األفراد من جانب آخر
  

فقد استطاع مجلس الدول�ة الفرنس�ي أن یرس�ي بقض�ائھ العدی�د م�ن النظری�ات ف�ي 
لقانون اإلداري، كما كان لھ دور أساسي في بناء وتدعیم قواع�د ھ�ذه الق�انون، فق�د مجال ا

أنشأ بجانب المسؤولیة القائم�ة عل�ى الخط�أ نوع�اً آخ�راً م�ن المس�ئولیة ال عالق�ة ل�ھ بفك�رة 
الخطأ، بمعنى أنھ قرر مبدأ التعویض عن أضرار نجمت عن تصرف مشروع من جانب 

ن��ھ أق��ام المس��ؤولیة عل��ى ركن��ین م��ن أركانھ��ا ھم��ا الض��رر اإلدارة وال تش��وبھ ش��ائبة، أي أ
وعالقة السببیة بین�ھ وب�ین تص�رف اإلدارة حی�ث یوج�د ح�االت یك�ون فیھ�ا اش�تراط رك�ن 
الخطأ متعارضاً م�ع العدال�ة تعارض�اً ص�ارخاً، وم�ن ث�م ف�إن المجل�س، إع�الًء العتب�ارات 

نین فقط ھما الضرر وعالق�ة العدالة، یھدر شرط الخطأ ویقیم المسؤولیة اإلداریة على رك
  .)١(السببیة

كما لع�ب المش�رع الفرنس�ي دوراً ب�ارزاً ف�ي ت�دعیم ھ�ذه المس�ؤولیة س�واًء بتقن�ین 
المبادئ القضائیة المستقرة في مجال المسؤولیة دون خط�أ، أو بابت�داع ح�االت جدی�دة ف�ي 

  .ھذا الصدد
یة دون خطأ وقد استقر القضاء اإلداري السعودي على األخذ بنظریة المسؤول

  وذلك كأساس تكمیلي للمسؤولیة اإلداریة في بعض الفروض، وذلك بجانب الخطأ كأساس 
  

                                      
 )١( P.Duez: La responsabilité de la puissance publique. Op. Cit. p 58. 

القضاء اإلداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في األحكام، الكتاب : سلیمان الطماوي. د
دعوى التعویض : محمد عبد العال السناري. د .٢١٢، ص ، ١٩٨٦الثاني، دار الفكر العربي بالقاھرة 

 .١٦٠ودعوى اإللغاء، دراسة مقارنة، مطبعة اإلسراء، دون تاریخ، ص 
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معتبراً أن التعویض في مثل ھذه الحالة ال یفترض فیھ قیام خطأ من جانب جھة . عام لھا

  . اإلدارة، وإنما یتعین لتحققھ وجود الضرر وعالقة السببیة بینھ وبین عمل اإلدارة
  

فقد صدرت في المملكة العربیة السعودیة بعض األنظمة التي تحمل في  بالمقابل
  .طیاتھا تطبیقاً لمسؤولیة اإلدارة بدون خطأ

  
من جانب آخر فإنھ على الرغم من تأیید فقھ القانون الع�ام للمس�ؤولیة دون خط�أ، 

ى إل�ى إال أنھ قد حدث تبایناً بین آرائھ بصدد تحدید أساس ھذه المس�ؤولیة، األم�ر ال�ذي أد
  .ظھور عدة اتجاھات في ھذا الخصوص

  :مشكلة البحث
إن قیام اإلدارة ببعض األنشطة المشروعة والتي ق�د تلح�ق أض�راراً ب�األفراد م�ن 
ش�أنھا أن تح��رمھم م��ن الحص��ول عل�ى التع��ویض ع��ن تل��ك األض�رار، ل��ذلك ج��اءت فك��رة 

دارة م��ن جان��ب مس��ؤولیة اإلدارة ب��دون خط��أ لتحقی��ق الت��وازن المنش��ود ب��ین إمتی��ازات اإل
وحقوق األفراد من جانب آخر، واتساقاً م�ع ھ�ذا األم�ر فق�د أخ�ذ دی�وان المظ�الم الس�عودي 
بھذه الفكرة، مستھدفاً ب�ذلك تحقی�ق العدال�ة، وأرجعھ�ا إل�ى أص�ل ف�ي الش�ریعة اإلس�المیة، 
غیر أن تطبیقات ھذه النظریة في قضاء الدیوان التزال قاصرة عن األخذ بم�ا ھ�و مطب�ق 

اء اإلداري المق��ارن ال س��یما القض��اء اإلداري الفرنس��ي، فض��الً ع��ن أن بع��ض ف��ي القض��
الدول طبقت ھذه النظریة في العدید من قوانیھا ف�ي مج�االت مح�ددة، ف�ي الوق�ت ال�ذي ل�م 

  .یتطرق فیھ المنظم السعودي للنظریة في ذات المجاالت
  

ة العربی��ة ل��ذلك ك��ان الب��د م��ن بی��ان التطبیق��ات القض��ائیة والنظامی��ة ف��ي المملك��
السعودیة لنظریة مسؤولیة اإلدارة بدون الخطأ، وبیان مدى مجاراتھا لم�ا ھ�و معم�ول ب�ھ 

  .في القانون والقضاء المقارن
  

  أھداف البحث

 . بیان مفھوم مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ -١
 .بیان أساس مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ -٢
 .السعودیةبیان تطبیقات مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ في األنظمة  -٣
 .بیان تطبیقات مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ في قضاء دیوان المظالم -٤
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  :أھمیة البحث
تتجلى أھمیة الموضوع بارتباطھ بشریحة كبرى من المجتمع، فنظرا لتدخل 

المجاالت، أدى إلى كثرة أخطائھا، وبالتالي تقریر مسؤولیتھا، طالما  الدولة في كثیر من
لزامھا بتعویض المضرور، ولكن ھناك حاالت یكون فیھا شروطھا، ومن ثم إ توافرت

اشتراط ركن الخطأ متعارضاً مع العدالة تعارضاً صارخاً، ومن ثم فإن القضاء اإلداري، 
إعالًء العتبارات العدالة، یھدر شرط الخطأ ویقیم المسؤولیة اإلداریة على ركنین فقط 

  .ھما الضرر وعالقة السببیة
 :منھج البحث
دراستنا لھذا الموضوع المنھج التحلیلي ألھم األنظمة ذات الصلة سنتبع في 

بموضوع البحث، مدعماً ذلك بأحدث اآلراء الفقھیة وأحكام المحاكم الصادرة في ھذا 
الصدد، كما سأستخدم في بعض المواضع المنھج المقارن من أحكام المحاكم واآلراء 

  .الفقھیة
  

  :تقسیمات البحث

 مقدمة -
 مفھوم مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ وأساسھا :المبحث األول -
 .تطبیقات مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ في األنظمة السعودیة: المبحث الثاني -
 .تطبیقات مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ في قضاء دیوان المظالم: المبحث الثالث -
 الخاتمة -
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 املبحث األول

  مفهوم مسؤولية اإلدارة بدون خطأ وأساسها

القض��اء اإلداري نظری��ة المس��ؤولیة دون خط��أ كأس��اس تكمیل��ي للمس��ئولیة أرس��ى 
اإلداریة التي تقوم على الخطأ أساساً عاماً لھا، وذلك بھدف تحقی�ق الت�وازن المنش�ود ب�ین 

  .إمتیازات اإلدارة من جانب وحقوق األفراد من جانب آخر
  

فھ�ي تتق�رر وفي نطاق ھذه المسؤولیة یعفى المض�رور م�ن إثب�ات خط�أ اإلدارة، 
حتى لو لم یكن ھناك خطأ، بمعنى أن المسئولیة في ھذا الصدد تنعقد بمجرد توافر ركنین 
أساسیین ھما الضرر وعالق�ة الس�ببیة بین�ھ وب�ین نش�اط اإلدارة المش�روع، وذل�ك بخ�الف 
المسؤولیة على أس�اس الخط�أ الت�ي یش�ترط النعقادھ�ا ت�وافر األرك�ان الثالث�ة التقلیدی�ة أي 

  .ضرر وعالقة السببیةالخطأ وال
 

كما یسعى الفقھ إلى العثور على الرابطة التي تربط جمیع حاالت مسؤولیة 
  .اإلدارة دون خطأ، وذلك من خالل تحدید أساس ھذه المسؤولیة

  
وبناء على ذلك سنتناول في ھذا المبحث مفھوم مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ في 

  .يمطلب اول، وأساس ھذه المسؤولیة في مطلب ثان
  

 اطب اول

ط دون دارةا ؤو وم  

      
حال أو صفة من یسأل عن أمر أتاه وتقع علیھ تبعتھ أي؛ : "المسؤولیة بوجھ عام ھي 

مؤاخذة الشخص عن األفعال أو التصرفات التي أحدثھا للغیر ویكون مسؤوال عن 
محاسبتة ومساءلتھ التزام نھائي یقع على عاتق الشخص ب: " نتائجھا، وقانونا فھي

ومطالبتھ بجبر الضرر الذي صدر عنھ بخطأ أو بدون خطأ، أما المسؤولیة اإلداریة التي 
 الحالة تنعقد في ظل القانون اإلداري وتتصل بشكل مباشر بالدولة ومرافقھا العامة فھي
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القانونیة التي تلتزم بھا اإلدارة العامة بشكل نھائي بتعویض المتضرر عن الضرر الذي 
  .١"لحق بھ جراء نشاط اإلدارة المشروع أو غیر المشروع

  
االلتزام النھائي الذي یقع على عاتق شخص بتعویض " بأنھا : وتعرف المسؤولیة

مؤاخذة الشخص ومحاسبتھ عن األفعال " ، أو "شخص آخر عن الضرر الذي تسبب لھ بھ
، "عنھا ضرر أصاب الغیر التي أتاھا مخالفا للقواعد واألحكام األخالقیة والقانونیة ونتج

االلتزام النھائي الذي یقع على عاتق اإلدارة أو إحدى " أما مسؤولیة اإلدارة؛ فھي 
المؤسسات والمرافق العامة بدفع تعویض عن الضرر الذي لحق بالغیر نتیجة لنشاطھا 

، )حادث سیر(كاألعمال المادیة   "أعمال اإلدارة"المتنوع أو تصرفاتھا التي یطلق علیھا 
وسواء أكان ذلك النشاط أو التصرف ) قرار أو عقد إداري(أو نتیجة ألعمالھا القانونیة 

  .٢مشروعا أو غیر  مشروع
  

وقد مر مبدأ مسؤولیة اإلدارة بتطورات كبیرة، حیث كان المبدأ الس�ائد ق�دیماً ھ�و 
أعمالھا،  عدم مسئولیة الدولة استناداً إلى فكرة السیادة التي تجعل الدولة غیر مسؤولة عن

إال أن ھ��ذا الوض��ع ل��م یس��تمر ط��ویالً بس��بب تغی��ر مفھ��وم الس��یادة ال��ذي ل��م یع��د نقیض��اً 
للمسؤولیة، وبسبب انتشار األفكار االشتراكیة التي جعلت الدولة تتدخل في جمی�ع می�ادین 
الحیاة، مما أدى إلى ازدیاد األضرار التي تلحقھا اإلدارة باألفراد، األمر الذي وجب مع�ھ 

ھؤالء المتضررین، وبالتالي أص�بح مب�دأ مس�ؤولیة اإلدارة مس�لماً ب�ھ ف�ي الوق�ت  تعویض
  .الحاضر في جمیع الدول تقریباً 

  
وقد استقر القضاء اإلداري على أن مسؤولیة اإلدارة عن أعمالھا تقوم، كقاعدة 
عامة، على أركان ثالثة ھي الخطأ والضرر وعالقة السببیة بینھما، فإذا ما توفرت ھذه 

ركان الثالثة للمسؤولیة اإلداریة أصبح من حق المضرور المطالبة بالتعویض عما األ
لحق بھ من ضرر نتج عن خطأ اإلدارة، أما إذا تخلفت أحد ھذه األركان سقط حق 

  .المضرور في المطالبة بالتعویض
  

                                      
عبد السمیع، مسؤولیة االدارة عن أعمالھا المادیة المشروعة، دراسة مقارنة، ص، :انظر بشكل عام ١

لھا لطلبة الدكتوراه في القانون محمد الخالیلة، محاضرات في مسؤولیة االدارة عن اعما. وما بعدھا ١٠
 .٢العام، الجامعة االردنیة، ص

محمد الخالیلة، محاضرات في مسؤولیة االدارة عن اعمالھا لطلبة الدكتوراه في : انظر بشكل عام ٢
عبد السمیع، مسؤولیة االدارة عن أعمالھا المادیة المشروعة، .  ٢- ١القانون العام، المرجع السابق، ص 

، دراسة )االلتزامات(عدنان السرحان، مصادر الحقوق الشخصیة  .وما بعدھا ١٠ق، ص، المرجع الساب
رمزي الشاعر، قضاء التعویض . د. وما بعدھا ٣٥٩،ص ١مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

 ٧- ٦ومسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة، ص
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وقد أكد دیوان المظالم على أركان المسؤولیة اإلداریة في العدید من أحكامھ، 
وحیث أن بحث تعویض المدعى علیھا للمدعي عما قامت بھ ( ضى في أحدھا بأنھ حیث ق

الخطأ والضرر وعالقة السببیة : یستلزم توافر أركان المسؤولیة التقصیریة الثالثة وھي
بینھما، فمتى توافرت ھذه األركان انعقدت المسؤولیة تجاه الجھة المدعى علیھا، ووجب 

فت أركانھا انتفت المسؤولیة، وسقط حق المدعي في علیھا تعویض المدعي، ومتى تخل
  .١)المطالبة بالتعویض 

  
من جانب آخر استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن یرسي بقضائھ العدید من 
النظریات في مجال القانون اإلداري، كما كان لھ دور أساسي في بناء وتدعیم قواعد ھذه 

لى الخطأ نوعاً آخراً من المسئولیة ال عالقة القانون، فقد أنشأ بجانب المسئولیة القائمة ع
لھ بفكرة الخطأ، بمعنى أنھ قرر مبدأ التعویض عن أضرار نجمت عن تصرف مشروع 
من جانب اإلدارة وال تشوبھ شائبة، أي أنھ أقام المسؤولیة على ركنین من أركانھا ھما 

انب اإلداره، الضرر وعالقة السببیة بینھ وبین تصرف اإلدارة، دون وجود خطأ من ج
وتنعقد مسؤولیة اإلدارة بالتعویض عن الضرر الذي أصاب المتضرر نتیجة قیامھا 
بالنشاط وممارستھا ألعمالھا حتى ولو لم یصدر عنھا أي خطأ، وعلى المتضرر یقع 
عبء إثبات العالقة السببیة بین نشاط اإلدارة والضرر الذي أصابھ دون حاجة إلى إثبات 

  .٢خطأ اإلدارة
  

لتالي أصبح القضاء اإلداري والقانون اإلداري یعتمدان على نوعین من وبا
المسؤولیة اإلداریة، أحداھما المسؤولیة اإلداریة األساسیة وھي نظریة المسؤولیة 
األصلیة التقلیدیة القائمة على أساس الخطأ، والثانیة النظریة القضائیة للمسؤولیة اإلداریة 

ب على نشاط اإلدارة ضرر أصاب األفراد أو المواطنین بدون خطأ، والتي تقوم كلما ترت
ولو كان ھذا النشاط مشروع؛ فھي مسؤولیة استثنائیة أو مسؤولیة مكملة لنظریة 
المسؤولیة األصلیة وتطبق استثناء على األصل في حال وجود الضرر ولم یعد باإلمكان 

بل إلثبات العكس، أو إثبات الخطأ الشخصي الموجب للمسؤولیة، أو الخطأ المفترض القا
  .٣الخطأ المفترض غیر القابل إلثبات العكس

  

                                      
ه، ١٤٣٤لعام  ٣٦١/٣مؤید بحكم االستئناف رقم ه، ال١٤٣٣لعام  ٢/٧/إ/١١٩حكم دیوان المظالم رقم  ١

 .٢٨٦٨ه، ص١٤٣٤مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام 
 ٦دراسة مقارنة، ط" قضاء التعویض"جورجي شفیق ساري، مسؤولیة الدولة عن اعمال سلطاتھا  ٢

 .٢٧٣،ص
 .٢٧٥-٢٧٤المرجع السابق،  ٣
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وقد أكد على ذلك القضاء اإلداري السعودي الذي أقر بالمسؤولیة اإلداریة دون 
كأساس تكمیلي بجانب الخطأ كأساس عام للمسئولیة اإلداریة، ففي أحد أحكامھ  خطأ

األصل أن مسؤولیة اإلدارة عن  وحیث إن الدائرة تؤكد في ھذا المقام بأن( قضى بأنھ 
أعمالھا تقوم على أساس ضرورة توافر أركان المسؤولیة الثالثة وھي الخطأ والضرر 
وعالقة سببیة بینھما واسثناء من ھذا األصل تقوم مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ من جانبھا 

(١.  
 وللمسؤولیة اإلداریة بدون خطأ خصائص یمكن معرفتھا إذا ما تمت مقارنتھا

  :بنظام المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ، وتكمن ھذه الخصائص فیما یلي
تطلب قضاء مجلس الدولة الفرنسي شروط استثنائیة في ركن الضرر الذي  -  ١

تنعقد بھ المسئولیة دون خطأ، وھو ما یعبر عن ھذا الطابع التكمیلي لھذا النوع من 
فخصوصیة . الصدد خاصاً وغیر عاديالمسؤولیة، فھو یشترط أن یكون الضرر في ھذا 

الضرر تعني أن ینصب على فرد معین أو على أفراد بذواتھم، أما الضرر غیر العادي 
، وفي ھذا المعنى ٢فمعناه أن یكون على درجة معینة من الجسامة تجعلھ غیر مألوف

 ومن المستقر علیھ فقھا وقضاء أنھ یشترط للضرر المطلوب( قضى دیوان المظالم بأنھ 
أن یكون مباشرا ومحققاً، وأن یكون مخال بمصلحة مشروعة للمضرور : التعویض عنھ

وأن یكون مما یمكن تقدیره، ویضاف لھذه الشروط إذا كان التعویض على أساس 
  .٣)أن یكون الضرر استثنائیا أو غیر عادي وأن یكون الضرر خاصاً : المخاطر

بدون خطأ أن یثبت وجود  یكفي للمضرور في نظام المسؤولیة اإلداریة - ٢
عالقة سببیة بین الضرر وعمل اإلدارة، بینما في المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ 
یشترط من المضرور زیادة على ما ھو مطلوب في المسؤولیة بدون خطأ أن یبین أن 

  .تصرف اإلدارة غیر سلیم وتصرف خاطئ
ا في نظام المسؤولیة ال تستطیع اإلدارة أن تنقص أو تقلل من مسؤولیتھ- ٣

اإلداریة بدون خطأ إال في حالتي القوة القاھرة وخطأ المضرور، بینما في مجال 
المسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ یمكن لإلدارة زیادة على الحالتین المذكورتین أن 

  .٤تعفى من مسؤولیتھا في حاالت أخرى وھي خطأ الغیر والحادث المفاجئ
  

  

                                      
لعام  ٤/إس/٣٩، المؤید لحكم االستئناف رقم ھـ١٤٣١ھـ لعام /إ/د/١٦٠حكم دیوان المظالم رقم  ١

 .١٧٠٢ھـ، ص١٤٣٢ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٢
التعویض في المسئولیة اإلداریة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام مجلس : محمد أنس قاسم جعفر. د ٢

 .١٤٤، ص ١٩٨٧الدولة الفرنسي والمصري، دار النھضة العربیة 
ھـ، المؤید لحكم االستئناف رقم ١٤٣٦ق لعام /٩٠٣٤المظالم في القضیة رقم  حكم دیوان ٣

 .٣٩٤ھـ، ص ١٤٣٨ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٨لعام  ٤/إس/١٧٧٣
 .٣٤.،ص١٩٩٤، قانون المسؤولیة اإلداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، رشید خلوفي ٤
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ب اطا 

أط دون دارةا ؤو س  
  

انقس��م الفق��ھ ح��ول االس��اس الق��انوني لمس��ؤولیة اإلدارة ب��دون خط��أ إل��ى اتجاھ��ات 
األول یقوم على فكرة المخاطر، أما الثاني فھو یستند إلى مبدأ المساواة بین األفراد : ثالثة

  .نأمام األعباء العامة، وأما الثالث فإنھ یذھب إلى الجمع بین ھذین االتجاھی
  

وسنقوم فیما یلي بعرض االتجاھات السابقة كل في فرع مستقل على أن نختم ھذا 
  .المطلب ببیان األساس الذي أخذ بھ قضاء دیوان المظالم في تأسیس ھذه المسؤولیة

  
 الفرع األول

  فكرة المخاطر األساس الوحید للمسئولیة دون خطأ
  

ع منھا، فعلیھ تحمل تبعة المقصود بنظریة المخاطر ھو أن من أنشأ مخاطر ینتف
  . ١األضرار الناتجة عنھا

  
فنظرا الزدیاد نشاط اإلدارة الھائل یوما بعد یوم وتدخلھا في العدید من األعمال 
واألنشطة یؤدي ذلك إلى ازدیاد المخاطر واألضرار التي قد تلحق باألفراد الضرر في 

دارة، مما یستلزم حمایة حریاتھم وحیاتھم وأموالھم دون خطأ یمكن أن ینسب لجھة اإل
لحقوق األفراد وحریاتھم وأموالھم من تلك االخطار واألضرار المتزایدة بجبر أضرارھم 

  . ٢وتعویضھم
  

ویعود الفضل في وجود وإبراز وتطبیق نظریة المخاطر في القانون اإلداري 
وجودھا وإبرازھا إلى القضاء اإلداري، وخاصة القضاء اإلداري الفرنسي، أما دور 
المشرع فیھا فھو دور ضعیف حیث أن المشرع قد قرر ھذه المسؤولیة في نطاق محدود 

  .جدا
  

                                      
ن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون اإلداري،دیوان المطبوعات الجامعیة، مسعود شیھوب، المسؤولیة ع ١

 . ١.،ص٢٠٠٠الجزائر 
، ص ١صفاء السویلمیین، دور مسؤولیة االدارة في تعزیز احترام حقوق االنسان، دراسة مقارنة، ط ٢

١٨٤. 
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كما نادى بعض الرواد األوائل في فقھ القانون العام الفرنسي باعتبار أن ما یثیره 
نشاط اإلدارة الخطر ھو األساس الوحید للمس�ؤولیة دون خط�أ، ف�اإلدارة یج�ب أن تتحم�ل 

  .ر باألفرادتبعة مخاطر نشاطھا الضا
  

م���ن أب��رز الق���ائلین باعتب���ار فك��رة المخ���اطر ھ���ي الفك���رة  Duguitویع��د الفقی���ھ 
األساسیة ف�ي مج�ال مس�ؤولیة الدول�ة أو اإلدارة، حی�ث اعتب�ر أن اإلنس�ان وح�ده ل�ھ إرادة 
متمیزة تمكنھ من مخالفة القانون، أما اإلدارة فال یمكنھا أن تخطئ ألن شخصیتھا وھمیة، 

ارة أخطأت ال یعدو أن یكون مجرد مجاز، ألن المقصود من خطأ المرفق والقول بأن اإلد
ھ��و خط��أ موظفی��ھ ال��ذین ارتكب��وه ح��ال أدائھ��م ألعم��ال وظیف��تھم، وم��ن ث��م ف��إن الدول��ة إذا 
انعقدت مسؤولیتھا فإنھا ال تق�وم عل�ى أس�اس الخط�أ الس�تبعاد ھ�ذا االحتم�ال، وإنم�ا ألنھ�ا 

  .١الجتماعیة الناشئة عن نشاطھا المشروعتلتزم بأن تؤمن األفراد ضد المخاطر ا
  

فھو یرى أن مسؤولیة اإلدارة ھي مس�ؤولیة مخ�اطر ال مج�ال  ٢ Berteaudأما 
لركن الخطأ فیھا، فالخطأ في تقدیره یفت�رض وج�ود ش�خص ل�ھ إرادة بینم�ا الدول�ة لیس�ت 

  .أشخصاً وإنما مجموعة من المرافق العامة وبالتالي لیس من المتصور ارتكابھا للخط
  

غیر أن البعض لم یسلم بفكرة المخاطر كأساس للمسؤولیة دون خطأ اس�تناداً إل�ى 
أن ھ�ذه الفك�رة ال ترق�ى لمرتب�ة األس�اس، وبأنھ��ا مج�رد ش�رط بص�دد التطبیق�ات الخاص��ة 
بفكرة المخاطر، ومن ثم یقتصر دورھا على إتاحة المج�ال إلعم�ال المس�ؤولیة دون خط�أ 

  ،٣في مثل ھذه التطبیقات
فة إلى ذلك إن فكرة المخاطر كأس�اس للمس�ؤولیة دون خط�أ ال تغط�ي ف�ي باإلضا

الواقع كل حاالت المسؤولیة فھي ال تص�دق إال عل�ى أعم�ال اإلدارة الت�ي تخل�ق مخ�اطر، 
أما ما یصدر عن اإلدارة من أعمال وأنشطة ال تنطوي بذاتھا على خطورة ویترتب علیھا 

نھا عل�ى فك�رة المخ�اطر یب�دو ف�ي غی�ر الضرر بصفة مباشرة ف�إن تأس�یس التع�ویض بش�أ
  . ٤محلھ

  

                                      
1 L.Duguit: Traité de droit constitutionnel. Op. Cit. p 291 et s. 

مسئولیة اإلدارة على أساس المخاطر في القانون : في رسالة محمد أحمد عبد المنعم مشار إلیھ ٢
 .١٩٩و ١٩٨، ص ١٩٩٥الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس 

مبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسئولیة اإلداریة، نحو أساس : وجدي ثابت غبلایر. د ٣
 .٦٨، ص ١٩٨٨، دراسة مقارنة، منشأة المعارف باإلسكندریة دستوري للمسئولیة دون خطأ

 .٥٥٠القضاء اإلداري، مطبعة اإلیمان، دون تاریخ، ص : محمود أبو السعود حبیب. د ٤
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  الفرع الثاني
  مبدأ المساواة أمام األعباء العامة األساس الوحید 

  للمسؤولیة دون خطأ
  

یعتبر مبدأ مساواة األفراد أمام األعباء ضمانة أساسیة من ضمانات حقوق 
وجب على الجمیع األفراد وحریاتھم، وعند فرض الدول لھذه األعباء والتكالیف العامة 

تحملھا، والیجوز ألي فرد أن یتنصل منھا أو أن یتم تحمیلھا لفرد بعینھ، واإلخالل بھذا 
المبدأ یتمثل في حال عدم التعویض عن أعمال ونشاطات الدولة المسببة للضرر، ألن 
فائدة تلك األعمال تعود على معظم األفراد بھدف تحقیق المصلحة العامة من منافعھا، 

ن العدالة ولیس من المساواة أن یستفید أغلب أفراد إنما من أنشطة اإلدارة دون أن فلیس م
یتحملوا أي عبء، وإنما تتحملھ فئة قلیلة سواء مستفیدة من تلك األعمال أو غیر مستفیدة 

  .١إال أنھ قد أصابھا ضرر من جراء تلك األعمال
ن حق��وق اإلنس��ان م��ن إع��ال ١٣ویج��د ھ��ذا المب��دأ ج��ذوره التاریخی��ة ف��ي الم��ادة  

، والت�ي نص�ت عل�ى ض�رورة المس�اھمة الجماعی�ة لمواجھ�ة تك�الیف ١٧٨٩الصادر س�نة 
اإلدارة والق��وات المس��لحة، وعل��ى وج��وب توزی��ع ھ��ذه المس��اھمة عل��ى جمی��ع الم��واطنین 

  .حسب امكانیاتھم
  

وقد بل�غ اقتن�اع بع�ض الفق�ھ الفرنس�ي بمب�دأ المس�اواة أم�ام األعب�اء العام�ة لدرج�ة 
ه األس��اس الع��ام لكاف��ة ص��ور المس��ؤولیة اإلداری��ة أی��اً كان��ت طبیعتھ��ا، أو اعتب��اره اعتب��ار

  .٢األساس العام للمسؤولیة دون خطأ
  

إال أن البعض من الفقھ الفرنسي یرى أن مب�دأ المس�اواة أم�ام األعب�اء العام�ة یع�د 
یعتب�ر  مجرد توجیھ یستند إلى قواع�د العدال�ة وت�رتبط ب�ھ ك�ل الحل�ول القض�ائیة، ولكن�ھ ال

                                      
علي خطار شطناوي، مسؤولیة االدارة العامة عن اعمالھا الضارة، دار وائل للطباعة والنشر  ١

 ٢٤٤،ص ١والتوزیع، ط
  :انظر في ذلك ٢

A.de.Laubadère: Traité élémentaire de droit administratif. LGDJ 1953, p 
486. 
P.Duez: La responsabilité de la puissance publique.. Dalloz 1938 p 312 
et 313. 
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- ٣٥٦  - 

 

كم�ا یعتب�ر  ١قاعدة قانونیة ألنھ ال یحدد الحاالت التي تلتزم فیھا اإلدارة بتع�ویض الض�رر
 .٢البعض أیضاً أن ھذا المبدأ غامض وغیر محدد

  
  الفرع الثالث

  األساس المزدوج
  

ظھر اتجاه ثالث في فقھ القانون العام اعتمد في تأسیسھ للمسؤولیة دون خطأ على 
السابقین، أي بین فكرة المخاطر وبین مبدأ المساواة بین األفراد أمام  الجمع بین االتجاھین

  .٣ویمثل ھذا االتجاه غالبیة الفقھ. األعباء العامة
وبناًء على ذلك ووفقاً لھذا الرأي، تظھر التطبیق�ات المس�تندة إل�ى فك�رة المخ�اطر 

. لمحدث للض�ررفي الحاالت التي یغلب فیھا الطابع الخطر على نشاط اإلدارة المشروع ا
  :ومن أھم الحاالت التي تتجسد فیھا ھذه التطبیقات

  .حالة األضرار العرضیة لألشغال العامة -

 .المخاطر المھنیة -

 .األشیاء واألنشطة الخطرة -

أما فیما یتعلق بالتطبیقات التي تجد أساسھا في مبدأ المساواة أم�ام األعب�اء العام�ة 
في الحاالت التي یتراجع فیھا طابع الخطورة ف�ي فإنھا تتجلى وفقاً ألصحاب ھذا االتجاه، 

النشاط اإلداري المشروع المنشئ لھذه المس�ؤولیة، بینم�ا یك�ون ف�ي ذات الوق�ت مفروض�اً 
على فرد بذاتھ أو على مجموعة من األفراد عبء عام غیر عادي نتیجة قیام اإلدارة بھذا 

  وقوع ضرر من شأنھ اإلخالل النشاط تحقیقاً للمصلحة العامة، األمر الذي قد یؤدي إلى 

                                      
1 A.Mathiot: Note sous C.E. 21/11/1947. Boulanger. S 1948, 3, p 21. 
2 T.Debard: L'égalité des citoyens devant les charges publiques: 
fondement incertain de  la responsabilité administrative. D 1987, chr, p 
157. 
3 :انظر في ذلك   
R.Chapus: Droit administratif général. T 1, éd 15, Montchrestien  2001. 
p 1336  ; G.Peiser: Droit administratif général. éd 20, Dalloz 2000, p 195 
; A.Demichel: Le droit administratif 1978, Essai de réflexion théorique. 
LGDJ, p 169 ; M.Paillet: La responsabilité administrative. Dalloz, 1996. p 
127 ; G.Dupuis et autres: Droit administratif6 éd, Armand Colin, 1998 p 
534  

: عاطف البنا. د. ٥٥٢القضاء اإلداري، مطبعة اإلیمان، دون تاریخ، ص : حبیبمحمود أبو السعود . د
: أنور رسالن. د. ٥٨٨، ص ١٩٩٩الوسیط في القضاء اإلداري، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة 

المنازعات اإلداریة ومسئولیة اإلدارة عن أعمالھا المادیة، دراسة تحلیلیة مقارنة التجاھات القضاء في 
 .٥٩، ص ١٩٩٢رنسا ومصر، دار النھضة العربیة ف
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بمب��دأ المس��اواة ب��ین األف��راد ف��ي تحملھ��م لألعب��اء العام��ة، كم��ا أن الض��رر الواق��ع ف��ي ھ��ذه 
الحاالت ال یتخذ طابعاً عرضیاً كما ھو الحال في المسؤولیة القائم�ة عل�ى فك�رة المخ�اطر 

النش�اط  وإنما یك�ون نتیج�ًة طبیعی�ًة أو حت�ى ض�روریة ومتوقع�ة بص�ورة أكی�دة م�ن ج�راء
  . الذي اتخذ باسم الصالح العام

ویتخذ مبدأ المساواة أمام األعب�اء العام�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال ع�دة أنم�اط عل�ى النح�و 
  :التالي
  .األضرار الدائمة لألشغال العامة -

 .األضرار الناشئة عن القوانین والمعاھدات -

  .األضرار الناشئة عن القرارات اإلداریة المشروعة -

  الفرع الرابع
 المسؤولیة دون خطأ في قضاء دیوان المظالم أساس

 
القضاء االداري السعودي قضاء ناشئ، لكنھ یستمد مرجعیتھ األولى من الشریعة 
اإلسالمیة التي ھي مصدر التشریع في المملكة العربیة السعودیة، ویأخذ من ذلك بأحدث 

  .النظریات التي ال تتعارض مع أحكامھا، والتي من شأنھا تحقیق العدالة
  

وال شك أن الشریعة اإلسالمیة قد سبقت كل األنظمة الحدیثة التي قررت ھذه 
النظریة، فنظریة الفعل الضار متبلورة بشكل واضح في الشریعة اإلسالمیة والتي تتطلب 

، فقد جاء في الحدیث الشریف قولھ صلى هللا ١دفع الضرر قبل وقوعھ، ورفعھ بعد وقوعھ
ال یضر الرجل أخاه : ضد النفع؛ أي: ، والضر٢) ال ضرر وال ضرار( علیھ وسلم 

ال یجازیھ على إضراره بإدخال : فعال من الضر؛ أي: فینقصھ شیًئا من حقھ أما الضرار
الضرر علیھ، كما أن الضرر یحصل بال قصد، والضرار یحصل بقصد، فنفى النبي 

حدیث كأصل ، وقد جاء ھذا ال٣صلى هللا علیھ وسلم األمرین، والضرار أشد من الضرر
عام للمبادئ والقواعد الفقھیة المتعلقة بالضرر، فجاءت القاعدة الفقھیة الكلیة التي تنص 

الضرر ال یزال بمثلھ ( ثم تفرع عنھا عدة قواعد، منھا قاعدة ) الضرر یزال ( على أن 
 ).الضرر یدفع بقدر اإلمكان ( وقاعدة ) أو أعلى منھ 

  

                                      
موقف القضاء اإلداري السعودي من نظریة مسؤولیة اإلدارة بدون : عبد هللا بن شطیط الشراراي ١

 .٦، ص٢٠١٧خطأ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع لرؤساء المحاكم اإلداریة، لبنان 
 ).١٩٤٠(الترمذي ) ٣٦٣٥(رواه أبو داود   ٢
 ).٦٨(لى األربعین النوویة البن عثیمین تعلیقات ع ٣
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ندما بنى مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ على وھذا ما أكد علیھ دیوان المظالم ع
( تأصیل شرعي أساسھ حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم المشار إلیھ، حیث قضى بأن 

إذا ما اتخذت اإلدارة إجراء للمصلحة العامة وترتب علیھ إضرار بأحد األفراد فال یستقیم 
، وذلك یبنى في والعدل أن یتحمل الضرر لوحده، وإنما یتعین تعویضھ بمقدار الضرر

فال یجوز ألحد أن " ال ضرر وال ضرار"أساسھ على قول النبي علیھ الصالة والسالم 
" الضرر یزال"یضر غیره ابتداًء، كما ال یجوز أن یقابل الضرر بمثلھ، كما أن قاعدة 

مفادھا وجوب إزالة الضرر ألنھ ظلم وحرام في الشرع وما كان كذلك وجب النھي عنھ 
 .١)وجوب رفعھ إذا وقعحتى ال یقع، و

  
كما تأثر القضاء االداري السعودي في تأسیھ لھذه المسؤولیة بنظیره الفرنسي 
وذلك ببنائھا أیضاً على أساس المخاطر ومبدأ المساواة بین األفراد أمام األعباء العامة، 

وحیث أن الدائرة تؤكد في ھذا المقام بأن األصل أن مسؤولیة اإلدارة ( حیث قضى بأنھ 
عن أعمالھا تقوم على أساس ضرورة توافر أركان المسؤولیة الثالثة وھي الخطأ 
والضرر وعالقة السببیة بینھما، واستثناًء من ھذا األصل تقوم مسؤولیة اإلدارة بدون 

وھنا ال " تحمل التبعیة"خطأ من جانبھا كما ھو الحال في التعویض على أساس المخاطر 
، ٢)یة بین الضرر والنشاط اإلداري غیر المشروع یشترط سوى الضرر وعالقة السبب

إال أن ھناك نوعاً من التعویض یقوم على أساس أشمل ( كما قضى في حكم آخر بأنھ 
من التعویض على أساس الخطأ وھو مبدأ مساواة  –وإن كان أقل وأندر  –وأوسع 

ولیة على أساس األفراد أمام التكالیف العامة وما یسمیھ فقھاء القانون اإلداري بالمسؤ
المخاطر أو تحمل التبعة، ومؤداه أنھ إذا ما اتخذت اإلدارة إجراء للمصلحة العامة وترتب 
علیھ إضرار بأحد األفراد فال یستقیم والعدل أن یتحمل الضرر لوحده، وإنما یتعین 

  .٣)تعویضھ بمقدار الضرر 
  
  
  
  
  
  

                                      
لعام  ٦/ت/٦١٤ھـ، المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٨لعام  ١١/إ/د/٤٣حكم دیوان المظالم رقم  ١

 .٢٤٠١ھـ، ص١٤٢٨ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٢٨
لعام  ٤/إس/٣٩ف رقم ھـ، المؤید لحكم االستئنا١٤٣١ھـ لعام /إ/د/١٦٠حكم دیوان المظالم رقم  ٢

 .١٧٠٢ھـ، ص١٤٣٢ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٢
 .ھـ،، حكم سابق١٤٢٨لعام  ١١/إ/د/٤٣حكم دیوان المظالم رقم  ٣
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  املبحث الثاني

 ألنظمة السعوديةتطبيقات مسؤولية اإلدارة بدون خطأ يف ا

  
ساھم المنظم السعودي في تطویر المسئولیة دون خطأ في مجاالت عدیدة، حیث 

  .قام بابتكار حاالت معینة تقوم فیھا تلك المسئولیة، وبین كیفیة تقدیر التعویض فیھا
  

وفیما یلي سنبین في ھذا المبحث أھم األنظمة التي تناولت في بعض موادھا 
  :خطأ وذلك من خالل المطالب التالیةمسؤولیة اإلدارة بدون 

  

  اطب اول

ت اوا ا دا ظأ  

یتدخل المنظم السعودي في بعض األحیان ویحدد التعویض عن نوع خاص من 
الضرر بشكل جزافي، وعلى القاضي أن یتقید بھذا النظام القانوني الخاص تطبیقاً للمبدأ 

ص یقید العام، ولیس للمضرور الحق في طلب استبعاد النظام العام القاضي بأن الخا
الخاص حتى ولو كان التعویض الذي أقره المنظم ال یتناسب مع الضرر الذي أصابھ، أي 

  .حتى ولو لم یكن التعویض الذي حصل علیھ المضرور كامالً 
  

ویالحظ ذلك بشكل واضح في أنظمة التقاعد وأنظمة واللوائح الخاصة بحوادث 
  .مل واألمراض المھنیة التي تصیب العاملین في الدولة أثناء أدائھم لعملھمالع

  
من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة الصادرة بتاریخ  ٢٧/١فقد نصت المادة 

یمنح الموظف في حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاھة تمنعھ ( على أن  ٢٧/٧/١٣٩٧١
تعویضاً  –الوفاة أو العجز ناشئین بسبب العمل  إذا كانت –من العمل بصورة قطعیة 

 ٢٥٠,٠٠٠"ھـ إلى ١٤٣٢وقد تم تعدیل ھذا المبلغ في عام " ) لایر ٦٠٠٠٠"مقداره 
ویصرف لمن یصاب بعجز جزئي أو عاھة ال یمنعانھ من العمل تعویض یقدر ". لایر

ن تقدیر على أساس نسبة العجز مقدراً على أساس التعویض في الفقرة السابقة، ویكو
  .نسبة العجز بقرار من الھیئة المختصة

  

                                      
 )ھـ ١١/٩/١٤٤٠( حلت محلھا الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة اعتبارا من  ١
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ویتقید دیوان المظالم بالقواعد المنصوص علیھا فیما یتعلق بالتعویض عن 
وحیث إن المدعي إصیب بھذا : ( ففي ھذا المعنى قضى الدیوان بما یلي. إصابات العمل

بأعمال وظیفتھ المرض أثناء قیامھ بعملھ المتعاقد علیھ وأورثھ عجزاً كامال عن القیام 
یعامل المتعاقد " أ من العقد المبرم بین الطرفین تنص على أن /١٦وحیث إن المادة ..... 

في حالة االصابة بعجز أو عاھة دائمة تمنعھ عن أداء العمل بصورة قطعیة أو ورثتھ في 
حال الوفاة بما یعامل بھ الموظف السعودي وفقاً لألحكام المنصوص علیھا في نظام 

" المدنیة ولوائحھ التنفیذیة بشرط أن یكون العجز أو الوفاة ناشئة عن العمل  الخدمة
  ) . ٢٧/١ومورد ھذا التعویض في النظام المشار إلیھ في المادة 

  
وتاریخ ) ٩/م(كما أورد نظام خدمة األفراد الصادر بالمرسوم ملكي رقم 

األضرار التي  ھـ نصاً یحمل في طیاتھ مسؤولیة اإلدارة بالتعویض عن١٣٩٧/٣/٢٤
) ج ( تلحق بالفرد دون أن ترتكب اإلدارة أیة خطأ من جانبھا، فقد جاء في نص الفقرة 

یعطى الفرد الذي تلحقھ خسارة مادیة بسبب ( من النظام المذكور بأن  ٢٦من المادة 
عملھ وأثناء قیامھ بتأدیتھ أو قیامھ بمھمة رسمیة تعویضاً معادال للخسارة الفعلیة، على أن 

 یتجاوز مقدار ذلك التعویض راتب ثالثة شھور، على أن یقدم الفرد الوثائق المثبتة ال
لھذه الخسارة العتمادھا والتعویض عنھا، على أن تقدم آلیات التعویض خالل مدة شھر 

  ).على األكثر من تاریخ وقوع الخسارة المنوه عنھا وإال سقط الحق بالمطالبة بھا 
  

نظام نظام التأمین ضد التعطل عن العمل بالمرسوم  وفي ھذا المعنى أیضاً صدر
ھـ، والذي نص على أن تكفل المؤسسة ١٤٣٥/  ٣/  ١٢بتاریخ )  ١٨/م( الملكي رقم 

، بحیث ١العامة للتأمینات االجتماعیة تقدیم التعویض للمشتركین المتعطلین عن العمل
ن أي تمییز في یطبق ھذا النظام بصورة إلزامیة على جمیع العمال السعودیین دو

، بشرط أن أالَّ یكون العامل مفصوالً من العمل بسبب راجع إلیھ، وأالَّ یكون لھ ٢الجنس
دخل من عمل أو نشاط خاص، وأالَّ یكون ترك العمل بمحض إرادتھ، وأن یكون قادراً 

  .٣.على العمل، وأالَّ یكون قد بلغ سن الستین
من األجر الخاضع لالشتراكات، %) ٢(وتحدد االشتراكات في ھذا النظام بنسبة 

ا، ویدفع المشترك %) ١(بحیث یدفع صاحب العمل  واحداً %) ١(واحداً في المائة شھرّیً
تسعین یوماً ) ٩٠(، ویجب على المشترك أن یسجل لدى الوزارة خالل ٤في المائة شھرّیًا

  .٥من تاریخ ترك العمل الخاضع لھذا النظام

                                      
 .عن العمل من نظام التعطل/ ٢/المادة  ١
 .من نظام التعطل عن العمل/ ٣/المادة  ٢
 .من نظام التعطل عن العمل/ ٨/المادة  ٣
 .من نظام التعطل عن العمل/ ٧/المادة  ٤
 .من نظام التعطل عن العمل/ ١٠/المادة  ٥



  
         الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ٣٦١  - 

 

  
%) ٦٠(ویض المنصوص علیھ في بواقع وقد نص النظام على أن یصرف التع

ستین في المائة من متوسط األجور الشھریة الخاضعة لالشتراك عن كل شھر من 
خمسین في المائة من ھذا المتوسط عن كل شھر %) ٥٠(األشھر الثالثة األولى وبواقع 

تسعة آالف لایر عن ) ٩,٠٠٠(، بحیث یكون الحد األعلى لمبلغ التعویض ١یزید على ذلك
سبعة آالف وخمسمائة لایر عن كل شھر ) ٧,٥٠٠(شھر من األشھر الثالثة األولى، و كل

المقررة  –یزید على ذلك وإذا قل مقدار التعویض عن مقدار إعانة البحث عن عمل 
مائة %) ١٠٠(فإنھ یزاد لیكون مساویاً لذلك الحد، على أال یتجاوز التعویض  –نظاماً 

   ٢.ریة الخاضعة لالشتراكفي المائة من متوسط األجور الشھ
  

وتكون المدة القصوى لصرف التعویض اثني عشر شھراً متصلة أو متقطعة عن 
كل مرة من مرات االستحقاق، على أال تزید ھذه المدة عن اثني عشر شھراً خالل كل 

  .٣أربعة وعشرین شھراً متصلة تبدأ من تاریخ أول صرف یتم خالل ھذه المدة
  

یعد تطبیقاً لنظریة المسؤولیة بدون خطأ القائمة على وال شك أن ھذا النظام 
أساس التضامن االجتماعي أو المساواة بین المواطنین في تحمل األعباء العامة، بحیث 
أن الضرر الذي لحق بالعامل المتعطل عن عملھ ال یجب أن یتحملھ بمفرده، وإنما یتحمل 

ط السابق ذكرھا، دون أن یقع من أفراد الدولة التعویض للمتعطلین عن العمل وفق الشرو
  .الدولة أي خطأ تسبب في تعطل العامل عن عملھ

  
من جانب آخر ورد في الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة لعام 

ھـ بأنھ یجــوز بأمــر ملكــي، أو بأمــر ســام، أو بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، ١٤٤٠
ــت المصلحــة العامــة بذلــك، وال یعــد ھــذا الفصــل فصــل الموظــف إذا قض

، واستكماالً لذلك نص ٤ألســباب تأدیبیــة إال إذا نص علــى ذلــك فــي األمــر أو القــرار
ھـ بأنھ ١٣٩٣/  ٧/  ٢٦بتاریخ  ٤١/نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

الوظیفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر إذا كان انتھاء الخدمة بسبب إلغاء 
ساٍم، ما لم ینصا على أن الفصل بسبب تأدیبي، فیستحق الموظف معاًشا متى بلغت مدة 

  .٥على األقل) خمس عشرة سنة(خدمتھ المحسوبة في التقاعد 
  

                                      
 .من نظام التعطل عن العمل/ ١١/المادة  ١
 .من نظام التعطل عن العمل/ ١٢/المادة  ٢
 .من نظام التعطل عن العمل/ ١٣/المادة  ٣
 من الالئحة التنفیذیة للموارد البشریة في الخدمة المدنیة/ ٢٣١/المادة  ٤
 من نظام التقاعد المدني/ ١٨/المادة  ٥
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- ٣٦٢  - 

 

واستناداً للنصین السابقین فإن الموظف الذي إلغیت وظیفتھ أو تم فصلھ من 
لعامة بقرار من مجلس الوزراء لسبب غیر تأدیبي وإنما للمصلحة العامة، الوظیفة ا

یستحق معاشاً تقاعدیاً إذا بلغت خدمتھ خمس عشرة سنة فأكثر، ولكن السؤال ھنا عن 
الموظف في ذات الحالة والذي لم تبلغ خدمتھ المحسوبة من التقاعد عن خمس عشرة 

عدي، وبناًء على ذلك فإنھ لیس من العدالة سنة، فإنھ والحال ھذه ال یستحق أي معاش تقا
حرمان الموظف من وظیفتھ دون حصولھ على أي تعویض، وإنما اعتقد بأنھ ال یوجد ما 
یمنع ھذا الموظف التوجھ للقضاء الذي یتوجب علیھ الحكم لھ بالتعویض عما لحقھ من 

ا الصدد، ضرر نتیجة حرمانھ من وظیفتھ، حتى وإن لم ترتكب اإلدارة أي خطأ في ھذ
ألن تصرفھا نابعاً من تحقیق المصلحة العامة، أي أن ھذا الموظف یستحق التعویض 
على أساس المساواة بین األفراد في تحمل األعباء العامة، وإن كنا نفضل أن یتم إقرار 

  .مثل ھذا التعویض عن طریق المنظم
  

یة اإلدارة وجدیر بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قد طبق ذلك بإقراره مسئول
دون خطأ عن األضرار التي تسببھا قرارات الفصل بغیر الطریق التأدیبي رغم 

والذي  Villonave١مشروعیتھا، وقد كان ذلك بموجب حكم مجلس الدولة في قضیة 
 ١٩٢٩یونیھ  ١٢تبعھ بعد ذلك التدخل التشریعي الذي تم بموجب القانون الصادر في 

والقرى الذین یفصلون فجأًة نتیجًة إللغاء وظائفھم، بشأن منح تعویض لموظفي البلدیات 
  .بشأن العاملین المدنیین ١٩٤٩أكتوبر  ١٩والقانون الصادر في 

                                      
1 C.E. 11/12/1903. Villonave. S 1904, 3, p 121. concl Tessier. 

Note Hauriou 
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ب اطا  

  طت اؤو دون ط  اظ ارى

  
وردت تطبیقات أخرى للمسؤولیة دون خطأ في عدد من األنظمة السعودیة كنظام 

للمنفعة العامة، ونظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النویة، وذلك نزع الملكیة الخاصة 
  :على النحو اآلتي

  الفرع األول
  نظام نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  
یعرف نزع الملكیة بأنھ إجراءات تتخذھا السلطة اإلداریة، تنتھي بحرمان 

للمنفعة العامة، لقاء  شخص من ملكیتھ العقاریة رغماً عنھ، لفرض تخصیص تلك الملكیة
  .١تعویض یدفع لمالك العقار، یفترض أن یكون عادالً 

  
وقد صدر في المملكة العربیة السعودیة نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة 

ھـ، ١١/٣/١٤٢٤تاریخ  ١٥/ووضع الید المؤقت على العقار بالمرسوم الملكي رقم م
ة من الضمانات التي تحمي المصلحة حیث أحاط ھذا النظام نزع الملكیة بمجموع

یجوز للوزارات والمصالح الحكومیة وغیرھا من األجھزة ذوات " الخاصة، فقد قرر أنھ 
الشخصیة المعنویة العامة، نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة، لقاء تعویض عادل، بعد 

، وال التحقق من عدم توفر األراضي والعقارات الحكومیة التي تفي بحاجة المشروع
  .٢" یجوز نزع ملكیة عقار إال لتنفیذ مشروع معتمد في المیزانیة

  
وبناء على ذلك فإنھ إذا كان لإلدارة حق نزع الملكیة رغماً عن األفراد، فإن ذلك 
ال یعني االستیالء على أموالھم دون مقابل، وإال كان عدواناً وظلماً، فإذا كان ھناك مبرراً 

ھا، فلیس ھناك مبرر أن یتم ذلك بال مقابل، وعلیھ فإن نزع لنزع الملكیة جبراً عن صاحب
الملكیة یكون بمقابل یدفع للمنزوعة ملكیتھ، وفي نفس الوقت یجب أن یكون تعویضاً 

  .٣عادالً 
  

                                      
 .٣٢٤، ص٢٠٠٤معة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، القانون اإلداري، دار الجا: ماجد راغب الحلو/ د ١
 من نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة/  ١/المادة  ٢
أحمد اغریر، النظام القانوني للمال العام في المملكة العربیة السعودیة، دار الكتاب الجامعي، . د ٣

 .٦٤، ص ٢٠١٧الریاض 
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وقد ورد في النظام نصوصاً اعتبرھا دیوان المظالم تطبیقاً لمسؤولیة اإلدارة 
تقدیر قیمة ( لعاشرة على أنھ بدون خطأ، حیث نصت الفقرة الثالث من المادة ا

التعویضات ألصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن یقتطع شيء منھا 
  ).لصالحھ، وذلك على أساس الفرق بین قیمة العقار قبل تنفیذ المشروع وقیمتھ بعده 

  
تقدر قیمة كامل العقار ( من المادة الحادیة عشرة على أنھ ) ج(كما نصت الفقرة 

ناًء وغراًسا إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما یحتاجھ أرًضا وب
المشروع غیر صالح لالنتفاع بھ وفق التعلیمات الفنیة المطبقة في المنطقة، أو كانت 

  ).تكالیف إصالح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قیمة ھذا الجزء 
  

إذا اقتصر نزع الملكیة على (  من النظام على أنھ) ١٢(وأیضاً نصت المادة 
جزء من العقار ونقصت قیمة الجزء أو األجزاء الباقیة منھ بسبب تنفیذ المشروع، وجب 

  ، )مراعاة النقصان عند تقدیر التعویض المستحق 
  

ثبت لدى الدائرة أن ( وتطبیقاً لذلك فقد قضى دیوان المظالم في ھذا الصدد بأنھ 
وحیث إن . بعقار المدعي نتیجة تنفیذھا لمشروعھاالمدعى علیھا قد ألحقت الضرر 

الشریعة اإلسالمیة قد جاءت بحفظ الحقوق، ومنع التعدي علیھا أو اإلضرار بأصحابھا، 
وحیث ثبت وجود الضرر وتحققھ بأرض المدعي، لذا فإنھ یجب إزالة ھذا الضرر إعماالً 

، وحیث نصت المادة "الضرر یزال" وأن "  ال ضرر وال ضرار " بالقواعد الشرعیة  
من نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ووضع الید المؤقت على العقار  ١٠/٣

ھـ على أن من مھام لجنة ١١/٣/١٤٢٤وتاریخ  ١٥/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
تقدیر قیمة التعویضات  -المنصوص علیھا في المادة السابعة من ھذا النظام  -التقدیر 

ات المتضررة من المشروع دون أن یقتطع شيء منھا لصالحھ، وذلك ألصحاب العقار
وتشیر الدائرة إلى أن . على أساس الفرق بین قیمة العقار قبل تنفیذ المشروع وقیمتھ بعده

استحقاق المدعي للتعویض لیس قائما على وجود خطأ من المدعى علیھا بل ھو قائم على 
ھو ما یعرف بنظریة المخاطر في القضاء مبدأ التعویض دون خطأ عند تحقق الضرر، و

اإلداري؛ إذ إن قیام الضرر بعقار المدعي نتیجة ما قامت بھ المدعى علیھا من أعمال ال 
یعد خطأ من قبلھا بل ھو ما یقتضیھ ضمان حسن تسییرھا للمرفق العام، إال أن الضرر 

. ابر لھذا الضررالالحق بالمتضرر نتیجة تلك األعمال یستحق عنھ التعویض العادل الج
وحیث إن امتناع المدعى علیھا عن اتخاذ اإلجراءات النظامیة وتعویض المدعي عن 
الضرر الذي لحق بعقاره لیس لھ ما یبرره؛ لذا فإن الدائرة تنتھي إلى إلزام المدعى علیھا 
  بتشكیل اللجنة النظامیة المنصوص علیھا في المادة السابعة من نظام نزع ملكیة العقارات 
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للمنفعة العامة؛ وذلك لتحدید الضرر الذي لحق بالمدعي وتقدیر قیمة التعویض الجابر 
  .١)للضرر 

وحیث إنَّ قیام المدعى علیھا للمشروع، ( كما قضى الدیوان في حكم آخر بأنھ 
وإن كانت تغیت منھ المصلحة العامة للبلد بھدف تسھیل حركة المرور وفك االزدحام، إال 

ھا من تحمل ما یترتب علیھ من أضرار، إذ إن اإلذن وإن كان یسقط الحرمة أنَّھ ال یعفی
إال أنَّھ ال یسقط الضمان، وھو ما یعرب عنھ قانوًنا بنظریة تحمل التبعة، كما سبق ذلك؛ 
ولما كانت المادة السابعة من نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ووضع الید المؤقت 

ت أحقیة التعویض لمن یتعرض ألضرار ناتجة عن المشاریع تناول..... على العقار 
الحكومیة، وأوكلت ذلك إلى لجنة تشكل ألجلھ ومن مھام اللجنة ما نصت علیھ المادة 

تقدیر قیمة  -٣:... تقوم لجنة التقدیر بما یأتي" العاشرة من نظام نزع الملكیة على أن 
ون أن یقتطع شيء منھا التعویضات ألصحاب العقارات المتضررة من المشروع د

، "لصالحھ، وذلك على أساس الفرق بین قیمة العقار قبل تنفیذ المشروع وقیمتھ بعده 
وذلك بتحدید مقدار الضرر الواقع لعقار المدعي بسبب المشروع، وحیث إن األمر ما 
ذكر؛ فإنھ یلزم الجھة المدعى علیھا عرض طلب المدعي على اللجنة المنصوص علیھا 

السابعة من نظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ووضع الید المؤقت على  في المادة
العقار، ویتعین على اللجنة تحدید مقدار الضرر الواقع على عقار المدعي على ضوء 
موقعھ من المشروع، والضرر الذي أصابھ بسبب قیام الجسر والنفق أمامھ على أن یكون 

جود الجسر وقیمتھ لو لم یكن موجوداً؛ وفق ما نصت التقدیر بحساب فرق قیمة العقار بو
  .٢)علیھ المادة آنفة الذكر، ویكون تقدیر القیمة على السعر السائد وقت انتھاء المشروع 

  

                                      
ھـ، المؤید بحكم االستئناف ١٤٣٥ق لعام /٣٤٩٤/٤م حكم دیوان المظالم في القضیة  االبتدائیة رق ١

 .١٨٧ھـ، ص ١٤٣٧ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٦ق لعام /٢٠٠٨رقم 
ھـ، المؤید بحكم االستئناف ١٤٣٥ق لعام /٥٥٤٢/٣حكم دیوان المظالم في القضیة  االبتدائیة رقم  ٢

  .١٩٤٠ھـ، ص ١٤٣٦بادئ اإلداریة لعام ھـ، مجموعة األحكام والم١٤٣٥ق لعام /٢٥٢٤رقم 
حكم دیوان المظالم في القضیة  االبتدائیة رقم : ومن األحكام الصادرة في ذات المعنى انظر

ھـ، مجموعة األحكام ١٤٣٦ق لعام /٢٥٢٤ھـ، المؤید بحكم االستئناف رقم ١٤٣٥ق لعام /٣٩٥٤/٣
  .١٩٣٤ھـ، ص ١٤٣٦والمبادئ اإلداریة لعام 

ھـ، المؤید بحكم االستئناف رقم ١٤٣٥ق لعام /٤٥٤/١١لم في القضیة  االبتدائیة رقم حكم دیوان المظا
 .١٧٨ھـ، ص ١٤٣٧ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام ١٤٣٦ق لعام /١٨٦٨
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وعلیھ یستخلص من األحكام أعاله أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یعد من 
من عدم وجود أي خطأ من التطبیقات التي تلتزم فیھا جھة اإلدارة بالتعویض على الرغم 

قبلھا، وبالرغم من مشروعیة قراراتھا طالما أثبت المضرور الضرر والعالقة السببیبة 
  .بینھما

  
  الفرع الثاني

  نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة
  

أصدر المنظم السعودي نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة بموجب 
ھـ، حیث كان الھدف من ھذا ١٤٣٩/٠٧/٢٥وتاریخ ) ٨١/م( المرسوم الملكي رقم 

النظام ھو تـنظیم األحكام المتعلقة بالتعویض عن األضرار النوویة الناتجة من حادث 
نووي داخل إقلیم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج اإلقلیم أثناء عملیات 

ھیئة الرقابة النوویة الذي رخصت لھ ) المشغل ( النقل المسؤول عنھا الشخص
واإلشعاعیة بتشغیل منشأة نوویة، وذلك في ضوء االتفاقیات الدولیة ذات الصلة المنضمة 

  .١إلیھا المملكة
  

وقد حدد المنظم األضرار النوویة التي تترتب علیھا المسؤولیة المدنیة وفق 
  :اآلتي

  .ـ الوفاة أو اإلصابة١
  .ـ فقدان الممتلكات أو تلفھا٢

  : وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما یأتي -تلك األضرار ویدخل ضمن 

 . الخسارة االقتصادیة الناتجة من الفقدان أو التلف -
تكالیف تدابیر استعادة األوضاع في البیئة المتضررة، ما لم یكن ذلك الضرر  -

  طفیفاً 

  .وكانت تلك التدابیر اتخذت بالفعل أو ستتخذ

قتصادیة من استخدام البیئة أو التمتع بھا نتیجة خسارة الدخل الناتج من منفعة ا -
 . تلف شدید تعرضت لھ

 .تكالیف التدابیر الوقائیة، وأي خسارة أو ضرر سببتھا تلك التدابیر -
 .٢أي خسارة اقتصادیة أخرى غیر الخسائر الناتجة من تضرر البیئة -

  

                                      
 .من نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة/ ٢/المادة  ١
 .ار النوویةمن نظام المسؤولیة المدنیة عن األضر/ ٣/المادة  ٢
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یعادل  وقد أشار النظام المذكور بأن یكون حد مبلغ المسؤولیة لكل مشغل بما
ثالثمائة ملیون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نوویة واحدة ) ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

، إال أن النظام نص أیضاً على أنھ ١عن األضرار النوویة الناتجة من حادٍث نووي واحد
لھیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة تحدید مبلغ أقل للمسؤولیة التي یتحملھا مشغٌل واحد 

یة الناتجة من حادٍث نووي واحد على أالّ یقل ھذا المبلغ في جمیع تجاه األضرار النوو
خمسة مالیین وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل ) ٥.٠٠٠.٠٠٠(األحوال عن 

) الحادیة والعشرین(الحكومة الفرق بین ھذا المبلغ وحد المسؤولیة المشار إلیھ في المادة 
  .٢من النظام
  

تتحملھ الحكومة بموجب أي التزام منھا لغرض الذي  -كما قصر المنظم المبلغ 
على الفرق بین مجموع  -التعویض عن األضرار النوویة تجاه مسؤولیة أكثر من مشغل

مبالغ المسؤولیة المشتركة ألكثر من مشغل عن تلك األضرار ومبلغ المسؤولیة الوارد 
على حدة  من النظام، على أساس أن كل حادث نووي) الحادیة والعشرین(في المادة 

  .٣بصرف النظر عن عدد المشغلین المسؤولین
  

كما أورد النظام مسؤولیة الدولة في موضع آخر عندما نص على أنھ إذا كانت 
عدة منشآت نوویٍة تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادٍث نووي واحد؛ فإن المشغل یتحمل 

الثانیة (و) دیة والعشرینالحا(مسؤولیة التعویض في حدود مبلغ المسؤولیة وفقاً للمادتین 
متى ما كانت مسؤولًة -من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة ) والعشرین

الفرق بین مجموع حدود مسؤولیة المشغل وحد المسؤولیة المحدد  - بموجب التزام منھا
  .٤من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت) الحادیة والعشرین(في المادة 

  
ن ھذا النظام قد أشار في عدد من نصوصھ إلى مسؤولیة الحكومة في یتبین إذاً أ

ھذا الصدد، على الرغم من عدم وقوع أي خطأ من جانبھا، أي أن ھذا النظام یعد أیضاً 
  .تطبیقاً للمسؤولیة دون خطأ

  
  
  

                                      
 .من نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة/ ٢١/المادة  ١
 .من نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة/ ٢٢/المادة  ٢
 .من نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة/ ١٠/المادة  ٣
 .من نظام المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة/ ١١/المادة  ٤
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  املبحث الثالث

  تطبيقات مسؤولية اإلدارة بدون خطأ يف قضاء ديوان املظامل

  
ن المظالم السعودي بصدد ھذه المسئولیة لتشمل مجاالت تعددت تطبیقات دیوا

متنوعة، وتعد األشغال العامة من المجاالت التي شھدت تطبیقاً للمسئولیة على أساس 
المخاطر، كما وجدت ھذه المسئولیة مجاالً للتطبیق بصدد ما قامت بھ اإلدارة من 

  .استخدام بعض األشیاء الخطرة
  

  :ذا المبحث المطلبین التالیینوبناء على ذلك سنتناول في ھ
  .المسئولیة عن األضرار الناشئة عن األشغال العامة: المطلب األول
  .المسئولیة عن األضرار الناشئة عن األشیاء الخطرة: المطلب الثاني

  

  اطب اول

ل ان ا رار ان ا وا  

  
كأعمال البناء أو الترمیم أو  – یقصد باألشغال العامة كل إعداد مادي لعقار

الصیانة أو الحفر یستھدف تحقیق منفعة عامة، ویتم لحساب شخص من أشخاص القانون 
  .١العام أو لتسییر مرفق عام

  
وقد طبق دیوان المظالم المسؤولیة دون خطأ في مجال األشغال العامة في عدد 

ة التي كانت تقوم بسفلتة من أحكامھ، ففي أحد أحكامھ قضى بالتعویض على جھة اإلدار
الطریق األمر الذي نجم عنھ تھدم جزء منھ نتیجة سوء األرض المحاذیة للطریق، كما 

الدائرة (أصبحت األرض أشبھ بحفرة ال یمكن الوصول إلیھا، وفي ذلك ذكر الدیوان بأن 
وھي تمعن النظر في طلبات المدعي وتتفحص وقائع الدعوى ومستنداتھا، وتزن عمل 

علیھا، فإنھ ال یساورھا شك في أن ما قامت بھ من عمل كان ھدفھ تحقیق الصالح  المدعي
العام، ونفع أعداد كبیرة من األفراد بتیسیر تنقلھم في شوارع ممھدة مستویة دون اعتبار 
بالمصالح الخاصة للبعض إذا تعارضت مع المصلحة العامة، وذلك المأمول من جھة 

مناط بھا، وما حدث للمدعي من ضرر بسبب أعمال اإلدارة، كما أن ذلك واجبھا ال
  المدعي علیھا لم یكن بخطأ منھا أو تقصیر، إال أن الضرر الذي وقع علیھ ضرر متحقق 

                                      
القضاء اإلداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في األحكام، الكتاب الثاني، : سلیمان الطماوي .د ١

 .٢٢٧، ص ١٩٨٦دار الفكر العربي بالقاھرة 
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ال محالة ومباشر بسبب أعمال المدعي علیھا، ولما كان الغالب في التعویض عن الضرر 
 أن ھناك نوعاً من إنما یكون باالستناد إلى خطأ اإلدارة المفضي لذلك الضرر إال

من التعویض على  –وإن كان أقل وأندر  –التعویض یقوم على أساس أشمل وأوسع 
أساس الخطأ وھو مبدأ مساواة األفراد أمام التكالیف العامة وما یسمیھ فقھاء القانون 
اإلداري بالمسؤولیة على أساس المخاطر أو تحمل التبعة، ومؤداه أنھ إذا ما اتخذت 

اء للمصلحة العامة وترتب علیھ إضرار بأحد األفراد فال یستقیم والعدل أن اإلدارة إجر
یتحمل الضرر لوحده، وإنما یتعین تعویضھ بمقدار الضرر، وذلك یبنى في أساسھ على 

فال یجوز ألحد أن یضر غیره " ال ضرر وال ضرار"قول النبي صلى هللا علیھ وسلم 
مفادھا وجوب " الضرر یزال"لھ، كما أن قاعدة ابتداًء، كما ال یجوز أن یقابل الضرر بمث

إزالة الضرر ألنھ ظلم وحرام في الشرع وما كان كذلك وجب النھي عنھ حتى ال یقع، 
  .١)ووجوب رفعھ إذا وقع 

  
وفي حكم آخر لدیوان المظالم في نطاق األشغال العامة قضى الدیوان بإلزام 

ن ماء في مدرسة على طفلة، حیث أن وزارة التربیة والتعلیم بالتعویض نتیجة سقوط خزا
الوزارة لم تقم بواجبھا على الشكل األمثل باإلشراف على التركیب والتجربة للخزان قبل 

التعویض في مثل ھذه الحالة قائم على ( حضور الطالبات، حیث قضى الدیوان بأن 
ن لتحققھ أساس تحمل التبعة الذي ال یفترض فیھ قیام خطأ من جانب اإلدارة، وإنما یتعی

  .٢)وجود الضرر وعالقة السببیة بینھ وبین عمل المدعي علیھا 
  

ومن التطبیقات القضائیة في ھذا الصدد ما ذھبت إلیھ محكمة االستئناف اإلداریة 
إلى أن قیام اإلدارة بإنشاء مواقف ) ھـ غیر منشور ١٤١٣-٢/ت/٧٤( في حكمھا رقم 

نازل المجاورة بأضرار تمثلت في حجب للسیارات متعددة األدوار أدى إلى إصابة الم
منازلھم عن المنطقة التجاریة وانخفاض قیمتھا، فضالً عن كشف منازلھم من قبل 
مرتادي المواقف والعاملین بھا، وانتھت إلى أن جھة اإلدارة تلتزم بتعویض المدعین على 

ویض في ویكفي للتع" الضرر یزال " أساس تحمل التبعة المأخوذ من القاعدة الشرعیة 
  .٣ھذه الحالة ثبوت الضرر دون وقوع أي خطأ من جھة اإلدارة

  

                                      
لعام  ٦/ت/٦١٤ھـ، المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٨لعام  ١١/إ/د/٤٣حكم دیوان المظالم رقم  ١

 .٢٤٠١ھـ، ص١٤٢٨م ھـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعا١٤٢٨
ھـ، ١٤٣٥لعام  ١١٩/٣ھـ، المؤید بحكم االستئناف ١٤٣٤لعام  ١٨٩/٧/١حكم دیوان المظالم رقم  ٢

 .٣٢٦٨ھـ، ص١٤٣٥مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة لعام 
موقف القضاء اإلداري السعودي من نظریة مسؤولیة : عبد هللا بن شطیط الشراراي: مشار إلیھ لدى ٣

 .٨ن خطأ، مرجع سابق، ص اإلدارة بدو
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یتبین إذاً أن القضاء اإلداري السعودي قد سایر نظیره الفرنسي الذي ابتدع 
نظریة المسؤولیة دون خطأ، في إقرار مسؤولیة اإلدارة عن األضرار الناجمة عن 

  .األشغال العامة التي تقوم بھا دون وقوع خطأ من جانبھا
  

ب اطا  

  او ن ارار ا ن اء اطرة

  
توسع القضاء اإلداري السعودي في تطبیق المسئولیة دون خطأ القائمة على 
فكرة المخاطر، إذ لم یقصر حاالتھا على األشغال العامة، وإنما قرر مسئولیة اإلدارة 

ذلك نظیره الفرنسي الذي أقر ھذه دون خطأ عن استخدامھا ألشیاء خطرة، مسایراً في 
أو المنشآت العامة  ١المسؤولیة عن األضرار الناشئة عن استخدام اإلدارة ألشیاء خطرة

  . ٣أو استخدام آسالیب خطرة ٢الخطرة
  

ففي ھذا الصدد قرر دیوان المظالم مسؤولیة اإلدارة دون خطأ عن استخدامھا 
الف حاویتین من األلعاب الناریة مما نتج ألشیاء خطرة، وذلك بمناسبة قیام اإلدارة بإت

عنھ احتراق عدد من الشاحنات وتضرر عدد من السیارات والمعدات الموجودة في 
وحیث أن الدائرة تؤكد في ھذا المقام بأن األصل أن مسؤولیة ( حیث قضى بأنھ . الموقع

وھي الخطأ  اإلدارة عن أعمالھا تقوم على أساس ضرورة توافر أركان المسؤولیة الثالثة
والضرر وعالقة السببیة بینھما، واستثناًء من ھذا األصل تقوم مسؤولیة اإلدارة بدون 

وھنا ال " تحمل التبعیة"خطأ من جانبھا كما ھو الحال في التعویض على أساس المخاطر 
یشترط سوى الضرر وعالقة السببیة بین الضرر والنشاط اإلداري غیر المشروع، فمن 

  یعد عنصراً جوھریاً بالنسبة لقیمة  –في كل الحاالت  –ضرر ثم فإن عنصر ال

                                      
1 C.E. 28/3/1919. Regnault-Desroziers. RDP 1919, p 239. concl 
Corneille. 

وتتلخص وقائع ھذا الحكم في أن السلطات العسكریة وضعت أثناء الحرب العالمیة كمیة كبیرة 
تل وإصابة من المتفجرات في حصن قریب من منطقة سكنیة، وبعد فترة وقع انفجار مروع نجم عنھ مق

بعض األشخاص، عالوة على حدوث خسائر مادیة فادحة، فما كان من مالك المنازل المتضررین إال 
المطالبة بالتعویض، مما دعى مجلس الدولة إلى منحھم التعویض عن األضرار التي أصابتھم على 

المخاطر من  أساس أن ھذه العملیات قد تضمنت مخاطر تجاوز مخاطر الجوار العادیة، وبأن مثل ھذه
 .شأنھا تقریر مسئولیة اإلدارة إذا ما ترتب علیھا ضرر، بصرف النظر عن وقوع خطأ من اإلدارة

2 C.E. 25/1/1929. Soc. Du gaz de Beauvais. D 1929, 3, p 35. concl 
R.Latournerie 
3 C.E. 3/2/1956. Thouzellier. Rec, p 49. D 1956, p 597. note J.-M.Auby. 
RDP 1956, p 854. note M.Waline. 
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التعویض، بشرط أن یكون التعویض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور نتیجة نشاط 
اإلدارة وبیان مدى مساھمتھ فیھ حتى ال یثرى على حساب اإلدارة بدون سبب مشروع 

 –اإلدارة على أساس المخاطر فقد اتجھ قضاء دیوان المظالم لألخذ بمبدأ مسؤولیة ... 
وإن األخذ بھذه المسؤولیة جاء على سبیل االستثناء والعتبارات  –المسؤولیة بدون خطأ 

ال ضرر وال "العدالة ومبنیاً على تأصیل شرعي أساسھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم 
ھ لما الذي یشكل قاعدة من القواعد الكلیة التي تبنى علیھا مسائل الفقھ، وحیث أن" ضرار

كان عمل المدعي علیھا لدى قیامھ بعملیة إتالف األلعاب الناریة ھو السبب المباشر 
لحصول الضرر لسیادة المدعي، فإنھا ملزمة بدفع ھذا الضرر وتعویض المدعي عما 
لحقھ من خسارة نتیجة لھذا العمل، ولیس من العدل واإلنصاف أن یتحمل ھو ھذا 

لكافة، بأن تتحمل الجماعة كلھا ممثلة بالمدعي علیھا الضرر، وإنما یجب أن یوزع على ا
  .١)مضار ھذا النشاط الذي تم لصالحھم، وھذا من باب وجوب التعویض عن الضرر

  
وال شك أن تطبیق دیوان المظالم لنظریة المسؤولیة دون خطأ على أساس المخاطر 

ت أخرى عن استعمالھا ألشیاء خطرة، ال یمنعھ من تطبیق ھذه النظریة في مجاال
مشابھة، كاألضرار الناشئة عن المنشآت العامة الخطرة أو استخدام اإلدارة ألسالیب 

  . خطرة
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  الخاتمة
  

تعرضنا في ھذا البحث إلى مفھوم مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ وخصائصا 
وأساسھا وذلك في المبحث األول، بعد ذلك بینا في المبحث الثاني تطبیقات مسؤولیة 

ارة بدون خطأ في األنظمة السعودیة، ومن ثم تطبیقات مسؤولیة اإلدارة بدون خطأ اإلد
وقد خلصنا من العرض السابق إلى بعض  .في قضاء دیوان المظالم في المبحث الثالث

  :النتائج والتوصیات على النحو اآلتي
  

 :النتائج: أوالً 
یة دون خطأ، استقر القضاء اإلداري السعودي على األخذ بنظریة المسؤول -١

وذلك كأساس تكمیلي للمسؤولیة اإلداریة في بعض الفروض، وذلك بجانب الخطأ كأساس 
عام لھا، معتبراً أن التعویض في مثل ھذه الحالة ال یفترض فیھ قیام خطأ من جانب جھة 

  .اإلدارة، وإنما یتعین لتحققھ وجود ضرر وعالقة سببیة بینھ وبین عمل اإلدارة
  
ن المظالم كان جریئاً بتطبیقھ لنظریة المسؤولیة دون خطأ، في إن قضاء دیوا -٢

الوقت الذي أحجم فیھ قضاء العدید من الدول عن األخذ بھذه النظریة وفي مقدمتھا 
القضاء اإلداري المصري، وال شك في أن الدیوان قد أدرك الدور الھام الذي تلعبھ 

تماشى مع مقتضیات العدالة، نظریة المسؤولیة دون خطأ، وما تحققھ من اعتبارات ت
وبذلك یكون دیوان المظالم قد قطع خطوات واسعة . وتتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

. في تحقیق حمایة أكبر للمضرورین، وفي إبراز دوره كحامي للحقوق والحریات العامة
  .وبھدف التوازن بین صالح اإلدارة وصالح األفراد

  
ة دون خطأ على فكرة المخاطر ومبدأ المساواة بنى دیوان المظالم المسؤولی -٣

بین األفراد أمام األعباء العامة، كما أرجع الدیوان ھذه المسؤولیة إلى حدیث رسول هللا 
  ).الضرر یزال(وكذلك إلى القاعدة الشرعیة " ال ضرر وال ضرار"صلى هللا علیھ وسلم 

  
خاللھا على فكرة أصدر المنظم السعودي العدید من األنظمة والتي نص من  -٤

المسؤولیة دون خطأ، سواء بتقدیر تعویض جزافي للمضرور أو بتعویض یتناسب مع 
  .مقدار الضرر

  
طبق القضاء اإلداري السعودي المسئولیة دون خطأ في الحاالت التي یصاب  -٥

فیھا بعض األفراد بأضرار غیر عادیة، دون وقوع أي خطأ من جانب اإلدارة، بحیث 
ض المضرور في مثل ھذه الحاالت إجحافاً للحقوق وتعارضاً صارخاً مع یرتب عدم تعوی

  .اعتبارات العدالة
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  :التوصیات: ثانیاً 

نأمل من المنظم السعودي أن یوسع من نطاق المسؤولیة دون خطأ بأن یقر  -١
التعویض عن المخاطر الناجمة عن بعض األعمال التي تقوم بھا اإلدارة كاألنشطة 

نظراً الرتباط ھذه األنشطة بالمصلحة العامة من جھة، ولما تلحقھ الصحیة وغیرھا، 
  .باألفراد من أضرار بالغة نتیجة المخاطر الناجمة عنھا من جھة أخرى

  
نأمل من القضاء اإلداري السعودي أن ال یقصر تطبیقاتھ للمسؤولیة دون  -٢

طرة، وإنما یقر خطأ على األضرار الناشئة عن األشغال العامة واستعمال األشیاء الخ
التعویض في ھذا الصدد في فروض أخرى على غرار نظیره الفرنسي، كالمخاطر 
الناشئة عن المنشآت العامة الخطرة أو استخدام أسالیب خطرة أو األضرار الناشئة عن 
القرارات اإلداریة المشروعة وغیرھا، نظراً لما تحققھ ھذه المسئولیة من عدالة لألفراد 

ن یمكنھم الحصول على التعویض عن األضرار الجسیمة التي تلحقھم المتضررین الذی
نتیجة نشاط اإلدارة المشروع، في الوقت الذي تعجز فیھ فكرة الخطأ التقلیدیة عن توفیر 

  .الحمایة المناسبة لھم، وتعویضھم عن تلك األضرار رغم صدورھا عن نشاط مشروع
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