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ملخ�ص البحث:

يخت�ض ديوان املظامل يف اململكة العربية ال�سعودية يف دعاوى التعوي�ض التي يقدمها 

الديوان  اخت�سا�ض  ي�سمل  ذلك  على  وبناء  الإدارة،  واأعمال  قرارات  عن  ال�ساأن  ذوو 

جميع دعاوى امل�سوؤولية الإدارية �سواء كان اأ�سا�ض املطالبة بالتعوي�ض القرارات الإدارية 

اخلاطئة اأو غري امل�رشوعة، اأو الأعمال املادية للإدارة، وت�سمل اأي�سا دعاوى التعوي�ض يف 

جمال العقود الإدارية.

ويهدف البحث اإلى الرتكيز على اأحكام ديوان املظامل ال�سعودي يف نطاق التعوي�ض 

عن اأ�رشار الإدارة. وتاأ�سيل املبادئ املتعلقة بالتعوي�ض عن اأ�رشار الإدارة يف ق�ساء 

املطبقة يف  ال�سدد وتلك  ديوان املظامل. واملقارنة بني مبادئ ديوان املظامل يف هذا 

الأنظمة والق�ساء يف الدول الأخرى. وبيان الجتاهات العامة لق�ساء ديوان املظامل 

يف هذا النطاق مبا ي�سكل اإفادة للق�ساة والباحثني.
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وختمت البحث ببع�ض التو�سيات من اأهمها:

يعترب ديوان ق�ساء املظامل اأن التعوي�ض النقدي هو الأ�سل كجزاء للم�سوؤولية     -

الإدارية، لكنه اأجاز مبداأ التعوي�ض العيني ب�سكٍل ا�ستثنائي، واإن كنا نو�سي باأن 

ل يتو�سع الديوان يف التعوي�ض العيني حتى ل ي�سكل ذلك تدخًل من جانب 

الق�ساء الإداري يف ن�ساط الإدارة، ويهدد بالتايل مبداأ الف�سل بني ال�سلطات. 

هو  التعوي�ض  تقدير  اعتماده يف  يتعني  الذي  التاريخ  باأن  الديوان  ق�ساء  يعترب     -

تاريخ وقوع ال�رشر، غري اأن م�سلك الديوان يف هذا ال�ساأن ل يتيح اإمكانية تفادي 

التغيريات القت�سادية التي تطراأ من تاريخ ال�رشر حتى احلكم بالتعوي�ض التي 

ميكن اأن ت�ستمر لفرتة طويلة، وبالتايل ميكن للديوان تفادي ذلك من خلل تطبيق 

قاعدة تقدير التعوي�ض يوم �سدور احلكم مبا ي�سمن للم�رشور تعوي�ساً كامًل .
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املقدمــة:

ما ن�ض عليه نظام ديوان  ال�سعودية وفق  العربية  اململكة  املظامل يف  يخت�ض ديوان 

املظامل لعام 1428هـ بالف�سل يف دعاوى التعوي�ض التي يقدمها ذوو ال�ساأن عن قرارات 

امل�سوؤولية  دعاوى  جميع  الديوان  اخت�سا�ض  ي�سمل  ذلك  على  وبناء  الإدارة،  واأعمال 

الإدارية �سواء كان اأ�سا�ض املطالبة بالتعوي�ض القرارات الإدارية اخلاطئة اأو غري امل�رشوعة، 

اأو الأعمال املادية للإدارة، وت�سمل اأي�سا دعاوى التعوي�ض يف جمال العقود الإدارية.

اخلطاأ  وهي  املعروفة  امل�سوؤولية  اأركــان  توافرت  متى  بالتعوي�ض  الديوان  ويحكم 

وال�رشر وعلقة ال�سببية، بل اإن الديوان حكم بالتعوي�ض عن امل�سوؤولية الإدارية بدون 

خطاأ ا�ستناداً اإلى فكرة املخاطر اأو امل�ساواة اأمام الأعباء العامة اأو نظرية حتمل التبعة.

م�شكلة البحث:

اإن ديوان املظامل ل يخرج كثريا بخ�سو�ض التعوي�ض عن امل�سوؤولية الإدارية عن املبادئ 

العامة للتعوي�ض وكذلك عن القواعد املرتبطة بتقدير التعوي�ض ب�سكل عام، والتي يطبقها 

الق�ساء الإداري املقارن. كما يقر الديوان بانق�ساء حق امل�رشور بالتعوي�ض من جانب الإدارة 

عليها  ن�ست  التي  للتقادم  العامة  للقواعد  وفقا  وذلك  امل�سوؤولية،  دعوى  تقادم  طريق  عن 

الأنظمة ال�سعودية. وبناء على ذلك �سنحاول يف هذا البحث تاأ�سيل مبادئ التعوي�ض التي 

يطبقها ديوان املظامل يف هذا ال�سدد، وبيان مدى التقارب والتباعد بني هذه املبادئ وتلك 

املطبقة يف الأنظمة والق�ساء املقارن بهدف الإفادة قدر الإمكان يف هذا اخل�سو�ض.
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اأهداف البحث:

1- الرتكيز على اأحكام ديوان املظامل ال�سعودي يف نطاق التعوي�ض عن اأ�رشار الإدارة.

2- تاأ�سيل املبادئ املتعلقة بالتعوي�ض عن اأ�رشار الإدارة يف ق�ساء ديوان املظامل.

3- املقارنة بني مبادئ ديوان املظامل يف هذا ال�سدد وتلك املطبقة يف الأنظمة والق�ساء 

يف الدول الأخرى.

4- بيان الجتاهات العامة لق�ساء ديوان املظامل يف هذا النطاق مبا ي�سكل اإفادة للق�ساة 

والباحثني.

منهج الدرا�شة:

اأحكام  ا�ستقراء  خلل  من  وذلك  ال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  اتبعنا  لقد 

ديوان املظامل، بهدف بيان مبادئ وقواعد التعوي�ض عن م�سوؤولية الإدارة. كما اتبعنا 

املنهج املقارن بني ق�ساء ديوان املظامل ال�سعودي والق�ساء الإداري الفرن�سي وامل�رشي 

بوجه خا�ض. وذلك بهدف تاأ�سيل هذه القواعد واملبادئ ال�سادرة عن الديوان.

تق�شيم البحث:

اإلى مباحث ثلثة  البحث  تق�سيم  فقد مت  البحث  املتعلقة مبو�سوع  الأفكار  لعر�ض 

وذلك على النحو التايل:

املبحث الأول: املبادئ العامة للتعوي�ض

 املطلب الأول: مبداأ التعوي�ض بالنقد

 املطلب الثاين: مبداأ التعوي�ض الكامل 
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املبحث الثاين: قواعد تقدير التعوي�ض

 املطلب الأول: تاريخ تقدير التعوي�ض 

 املطلب الثاين: كيفية تقدير التعوي�ض

املبحث الثالث: تقادم دعاوى م�سوؤولية الإدارة

 املطلب الأول: مدة التقادم

 املطلب الثاين: وقف التقادم وانقطاعه
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املبحث الأول
املبادئ العامة للتعوي�ض

تتمثل هذه املبادئ ب�سكل عام يف مبداأين رئي�سيني هما مبداأ التعوي�ض بالنقد ومبداأ 

التعوي�ض الكامل.

املطلب الأول:

مبداأ التعوي�ص بالنقد

اإن التعوي�ض الذي يحكم به القا�سي الإداري عادة ما يكون تعوي�ساً نقدياً، اإل اأنه ل 

يوجد ما مينع اأن يكون عينياً يف بع�ض احلالت ال�ستثنائية.

كجزاء  الأ�سل  هو  ال�سعودي  املظامل  ديوان  ق�ساء  يف  النقدي  التعوي�ض  ويعترب 

املظامل  ديوان  عن  ال�سادرة  الكثرية  الأحكام  ذلك  على  ويدل  ــة،  الإداري للم�سوؤولية 

يف هذا ال�سدد، منها: )اإلزام وزارة الدفاع والطريان باأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره 

ثلثمائة وواحد وخم�سون األفاً و�سبعمائة واثنان وع�رشون رياًل و�ستون هللة، تعوي�سا 

عن �سجنه للفرتة ما بني )1417/4/13 وحتى 1418/8/12()1). كما جاء يف اأحد 

اأحكام ديوان املظامل ) حيث اإن التعوي�ض هو جرب لل�رشر الواقع ول ميكن جرب ال�رشر 

)1)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 74/د/ف/7 لعام 1426 املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 352/ت/1. 
يف الق�سية 1/1438/ق لعام 1423هـ جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ. �ص 1966.
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الواقع اإل عن طريق تقديره بالنقود، وهذا وا�سح ومي�سور بالن�سبة للأ�رشار املادية ()2).

ويعترب م�سلك ديوان املظامل يف هذا ال�سدد متفقاً مع القانون الإداري الذي يجعل 

التعوي�ض نقدياً وي�ستبعد التعوي�ض العيني وذلك لأ�سباب عملية وقانونية.

فمن الناحية العملية التعوي�ض العيني –واإن كان ممكناً – اإل اأنه �سيتم على ح�ساب 

لتحقيق منفعة خا�سة، وقد  اإدارية  العامة، لأنه يهدم كل ما مت من ت�رشفات  امل�سلحة 

يوؤدي ذلك اإلى �سل الإدارة. كما اأن التعوي�ض العيني غالباً ما يكون م�سحوباً بتعوي�ض 

نقدي، لأن النوع الأول واإن اأمكن اأن يزيل اآثار ال�رشر بالن�سبة للم�ستقبل فاإنه ل يحقق 

هذا الأثر للما�سي)3).

اأما من الناحية القانونية فاإن التعوي�ض العيني يتعار�ض ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات. 

فا�ستقلل الإدارة عن الق�ساء يتنافى مع تخويل القا�سي �سلطة اإ�سدار اأوامر للإدارة)4).

وقد اأخذ بهذه احلجة ديوان املظامل ال�سعودي حينما ق�سى باأن )التعوي�ض العيني 

مبثابة اإلزام الإدارة بعمل معني، الأمر الذي يتنافى وحقيقة �سلطة القا�سي الإداري الذي 

ل يخوله باإ�سدار اأوامر مبا�رشة للإدارة()5).

ولكن بالنظر اإلى الق�ساء الإداري املقارن جند اأنه اأجاز التعوي�ض يف حالت ا�ستثنائية، 

فقد اأجاز جمل�ض الدولة الفرن�سي التعوي�ض يف حالتني:

الطهراوي:  علي  بن  هاين  د/  لدى  اإليه  م�سار   .1426 لعام  1/3843/ق  رقم  الق�سية  يف  الديوان  حكم   (2(
الق�ساء الإداري ال�سعودي، �ص 64. 

)3)  د. �سليمان الطماوي: الق�ساء الإداري، ق�ساء التعوي�ص وطرق الطعن يف الأحكام، الكتاب الثاين، 1986، �ص 64. 
 A.de Laubadère et Y.Gaudemet: Traité de droit administrative. P 845.  (4(

)5)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 94/د/اإ/11 لعام 1426. املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 417/ت/5 
لعام 1427 يف الق�سية رقم 2/3739/ق لعام 1425هـ، �ص 1544.
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احلالة الأولى: تتمثل يف احلكم بتخيري الإدارة بني تنفيذ بع�ض الأعمال ودفع التعوي�ض 

النقدي اأو اأن تعيد احلال اإلى ما كانت عليه. فالأمر هنا راجع اإلى اإرادة الإدارة التي تقدر 

ا�ستثناًء حقيقياً  ثم ل ميثل ذلك  العيني، ومن  بالتنفيذ  الإدارة  باإلزام  يتعلق  الأمر، ول 

على �رشورة اأن يكون التعوي�ض الناجت عن امل�سوؤولية الإدارية نقدياً. وتطبيقاً لذلك فقد 

بناء بع�ض  باإعادة  اإذا مل تقم  اإحدى املقاطعات مببلغ مايل  باإلزام  ق�سى جمل�ض الدولة 

املباين اجلنائزية على نفقتها)6).

اأما احلالة الثانية فهي اأن يطلب امل�رشور التعوي�ض العيني وتوافق الإدارة على هذا الطلب)7).

امل�رشوع  غري  للقرار  الق�سائي  الإلغاء  اأن  اعترب  فقد  امل�رشي  الإداري  الق�ساء  اأما 

اإدارياً، هو خري تعوي�ض عيني لل�رشر الأدبي الذي يتمثل يف م�ساعر احلزن  اأو �سحبه 

والآلم النف�سية النا�سئة عن القرار، واأن هذا التعوي�ض كاف جلرب ال�رشر)8).

ومن خلل ا�ستعرا�ض اأحكام ديوان املظامل ال�سعودي جند اأنه اأقر التعوي�ض العيني 

الدولة  جمل�ض  م�سلك  الديوان  اتبع  اأحكامه  بع�ض  ويف  احلــالت،  من  العديد  يف 

الفرن�سي بتخيري الإدارة بني التعوي�ض النقدي اأو العيني. ففي ذلك ق�سى الديوان باأنه 

)ولئن كان الأ�سل اأن التعوي�ض عن نزع امللكية يكون تعوي�ساً نقدياً اإل اأنه يجوز اأن 

يكون التعوي�ض باأر�ض اإذا ر�سي املالك بذلك ...... ومن ثم فاإن ما يجب على املدعى 

عليها هو تعوي�ض املدعي عن اأر�سه مببلغ مايل اأو اأر�ض م�ساوية لها()9).

 C.E. 19/10/1966. Cne de Clermont. Rec. P 551  (6(
د. حممد حممد عبد اللطيف: قانون الق�ساء الإداري، دار النه�سة العربية، القاهرة 2004، �ص 536.   (7(

املحكمة الإدارية العليا:1988/5/15. �ص 33، �ص 1534.   (8(
ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 39/د/اإ/21 لعام 1427 املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 341/ت/5 لعام   (9(
1427هـ يف الق�سية رقم 5/446/ق لعام 1426هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ . �ص 1528.
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عليه،  كانت  ما  اإلى  احلال  باإعادة  اأخرى  اأحكام  يف  الإدارة  املظامل  ديوان  اأمر  كما 

العقار وت�سليمه  باإخلء  األزم الديوان بلدية حمافظة خمي�ض م�سيط  اأحكامه  اأحد  ففي 

للمدعي واإزالة الإ�سفلت الواقع بعقاره ومنحه ترخي�ساً للبناء عليه)10).

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ديوان املظامل رف�ض احلكم باأية فوائد تاأخريية على �سبيل التعوي�ض 

نقدي  التزام  اأداء  عن  الإدارة  تقاع�ض  حال  يف  وذلك  الربا  قبيل  من  واعتربها  للم�رشور 

عليها، �سواء كان هذا اللتزام تعوي�ساً اأم غري ذلك. ففي هذا ال�ساأن ق�سى باأن )مطالبة 

املدعي تعوي�سه عما حلقه من اأ�رشار جراء حجز ال�سمان البنكي يف الفرتة ال�سابقة، فقد 

جاءت مر�سلة من اأي اإثبات ناهيك عن اأنها تنطوي على طلب احلكم بفوائد التاأخري عن 

مبلغ ال�سمان البنكي وهي من الربا املحرم �رشعاً، وتق�سي الدائرة برف�سها ()11).

املطلب الثاين:

مبداأ التعوي�ص الكامل

يق�سد بالتعوي�ض الكامل اأن يكون متكافئاً وقيمة ال�رشر القابل للتعوي�ض عنه)12). 

وقد اأكد ديوان املظامل على هذا املبداأ يف العديد من اأحكامه، ففي هذا املعنى ق�سى باأن 

) التعوي�ض ل بد اأن يكون عن اأ�رشار حقيقية وواقعية وظاهرة ومن�سبطة، ومل يقدم 

)10)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 67/د/ف/34 لعام 1426 املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 158/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/3497/ق لعام 1424هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ.. �ص 940. 
)11)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 69/د/اإ/10 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 94/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/1079/ق لعام 1425هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ. �ص 2160.

R. Chapus: Droit administrative général. P 1260.  (12(
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املدعي ما ميكن الركون اإليه يف ذلك �سوى دعواه املر�سلة، وترى الدائرة اأن ما حكمت 

به من تعوي�ض كاف يف جرب اأي اأ�رشار اأخرى يدعي بها ()13). ويف ذات املعنى ق�سى 

الديوان باأن )تقدير اأجرة املثل للموقع اأقرب للجرب العادل عن ال�رشر()14).

اإن مبداأ التعوي�ض الكامل هو يف حقيقته التعوي�ض مبا ل يوؤدي اإلى اإثراء اأو افتقار 

اأن  دون  تطبيقه  نطاق  حتدد  التي  القيود  من  بعدد  حماط  املبداأ  هذا  اأن  غري  امل�رضور. 

تخالفه. حيث تتمثل هذه القيود بالآتي:

�أواًل: اإن احلكم بالتعوي�ض الكامل يجد حده الأق�سى يف قيمة التعوي�ض التي يطالب 

بها املدعي، مبعنى اأن القا�سي يحكم بالتعوي�ض الذي يطلبه املدعي حتى واإن كان اأقل 

من التعوي�ض الكامل، وهذا ما ا�ستقر عليه الق�ساء الإداري يف فرن�سا)15). كما اأكد ق�ساء 

ديوان املظامل هذا املبداأ يف العديد من اأحكامه التي مل يتجاوز فيها مبلغ التعوي�ض ما 

اأما عن طلب املدعية تعوي�سها  ا�ستنتاجه من خلل حكمه )  طلبه اخل�سوم، كما ميكن 

عن الأ�رشار املرتتبة عن حجز قيمة امل�ستخل�ض وامل�ساريف املرتتبة على حجز خطاب 

ال�سمان، فاإن هذا الطلب قد جاء جمهًل وغري حمدد، واإذا مل حتدد املدعية مبالغ للمطالبة 

ومل تقدم ما يثبت الأ�رشار املدعى بها، مما تنتهي معه الدائرة اإلى رف�ض هذا الطلب ()16).

ثانيًا: اإن امل�رشور ل ي�ستحق تعوي�ساً كامًل اإل عن الأ�رشار الفعلية التي اأ�سابته نتيجة 

)13)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 67/د/اإ/9 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 218/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 2/902/ق لعام 1420هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ. �ص 1911.
)14)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 29/د/ف/17 لعام 1427 املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 448/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 2/1901/ق لعام 1420هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ. �ص 2430.

C.E. 19/12/1984. Boehrer. Rec. p 433.  (15(
)16)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 110/د/اإ/2 لعام 1426هـ، املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 549/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/908/ق لعام 1424هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ. �ص 2675.
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الفعل ال�سار، فاإذا اأ�ساب الن�ساط ال�سار ال�سخ�ص ب�رضر، ولكنه يف ذات الوقت جلب عليه 

فائدة معينة، فاإنه يجوز للقا�سي اأن ينق�ض من مبلغ التعوي�ض اجلزء املقابل لهذه الفائدة، 

وقد طبقت هذه الفكرة يف العديد من اأحكام الق�ساء الإداري الفرن�سي)17) وامل�رشي)18).

اأحد  يف  ق�سى  فقد  اأحكامه.  يف  الفكرة  بهذه  ال�سعودي  املظامل  ديوان  اأخذ  وقد 

اأحكامه باأن )املدعي ي�ستحق عن كل يوم من اأيام �سجنه مبلغاً وقدره 1395،67 رياًل 

تعوي�ساً مادياً ومعنوياً، وتنوه الإدارة باأن اجلهة التي لها احلق يف احتجاز املدعي مدة 51 

يوماً للتحقيق، ما يتبقى معه للمدعي 244 يوماً فقط له احلق يف طلب التعوي�ض عنها 

مبوجب لئحة اأ�سول ال�ستيقاف، واأما بالن�سبة اإلى تعوي�ض املدعي عن فرتة ال�ستيداع 

فاإن هذه الفرتة قد �رشفت رواتبها له لكونه ي�ستحقها نظاماً مبوجب املادة 116 من نظام 

خدمة ال�سباط، وعلى ذلك فاإن ما �رضف له ميثل ا�ستحقاقه النظامي خالل هذه الفرتة 

الذي تعتربه الدائرة عبارة عن تعوي�ض يجرب ال�رشر احلا�سل له خلل فرتة ال�ستيداع 

ولهذا فاإن مطالبته خلل فرتة ال�ستيداع ل وجه لها()19).

اأنه ل  الإدارية موؤداه  بامل�سوؤولية  اإلى تربير خا�ض  القيد يرجع  اإن هذا  الواقع  ويف 

يجوز اإلزام اأ�سخا�ض القانون العام اأن تدفع مبالغ غري مدينة بها)20).

اأن يتحمل  اإحداث ال�رشر فيجب  اإذا ا�سرتك امل�رشور بخطئه يف  اأخرى،  من جهة 

جزءاً من امل�سوؤولية، بحيث ل تلتزم الإدارة بتعوي�ض كل ال�رشر، واإمنا تعو�ض اجلزء 

C.E. 7/4/1933. Debarles. Rec. p 439.  (17(
)18)  املحكمة الإدارية العليا: 1962/2/24، �ص 7 ، �ص 349. 

)19)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 352/ت/1 لعام 1427هـ يف الق�سية رقم 1/1438/ق لعام 1423هـ. 
حكم �سابق.

C.E. 19/3/1971 Mergui. Rec. p 235.  (20(
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الذي يثبت م�سوؤوليتها عنه فقط، وهذا ما ا�ستقر عليه الق�ساء الإداري يف فرن�سا وم�رش. 

فقد حدد جمل�ض الدولة الفرن�سي م�سوؤولية امل�ست�سفى مبقدار الثلث ب�سبب عدم قيام 

زوج املري�سة باإعلم امل�ست�سفى اأن زوجته �رشعت �سابقاً يف النتحار)21).

كما اأعلنت املحكمة الإدارية العليا يف م�رش باأن ال�رشر قد يقع نتيجة خطاأ م�سرتك 

بني الإدارة وامل�رشور، ولذلك فاإنه يتعني تق�سيم التعوي�ض بينهما مبقدار خطاأ كل منهما 

وم�ساهمته يف اإحداث ال�رشر)22).

وقد �سار ديوان املظامل يف هذا ال�سدد على نهج نظرييه الفرن�سي وامل�رشي. ففي اأحد 

اأحكامه ق�سى باأن )الدائرة وهي ب�سدد تقرير التعوي�ض تاأخذ يف اعتبارها ما ظهر لها من 

الأوراق جتعل املدعي م�ساركاً بجزء من اخلطاأ وبالتايل ت�ستبعد ما يقابله من تعوي�ض()23).

ثالثًا: مر�عاة ظروف �ل�ضخ�ص �مل�ضار 

وذلك   .« امللب�سة  الظروف   « التعوي�ض  تقدير  يف  يراعي  اأن  القا�سي  على  يجب 

ظروف  امللب�سة  بالظروف  ويق�سد  للم�رشور.  وكامل  عادل  تعوي�ض  اإعطاء  بهدف 

امل�رشور ال�سخ�سية ولي�ض املخطئ، كحالته ال�سحية والع�سبية، اأو حالته العائلية واملالية، 

نظراً لأن التعوي�ض يقا�ض مبقدار ما اأ�ساب امل�رشور بالذات فيقدر على اأ�سا�ض ذاتي)24).

ومن خلل ا�ستعرا�ض اأحكام ديوان املظامل ال�سعودي جند اأنه راعى ظروف ال�سخ�ض 

امل�رشور عند احلكم بالتعوي�ض. ويف هذا ال�سياق قرر ديوان املظامل ما يلي ) وحيث اإن الأمر 

  C.E. 11/1/1980. Epoux Pichery. Rec. T. p 890.  (21(
)22)  املحكمة الإدارية العليا: 1996/12/13، الطعن رقم 2558، ل�سنة 36 ق، �ص 41، �ص 545. 

)23)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 63/د/اإ/4 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 431/ت/6 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/2739/ق لعام 1424هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 2012.

)24)  د: �سليمان الطماوي: الق�ساء الإداري، مرجع �سابق، �ص 491. 
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ال�سامي رقم 1407/م تاريخ 1420/12/16هـ ترك اأمر تقدير التعوي�ض املنا�سب واجلابر 

لل�رضر احلا�سل للمت�رضر للقا�سي املناط به احلكم يف الدعوى مبا يحقق العدالة، لكون ما 

يلحق النا�ض من جراء ال�سجن من اأ�رشار يتفاوت باختلف قدر كل �سخ�ض وحالة ما يحيط 

ب�سجنه من ظروف، ومن ثم يختلف التعوي�ض اجلابر لهذه الأ�رشار، ولذا فاإن الدائرة وهي 

ب�سدد تعوي�ض املدعي عن �سجنه تاأخذ بعني العتبار حالته الوظيفية .... ()25).

ر�بعًا: تعوي�ص تفويت �لفر�ضة )�لتعوي�ص �جلزئي(:

هذا  يف  التعوي�ض  اأن  اأي  الفائتة،  الفر�سة  مبقدار  الفر�سة  تفويت  تعوي�ض  يتحدد 

ال�سدد يعترب تعوي�ساً جزئياً)26) ولي�ض تعوي�ساً كامًل.

وقد اأقر جمل�ض الدولة الفرن�سي من خلل حكميه ال�سادرين بتاريخ 5 يناير 2000 

ب�ساأن التق�سري يف اللتزام بتب�سري املري�ض، باأن امل�رشور ل ميلك احلق يف التعوي�ض اإل 

مبقدار �رشيحة ال�رشر املن�سوب اإلى �سياع الفر�سة)27).

�سبب وجودها.  انعقد  التي  املنفعة  تفويت  التعوي�ض عن  املظامل  ديوان  اأجاز  وقد 

وجند ذلك يف العديد من اأحكامه، فقد ورد يف احلكم رقم 21/د/ف/12 لعام 1414 

)وتاأ�سي�ساً على ما ثبت من واقعة الدعوى وعلى ما تقرر �رشعاً على النحو املبني �سلفاً، 

ذلك  �سوء  للأ�رشار يف  اجلابر  التعوي�ض  املدعي يف  اأحقية  على  تخل�ض  الدائرة  فاإن 

التف�سيل يف كل قيمة ما تلف من موجودات البناء على تلك القطعة، وعدم �سلحيتها 

ل�ستكمال البناء، وتكلفة اإزالتها مبقت�سى اأهل اخلربة ..... وقدر ذلك مبلغ �سبعة اآلف 
)25)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 32/د/اإ/2 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 589/ت/6 

لعام 1427هـ يف الق�سية رقم 1/1302/ق لعام 1426هـ. �ص 2045.
)26)  حممد حممد عبد اللطيف: قانون الق�ساء الإداري، دار النه�سة العربية 2004، �ص 507. 

C.E. 5/1/2000. Consonts Telle et c.M.Guilbot. RDP 2001. P 412.  (27(
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ريال. و�سمان ما يثبت من تفويت ملنفعة ال�سكن التي انعقد وجودها وقدرها اإمنا هو 

ذلك  اإن�ساوؤها يف  مت  التي  القطعة  لتلك  واملجاورة  املماثلة  للم�ساكن  املثل  اأجرة  يعادل 

مبلغ  ال�سابق يف 1403/7/26 وقدر ذلك  اللجنة  تاريخ حم�رش  الوقت، وذلك من 

عن  عو�ض  املظامل  ديوان  فق�ساء   .(28() اخلربة  اأهل  تقرير  مبقت�سى   83902،77 قدره 

فوات املنفعة التي انعقد وجودها، وذلك بقدر هذه املنفعة الفائتة.

خام�ضًا: �لتعوي�ص �جلز�يف:

ال�رشر  من  خا�ض  نوع  عن  التعوي�ض  ويحدد  الأحيان  بع�ض  يف  امل�رشع  يتدخل 

للمبداأ  تطبيقاً  اخلا�ض  القانوين  النظام  بهذا  يتقيد  اأن  القا�سي  وعلى  جزايف،  ب�سكل 

العام القا�سي باأن اخلا�ض يقيد العام، ولي�ض للم�رشور احلق يف طلب ا�ستبعاد النظام 

اخلا�ض حتى ولو كان التعوي�ض الذي اأقره امل�رشع ل يتنا�سب مع ال�رشر الذي اأ�سابه، 

اأي حتى ولو مل يكن التعوي�ض الذي ح�سل عليه امل�رشور كامًل.

التي  املهنية  والأمرا�ض  العمل  ت�رشيعات حوادث  وا�سح يف  ب�سكل  ذلك  ويلحظ 

ت�سيب العاملني يف الدولة اأثناء اأدائهم لعملهم.

بتاريخ 12  اأكد جمل�ض الدولة الفرن�سي على هذه القاعدة يف حكمه ال�سادر  وقد 

العمل ل  اإ�سابة  تعوي�ض  امل�ستفيد من  العام  املوظف  اأن  فيه  اأعلن  والذي  يناير 1906 

ي�ستطيع، على اأثر تعر�سه حلادث عمل، اأن يبا�رش �سد الوحدة التي يعمل بها اأي دعوى 

ق�سائية غري تلك املمنوحة له ب�ساأن هذا التعوي�ض)29).
 1415 لــعــام  89/ت/2  ــم  رق التدقيق  هيئة  بحكم  املــوؤيــد   1414 لــعــام  21/د/ف/12  ــم  رق احلــكــم    (28(
www.alhudaithy.com/index. يف  اإليه  م�سار   .  1412 لعام  773/1/ق  رقم  الق�سية  يف  ال�سادر 

php?option=com_content&view=article&id=117
C.E.12/1/1906. Poillotin. Rec. p 36.  (29(
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كما ق�ست املحكمة الإدارية العليا يف م�رش باأن القواعد التي قررها امل�رشع ب�ساأن 

اأن  التي ميكن  املادية والأدبية  الأ�رشار  العمل والتعوي�ض عنه، كافية جلرب  اإ�سابة  تاأمني 

تلحق العامل، ول يجوز بالتايل اإلزام الهيئة بتعوي�سات اأخرى)30).

ويف اململكة العربية ال�سعودية ن�ست املادة 1/27 من اللئحة التنفيذية لنظام اخلدمة 

املدنية ال�سادر بتاريخ 1397/7/27 على اأن ) مينح املوظف يف حالة الوفاة اأو الإ�سابة 

بعجز اأو عاهة متنعه من العمل ب�سورة قطعية – اإذا كانت الوفاة اأو العجز نا�سئني ب�سبب 

العمل – تعوي�ساً مقداره »60000 ريال« ( وقد مت تعديل هذا املبلغ يف عام 1432هـ 

اإلى »250،000 ريال«. وي�رشف ملن ي�ساب بعجز جزئي اأو عاهة ل مينعانه من العمل 

تعوي�ض يقدر على اأ�سا�ض ن�سبة العجز مقدراً على اأ�سا�ض التعوي�ض يف الفقرة ال�سابقة، 

ويكون تقدير ن�سبة العجز بقرار من الهيئة املخت�سة.

ويتقيد ديوان املظامل بالقواعد املن�سو�ض عليها فيما يتعلق بالتعوي�ض عن اإ�سابات العمل. 

ففي هذا املعنى ق�سى الديوان مبا يلي: )وحيث اإن املدعي اأ�سيب بهذا املر�ض اأثناء قيامه بعمله 

املادة 16/اأ من  اإن  باأعمال وظيفته ..... وحيث  القيام  كامل عن  املتعاقد عليه واأورثه عجزاً 

اأو عاهة دائمة  اأن »يعامل املتعاقد يف حالة الإ�سابة بعجز  العقد املربم بني الطرفني تن�ض على 

متنعه عن اأداء العمل ب�سورة قطعية اأو ورثته يف حال الوفاة مبا يعامل به املوظف ال�سعودي وفقاً 

لالأحكام املن�سو�ص عليها يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية ب�رضط اأن يكون العجز اأو 

الوفاة نا�سئة عن العمل« ومورد هذا التعوي�ض يف النظام امل�سار اإليه يف املادة 1/27 ()31).

)30)  املحكمة الإدارية العليا: 1987/2/7، الطعن رقم 1873 ل�سنة 29 ق، �ص 32، �ص 777. 
)31)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 14/د/ف/28 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 644/ت/6 لعام 

1427هـ يف الق�سية رقم 1/3395/ق لعام 1425هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 802.
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املبحث الثاين
قواعد تقدير التعوي�ض

تتعلق قواعد تقدير التعوي�ض باأمرين اأ�سا�سيني: الأول يتعلق بالتاريخ الذي يتم فيه 

تقدير التعوي�ض، اأما الأمر الثاين فهو كيفية هذا التقدير.

املطلب الأول:

تاريخ تقدير التعوي�ص

اإن احلق يف التعوي�ض ين�ساأ اأ�سا�ساً من حلظة وقوع ال�رشر الذي تنعقد به امل�سوؤولية، 

اإل اأن تاأخر الق�ساء يف الف�سل بدعاوى امل�سوؤولية لفرتات قد متتد ل�سنوات، وما يرتتب 

ي�سع  اأن  القا�سي  على  يفر�ض  وانخفا�ساً،  ارتفاعاً  النقد  قيمة  تذبذب  من  ذلك  على 

يف اعتباره عند تقدير التعوي�ض الفرتة الزمنية التي متر بني اللحظة التي يحدث فيها 

ال�رشر وبني تاريخ احلكم بالتعوي�ض، وبناًء على ذلك فاإن مبداأ التعوي�ض الكامل لل�رشر 

بالتعوي�ض  احلكم  فيه  ي�سدر  الذي  التاريخ  عند  التعوي�ض  تقدير  القا�سي  من  يتطلب 

ولي�ض تاريخ حتقق ال�رشر)32).

وقد انتهى ق�ساء املحكمة الإدارية العليا يف م�رش اإلى الأخذ بهذه القاعدة، حيث 

بررت املحكمة ذلك باأنه )واإذا كان من املقرر قانوناً اأنه يتعني تعوي�ض كامل ال�رشر حتى 
Chapus: Droit administrative génqral p 1261.  .R  (32(
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ل يكون تاأخري الف�سل يف الدعاوى مع تغري الأو�ساع القت�سادية �سبيًل لإنقا�ض قيمة 

التعوي�ض الكاملة اجلابر لل�رشر()33).

اأما جمل�ض الدولة الفرن�سي فقد اأخذ بهذا املبداأ اأي�ساً، ولكنه فرق يف هذا ال�سدد 

بني ال�رشر الواقع على الأموال وال�رشر الواقع على الأ�سخا�ض.

التعوي�ض يف  تقدير  يتم  باأن  املجل�ض  قرر  الأموال،  الواقع على  ال�رشر  ففي حالة 

تاريخ حدوث ال�رشر، واأنه اإذا ا�ستغرق حدوث هذا ال�رشر فرتًة زمنيًة معينة، فالعربة 

بتاريخ انتهاء حتقق �سبب ال�رشر ومعرفة نطاقه ومداه)34).

اأما يف حالة ال�رشر الواقع على الأ�سخا�ض فقد اأعلن املجل�ض باأن العربة يف تقدير 

التعوي�ض بيوم �سدور القرار اأو احلكم )35).

تقدير  يف  اعتماده  يتعني  الذي  التاريخ  اأن  اعترب  فقد  ال�سعودي  املظامل  ديوان  اأما 

التعوي�ض هو تاريخ وقوع ال�رشر، وهذا ما ميكن ا�ستنتاجه من خلل ا�ستقراء اأحكام 

ديوان املظامل. فقد جاء يف اأحد اأحكامه باأنه )وحيث اإن الدائرة وهي ب�سدد تعوي�ض 

اإن  وحيث  �سجنه،  اإبــان  راتب  من  يتقا�ساه  كان  ما  ح�سبانها  يف  تاأخذ  فاإنها  املدعي 

بتاريخ  بداأ  الأوراق  يف  جاء  ما  ح�سب  �سجنه  اإن  وحيث  مقدم،  برتبة  كان  املدعي 

1417/4/13هـ، وانتهى يف 1418/2/13هـ ، فاإن هذا التاريخ هو املعترب يف تقدير 

ال�رشر مبوجب ما كان يتقا�ساه من رواتب ()36).

)33)  املحكمة الإدارية العليا: 1992/5/31. الطعنان 4378 و 4412 ل�سنة 35 ق، املو�سوعة الإدارية، ج 39، �ص 205. 
 C.E. 12/3/1947. Vv pascal. Rec. p 122.  (34(

C.E. 21/3/1947. Vve Aubry et Le fèvre. Rec. P 123.  (35(
)36)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 74/د/ف/7 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 352/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/1438/ق لعام 1423هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 1966.
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ول �سك يف عدم �سلمة ق�ساء ديوان املظامل بهذا ال�سدد، نظراً لأن تقدير التعوي�ض 

تاريخ  من  تطراأ  التي  القت�سادية  التغيريات  تفادي  اإمكانية  يتيح  ل  ال�رشر  وقوع  يوم 

بالق�سرية، وهو ما ميكن  لي�ست  ت�ستمر فرتًة  بالتعوي�ض، والتي قد  ال�رشر حتى احلكم 

تفاديه من خلل تطبيق قاعدة تقدير التعوي�ض يوم �سدور احلكم التي ت�سمن للم�رشور 

تعوي�ساً كامًل.

املطلب الثاين:

كيفية تقدير التعوي�ص

اإذا �سلم القا�سي بقيام اخلطاأ الذي ي�ستوجب م�سوؤولية الإدارة، �سواًء كان ج�سيماً اأو 

غري ج�سيم، فاإنه يقدر التعوي�ض ح�سب ج�سامة ال�رشر ل ح�سب ج�سامة اخلطاأ، حيث 

يغطي التعوي�ض جميع الأ�رشار التي حتملها امل�رشور)37).

اأن يكون  باأنه ) ي�سرتط  املبداأ يف ق�سائه، حيث ق�سى  اأكد ديوان املظامل هذا  وقد 

التعوي�ص مبقدار ال�رضر الذي اأ�ساب امل�رضور نتيجة ن�ساط الإدارة وبيان مدى م�ساهمته 

حتى ل يرثي على ح�ساب الإدارة بدون �سبب م�رشوع()38). 

حمكمة  اإطلقات  من  هو  التعوي�ض  تقدير  اأن  به  امل�سلم  من  فاإن  اأخرى،  جهٍة  من 

املو�سوع)39).

)37)  د/ �سليمان الطماوي: الق�ساء الإداري، مرجع �سابق، �ص 487. 
)38)  احلكم رقم 11/ت/2 لعام 1417هـ يف الق�سية رقم 1/2779/ق لعام 1410 ) غري من�سور). م�سار اإليه لدى د/ 

خالد خليل الظاهر: الق�ضاء الإداري، ط1 1430هـ / 2009م، مكتبة القانون والقت�ساد، الريا�ص، �ص 298.
C.E. 22/3/1993. Centre hospitalier regional de Brest. Rec. P 79.  (39(
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من  كان  )ملا  باأنه  اأعلن  فقد  اأحكامه،  من  العديد  يف  املظامل  ديوان  اأكده  ما  وهذا 

املقرر فقهاً وق�ساًء اأن اأمر تقدير التعوي�ص مرتوك للقا�سي املنوط به احلكم يف الدعوى، 

ول ترثيب عليه باعتباره قا�سي املو�سوع، لكون ذلك مما ي�ستقل به يف حدود �سلطته 

التقديرية مبا ل معقب عليه يف هذا ال�ساأن، ما دام تقديره عادًل ل وك�ض فيه ول �سطط، 

وما مل يكن ثمة ن�ض يلزم باتباع معايري معينة يف خ�سو�سه، ولذا فاإنه يجوز اأن يق�سي 

بتعوي�ض اإجمايل عن جميع الأ�رشار التي حاقت بامل�رشور()40).

حاقت  التي  الأ�ــرشار  جميع  عن  اإجمايل  بتعوي�ض  الإداري  القا�سي  ويقوم 

بامل�رضور، اإل اأن ذلك م�رضوط اأن يبني القا�سي عنا�رض ال�رضر التي ق�سى من اأجله 

طالب  اأحقية  وجه  ويبني  حده،  على  منها  عن�رش  كل  يناق�ض  واأن  التعوي�ض،  بهذا 

التعوي�ض فيه اأو عدم اأحقيته. 

وتقدير التعوي�ض عن عنا�رش ال�رشر تختلف من عن�رٍش لآخر، ففيما يتعلق بالأ�رشار 

ي�سيب  قد  ال�رشر  وهذا  مالية،  قيمة  ذات  للم�رشور  مب�سلحٍة  اإخلل  وهي  املادية«، 

امل�رشور يف ج�سمه اأو ماله«)41) فقد ذهب الق�ساء الإداري الفرن�سي اإلى تقدير التعوي�ض 

عن هذه الأ�رشار بالنظر اإلى الدخول احلقيقية التي كان يح�سل عليها امل�رشور حلظة 

يف  ال�ستمرار  على  قدرته  عدم  نتيجة  منها  حرم  التي  املهنة  وموارد  احلادث،  وقوع 

مهنته، ف�ساًل عن تقل�ص اإمكانات مبا�رضته لن�ساٍط مهني)42).

بالنظر  الأ�رشار  تقدير هذه  يتم  اأن  على  ا�ستقر  فقد  الإداري يف م�رش  الق�ساء  اأما 
)40)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 26/د/ف/43 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 481/ت/5 لعام 

1427هـ يف الق�سية رقم 1/425/ق لعام 1425هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص. 1329
)41)  حممد حممد عبد اللطيف: قانون الق�ساء الإداري، مرجع �سابق، �ص 436. 

C.E. 10/4/1992. M et Mme V. Rec. P 171.  (42(
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اإلى ما فات امل�رشور من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. ففي هذا املعنى ق�ست املحكمة 

الإدارية العليا باأنه )لي�ض من �سك يف اأن اأ�رشار عديدة حلقت بالطاعن من جراء القرار 

اخلاطئ �سواًء كانت اأ�رشاراً مادية متثلت يف حرمانه من ك�سب عي�سه والإنفاق على من 

يتولى رعايتهم .....()43).

وقد �سار ديوان املظامل ال�سعودي على نهج نظرييه الفرن�سي وامل�رشي ب�سدد تقدير 

التعوي�ض عن الأ�رشار املادية. فقد اأعلن يف اأحد اأحكامه باأنه )وحيث اإن املدعي فقد 

وظيفته كما هو ثابت من قرار اللجنة البتدائية لت�سوية اخللفات العمالية مبنطقة الريا�ض 

رقم 356 وتاريخ 1427/3/4هـ ب�سبب ت�رشف اجلهة املدعى عليها ب�سجنه دون �سبب 

م�رشوع، وقد ترتب على فقد الوظيفة اأ�رشار للمدعي تتمثل يف انقطاع م�سدر رزقه 

الوحيد وما زال دون عمل .....( )44).

الذي  ال�رشر  باأنها  تعريفها  ميكن  والتي  والأدبية  املعنوية  الأ�ــرشار  يخ�ض  فيما  اأما 

اأو  �سعوره  الأخري يف  ي�سيب  قد  ال�رشر  وهذا  للم�رشور،  مالية  م�سلحًة غري  ي�سيب 

عاطفته اأو كرامته اأو �رشفه، اأو مبعنى اآخر من املعاين التي يحر�ض عليها النا�ض)45).

حيث اأقر جمل�ض الدولة الفرن�سي يف كثري من اأحكامه التعوي�ض عن الأمل املعنوي 

الواقع على الأ�سخا�ض)46).

 كما تبنت املحكمة الإدارية العليا يف م�رش م�سلك الق�ساء الإداري الفرن�سي، حيث 

)43)  املحكمة الإدارية العليا: 1995/1/15. جمموعة املبادئ التي قررتها املحكمة، �ص 40، �ص 907. 
)44)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 32/د/اإ/2 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 589/ت/6 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/1302/ق لعام 1426هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 2044.

)45)  حممد حممد عبد اللطيف: قانون الق�ساء الإداري، مرجع �سابق، �ص 436. 
C.E. 3/7/1963. CHR de Nice. Rec. T. p 992.  (46(
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ق�ست يف اأحد اأحكامها ال�سادرة يف هذا ال�ساأن بالتعوي�ض عن ال�رشر الأدبي الناجم 
عن اإبعاد اأحد الأطباء من القيام باأعمال مدير امل�ست�سفى رغم كفاءته.)47)

كما اأعلن ق�ساء ديوان املظامل يف العديد من اأحكامه التعوي�ض عن ال�رشر املعنوي، 

ومن ذلك ما ذكره الديوان باأن )الدائرة ترى اأن املدعي ي�ستحق عن كل يوٍم من اأيام 

�سجنه مبلغاً وقدره ... تعوي�ساً مادياً ومعنوياً .... ()48).

 ونظراً لأن الأ�رشار املعنوية ل متلك قيمًة مادية، فاإن تقديرها يكون على �سيء من 

التحكم لعدم ا�ستناد ال�رشر فيها على قيم معينة متعارٍف على تقديرها)49).

وهذا ما اأكده ديوان املظامل يف اأحكامه، حيث ق�سى باأنه )اأما ال�رشر املعنوي الذي 

اأ�ساب املدعي فيتمثل يف حرمانه من حريته ورعاية اأ�رشته، وما �سحب ذلك من اآلم 

نف�سية واإح�سا�ض باملهانة والزدراء يف اأعني الآخرين، وهي اأ�رشار واإن اقت�رشت على 

اجلانب الأدبي واملعنوي يف �سخ�سه ولي�ض لها قوام مادي اإل اأن ذلك ل مينع الدائرة 

من تقدير التعوي�ض الذي يجربها ويزيل اأثرها من نف�سه ببع�ض الرت�سية التي يحدثها 

ال�سوابق  وفق  تقديره  يف  الدائرة  تنتهج  تعوي�ض  �سورة  يف  مايل  مبلغ  على  ح�سوله 

مببلغ  ال�رشر  لهذا  اجلابر  التعوي�ض  الدائرة  وتقدر   ...... املجال،  هذا  ويف  الق�سائية 

15400 ريال .......()50).

)47)  املحكمة الإدارية العليا: 1995/12/30. الطعن رقم 4391 ل�سنة 40 ق، �ص 41، �ص 209. 
)48)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 74/د/ف/7 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 352/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/1438/ق لعام 1423هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص. 1966

)49)  د: �سليملن الطماوي: الق�ساء الإداري، مرجع �سابق، �ص 488. 
)50)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 63/د/اإ/4 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 431/ت/6 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/2739/ق لعام 1424هـ . جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 2012.
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املبحث الثالث
تقادم دعاوى م�ضوؤولية الإدارة

النظام  يف  الإدارة  م�سوؤولية  عن  التعوي�ض  دعــاوى  تقادم  مدة  بداية  نتناول 

ال�سعودي، ومن ثم نبحث يف كيفية وقف التقادم وانقطاعه يف النظام املذكور ويف 

ق�ساء ديوان املظامل.

املطلب الأول:

مدة التقادم

جتاه  التعوي�ض  دعوى  يف  احلق  تقادم  مدة  الأمر  بداية  يف  ال�سعودي  املنظم  حدد 

اجلهات الإدارية وذلك من خلل تنظيمه لديوان املظامل، وقد �سدر بذلك قرار جمل�ض 

الوزراء رقم 968 بتاريخ 1392/9/16 هـ موافقاً على القواعد التالية:

- ت�سقط املطالبة جتاه اخلزانة العامة باأي حق يتعلق برواتب اأو خم�س�سات اأو ما يف 

حكمها اإذا تاأخر �ساحب احلق اأو وكيله اأو خلفه عن املطالبة ب�رشفه بدون عذر م�رشوع 

ملدة �سنتني.

- ت�سقط املطالبة جتاه اخلزانة العامة باأي حق عدا ما ذكر يف الفقرة ال�سابقة اإذا تاأخر �ساحب 

احلق اأو وكيله اأو خلفه عن املطالبة ب�رشفه بدون عذر م�رشوع ملدة ثلث �سنوات فاأكرث.
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ولقد بينت الأحكام ال�سادرة عن ديوان املظامل يف تلك الفرتة بداية ميعاد املطالبة 

اليوم  يبداأ من  امليعاد  باأن هذا  ل�سنة 1392هـ  الوزراء رقم 968  بقرار جمل�ض  الواردة 

الذي تكون فيه احلقوق اأ�سبحت م�ستحقة الأداء وواجبة الدفع من اخلزانة العامة طبقاً 

للأنظمة والقرارات ال�سادرة يف خ�سو�سها)51).

بعد ذلك �سدر نظام ديوان املظامل باملر�سوم امللكي رقم م/51 بتاريخ 1402/7/17 

والذي اأعقبه قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�سادرة بقرار جمل�ض 

قواعد  الرابعة من  املادة  ن�ست  ـــ. حيث  بتاريخ 1409/11/16ه رقم 190  الــوزراء 

املرافعات على اأنه ) فيما مل يرد به ن�ض خا�ض ل ت�سمع الدعاوى املن�سو�ض عليها يف 

الفقرتني » ج- د » من املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل بعد م�سي خم�ض �سنوات من 

تاريخ ن�سوء احلق املدعى به .... (.

يتبني اإذاً من خلل هذا الن�ض اأن النظام ال�سعودي جعل مدة تقادم دعاوى التعوي�ض 

املقامة �سد اجلهات الإدارية اأ�سبحت خم�ض �سنوات من تاريخ ن�سوء احلق.

وقد طبق ديوان املظامل هذا الن�ض يف العديد من اأحكامه، فعلى �سبيل املثال ق�سى 

الديوان باأن )حق املدعي الذي يطالب به قد ابتداأ ن�سووؤه منذ تاريخ تعيينه وعلمه مبقدار 

راتبه املقرر له، اإل اأن هذا احلق متجدد مع كل راتب ي�ستلمه املدعي، ومن ثم فاإن ما 

مقبولة  تكون غري  بخ�سو�سه  الدعوى  فاإن  به  املطالبة  قبل  �سنوات  عليه خم�ض  م�سى 

�سكًل، اأما ما مل مي�ض عليه خم�ض �سنوات فتقبل الدعوى به .... ()52).
)51)  جمموعة املبادئ يف املدة 1397هـ حتى 1399هـ. مبداأ رقم 47 رقم 1399/28/27هـ، الق�سية رقم 313 

لعام 1398هـ، �ص 127 وما بعدها.
)52)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 56/د/ف /8 لعام 1427هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 633/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/3393/ق لعام 1424هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 795.
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ونتيجة التطور امل�ستمر يف اأنظمة الق�ساء ال�سعودي فقد �سدر نظام ديوان املظامل احلايل 

ديوان  اأمام  املرافعات  نظام  واأعقبه  ـــ  1428/9/19ه بتاريخ  م/78  رقم  امللكي  باملر�سوم 

املظامل باملر�سوم امللكي رقم م/3 بتاريخ 1435/1/22هـ والذي ن�ض يف الفقرة ال�ساد�سة من 

املادة الثامنة باأنه ) فيما مل يرد يه ن�ض خا�ض، ل ت�سمع الدعاوى املن�سو�ض عليها يف الفقرتني » 

ج-د » من املادة الثالثة ع�رشة من نظام ديوان املظامل بعد م�سي ع�رش �سنوات من تاريخ ن�سوء 

احلق املدعى به، ما مل يقر املدعى عليه باحلق اأو يتقدم املدعي بعذر تقبله املحكمة املخت�سة(.

ويلحظ اأن هذا الن�ض يتميز عن ن�ض املادة الرابعة من قواعد املرافعات والإجراءات 

اأمام ديوان املظامل من ناحيتني: الأولى: اأن موعد املطالبة باحلق قد اأ�سبح ع�رش �سنوات 

بدًل من خم�ص �سنوات، وذلك بال �سك �سيحمي املطالبة احلقوقية من ال�سقوط وذلك 

باإطالة املدة. والثانية اأنه حتى بعد م�سي الع�رش �سنوات فاإنه ميكن احل�سول على احلق 

اإذا اعرتفت به اجلهة الإدارية.

اأن  يف  �رشيحة  بالتقادم  املتعلقة  النظامية  الن�سو�ض  اأن  البع�ض  يرى  الواقع  ويف 

التقادم يتعلق فقط ب�سماع الدعوى ول اأثر له يف ثبوت احلقوق اأو اإ�سقاطها)53).

املطلب الثاين

وقف التقادم وانقطاعه

عن  التعوي�ض  دعاوى  تقادم  مو�سوع  تناولت  والتي  املتعاقبة  ال�سعودية  الأنظمة  داأبت 

م�سوؤولية الإدارة على الإ�سارة اإلى اإمكانية قطع التقادم اأو وقفه وذلك من خلل الن�ض على 

 www.aleqt.com/2011/11/16/article_598683.html.  (53(
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وجود عذر �رشعي حال دون رفع الدعوى، وعلى اأحقية ديوان املظامل يف تقدير هذه الأعذار.

اإقرار  الوزراء رقم 990 بتخويل ديوان املظامل  ففي عام 1396هـ �سدر قرار جمل�ض 

العذر امل�رشوع يف احلالت التي يتاأخر اأ�سحابها عن املطالبة ب�رشفها لأكرث من �سنتني اأو 

ثلث �سنوات بح�سب الأحوال، ومدى م�رشوعية العذر املدعى به من اأ�سحاب احلقوق.

كما ن�ست املادة الرابعة من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل– امل�سار 

اإليها �سابقاً – بعدم �سماع دعوى التعوي�ض بعد م�سي خم�ض �سنوات من تاريخ ن�سوء احلق 

)ما مل يكن عذر �رشعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة املخت�سة بالديوان(.

وعندما �سدر نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل بتاريخ 1435هـ ن�ست الفقرة ال�ساد�سة 

تاريخ  من  �سنوات  ع�رش  م�سي  بعد  الدعوى  �سماع  بعدم  الذكر  �سالفة  الثامنة  املادة  من 

ن�سوء احلق ما مل يقر املدعى عليه باحلق اأو يتقدم املدعي بعذر تقبله املحكمة املخت�سة.

وقد طبق ق�ساء ديوان املظامل ال�سعودي يف العديد من اأحكامه قواعد وقف التقادم 

وانقطاعه على النحو التايل:

اأوًل: وقف التقادم:

مطالبة  دون  يحول  مانع  وجد  كلما  التقادم  وقف  يتم  باأنه  املقارنة  الأنظمة  بينت 

امل�رشور بحقه. ففي هذا ال�سدد ن�ست املادة 379 من القانون املدين امل�رشي باأنه )ل 

ي�رشي التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن اأن يطالب بحقه ولو كان املانع 

اأدبياً(. كما اأ�سارت املادة الثالثة من قانون 31 دي�سمرب 1968 الفرن�سي باأن وقف التقادم 

يتم بوجود مانع قانوين اأو مادي.
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ول �سك يف اأن ما اأ�سارت اإليه الأنظمة ال�سعودية من عدم �سماع الدعوى عند وجود 

عذر حال دون رفع الدعوى ل يخرج عن ما ورد يف الأنظمة املقارنة. وقد ثبت ذلك 

من خلل تطبيق ديوان املظامل لهذه الن�سو�ض يف ق�سائه. فقد اعترب الديوان اأن ملزمة 

�ساحب ال�ساأن لوالده املري�ض عذراً �رشعياً يوقف التقادم، حيث ق�سى باأن )الدائرة 

جتد له العذر » املدعي » يف تاأخره يف املطالبة ملا ثبت لديها ح�سب التقارير الطبية املرفقة 

باإ�سابة والده بجلطة دماغية عام 1417هـ نتج عنها �سلل ن�سفي يف اجلهة الي�رشى وازداد 

معه تدهور حالة والده ال�سحية، مما ا�ستدعى مرافقته لوالده ب�سكٍل م�ستمر حتى وفاته 

عام 1421هـ، اإل اأن دعواه مل تقيد لعدم وجود اأ�سا�ض �سك امللكية، وبعد ح�سوله عليه 

تقدم عام 1424هـ، الأمر الذي تق�سي معه الدائرة باإقرار عذر املدعي()54).

على  احل�سول  لتعذر  للمملكة  القدوم  اإمكانية  عدم  اأن  املظامل  ديوان  اعترب  كما 

التاأ�سرية املطلوبة واإجراءات اإقامة الدعوى كل ذلك من �ساأنه اأن يعترب مبثابة عذر �رشعي 

يوقف �رشيان التقادم. ففي هذا املعنى ق�سى الديوان باأن املدعي )واإن مل يتقدم بدعواه 

خلل املدة املقررة، ومل يتقدم اإل بعد م�سي اأكرث من خم�ض �سنوات، اإل اأن الثابت اأنه 

كان يقيم خارج اململكة، اإذ هو من مواطني دولة اليمن، وحيث قرر بجل�سة يوم الثنني 

1426/12/1هـ يف معر�ض اإي�ساح عذره يف التاأخر اأنه ب�سبب كونه فقرياً، ومل يتمكن 

من القدوم للمملكة لعدم متكنه من احل�سول على التاأ�سرية املطلوبة، وعلوًة على ذلك 

فاإن اإقامته لهذه الدعوى ا�ستلزم منه عدة اإجراءات متثلت يف ا�ستخراج ح�رش الورثة 

من قبل حمكمة يفر�ض البتدائية التابعة لوزارة العدل باليمن.......وا�ستخراج وكالة 
)54)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 67/د/ف /34 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 158/ت/1 لعام 

1427هـ يف الق�سية رقم 1/3497/ق لعام 1424هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 940.
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عن الورثة ...... وبناًء على ما ذكر فاإن الدائرة تنتهي اإلى قبول عذره ( )55). 

كذلك اعترب ديوان املظامل عدم بلوغ �سن الر�سد للورثة الق�رش عذراً �رشعياً يربر 

وقف �رشيان التقادم يف حقهم حتى بلوغ �سن الر�سد)56).

ثانيًا: قطع التقادم:

ميكن اأن ترجع اأ�سباب انقطاع التقادم يف الأنظمة املقارنة اإلى امل�رشور ذاته اأو اإلى 

امل�سوؤول عن ال�رشر. 

باملطالبة  ينقطع  التقادم  اأن  على   383 مادته  يف  امل�رشي  املدين  القانون  ن�ض  فقد 

الق�سائية ولو رفعت الدعوى اإلى حمكمة غري خمت�سة.

كما ن�ست املادة 384 من القانون ذاته على انقطاع التقادم اإذا اأقر املدين �رشاحًة اأو 

�سمناً بحق امل�رشور بالتعوي�ض. 

تقطع  التي  الق�سائية  املطالبة  مقام  يقوم  اأنه  امل�رشي  الإداري  الق�ساء  اعترب  كما 

التقادم التظلم املقدم من املوظف بالطريق الإداري)57). كذلك طلب امل�ساعدة الق�سائية 

للدعوى التي يزمع �ساحب ال�ساأن رفعها على الإدارة )58).

ويف فرن�سا عددت املادة الثالثة من قانون 31 دي�سمرب 1968م الأحوال التي يتم 

)55)  ديوان املظامل ال�سعودي: احلكم رقم 73/د/اإ /21 لعام 1426هـ املوؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 151/ت/1 لعام 
1427هـ يف الق�سية رقم 1/3751/ق لعام 1425هـ. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ .�ص 1392.
)56)  جمموعة املبادئ يف املدة 1397هـ حتى 1399هـ، مبداأ رقم 26 قرار رقم 1397/26/15هـ. الق�سية رقم 

286/ق لعام 1397هـ، �ص 190. 
)57)  املحكمة الإدارية العليا: 1978/12/31، جمموعة املبادئ يف خم�ضة ع�ضر عامًا )1965- 1980 ). �ص 791. 
)58)  املحكمة الإدارية العليا : 1961/11/18 جمموعة املبادئ يف ع�سرة اأعوام ) 1955 – 1965 )، �ص 748. 



267

د. اأحمد حممد �صبحي اغرير

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

فيها قطع التقادم والتي تتمثل يف الطلب الكتابي بالدفع املوجه من الدائن لل�سلطة 

الإدارية، اأو الت�سال بالإدارة عن طريق الكتابة، اأو ا�ستعانة الإدارة بو�سيلة للت�سوية، 

غري  الدعوى  اأمامها  املرفوعة  املحكمة  كانت  ولو  حتى  ق�سائية  دعوى  كل  وكذلك 

اإهمال امل�ست�سفى ب�سفتها حار�ض  باأن  خمت�سة. كما ق�سى جمل�ض الدولة الفرن�سي 

الأخري  هذا  حل�ساب  تعوي�ض  طلب  تقدمي  ب�ساأن  عقلي  مري�ض  اأمــوال  على  موؤقت 

ي�سكل عمل اإدارة يقطع التقادم)59).

ويف اململكة العربية ال�سعودية جند اأن حالت انقطاع التقادم يف النظام والق�ساء ل 

تخرج عن احلالت التي عددتها الأنظمة املقارنة. 

اإلى  املقدم  الطلب  اأن  اأحكامه  من  العديد  يف  ال�سعودي  املظامل  ديوان  اعترب  فقد 

اجلهة الإدارية بالتعوي�ص قاطعاً مليعاد �سقوط احلق يف التعوي�ص )60).

الفقرة  ن�ض  خلل  من  ال�سعودي  النظام  يف  التقادم  انقطاع  ن�ستنتج  اأن  ميكن  كما 

ال�ساد�سة من املادة الثامنة من نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل بتاريخ 1435هـ، والتي 

اأ�سارت اإلى اأن اإقرار املدعى عليه باحلق من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى �سماع الدعوى حتى ولو 

انق�ست ع�رش �سنوات على ن�سوء احلق. 

C.E. 10/4/1970. Sieur X. REC. P 138.  (59(
)60)  جمموعة املبادئ يف املدة 1397هـ حتى 1399هـ، مبداأ رقم 16 قرار، قرار رقم 1398/8/36هـ. الق�سية 
رقم 556 لعام 1398هـ، �ص 52 وما بعدها. جمموعة املبادئ، مبداأ رقم 17، رقم 1399/28/6هـ، الق�سية 

رقم 77 لعام 1399هـ، �ص 58 وما بعدها.
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اخلامتــة:

اإن ديوان املظامل كجهة ق�ساء اإداري يف اململكة العربية ال�سعودية مل ياألو جهداً يف 

تطبيق املبادئ والقواعد التي حتقق عدالة التعوي�ض لكل مت�رشر من اأن�سطة الإدارة. 

التعوي�ض  مببداأ  اأخذ  كما  اأ�سا�سي،  كمبداأ  بالنقد  التعوي�ض  مبداأ  الديوان  طبق  فقد 

الكامل دون اأن يتخلى عن تطبيق القيود الواردة على هذا املبداأ.

بالإ�سافة اإلى ذلك فقد اأخذ ديوان املظامل بقواعد تقدير التعوي�ض �سواًء فيما يتعلق 

بالتاريخ الذي مت فيه تقدير التعوي�ض، اأو بكيفية هذا التقدير، �سواًء كان ال�رشر مادياً 

اأو معنوياً.

من جهٍة اأخرى، طبق ق�ساء ديوان املظامل القواعد املتعلقة بتقادم دعاوى م�سوؤولية 

الديوان عن  يغفل  كما مل  ال�سعودية،  الأنظمة  عليه يف  من�سو�ض  هو  ملا  وفقاً  الإدارة 

الأخذ بالقواعد املتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.

التو�شيات: 

يعترب ديوان ق�ساء املظامل اأن التعوي�ض النقدي هو الأ�سل كجزاء للم�سوؤولية    -1

الإدارية، لكنه اأجاز مبداأ التعوي�ض العيني ب�سكٍل ا�ستثنائي، واإن كنا نو�سي باأن 

ل يتو�سع الديوان يف التعوي�ض العيني حتى ل ي�سكل ذلك تدخًل من جانب 

الق�ساء الإداري يف ن�ساط الإدارة، ويهدد بالتايل مبداأ الف�سل بني ال�سلطات. 
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راعى ديوان املظامل ال�سعودي يف اأحكامه اخلا�سة بالتعوي�ض عن اأ�رشار الإدارة    -2

ظروف ال�سخ�ض امل�رشور، اإل اأنه مل يتناول هذه الظروف بال�سكل املطلوب، 

لذا ناأمل اأن يبني ق�ساء الديوان يف اأحكامه وب�سكٍل اأو�سع مثل هذه الظروف، 

التي ميكن اأن تلعب دوراً فعاًل يف حتديد التعوي�ض، الأمر الذي يحقق عدالة 

التعوي�ض.

املدنية  اخلدمة  نظام  العمل  اإ�سابات  عن  التعوي�ض  ب�ساأن  املظامل  ديوان  يطبق    -3

العمل  اإ�سابة  التعوي�ض اجلزايف عن  اإن نظام  الواقع  التنفيذية، ويف  ولوائحه 

دون  خدمته  خلل  الواقع  ال�رشر  �سحية  املوظف  بتعوي�ض  ي�سمح  كان  واإن 

حاجة لإثبات اأي خطاأ يف جانب الإدارة، طاملا ثبتت رابطة ال�سببية بني ال�رشر 

واحلادث، اإل اأن هذا النظام ل ي�سمن �سوى تعوي�ض جزايف ل يفي بالغالب 

بجرب كل ال�رشر.

التعوي�ض  تقدير  يف  اعتماده  يتعني  الذي  التاريخ  باأن  الديوان  ق�ساء  يعترب    -4

يتيح  ل  ال�ساأن  هذا  يف  الديوان  م�سلك  اأن  غري  ال�رشر،  وقوع  تاريخ  هو 

اإمكانية تفادي التغيريات القت�سادية التي تطراأ من تاريخ ال�رشر حتى احلكم 

اأن ت�ستمر لفرتة طويلة، وبالتايل ميكن للديوان تفادي  بالتعوي�ض التي ميكن 

ي�سمن  مبا  احلكم  يوم �سدور  التعوي�ض  تقدير  قاعدة  تطبيق  ذلك من خلل 

للم�رشور تعوي�ساً كامًل .
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داأبت الأنظمة املتعاقبة يف اململكة العربية ال�سعودية على تطوير القواعد اخلا�سة    -5

ووقف  �رشيانها  وبداية  التقادم  مدة  حيث  من  �سواًء  الإدارة  م�سوؤولية  بتقادم 

التقادم وانقطاعه. وقد طبق ديوان املظامل هذه القواعد يف كل منا�سبة ت�ستدعي 

تطبيقها، واإن كنا ناأمل باأن يتو�سع النظام ال�سعودي اأو ق�ساءه الإداري بحالت 

قطع التقادم على غرار الأنظمة والق�ساء املقارن.


