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 مقدمة

تعمد ال�سلطة الإدارية للقيام بن�ساطها اإلى ا�ستخدام اأنواع خمتلفة من الو�سائل، 
اأهمها القرارات والعقود الإدارية، وتعد القرارات الإدارية من اأهم مظاهر امتيازات 
العام،  القانون  من  ت�ستمدها  التي  الإدارية  ال�ســلطة  بها  تتمتع  التي  العامة  ال�سلطة 
لنفرادها  نظراً  املختلفة؛  واأن�سطتها  بوظائفهـا  القيام  فـي  املف�سلة  و�سيلتها  وهي 
باتخاذها، دون حاجة اإلى احل�سول على ر�ســا اأو موافقة ذوي ال�ساأن))). والقرارات 
الإدارية بهذه ال�سفة تختلف عن العقود الإدارية؛ حيث اإن هذه الأخرية تن�ساأ بالتقاء 

اإرادتني لإحداث الأثر الذي يرتبه النظام))).

القرار،  الإدارية م�ضدرة  املنفردة للجهة  الإرادة  اأنه ي�ضدر من جانب واحد متمثاًل يف  الإداري  القرار  اأهم ما مييز   )1(
وبالتايل فاإن القرار بهذه ال�ضفة يجعله يختلف عن العقد الإداري، حيث اإن هذا الأخرية يلزم لن�ضوئه توافق اإرادتني. 
ول يغري من هذه اخلا�ضية املميزة للقرار الإداري اأن بع�ض اأنواع القرارات الإدارية ي�ضبق اإ�ضدارها حتريك من �ضاحب 
ال�ضاأن كما هو احلال يف قرار تعيني موظف اأو قبول ا�ضتقالته، اإذ اإنه ي�ضبق تعيني ال�ضخ�ض اأو قبول ا�ضتقالة املوظف 
ملا �ضدر قرار  اإرادة لل�ضخ�ض، ولولها  اأنه  األ يف�ضر على  ال�ضاأن يجب  التحريك من �ضاحب  تقدمي طلب منه، فهذا 
التعيني اأو قرار ال�ضتقالة، حيث اإنه ل اإلزام على جهة الإدارة بقبول تعيني ال�ضخ�ض اأو قبول ا�ضتقالة املوظف وفًقا 
للتاريخ الذي حدده يف طلبه، فقد ترى تاأجيلها اإلى اأجل معني حمدد يف النظام، مما يعني اأن قرارها يف احلالتني ي�ضدر 
باإرادتها املنفردة. ملزيد من التف�ضيل حول الإرادة املنفردة لل�ضلطة الإدارية يف اإن�ضاء القرار الإداري يف النظام ال�ضعودي. 
انظر: د. فوؤاد حممد مو�ضى عبدالكرمي، القرارات الإدارية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�ضعودية درا�ضة مقارنة، 

الريا�ض: معهد الإدارة العامة، 1424هـ، �ض79-71.

)2( انظر يف ذلك: د. حممد فوؤاد عبدالبا�ضط، »اأعمال ال�ضلطة الإدارية )القرار الإداري – العقد الإداري(«، الأ�ضكندرية: 
مكتبة الهداية، 1989م، �ض 279-275.
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يف  ورد  ما  با�ستثناء  الإداري)))،  للقرار  تعريفاً  ال�سعودي  املنظم)))  ي�سع  ومل 
الفقرة )ب) من املادة )8/)) من نظام ديوان املظامل)))، ال�سادر باملر�سوم امللكي 
رقم)م/ ))) وتاريخ 7)/7/)0))هـ، حيث تن�ص تلك الفقرة على اخت�سا�ص 
الديوان بالف�سل يف »الدعاوى املقدمة من ذوي ال�ساأن بالطعن يف القرارات الإدارية 
متى كان مرجع الطعن عدم الخت�سا�ص، اأو وجود عيب يف ال�سكل، اأو خمالفة 
النظم واللوائح، اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، ويعترب 
يف حكم القرار الإداري رف�ص ال�سلطة الإدارية اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من 
الفقرة  يف  الوارد  الن�ص  وذات  واللوائح«.  للأنظمة  طبقاً  اتخاذه  عليها  الواجب 
)ب) من املادة )8/)) من نظام ديوان املظامل لعام )0))هـ مت تكراره يف الفقرة 
امللكي رقم )78)  باملر�سوم  ال�سادر  املظامل  املادة )))) من نظام ديوان  )ب) من 
وتاريخ 9)/8/9)))هـ، حيث تن�ص تلك الفقرة على اخت�سا�ص حماكم ديوان 
املظامل بالف�سل يف »دعاوى اإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو ال�ساأن، 
عيب  اأو  ال�سكل،  يف  عيب  وجود  اأو  الخت�سا�ص،  عدم  الطعن  مرجع  كان  متى 

)3( جتدر الإ�ضارة اإلى اأن م�ضطلح »قانون« هو م�ضطلح ل ي�ضتخدم يف اململكة، واإمنا م�ضطلح »نظام« هو امل�ضطلح امل�ضتخدم 
للدللة على الأنظمة التي ت�ضدرها ال�ضلطة التنظيمية يف اململكة. ومن ذلك ما ورد يف النظام الأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر 
بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ، حيث تن�ض املادة )70( على اأن »ت�ضدر الأنظمة واملعاهدات والتفاقيات 
الدولية والمتيازات يتم تعديلها مبوجب مرا�ضيم ملكية. »ومن الأمثلة على الأنظمة: نظام ال�ضركات ال�ضادر باملر�ضوم 
امللكي رقم )م/6/( وتاريخ 1385/3/22هـ، ونظام العمل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ. كما 
ي�ضتخدم م�ضطلح »ال�ضلطة التنظيمية« بدًل من م�ضطلح »ال�ضلطة الت�ضريعية«، ومن ذلك ما ورد يف املادة )67( من 
النظام الأ�ضا�ضي للحكم، والتي تن�ض على اأن »تخت�ض ال�ضلطة التنظيمية بو�ضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�ضلحة 
اأو يرفع املف�ضدة يف �ضوؤون الدولة، وفقاً لقواعد ال�ضريعة الإ�ضالمية.... »ويرجع ا�ضتخدام م�ضطلحي »نظام« و«ال�ضلطة 
لأنهما  الأخريين؛  امل�ضطلحني  ا�ضتخدام  من  التحرج  اإلى   « الت�ضريعية  ال�ضلطة  و«   « قانون   « من  بدًل   « التنظيمية 
مرتبطان بحكم الواقع بالقوانني الو�ضعية. انظر يف ذلك: د. حممد عبداجلواد حممد، التطور الت�ضريعي يف اململكة 

العربية ال�ضعودية، الأ�ضكندرية: من�ضاأة املعارف، 1977م، �ض 16-13.

املظامل،  ديوان  اأمام  الإلغاء  ولية  الإدارة:  قرارات  على  الق�ضاء  رقابة  الدغيرث.  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  فهد  د.   )4(
القاهرة: دار النه�ضة العربية، 1992م، �ض 41، 42.

عام  ال�ضادر  نظامه  ظل  يف  اإداري  ق�ضاء  كجهة  اخت�ضا�ضه  ومقارنة  املظامل  ديوان  تطور  حول  التف�ضيل  من  ملزيد   )5(
1402هـ، ونظامه ال�ضادر عام 1428هـ، انظر: د. اأيوب بن من�ضور اجلربوع، بحث بعنوان »اخت�ضا�ض ديوان املظامل كجهة 
ق�ضاء اإداري )درا�ضة حتليلية مقارنة بني نظام ديوان املظامل لعام 1402هـ ونظامه لعام 1428هـ(«، بحث من�ضور يف جملة 

العدل يف اململكة العربية ال�ضعودية، العدد )51( رجب 1432هـ. 
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اإ�ساءة  اأو  يف ال�سبب، اأو خمالفة النظم واللوائح، اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها، 
ا�ستعمال ال�سلطة، مبا يف ذلك القرارات التاأديبية، والقرارات التي ت�سدرها اللجان 
�سبه الق�سائية، واملجال�ص التاأديبية، وكذلك القرارات التي ت�سدرها جمعيات النفع 
العام - وما يف حكمها - املت�سلة بن�ساطاتها، ويعّد يف حكم القرار الإداري رف�ص 
جهة الإدارة اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة 

واللوائح«.
واإزاء هذا اخللو النظامي لتعريف القرار الإداري جند اأن ديوان املظامل ت�سدى 
لذلك، وعرف القرار الإداري يف اأكرث من حكم �سدر عنه، حيث ورد يف اإحدى 
لها  مبا  امللزمة  اإرادتها  عن  الإدارة  »اإف�ساح  هو:  الإداري  القرار  اأن  الأحكام  هذه 
من �سلطة مبقت�سى الأنظمة واللوائح بق�سد اإحداث اأثر قانوين يكون جائزاً وممكناً 
نظاماً)))«، ويف حكم اآخر للديوان عرف الديوان القرار الإداري، وبنّي اختلفه عن 
العقد الإداري والت�رصفات التي ت�سدر بناًء عنه، حيث جاء يف احلكم: »وينبغي يف 
هذا ال�سدد التمييز يف مقام التكييف بني العقد الذي تربمه الإدارة، وبني الإجراءات 
التي متهد بها لإبرام هذا العقد اأو تهيئ ملولده، ذلك اأن من هذه الإجراءات ما يتم 
بقرار من ال�سلطة الإدارية املخت�سة له خ�سائ�ص القرار الإداري ومقوماته من حيث 
كونه اإف�ساحاً عن اإرادتها امللزمة بناًء عن �سلطتها العامة مبقت�سى الأنظمة واللوائح 
بق�سد اإحداث اأثر نظامي حتقيقاً مل�سلحة عامة يغريها النظام، ومثل هذه القرارات، 
عن  طبيعتها  تنفرد يف  فاإنها  اإمتامه،  وت�ستهدف  العقد  تكوين  ت�سهم يف  كانت  واإن 
العقد وتنف�سل عنه، ومن ثم يجوز لذي ال�ساأن الطعن فيها ا�ستقلًل، وعلى ذلك 
فاإن جلنة فح�ص العرو�ص - والتي تخت�ص باتخاذ ما يلزم من الإجراءات - تعني 

)6( انظر يف ذلك: حكم ديوان املظامل رقم )1398/4/3هـ( يف الق�ضية رقم )23/ق لعام 1398هـ(، جمموعة املبادئ ال�ضرعية 
والنظامية ال�ضادرة عن ديوان املظامل لأعوام 1397هـ ـ 1399هـ، �ض 627. وانظر يف نف�ض املعنى: حكم ديوان املظامل رقم 

)56/ت/1( لعام 1410هـ، )حكم غري من�ضور(، وحكم ديوان املظامل رقم )314/ت/3( لعام 1409هـ )حكم غري من�ضور(.
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اأف�سل اأ�سحاب العرو�ص وفقاً ملا ر�سمه النظام؛ وذلك حتى يت�سنى لل�سلطة الإدارية 
�ملنوط بها �إبر�م �لعقد مبا�رشة �خت�شا�شها يف هذ� �ل�شاأن عندما تبا�رش �أعمالها، وتتخذ 
قرارها، �سواء بالرت�سية اأو ا�ستبعاد العر�ص، اإمنا ت�سدر قرارات هي يف طبيعتها على 
نحو ما �سبق قرارات اإدارية نهائية؛ اإذ جتتمع لها مقومات القرار الإداري من حيث 
كونه �سادراً عن جهة اإدارية خمت�سة مبا لها من �سلطة عامة مبقت�سى النظام واللوائح 
تاأ�سي�ساً على  اإنه  اإحداث مركز نظامي حتقيقاً مل�سلحة عامة...، ومن حيث  بق�سد 
ما تقدم فاإن النزاع املعرو�ص ي�سبح من وجهة التكييف النظامي ال�سليم طعناً يف 
اأحد  اأو  احلكومة  تكون  التي  العقود  من  بعقد  متعلقة  منازعة  ولي�ص  اإداري،  قرار 

الأ�سخا�ص املعنوية العامة طرفاً فيها)7)«.
 ومما يجب التاأكيد عليه هو اأن اإعلن الإدارة عن اإرادتها قد يكون �رصيحاً، كما قد 
يكون �سمنياً، والقرار ال�سمني هو الذي ي�ستنتج من �سكوت الإدارة بالن�سبة ملوقف 
لعام  املظامل  ديوان  نظام  املادة )8/)) من  الفقرة )ب) من  اأكدته  ما  معني، وهو 
)0))هـ، والفقرة )ب) من املادة )))) من نظام ديوان املظامل لعام 8)))هـ، حيث 
ن�ستا على اأنه »... ويعّد يف حكم القرار الإداري رف�ص جهة الإدارة اأو امتناعها عن 

اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح«.
من جهة اأخرى فاإنه يلزم لعتبار الت�رصف الإداري قراراً اإدارياً اأن يكون �سادراً 
املنفردة  باإرادتها  الإدارة  ال�سادرة عن جهة  فالت�رصفات  واللوائح،  الأنظمة  مبوجب 
بناء عن عقد، كفر�ص غرامة تاأخري على املتعاقد معها، ل يندرج �سمن مفهوم القرار 
الإداري، واإمنا يعترب ت�رصفاً عقدياً. ويف ذلك جاء يف اأحد اأحكام ديوان املظامل »اإن 
العقد،  الن�ص عنه يف  املتعاقد معها، �سواء ورد  الإدارة مع  اإجراء تتخذه جهة  اأي 

)7( حكم ديوان املظامل رقم )24/ت/1/لعام 1407هـ(. )حكم غري من�ضور(، وانظر يف نف�ض املعنى: حكم ديوان املظامل رقم 
)694/ت/1( لعام 1411هـ )حكم غري من�ضور(.
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اأو كان م�ستمداً من نظام تاأمني م�سرتيات احلكومة وتنفيذ م�رصوعاتها، يعترب اإجراًء 
عقدياً ولي�ص قراراً اإدارياً، وي�ستثنى من ذلك ما ي�سمى بالقرارات املنف�سلة )اأي تلك 
بع�ص  وا�ستبعاد  املناف�سة،  على  امل�رصوع  طرح  كاإجراءات  التعاقد)،  على  ال�سابقة 
املتناف�سني، واإر�ساء املناف�سة، ومثل تلك الإجراءات تعترب قرارات اإدارية بالنظر اإلى 

�سدورها قبل تكوين العلقة العقدية)8)«.
هي:  اأركان  خم�سة  الإداري  للقرار  اأن  ونظاماً  وق�ساًء)9)،  فقهاً،  عليه  وامل�ستقر 
الخت�سا�ص، واملحل، وال�سبب، وال�سكل، والغاية. فالفقرة )ب) من املادة )8/)) 
نظام  من   (((( املادة  من  )ب)  والفقرة  )0))هـ،  لعام  املظامل  ديوان  نظام  من 
ديوان  باخت�سا�ص  ق�ستا  حيث  الأركان،  هذه  على  اأكدتا  8)))هـ،  لعام  الديوان 
املظامل )املحاكم الإدارية) بالف�سل يف دعاوى اإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي 
يقدمها ذوو ال�ساأن، متى كان مرجع الطعن عدم الخت�سا�ص، اأو وجود عيب يف 
اأو  اأو اخلطاأ يف تطبيقها  اأو عيب يف ال�سبب، اأو خمالفة النظم واللوائح،  ال�سكل، 

تاأويلها، اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
والإجراء  ال�سكل  ركن  يعرتي  الذي  العيب  على  يركز  �سوف  البحث  وهذا 
وحتقيقهما  الإداري،  العمل  �سري  ح�سن  يف  اأهمية  من  لهما  ملا  الإداري،  القرار  يف 
للم�سلحة العامة واخلا�سة يف ذات الوقت. فال�سكل والإجراء يف القرار الإداري 
يجعلن الإدارة تتاأنى قبل اإ�سدار القرار الإداري، اإذ يتعني عليها ا�ستكمال ال�سكل 
اأو  ا�ست�سارة جهة متخ�س�سة،  اأو  مثًل،  كاإجراء حتقيق  نظاماً،  املطلوب  الإجراء  اأو 
يف  للأفراد  احلماية  يوفران  اأنهما  كما  املقررة.  النظامية  للقواعد  وفقاً  ذلك،  نحو 

)8( حكم ديوان املظامل رقم )694/ت/1/ لعام 1411هـ(. )حكم غري من�ضور(.

)9( انظر يف ذلك: حكم ديوان املظامل رقم )138/ت/3( لعام 1408هـ، حيث جاء فيه » اإن من �ضحة القرار الإداري اأن ي�ضتمل 
على عدة عنا�ضر جمتمعة ل يغني اأحدها عن الآخر وهي: ال�ضكل، ال�ضبب، الخت�ضا�ض، �ضحة الإجراء، والغاية؛ فاإذا 

اختل اأحدها اأ�ضبح القرار معيباً«.
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يتطلبه  الذي  لل�سكل  وفقاً  الإدارية  القرارات  فاإ�سدار  وامتيازاتها،  الإدارة  مواجهة 
قرارات  اتخاذ  وتفادي  اإ�سدارها،  ح�سن  اإلى  يوؤدي  الأحيان  اأغلب  يف  النظام 
ال�سكل  فقواعد  وحرياتهم،  الأفراد  بحقوق  مت�ص  مدرو�سة  وغري  ارجتالية  �رصيعة 
اإل  اخلاطئة)0)).  القرارات  تقل  بذلك  والتدبر،  للرتوي  معقولة  فر�سة  الإدارة  متنح 
�أنه يف �ملقابل فاإن �لإفر�ط يف �ل�شكلية و�لإجر�ء�ت قبل �شدور �لقر�ر �لإد�ري قد 
يعيق اأو يبطئ العمل الإداري. اإن هذه امل�سلحة املزدوجة لركن ال�سكل والإجراء 
يف القرار الإداري اأكد عليها ديوان املظامل يف العديد من اأحكامه، حيث ورد يف 
الخت�سا�ص  بحدود  اللتزام  الإدارة  جهة  يكفي  »ول  ن�سه:  ما  احلكام  هذه  اأحد 
وحتقيق امل�سالح، والت�رصف يف حدود �سلطتها التقديرية؛ لإجازة قراراتها واحلكم 
ب�سلمتها، بل يجب عليها اإ�سدار قرارها وفقاً للإجراءات التي حددها املنظم؛ ق�سداً 
ال�سكل والإجراء  اإن قواعد  اإذ  العام، وحفاظاً على احلقوق؛  ال�سالح  منه لتحقيق 
اإمنا و�سعت حلماية امل�سلحة العامة، وم�سلحة الأفراد على حد �سواء. وخمالفتها 
ت�ستدعي بطلن القرارات للأفراد، ومراعاة تلك الأو�ساع ال�سكلية للقرار الإداري 
ل تقل اأهمية عن مراعاة الن�سو�ص املو�سوعية للنظام باأية حال؛ لأن القرار الإداري 
ميتاز بقوة ال�سيء املقرر وبقرينة ال�سلمة، ولذلك يعترب �سدوره �سحيحاً ومتفقاً مع 
النظام يف حدود ال�سالح العام، ما مل يثبت عك�ص ذلك. واملنظم حني يوجب على 
جهة الإدارة مراعاة بع�ص الإجراءات ال�سكلية يف بع�ص الأحيان، كاأخذ راأي اإحدى 
اللجان، اأو تر�سيحها، اأو ترجيحها، اأو اإجراء حتقيق، اأو العر�ص على م�سوؤول، اأو 
اإبداء الأ�سباب املوجبة لتخاذ القرار الإداري، فهو اإمنا يق�سد اأمن مواطن الزلل، 
الأفراد،  حقوق  على  املحافظة  بعد  الظلم  توخي  اأو  ارجتالية،  قرارات  �سدور  اأو 
وحتى ل ت�سدر قرارات اإدارية مت�ص مراكزهم النظامية ب�سورة غري �سوية، ودون اأن 

)10( انظر يف ذلك: د. فوؤاد حممد مو�ضى عبدالكرمي، مرجع �ضابق، �ض 126.
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ت�سع جهة اإدارية نف�سها يف اأف�سل الظروف لإ�سدار قرار من هذا القبيل يف حالة 
ا�ستعمالها حقها املقرر يف �سلطتها التقديرية«)))).

املبحث الأول: مفهوم عيب ال�شكل والإجراء يف القرار الإداري

يق�سد ب�سكل القرار الإداري: مظهره و�سكله اخلارجي، ككتابته، اأو توقيعه، اأو 
اللوائح بوجوب ذكرها يف  اأو  النظام  األزم  اإذا  فيه  الت�سبيب  اأو ذكر  تاريخه،  ذكر 
�سلب القرار، ومن ذلك: ما ق�ست به الفقرة ))) من املادة الثانية من قواعد املرافعات 
والإجراءات اأمام ديوان املظامل)))) من وجوب اأن يكون قرار اجلهة الإدارية برف�ص 
مطالبة املوظف بحقوقه الوظيفية م�سبباً، ومن ذلك اأي�ساً: ما ق�ست به املادة الرابعة 
اإذا رف�ست الهيئة  اأنه  ع�رصة من اللئحة التنفيذية لنظام ال�ستثمار الأجنبي)))) من 
طلب الرتخي�ص اأو تعديله فيجب اأن يكون رف�سها م�سبباً. وقد اأكد الديوان يف اأحد 
اأحكامه اأن ت�سبيب القرارات لي�ص وجوبياً على جهة الإدارة، اإل اإذا ن�ص على ذلك 
الإداري  القرار  اأن  املقرر  اإنه من  اأحكامه »ومن حيث  اأحد  النظام، حيث ورد يف 
�سواء كان لزماً ت�سبيبه كاإجراء �سكلي، اأم مل يكن هذا الت�سبيب لزماً، فيجب اأن 

يقوم على �سبب يربره �سدقاً وحقاً، اأي يف الواقع والنظام))))«.
اأي:  الإداري،  القرار  اإعداد  بها  مير  التي  املراحل  به:  فيق�سد  الإجراء  واأما 
اأو  معينة،  جهة  راأي  اأخذ  ك�رصورة  �سدوره،  ت�سبق  التي  واخلطوات  الإجراءات 

)11( حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 693-708. انظر بنف�ض املعنى: حكم ديوان املظامل رقم 223/ت/5 لعام 1427هـ جمموعة الأحكام واملبادئ 

الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 1427هـ �ض 1134ـ1148.

)12( �ضدرت قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل بقرار جمل�ض الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ.

 )21/1( رقم  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  بقرار  الأجنبي  ال�ضتثمار  لنظام  التنفيذية  الالئحة  �ضدرت   )13(
وتاريخ 1423/4/13هـ.

)14( حكم ديوان املظامل رقم )325/ت/3 لعام 1409هـ(. )حكم غري من�ضور(.
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اقرتاح جهة معينة، اأو اإجراء حتقيق قبل اإ�سدار القرار. ومن ذلك ما ق�ست به املادة 
اخلام�سة والثلثون من نظام تاأديب املوظفني)))) من عدم جواز توقيع عقوبة تاأديبية 
واإثبات  دفاعه،  وحتقيق  اأقواله،  و�سماع  كتابة،  معه  التحقيق  بعد  اإل  املوظف  على 

ذلك يف القرار ال�سادر بالعقاب، اأو يف حم�رص مرفق به.
ويعالج بع�ص فقهاء القانون الإداري عيب ال�سكل والإجراء يف القرار الإداري 
باعتبارهما عيباً واحداً؛ بينما مييل البع�ص الآخر منهم اإلى اعتبار ال�سكل عيباً خمتلفاً 
وم�ستقًل عن عيب الإجراء، تاأ�سي�ساً على اأن ال�سكل يتعلق باملظهر اخلارجي للقرار 
الإداري، بينما يتعلق الإجراء بالإجراءات التي يتعني اتباعها يف اإعداد القرار قبل 
ال�سكل  بني  التفرقة  اإلى عدم  مييل  ال�سعودي  املنظم  اأن  يظهر  والذي  اإ�سداره)))). 
والإجراء يف القرار الإداري، حيث يعترب اأن الإجراء يندرج �سمن ال�سكل، ويظهر 
لعام  املظامل  ديوان  نظام  املادة )8/)) من  من  الفقرة )ب)  ن�ص  ذلك من خلل 
اإذ  لعام 8)))هـ؛  الديوان  نظام  املادة )))) من  الفقرة )ب) من  )0))هـ، ون�ص 
اأن ن�سي الفقرتني ت�سمنا الإ�سارة اإلى ركن ال�سكل ومل يفرقا بني ال�سكل والإجراء. 
الديوان  املنظم، فل يفرق  اأقره  الذي  التوجه  نف�ص  اإلى  املظامل  ويذهب ديوان 
بني ال�سكل والإجراء؛ اإذ يعتربهما ركناً واحداً، واأن الإجراء يندرج �سمن ال�سكل، 
فقد ورد يف اأحد اأحكام الديوان » حيث اإن عيب ال�سكل يف القرار الإداري يت�سكل 
يف كل حال ل حترتم فيه جهة الإدارة القواعد الإجرائية وال�سكلية املقررة يف النظام 
املوؤطرة ل�سدور القرارات الإدارية، �سواء كان ذلك باإهمال القواعد ب�سورة كلية، 
م�سوباً  حينئذ  ي�سدر  الإداري  القرار  فاإن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  جزئياً،  مبخالفتها  اأم 

)15( �ضدر نظام تاأديب املوظفني باملر�ضوم امللكي رقم م /7 وتاريخ 1391/2/1هـ.

)16( د. فوؤاد حممد مو�ضى عبدالكرمي، مرجع �ضابق، �ض 190.
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بعيب ال�سكل، اإذا جتاهل تلك الإجراءات التي قررها النظام.«)7)) ويف حكم اآخر 
جاء فيه: »ومن حيث اإن عيب ال�سكل يف الق�ساء الإداري يربز يف حال ل حترتم 
القرارات  ل�سدور  النظام  يف  املقررة  وال�سكلية  الإجرائية  القواعد  اإدارة  جهة  فيها 
الإدارية، �سواء كان ذلك باإهمال القواعد ب�سورة كلية، اأم مبخالفتها جزئياً، وعلى 
هذا الأ�سا�ص ي�سدر حينئذ م�سوباً بعيب ال�سكل اإذا جتاهلت تلك الإجراءات التي 
قررها النظام، ول يكفي جهة الإدارة اللتزام بحدود الخت�سا�ص وحتقيق امل�سالح 
بل  ب�سلمتها،  واحلكم  قراراتها  لإجازة  التقديرية  �سلطتها  حدود  يف  والت�رصف 
يجب عليها اإ�سدار قراراتها وفقاً للإجراءات التي حددها املنظم ق�سداً منه لتحقيق 
ال�سالح العام، وحفاظاً على احلقوق؛ اإذ اأن قواعد ال�سكل والإجراءات اإمنا و�سعت 
حلماية امل�سلحة العامة وم�سلحة الأفراد على حد �سواء، وخمالفتها ت�ستدعي بطلن 
القرارات للأفراد، ومراعاة تلك الأو�ساع ال�سكلية للقرار الإداري ل تقل اأهمية عن 

مراعاة الن�سو�ص املو�سوعية للنظام باأية حال »)8)).
والأ�سل اأن الإدارة غري ملزمة باإفراغ قرارتها الإدارية يف �سكل اأو قالب معني، 
فالقرار الإداري قد يكون �سفهياً اأو مكتوباً، كما اأنه قد يكون �رصيحاً اأو �سمنياً، برقياً 
اأو هاتفياً، وقد يكون م�سبباً اأو غري م�سبب، وحتديد ال�سكل الذي يظهر عليه القرار 
الإداري يكون مبوجب الن�ص النظامي اأو اللئحي، فمتى ورد ن�ص نظامي اأو لئحي 
يلزم الإدارة باإفراغ قرارها ب�سكل معني، اأو يلزمها باتخاذ اإجراء معني قبل اإ�سدار 

القرار، وجب عليها اللتزام بذلك.)9)) 

)17( حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 708-693.

)18( حكم ديوان املظامل رقم 223/ت/5 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 1134ـ1148.

حتليلية  )درا�ضة  ال�ضعودية:  العربية  اململكة  يف  الإدارة  اأعمال  على  الق�ضائية  الرقابة  �ضالح،  على  �ضفيق  علي  د.   )19(
مقارنة(، الريا�ض: معهد الإدارة العامة، 2001م، �ض 140-139.



د. اأيوب بن من�ضور اجلربوع 

213 العدد 56 - �ضوال  1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة 

لي�ص  التي  الدول  بني  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 
الوليات  يف  احلال  هو  كما  الإدارية،  للإجراءات  و�سامل  موحد  نظام  لديها 
املتحدة الأمريكية، حيث �سبق اأن �سدر يف عام ))9)م قانون موحد للإجراءات 
 The Fedral( الفدرايل«  الإدارية  الإجراءات  قانون   « بعنوان  الإدارية 
جميع  يو�سح  القانون  وهذا   ،(Administrative Prosectural Act
اإ�سدارها  عند  الفدرالية  الإدارية  الأجهزة  قبل  من  التباع  الواجبة  الإجراءات 
اإدارية  اأو  جزائية،  طبيعة  ذات  القرارات  تلك  كانت  �سواء  الإدارية،  القرارات 
فردية، اأو ذات طبيعة ت�رصيعية )اللوائح)، ولأهمية هذا القانون قامت كل ولية من 
الوليات الأمريكية باإ�سدار قانون مماثل يطبق على الأجهزة الإدارية يف الولية.)0)) 
واأما بالن�سبة للمملكة فاإن قواعد الإجراءات الإدارية متناثرة بني الأنظمة واللوائح، 
الثانية  املواد  يف  املظامل  ديوان  اأمام  املرافعات  قواعد  ت�سمنت  املثال  �سبيل  فعلى 
والثالثة والرابعة بع�ص القواعد والإجراءات التي يجب اأن تراعى من قبل اجلهات 
الإدارية، كما اأن كل جلنة من اللجان �سبه الق�سائية لديها اإجراءات للنظر يف الق�سايا 
اأ�سحاب  على  ال�سلبية  اآثاره  له  الت�ستت  وهذا  اخت�سا�ساتها،  �سمن  تدخل  التي 

ال�ساأن من املتعاملني مع اجلهات الإدارية. 

)20( ملزيد من التف�ضيل حول قانون الإجراءات الإدارية الفدرايل، انظر:
Jerry L. Mashaw، Richard A. Merrill and Peter M. Shane، Administrative 
Law The American Public Law System Cases And Materials، Forth Edition، 
St. Paul، Minn، USA، 1988. P P 1237-1252.
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املبحث الثاين: طبيعة العيب الذي يعرتي 

ركن ال�شكل والإجراء يف القرار الإداري

كما �سبق القول فاإنه يلزم ل�سحة القرار الإداري اأن تكون اأركانه متحققة ومتوافقة 
مع الأنظمة واللوائح، والإخلل ب�سكل القرار اأو ما يجب اتباعه من اإجراءات �سابقة 
اتبعت  ما  متى  املظامل  ديوان  اأمام  للإلغاء  القرار  قابلية  اإلى  يوؤدي  اإ�سداره،  على 
الإجراءات واملدد ال�سابقة على رفع الدعوى املن�سو�ص عليها يف املادة الثالثة من 
قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل.)))) ويف ذلك جاء يف اأحد اأحكام 
ديوان املظامل »...كما اأن الق�ساء الإداري مل يكبل �سلطات الإدارة باتباع اإجراءات 
�سكلية مرهقة وموؤدية اإلى الرتابة، بل اإن الق�ساء الإداري ياأخذ الأمور بعني العتبار، 
بالتكييف �ل�شليم لكل و�قعة ونازلة بح�شبها، وحتقيق �ملناط فيها بكون خمالفة �ل�شكل 
موؤثرة من عدمها، وعلى هذا الأ�سا�ص ا�ستقر الق�ساء الإداري على كون اأي اإخلل 
ب�سكل القرار الإداري، اأو مبا يجب اتباعه من اإجراءات مقررة يف النظام يوؤدي اإلى 
قابلية القرار للإلغاء بغري حاجة اإلى الن�ص �رصاحة، على اأن يكون جزاء الإخلل 

)21( تن�ض املادة الثالثة من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل على اأنه » فيما مل يرد به ن�ض خا�ض يجب 
يف الدعوى املن�ضو�ض عليها يف الفقرة )ب( من املادة الثالثة ع�ضرة من نَظام ديوان املظامل اأن ي�ضبق رفعه اإلى الديوان 
بالتظلم اإلى اجلهة الإدارية املخت�ضة خالل �ضتني يوماً من قبل نفاذ هذه الالئحة، فتبداأ املدة املحددة للتظلم فيها من 
تاريخ نفاذها. وعلى اجلهة الإدارية اأن تبت يف التظلم خالل ت�ضعني يوماً من تاريخ تقدميه، واإذا �ضدر القرار بالرف�ض 
وجب اأن يكون م�ضبباً، ويعترب م�ضي ت�ضعني يوماً على تاريخ تقدمي التظلم دون البت فيه مبثابة �ضدور قرار برف�ضه. 
بالقرار  العلم  تاريخ  من  يوماً  �ضتني  الديوان خالل  اإلى  املدنية  اخلدمة  ب�ضوؤون  متعلقة  تكن  مل  اإن  الدعوى  وترفع 
ال�ضادر بالرف�ض، اأو م�ضي الت�ضعني يوماً املذكورة دون البت فيه. اأما اإذا كانت الدعوى متعلقة ب�ضوؤون اخلدمة املدنية 
اإلى وزارة اخلدمة املدنية خالل �ضتني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ال�ضادر  اإلى الديوان التظلم  فيتعني قبل رفعها 
برف�ض التظلم، اأو انق�ضاء مدة الت�ضعني يوماً املحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. وعلى وزارة اخلدمة املدنية اأن 
يبت يف التظلم خالل �ضتني يوماً من تاريخ تقدميه. واإذا �ضدر قرار وزارة اخلدمة املدنية برف�ض التظلم، اأو م�ضت 
املدة املحددة له دون البت فيه، جاز رفع الدعوى اإلى ديوان املظامل خالل ت�ضعني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ال�ضادر 
املدنية برف�ض  وزارة اخلدمة  اأن يكون قرار  التظلم. ويجب  البت يف  املذكورة دون  ال�ضتني يوماً  انق�ضاء  اأو  بالرف�ض 
التظلم م�ضبباً. واإذا �ضدر قرار وزارة اخلدمة املدنية ل�ضالح املتظلم، ومل تقم اجلهة الإدارية بتنفيذه خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ اإبالغه، جاز رفع الدعوى اإلى ديوان املظامل خالل ال�ضتني يوماً التالية لهذه املدة.«
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هو البطلن ح�سب ما يقرره القا�سي الإداري فيما يعر�ص عليه من وقائع«)))).
البطلن على  يرتب  اإذا وجد ن�ص  اأنه  الإداري على  الفقه والق�ساء  ا�ستقر  وقد 
الن�ص،  هذا  حكم  على  النزول  فيتعني  حمدد؛  اإجراء  اأو  �سكل  خمالفة  اأو  اإغفال 
واحلكم ببطلن القرار، اأما اإذا مل يوجد ن�ص يقرر البطلن يف حالة اإغفال اأو خمالفة 
�سكل اأو اإجراء معني؛ فقد ا�ستقر الفقه والق�ساء الإداري على التفرقة بني ال�سكليات 
القرار  اأن  واعتربا  الثانوية،  والإجراءات  وال�سكليات  اجلوهرية،  والإجراءات 
ال�سوؤال  اأن  اإل  اجلوهرية.  والإجراءات  ال�سكليات  اإغفال  حالة  يف  يبطل  الإداري 
ال�سكليات  بني  التفرقة  معيار  حتديد  يف  يتمثل  املقام  هذا  يف  نف�سه  يطرح  الذي 
اإلى  البع�ص  فذهب  الثانوية،  والإجراءات  وال�سكليات  اجلوهرية  والإجراءات 
التفرقة بني ال�سكليات والإجراءات املقررة مل�سلحة الأفراد ونظريتها املقررة ل�سالح 
الإدارة، واعترب الأولى جوهرية والثانية ثانوية، بينما ذهب البع�ص الآخر اإلى الأخذ 
مبعيار مو�سوعي يقوم على النظر اإلى مدى تاأثري ال�سكل اأو الإجراء على م�سمون 
اأو فحوى القرار، فاإذا كان من املمكن اأن ي�سدر القرار على نحو مغاير لو روعيت 
ال�سكليات اأو الإجراءات التي مت اإغفالها اأو متت خمالفتها، فاإن ال�سكل اأو الإجراء 
يف مثل هذه احلالة يعترب جوهرياً، اأما اإذا كان م�سمون القرار لن يتغري لو روعيت 
ال�سكليات اأو الإجراءات التي مت اإغفالها اأو متت خمالفتها، فاإن ال�سكل اأو الإجراء 
نكون  فاإننا  بالنفي،  الإجابة  وغري جوهرياً،وكانت  ثانوياً  يعترب  احلالة  مثل هذه  يف 

اأمام �سكلية ثانوية.))))

)22( حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 708-693.

)23( د. حممد عبد العال ال�ضنارى، القرارات الإدارية يف اململكة العربية ال�ضعودية، الريا�ض: معهد الإدارة العامة، 1414هـ، 
ال�ضعودية.  العربية  اململكة  الإدارية وتطبيقاتها يف  القرارات  اإلغاء  د. على �ضفيق على �ضالح، دعوى  �ض 194-195. واأنظر: 

جملة الإدارة العامة العدد )75( ال�ضنة الثانية والثالثني، حمرم 1413هـ يوليو 1992م، �ض 56. د فهد بن حممد الدغيرث، 
مرجع �ضابق، �ض 205.
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والإجراءات  ال�سكليات  بني  للتفرقة  املو�سوعي  باملعيار  املظامل  ديوان  وياأخذ 
اجلوهرية وال�سكليات والإجراءات الثانوية، حيث ورد يف اأحد اأحكامه » وبناء عما 
�سبق كله، فاإن الق�ساء الإداري درج على الق�ساء اأن هناك اإجراءات �سكلية ثانوية 
اأولهما:  من املمكن األ يرتتب على خمالفتها بطلن القرار الإداري، وهما نوعان، 
الإجراءات املقررة مل�سلحة جهة الإدارة وحدها، وثانيهما: تلك الإجراءات التي ل 
توؤثر خمالفتها على م�سمون القرار الإداري املطعون فيه. وحيث اإنه بالنظر اإلى الفقه 
والق�ساء الإداري تظهر نتيجة اأن الإجراءات ال�سكلية اجلوهرية ت�سمل كل اإجراء من 
�ساأنه اأن يوؤثر يف �سحة القرار الإداري. واملق�سود بال�سكل والإجراء اجلوهري هو 
ذلك الإجراء الذي اإذا اأهمل كان من �ساأنه اأن يقلل من ال�سمانات التي حتمي حقوق 
الأفراد، وهو ذلك الإجراء الذي اإذا راعته كان �سيوؤدي اإلى تعديل القرار الإداري، 
فل ي�سدر على النحو الذي �سدر به، كما اأن الأحكام امل�ستقرة يف الق�ساء الإداري 
حماية  ت�ستهدف  واإجراءات  اأ�سكال  من  واللوائح  الأنظمة  تقرره  ما  كل  اأن  على 
املوظفني العموميني، اأو الأفراد العاديني يف مواجهة مظان خطاأ الإدارة وت�رصعها، 
القرار  اإلى و�سم  اأو كلياً  اأو خمالفتها جزئياً  اإغفالها  يوؤدي  اأ�سكاًل جوهرية،  تعترب 
الإداري بعدم امل�رصوعية، ويجعله بالتايل حقيقاً بالإلغاء. وعلى هذا يكون الإجراء 
النظام  ين�ص  جوهرياً  الإجراء  هذا  يكون  اأن  اأولهما:  حالني  يف  جوهرياً  ال�سكلي 
ويف  الإداري.  القرار  اتخاذ  قبل  م�سوؤول  على  العر�ص  اأو  حتقيق،  كاإجراء  عليه؛ 
احلالت كلها لبد من العمل بن�ص النظام اأو اللئحة باأية حال، وثانيهما: اأن يكون 
تخرج  وهي  الإدارة،  جهة  م�سلك  يف  حا�سماً  اأثره  كان  اإذا  بطبيعته  الإجراء  ذلك 

القرار الإداري اإلى الواقع.«)))) 

)24( حكم ديوان املظامل رقم 223/ت/5 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض.�ض 1134ـ1148. انظر بنف�ض املعنى: حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام 
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ا�سرتاك مندوب جهة حكومية  اأن عدم  اأحكامه  اأحد  لذلك؛ ق�سى يف  وتطبيقاً 
يف جلنة وفقاً ملا يق�سي به النظام يجعل قرار اللجنة م�سوباً بعيب خمالفة ال�سكل، 
الذي هو �سكل جوهري، حيث جاء يف احلكم »...اإن عدم ا�سرتاك مندوب اأي 
من اجلهات امل�سار اإليها يجعل القرار ال�سادر م�سوباً بعيب خمالفة ال�سكل وي�سمه 
بالبطلن لهذا ال�سبب؛ لأن ا�سرتاك هذه اجلهات يف درا�سة هذا الأمر لتقدير ال�رصر 
الذي حلق باملت�رصر والتعوي�ص عنه اأمر جوهري ل يكون القرار �سليًما اإل بتوافره، 
ومن �ساأنه اأن يوؤثر على م�سمون القرار ال�سادر من اللجنة امل�سار اإليها يف املو�سوع 
فيه  القرار املطعون  اإن  فيه » ومن حيث  اآخر جاء  املعرو�ص عليها.«)))) ويف حكم 
املتمثل يف املح�رص الذي ُذكر اآنفاً قد �سدر عن اللجنة امل�سار اإليها دون اأن ت�ستكمل 
القا�سي  الوزراء  جمل�ص  قرار  يف  عليه  املن�سو�ص  النحو  على  اأع�سائها  ت�سكيل 
بت�سكيلها، فلم ي�سرتك يف اإ�سدار القرار كل من مندوب املحكمة الكربى وم�سلحة 
فيها  ا�سرتاكهما  على  القرار  ن�ص  اللذين  العامة)  الأ�سغال  )وزارة  العامة  الأ�سغال 
بعيب خمالفة  م�سوباً  �سدر  قد  يكون  قرارها  فاإن  ولذلك  الدعاوى؛  هذه  مثل  يف 
ال�سكل، وهو من العيوب التي جتعل القرار من اأ�سله باطًل جديراً بالإلغاء، مما يتعني 

معه - واحلال كذلك - احلكم باإلغائه.«)))) 
كما اأن الديوان - تطبيقاً لذات املبداأ - قرر اأن اإغفال اإجراء التحقيق الإداري 
قبل اإيقاع اجلزاء التاأديبي على املوظف يعترب اإخلًل ب�سكل جوهري يوجب اإلغاء 
القرار التاأديبي، حيث جاء يف احلكم » ومن حيث اإنه متى كان الأمر كذلك، وكان 
الثابت من ا�ستعرا�ص الوقائع واأوراق املو�سوع اأن املدعي عليها مل جتر اأي حتقيق 

واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 1427هـ �ض 693-708. وكذلك حكم ديوان املظامل رقم 104/ ت/ لعام 
1408هـ )حكم غري من�ضور(.

)25( حكم ديوان املظامل رقم 104/ت/3 لعام 1408هـ )حكم غري من�ضور(. 

)26( حكم ديوان املظامل رقم 105/ت/3 لعام 1408هـ )حكم غري من�ضور(.
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مع املدعي عن املخالفات التي ن�سبت اإليه، فاإن قرار ف�سل املدعي وقد �سدر دون اأن 
ي�سبقه حتقيق مع املدعي ت�سمع فيه اأقواله بعد اأن يواجه مبا ن�سب اإليه ومتكني املدعي 
فاإنه  عنه  التهام  ينفي  اأن  ع�ساه  ما  لتقدمي  له  الفر�سة  واإتاحة  نف�سه  الدفاع عن  من 
يكون قد �سدر خمالفاً لأحكام النظام، بعد اأن اأخلت الإدارة ب�سمانة جوهرية قررها 
النظام، وهي التحقيق مع املوظف قبل توقيع اجلزاء التاأديبي.«)7)) بل اإن الديوان 
ذهب اأعمق من ذلك حيث قرر اأنه ل يجوز الكتفاء بالتحقيق اجلنائي اإذا كان الفعل 
املن�سوب للموظف ينطوي على جرمية جنائية، واأنه يجب مواجهة املوظف بالتهم 
الإدارية املن�سوبة اإليه، اإذ اإن ما جرى يف التحقيق اجلنائي اإمنا يتعلق بالوجه اجلنائي 
دون حتديد  تاأديبًيا  مل�ساءلته  ال�سعي  حالة  ي�ستقيم يف  ل  اأمر  وهو  املوظف،  لأفعال 
اإن  للديوان » وحيث  بها. حيث جاء يف حكم  امل�سوؤولية ومواجهته  لعنا�رص هذه 
التزوير  ق�سية  يف  التحقيق  نطاق  يف  الهيئة  قبل  من  املدعي  مع  مت  الذي  التحقيق 
التي اتهم فيهااملوظف... ومل يواجه املدعي من خلل التحقيق معه بتهمة الإخلل 
بواجبات وظيفته طبًقا ملا ورد يف املادة )))) من نظام اخلدمة املدنية، مما يدل على اأن 
عقوبة احل�سم التي اأو�ست بها الهيئة جاءت كاأثر مبا�رص لتهمة التزوير، ومل تاأِت نتيجًة 
لتهامه بالإخلل بواجبات وظيفته كي ي�ستطيع من خللها حتقيق دفاعه. وحيث اإن 
الثابت ما�سبق واأمام هذا اللب�ص حول ما ا�ستندت اإليه الهئية، واأخذ املدعى عليها يف 
كونه اإخلًل رغم عدم اإي�ساحه، وتوجيه التهمة به للمدعي والتحقيق معه على �سوء 
فاإن املدعى عليها  تاأديب املوظفني،  ذلك طبقاً ملا ن�ست عليه املادة )))) من نظام 

قرار جلنة  بالتظلم من  يتعلق  اآخر  1405هـ )حكم غري من�ضور(. ويف حكم  لعام  رقم 60/ت/3  املظامل  ديوان  )27( حكم 
املخالفات الطبية اأكد الديوان على وجوب مراعاة التحقيق كاإجراء �ضكلي جوهري واجب املراعاة قبل املجازاة، حيث 
جاء يف احلكم » فاإن املحكمة بدرا�ضتها لأوراق الق�ضية والقرار املتظلم منه وتظلم فني ال�ضيدلة املذكور، تبني لها اأن 
جلنة املخالفات الطبية مل تواجه املتظلم مبا اأدين به وعوقب من اأجله ليبدي ما لديه من دفاع ونحوه، وفقاً ملا تق�ضي 
به املادة )3/35-6ل( و)1/38ل( من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن ال�ضحية الأمر الذي يعد معه املذكور قد 
عوقب عما مل يتبني ثبوته خمالفة يف حقه، مما يتعني اإلغاء القرار حمل التظلم.« حكم ديوان املظامل رقم 19/اإ�ض/4 

لعام 1430هـ )حكم غري من�ضور(.
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بذلك تكون قد خالفت اإجراءات نظامية كان عليها اتباعها قبل اإيقاع العقوبة على 
املدعى ل اأن تاأتي العقوبة كاأثر مبا�رص بعد التحقيق يف تهمة التزوير جممًل، الأمر 
الذي يتعني معه واحلالة تلك الق�ساء باإلغاء القرار ».)8)) كما اأن الديوان قرر عدم 
جواز الكتفاء بالتحقيق الذي يتم من جهة اأخرى غري تلك التي ن�ص عليها النظام، 
والقرار  للق�سية  املحكمة  بتاأمل  اإنه  وحيث   « الديوان  اأحكام  اأحد  يف  جاء  حيث 
قد  الدعوى  حمل  القرار  م�سدرة  اللجنة  اأن  يتبني  مل  املدعي،  وتظلم  منه  املتظلم 
واجهت املتظلم مبا ن�سب اإليه من خمالفات لت�سمع دفاعه نحوها، خلفاً ملا تق�سي به 
اللئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن ال�سحية يف موادها )8)/)ل) و)))/)ل) 
التي اأوجبت مواجهة من ن�سبت اإليه املخالفة من قبل اللجنة مبا ن�سب اإليه، وتدوين 
الإجراءات  ا�ستكمال  دون  �سدر  قد  القرار  اأن  منه  يتبني  مما  دفاعه،  وحتقيق  اأقواله 
ال�سكلية املطلوبة، الأمر الذي تنتهي معه املحكمة اإلى اإلغائه، ول يغني عن ذلك ما 

قد يكون مت من حتقيق مع من ن�سبت اإليه املخالفة من غري اللجنة«.)9))
الإدارة  مل�سلحة  املقررة  ال�سكليات  اأن  املظامل  ديوان  قرر  فقد  اأخرى  جهة  من 
الق�ساء  اإن   « اأحكامه  اأحد  يف  جاء  حيث  الإداري؛  القرار  بطلن  اإلى  توؤدي  ل 
الإداري درج على الق�ساء اأن هناك اإجراءات �سكلية ثانوية من املمكن األ يرتتب 
على خمالفتها بطلن القرارات الإدارية، وهما نوعان: اأولهما: الإجراءات املقررة 
اأنه  ال�ساأن:  هذا  يف  الديوان  تطبيقات  ومن  وحدها...«)0))،  الإدارة  جهة  مل�سلحة 
ق�سى ب�سحة قرار ابتعاث موظف للتدرب يف اخلارج، رغم اأن قرار ابتعاثه �سدر 
دون اأخذ موافقة جلنة التدريب وفقاً ملا تق�سي به املادة )))/))) من لئحة التدريب 

)28( حكم رقم 6/د/ف/5 لعام 1413هـ، املوؤيد من التدقيق باحلكم رقم 151/ت/2 لعام 1413هـ )حكم غري من�ضور(.

)29( حكم ديوان املظامل رقم )219/اأ�ض/4 لعام 1430هـ(. )حكم غري من�ضور(.

)30( حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 708-693.
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حيث  9)/)/98))هـ،  وتاريخ   (( رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  بقرار  ال�سادرة 
جاء يف احلكم »اأنه واإن كان قرار البتعاث للدورة قد جاء خمالفاً لأحكام لئحة 
التدريب مبا يجعله باطًل لعيب يف ال�سكل وما يرتتب على ذلك يف فر�ص نظامي 
من اعتباره كاأن مل يكن، اإل اأن ذلك ل ينفي واقع القيام مبهمة الدورة، واأن قواعد 
الإدارية  املنازعة  توجب يف خ�سو�سية  الإداري)  الفقه  اأ�سول  من  )وهي  العدالة 
مو�سوع الق�سية املعرو�سة حتمل جهة الإدارة املدعى عليها وحدها التكاليف املرتتبة 
القرار من  اأن ما �ساب  اإلى  القرار دون املوظفني املذكورين، ومرد ذلك  على هذا 
خمالفة للنظام ل يرجع اإلى اأ�سباب قائمة بذات املدعي، بل يرجع اإلى خطاأ وقعت 
فيه الإدارة دون اأن يكون للمدعي وزميله دخل فيه، ولي�ص من العدل يف �سيء اأن 
يكون ت�سحيح هذا اخلطاأ على ح�ساب املدعي وزميله، بتحملهما تكاليف الدورة، 
واإل انطوى مثل هذا الإجراء على خطاأ مبا يجعله خمالفاً للنظام، فت�سحيح اخلطاأ ل 
يكون عن طريق اإجراء ينطوي هو الآخر على خطاأ مثله؛ اإذ القاعدة اأن اخلطاأ ل يربر 

اخلطاأ.«)))) 
واأما من ناحية مدى اعتبار اأن العيب الذي ي�سيب القرار الإداري يف �سكله من 
عيوب امل�رصوعية اجل�سيمة التي توؤدي اإلى اإعدام القرار الإداري، اأم اأنه من العيوب 
الب�سيطة التي ي�رصي عليها ما ي�رصي على القرارات املعيبة من اأحكام، ومنها حت�سنها 
مب�سي املدد النظامية، فقد رف�ص الديوان اعتبار العيب الذي ي�سيب القرار الإداري 
يف �سكله من عيوب امل�رصوعية اجل�سيمة التي توؤدي اإلى اإعدام القرار الإداري، بل 
الإداري يف  القرار  ي�سيب  الذي  العيب  اأن  الديوان  اعترب  ذلك  من  العك�ص  على 
�سكله ي�رصي عليه ما ي�رصي على القرارات املعيبة من اأحكام، ويف مقدمتها حت�سنها 

)31( حكم ديوان املظامل رقم 30/ت/1 لعام 1404هـ )حكم غري من�ضور(.
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مب�سي املدد النظامية، حيث جاء يف اأحد اأحكام الديوان » حيث اإن غاية ما يهدف 
اإليه املدعون هو احلكم لهم باإلغاء قرار جلنة التثمني املوؤرخ )/))/ 9)))هـ فاإن 
نظام  من  املادة 8/)/ب  النزاع مبوجب  هذا  بنظر  يكون خمت�ساً  املظامل  ديوان 
اإن  وحيث  7)/7/)0))هـ  وتاريخ  م/))  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املظامل 
ذلك القرار �سدر بتاريخ )/))/9)))هـ وعلم به وكيلهم يف ذات التاريخ ووقع 
بالر�سا، ومل يتظلم منه املدعون لدى الديوان اإل بتاريخ ))/)/))))هـ باملخالفة 
للمدد املن�سو�ص عليها يف املادة الثالثة من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان 
املظامل، ما يتعني معه عدم قبول الدعوى �سكًل. ول ينال من ذلك ما ذكره وكيل 
الورثة من اأن قرار اللجنة يعترب من القرارات املعدومة ل�سدوره من �سخ�سني فقط؛ 
فاإن العيب الذي اأ�ساب القرار اإمنا كان يف �سكله، وعيب ال�سكل ل يعدم القرار، 
بل ي�رصي عليه ما ي�رصي على القرارات املعيبة بتح�سنه مب�سي املدد النظامية، علوة 
على اأن املدعني قاموا باإفراغ الأر�ص للجهة املدعى عليها وا�ستملوا املبلغ، مما يدل 

على الر�سا التام من قبلهم))))«.

املبحث الثالث: تغطية العيب الذي يعرتي ركن ال�شكل والإجراء

يثور الت�ساوؤل عن مدى م�رصوعية القرارات الإدارية التي ي�سوبها عيب يف ال�سكل 
ب�سبب  اأو  ا�ستثنائية؛  لظروف  الإجراء  اأو  ال�سكل  اإمتام  ا�ستحالة  ب�سبب  الإجراء  اأو 
فعل �ساحب ال�ساأن، اأو قبوله ور�ساه، اأو ب�سبب قبول جهة الإدارة يف احلالت التي 
يكون فيها ال�سكل والإجراء مقرر مل�سلحة الإدارة)))). وفيما يلي بيان لهذه احلالت:

)32( حكم ديوان الظامل رقم 275/ ت/5 لعام 1427هـ جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 275-270. 

)33( د. على �ضفيق على �ضالح، دعوى اإلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�ضعودية، مرجع �ضابق، �ض 
56، وانظر كذلك د. حممد عبد العال ال�ضنارى، مرجع �ضابق، �ض 156.
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ا�شتحالة اإمتام ال�شكل اأو الإجراء ب�شبب فعل �شاحب ال�شاأن:

يتجه الق�ساء الإداري يف الأنظمة املقارنة اإلى اإعفاء اجلهة الإدارية من اللتزام 
بال�سكليات والإجراءات املقررة نظاماً اإذا كان عدم اإمتامها يرجع اإلى فعل �ساحب 
فمن  احلالت.  بع�ص  يف  التوجه  بنف�ص  ال�سعودي  النظام  وياأخذ  نف�سه،  ال�ساأن 
امل�ستقر عليه اأن �سماع اأقوال املتهم وحتقيق دفاعه مبداأ ثابتاً نظاماً وق�ساًء وفقهاً، واأنه 
يرتتب على عدم حتقيقه يف اجلزاءات التاأديبية جعل القرار التاأديبي م�سوباً بعيب 
يف �سكله، ويرتتب عليه اإمكان اإلغاء القرار، وبالتايل يجب على اجلهة الإدارية اأن 
تكفل هذه ال�سمانة للموظف املتهم، اإل اأن املتهم قد ياأخذ موقفاً �سلبياً عندما تتاح له 
فر�سة الدفاع عن نف�سه، فيمتنع عن اإبداء اأقواله اأمام املحقق. وقد عاجلت اللئحة 
))))))/)/ر)  رقم  ال�سامي  بالأمر  ال�سادرة  والتحقيق  الرقابة  لهيئة  الداخلية 
املادة  اأقواله؛ حيث ن�ست  اإبداء  امتناع املوظف عن  وتاريخ )/7/)9))هـ حالة 
امتنع  »اإذا  اأنه  على  اللئحة  من  بالتحقيق  املتعلق  الثاين  الف�سل  من  الرابعة ع�رصة 
املوظف عن اإبداء اأقواله يثبت ذلك يف املح�رص ويخطر عن طريق مراجعته بالعدول 
عن موقفه، بحيث اإذا اأ�رص على المتناع جاز ال�سري يف اإجراءات الق�سية على �سوء 
الوقائع الثابتة فيها » فجعلت من حق جهة التحقيق ال�سري يف اإجراءات التحقيق، 
ولكن ب�رشط �إخطار �ملوظف عن طريق مر�جعته بخطورة �متناعه عن �إبد�ء �أقو�له. 
تبعة  يتحمل  فاإنه  املحقق  اأمام  اأقواله  اإبداء  ورف�ص  موقفه  على  املوظف  اأ�رص  فاإذا 
تفريطه يف الدفاع عن نف�سه، ول ترثيب على اجلهة اإن هي �سارعت يف معاقبته مبا 
اأمام املوظف �سوى الطعن يف القرار ال�سادر بالعقوبة  اأدلة، ولي�ص  ثبت لديها من 
عليها  املن�سو�ص  الدعوى  لرفع  ال�سابقة  الإجراءات  اتباع  بعد  املظامل  ديوان  اأمام 
يف املادة الثالثة من قواعد املرافعات اأمام ديوان املظامل، اإل اأن املوظف ل ي�ستطيع 
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الحتجاج بوجود عيب يف ركن ال�سكل يف القرار التاأديبي؛ لأنه هو الذي اأ�ساع 
فر�سة اإبداء راأيه، والديوان يف هذه احلالة يقدر قيمة الدليل الذي ا�ستندت اإليه اجلهة 
الإدارية عند اإ�سدار قرارها فاإن وجد اأن الأدلة عند �سماعه لأقوال املتهم ودفاعه قد 
اأن دفاع املتهم مل ينل من  اإذا ات�سح  اأما  باإلغاء القرار،  فاإنه �سوف يحكم  انهارت، 

الأدلة املبني عليها قرار اجلهة الإدارية فاإن الديوان �سيحكم برف�ص الدعوى.)))) 
وذات املبداأ الوارد يف اللئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق مت الأخذ به يف 
الفقرة ))) من البند )رابعاً) من املادة الثانية واخلم�سني بعد املئة من اللئحة التنفيذية 
 ((((( رقم  املالية  وزير  بقرار  ال�سادرة  احلكومية  وامل�سرتيات  املناف�سات  لنظام 
النظر يف  للجنة  يجوز  اأنه ل  الفقرة  تلك  تق�سي  وتاريخ 0)/)/8)))هـ، حيث 
طلبات التعوي�ص، ومنع التعامل مع املقاولني واملتعهدين اإ�سدار قرار قبل ا�ستدعاء 
�ساحب ال�ساأن اأو وكيله ح�سورياً، و�سماع اأقواله وا�ستكمال دفوعاته، ويتم اإبلغ 
ذوي ال�ساأن مبيعاد اجلل�سة مبوجب خطابات ر�سمية على عناوينهم لدى اللجنة، اأو 
عن طريق احلاكم الإداري، اأو باأية و�سيلة منا�سبة، ومن مل يح�رص للمرة الثالثة بعد 
فاإذا اتبعت اللجنة  باإ�سدار القرار ب�ساأنه غيابياً. وبالتايل  تبليغه مرتني فللجنة احلق 
الإجراءات املتعلقة بالتبليغ امل�سار اإليها اأعله، ومل ي�ستجب �ساحب ال�ساأن، فللجنة 
اإ�سدار قرار، ويكون قراراها �سليماً من ناحية ال�سكل، ولي�ص اأمام �ساحب ال�ساأن 
�سوى الطعن يف القرار ال�سادر من اللجنة اأمام ديوان املظامل بعد اتباع الإجراءات 
ال�سابقة لرفع الدعوى واملن�سو�ص عليها يف املادة الثالثة من قواعد املرافعات اأمام 
ديوان املظامل، اإل اأن �ساحب ال�ساأن ل ي�ستطيع الحتجاج بوجود عيب يف ركن 

)34( ملزيد من التف�ضيل حول مو�ضوع �ضمانات املوظف يف مرحلة التحقيق الإداري انظر: د. اأيوب بن من�ضور اجلربوع، 
�ضمانات املوظف يف مرحلة التحقيق الإداري يف النظام ال�ضعودي، بحث من�ضور يف دورية » الإدارة العامة » جملة علمية 

ت�ضدر عن معهد الإدارة العامة، حمرم 1425هـ.
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ال�سكل يف القرار؛ لأنه هو الذي اأ�ساع فر�سة اإبداء راأيه.
ر�شا �شاحب ال�شاأن بالقرار املعيب بعيب ال�شكل اأو الإجراء:

للقرار املعيب يف �سكله،  ال�ساأن  تاأثري قبول �ساحب  الراأي حول مدى  اختلف 
فذهب البع�ص اإلى اأن قبول �ساحب ال�ساأن للقرار املعيب يف �سكله ل يغطي عيب 
قواعد  اأجلها  من  تقررت  التي  احلكمة  مع  يتنافى  ذلك  بغري  القول  لأن  ال�سكل؛ 
تتقرر  مل  القواعد  هذه  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  والإجراء،  ال�سكل 
فقط مل�سلحة �ساحب ال�ساأن حيث يجوز له التنازل عنها، واإمنا تقررت للم�سلحة 
�ساحب  قبول  اأن  يرون  حيث  ذلك،  خلف  الآخر  البع�ص  يرى  بينما  العامة.)))) 
ال�ساأن للقرار املعيب يف �سكله، يغطي عيب ال�سكل. ويف هذه امل�ساألة يجب التفرقة 
بالقرار املعيب يف �سكله، وعدم  ال�ساأن  بني حالتني، احلالة الأولى: قبول �ساحب 
طعنه يف م�رصوعيته اأمام ديوان املظامل خلل املدد، وباتباع الإجراءات املن�سو�ص 
عليها يف املادة الثالثة من قواعد املرافعات، فاإنه يف هذه احلالة يعترب القرار يف حكم 
�ساحب  قبول  فتتمثل يف  الثانية:  احلالة  اأما  املدة.  مب�سي  لتح�سنه  ال�سحيح  القرار 
اأمام  يطعن يف م�رصوعيته  ال�ساأن  اأن �ساحب  اإل  �سكله،  املعيب يف  بالقرار  ال�ساأن 
ديوان املظامل خلل املدد، وباتباع الإجراءات املن�سو�ص عليها يف املادة الثالثة من 
قواعد املرافعات، فاإنه يف هذه احلالة تلّح م�ساألة تاأثري قبول �ساحب ال�ساأن للقرار 
املعيب يف �سكله، ومدى اعتبار هذا القبول يغطي عيب ال�سكل اأم ل. ومن خلل 
القائل  الثاين  بالراأي  اأخذ  اأحكامه  اأحد  يف  الديوان  اأن  تبني  الديوان  اأحكام  تاأمل 
حيث  ال�سكل؛  عيب  يغطي  �سكله،  يف  املعيب  للقرار  ال�ساأن  �ساحب  قبول  اأن 
اإليه املدعون هو احلكم  اإن غاية ما يهدف  اإليه »حيث  الإ�سارة  جاء يف حكم �سبق 

)35( د. فهد الدغيرث، مرجع �ضابق، �ض 209. وانظر كذلك د.فوؤاد حممد مو�ضى عبدالكرمي، مرجع �ضابق، �ض 201.
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فاإن ديوان املظامل يكون  التثمني املوؤرخ )/))/ 9))))هـ،  باإلغاء قرار جلنة  لهم 
خمت�ساً بنظر هذا النزاع مبوجب املادة 8/)/ب من نظام املظامل ال�سادر باملر�سوم 
امللكي رقم م/)) وتاريخ 7)/7/)0))هـ، وحيث اإن ذلك القرار �سدر بتاريخ 
)/))/9)))هـ، وعلم به وكيلهم يف ذات التاريخ ووقع بالر�سا، ومل يتظلم منه 
املدعون لدى الديوان اإل بتاريخ ))/)/))))هـ باملخالفة للمدد املن�سو�ص عليها 
يف املادة الثالثة من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل، ما يتعني معه 
عدم قبول الدعوة �سكًل. ول ينال من ذلك ما ذكره وكيل الورثة من اأن قرار اللجنة 
يعترب من القرارات املعدومة ل�سدوره من �سخ�سني فقط؛ فاإن العيب الذي اأ�ساب 
القرار اإمنا كان يف �سكله، وعيب ال�سكل ل يعدم القرار، بل ي�رصي عليه ما ي�رصي 
اأن املدعني قاموا  النظامية، علوة على  القرارات املعيبة بتح�سنه مب�سي املدد  على 
التام من  باإفراغ الأر�ص للجهة املدعى عليها وا�ستلموا املبلغ، مما يدل على الر�سا 

قبلهم.«))))
ا�شتحالة اإمتام ال�شكل اأو الإجراء لظروف ا�شتثنائية:

تواجه الإدارة يف بع�ص الأوقات ظروفاً ا�ستثنائية، كاحلروب اأو الكوارث الطبيعية 
اأو ال�سطرابات، التي جتربها على اتخاذ بع�ص الإجراءات التي تعد غري م�رصوعة 
يف ظل الظروف العادية؛ وذلك حماية للنظام العام، وح�سن �سري املرافق العامة، 
فت�سفي على اإجراءاتها تلك �سفة امل�رصوعية ال�ستثنائية، ومن ذلك اإ�سدار قرارات 
�أنه ي�شرتط  �إل  بال�شكليات و�لإجر�ء�ت �ملن�شو�ص عليها نظاما.  �إد�رية دون �لتقيد 
لتطبيق نظرية الظروف ال�ستثنائية اأن يكون هناك ظرف ا�ستثنائي يهدد النظام العام 
وح�سن �سري املرافق العامة، �سواء متثل هذا الظرف بقيام حرب اأو ا�سطراب اأو كارثة 

)36( حكم ديوان الظامل رقم 275/ ت/5 لعام 1427هـ جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 
1427هـ �ض 275-270. 



عيب ال�ضكل يف القرار الإداري

  العدد 56 - �ضوال 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة226

طبيعية، واأن تعجز جهة الإدارة عن اأداء وظيفتها با�ستخدام �سلطاتها يف الظروف 
العادية؛ فتلجاأ ل�ستخدام �سلطاتها ال�ستثنائية التي توافرها هذه النظرية، واأن حتدد 

ممار�سة ال�سلطة ال�ستثنائية مبدة الظرف ال�ستثنائي فقط)7)).
ال�رصورة  نظرية  خلل  من  كثرية  تطبيقات  ال�ستثنائية  الظروف  فكرة  وجتد 

واأحكامها املعروفة يف ال�رصيعة الإ�سلمية، ومن ذلك قوله تعالى: چ ڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  

ال�رصورة  ملبداأ  التطبيقات  من  بالكثري  تزخر  الفقه  وكتب  ہچ)8))«،  ۀ   ۀ    ڻ  

امل�سار اإليه يف الآية الكرمية)9)). ومن اأهم القواعد الفقهية التي تعترب اأ�سا�ساً لنظرية 
الظروف ال�ستثنائية قاعدة »ال�رصورات تبيح املحظورات«، وقاعدة »ال�رصورة تقدر 

بقدرها)0))«.
قبول جهة الإدارة يف احلالت التي يكون فيها ال�شكل والإجراء مقررًا مل�شلحة الإدارة:

وقد قرر ديوان املظامل اأن ال�سكليات املقرة مل�سلحة الإدارة ل توؤدي اإيل بطلن 
اأن  الق�ساء  الق�ساء الإداري، درج على  اإن  اأحكامه«...  اأحد  القرار، فقد جاء يف 
القرار  بطلن  خمالفتها  على  يرتتب  األ  املمكن  من  ثانوية  �سكلية  اإجراءات  هناك 
الإداري، وهما نوعان: اأولهما: الإجراءات املقررة مل�سلحة جهة الإدارة وحدها))))«. 

اإبراهيم عبدالعزيز  )37( ملزيد من التف�ضيل حول نظرية الظروف ال�ضتثنائية ورقابة الق�ضاء الإداري عليها انظر: د. 
�ضيحا، الق�ضاء الإداري مبداأ امل�ضروعية وتنظيم الق�ضاء الإداري، الأ�ضكندرية: دار املعارف، 2003م، �ض 158-184. وانظر 
يف ذات املو�ضوع: د. عبالغني ب�ضيوين عبداهلل، الق�ضاء الإداري مبداأ امل�ضروعية وتنظيم الق�ضاء الإداري ق�ضاء الإلغاء، 

الدار اجلامعية، 1993م، �ض 51-44.

)38( القراآن الكرمي، �ضورة البقرة، الآية 173.

)39( د. فهد الدغيرث، مرجع �ضابق، �ض 209-208.

)40( ال�ضيخ اأحمد بن حممد الزرقاء، �ضرح القواعد الفقهية، دم�ضق: دار القلم، الطبعة الثانية 1989م، �ض 185. 

ال�ضادرة عن ديوان املظامل  الإدارية  )41( حكم ديوان املظامل رقم )433/ت/6 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام واملبادئ 
عام 1427هـ �ض �ض 693-708. انظر بنف�ض املعنى حكم ديوان املظامل رقم 223/ت/5 لعام 1427هـ(. جمموعة الأحكام 

واملبادئ الإدارية ال�ضادرة عن ديوان املظامل عام 1427هـ �ض 1134ـ1148.
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ومن تطبيقات ديوان املظامل بهذا ال�ساأن - التي �سبق الإ�سارة اإليها - اأنه قرر �سحة 
قرار ابتعاث موظفني للتدرب يف اخلارج، دون اأخذ موافقة جلنة التدريب، واعترب 
اأن ما �ساب القرار من خمالفة للنظام يرجع لأ�سباب ل يد للموظفني بها، بل يرجع 
خلطاأ الإدارة، واأنه لي�ص من العدل ت�سحيح اخلطاأ على ح�ساب املوظفني وحتميلهما 
تكاليف التدريب واإل انطوى مثل هذا الإجراء على خطاأ مبا يجعله خمالفاً للنظام، 
اإذ  مثله؛  خطاأ  على  الآخر  هو  ينطوي  اإجراء  طريق  عن  يكون  ل  اخلطاأ  فت�سحيح 

القاعدة اأن اخلطاأ ل يربر اخلطاأ)))). 

املبحث الرابع: اأثر احلكم ببطالن القرار الإداري لعيب يف ركن ال�شكل والإجراء

والأ�سكال غري  الأ�سكال اجلوهرية  بني  يفرق  املظامل  ديوان  اأن  القول  �سبق  لقد 
ال�سكل،  يف  لعيب  الإداري  القرار  بطلن  الأولى  خمالفة  على  ويرتب  اجلوهرية، 
ويثور يف هذا املجال الت�ساوؤل حول مدى جواز اأن تقوم اجلهة الإدارية - بعد �سدور 
حكم من الديوان يق�سي ببطلن القرار الإداري لعيب يف ال�سكل والإجراء – اإ�سدار 

قرار اإداري جديد بعد ا�ستيفاء ال�سكليات والإجراءات املن�سو�ص عليها نظاماً. 
الأ�سكال  مراعاة  لعدم  الإداري  القرار  اإلغاء  اأن  مبداأ  املظامل  ديوان  اأكد  ولقد 
يراعى  اإ�سدار جديد  الإدارة من معاودة  النظام ل مينع جهة  قررها  التي  اجلوهرية 
التاأديبية،  القرارات  على  املبداأ  هذا  الديوان  طبق  لقد  نظاما.  املقررة  الأ�سكال  فيه 
حيث اعترب اأن اإلغاء القرار التاأديبي خللل يف التحقيق ل مينع جهة الإدارة من معاودة 
التحقيق مع املوظف، ومراعاة الأخطاء التي وقعت فيها يف التحقيق الأول، ومن ثم 
ا ات�سح لها من التحقيق اجلديد، حيث ورد يف اأحد اأحكام  اإيقاع عقوبة تاأديبية بناء عمَّ

)42( حكم ديوان املظامل رقم 30/ت/1 لعام 1404هـ )حكم غري من�ضور(.



عيب ال�ضكل يف القرار الإداري

  العدد 56 - �ضوال 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة228

الديوان »وترى هذه الهيئة وهي تزن م�رصوعية مثل القرار املطعون عليه مبيزان احلق 
والعدل؛ ا�ستهدافاً ملراقبة �سلمة تطبيق النظام، ورد ت�رصف الإدارة املخالف له اإلى 
الروابط  من  رابطة  النظام يف  تطبيق  �سيادة  عن  نزوًل  النظامية،  امل�رصوعية  حظرية 
العامة، كما هي احلال يف رابطة التوظف بني املوظف واجلهة الإدارية التي يعمل بها، 
ويف ذات الوقت مراعاة عدم اإفلت املوظف من امل�ساءلة واملوؤاخذة التاأديبية ملجرد 
وقوع الإدارة عند حماكمته وتاأديبه اإدارياً يف عيب �سكلي اأثر على �سلمة ت�رصفها 
من هذه الناحية. ترى الهيئة وهي تزن الأمر مبيزان تلك العتبارات اأنه ملا كان ق�ساء 
هذه الهيئة باإلغاء قرار اجلامعة ال�سادر بتاأديب املدعي مرده يف ال�سورة املتقدمة اإلى 
عيب يف الإجراءات التي كان يتعني التزامها قبل اإ�سدار القرار املطعون عليه، فاإن 
هذا الإلغاء ل يخل بحق الإدارة و�سلطتها يف معاودة النظر يف �ساأن املدعي، واتخاذ 
ما تراه يف خ�سو�ص م�ساءلته من حيث امل�ساءلة واحل�ساب بالن�سبة ملا ن�سب اإليه من 
اإ�سدار  اإلى  عليها  املدعى  باجلامعة  الذي حدا  ال�سبب  كانت هي  اإدارية  خمالفات 
اأقواله،  و�سماع  معه  التحقيق  بعد  وذلك  املدعي،  حق  يف  عليه  املطعون  قرارها 
وحتقيق دفاعه طبقاً ملا يق�سي به النظام وجمازاته بعد ذلك يف �سوء ما قد ي�سفر عنه 
التي  امل�سلكية  املخالفات  الإداري يف جانبه، وعن  الذنب  ثبوت  التحقيق من  هذا 
ن�سبت اإليه يف حميط عمله - اإن كان لذلك حمل - وترتيب ما يقرره النظام بعد 
ذلك بالن�سبة للمدعي يف هذا اخل�سو�ص«))))، ويف حكم اآخر جاء فيه »وحيث اإن 
نتيجة التحقيق باحل�سم على املدعي قد بنيت على حتقيق قا�رص مل ي�ستوف جميع 
الإجراءات والتحقيقات املطلوبة التي يجب اتخاذها من اأخذ اأقوال زملء املدعي 
و�سماع �سهاداتهم فيما ن�سب اإليه من تق�سري وخمالفات، واإثبات ذلك على املدعي 

)43( حكم ديوان الظامل رقم 60/ت/1 لعام 1405هـ )حكم غري من�ضور(.
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اإثباتاً �سحيحاً، فاإنه - واحلالة ما ذكر- ل يجوز اأن يعاقب بعقوبة تاأديبية قبل التاأكد 
مما ن�سب اإليه واإثباته عليه، مما يتعني معه على الدائرة اإلغاء قرار اإدارة القا�سي باحل�سم 
اآثار«)))) ويف  من  عليه  ترتب  وما  اأيام  اأربعة  راتب  مقداره �سايف  ما  املدعي  على 
اإلى عيب يف  املتقدمة مرده  فيه »ملا كان الإلغاء يف هذه ال�سورة  حكم ثالث جاء 
الإجراءات التي كان يتعني التزامها قبل اإ�سدار القرار املطعون عليه، فاإن هذا الإلغاء 
ل يخل بحق الإدارة و�سلطتها يف معاودة النظر يف �ساأن م�ساءلتها من حيث املوؤاخذة 
التحقيق  بعد  ولكن  الكرمي،  ال�سامي  للأمر  اإنفاذاً  ذلك  عليها  يتعني  بل  واحل�ساب، 
معهما و�سماع اأقوالهما، وحتقيق دفاعهما طبقاً ملا يق�سي به النظام، وجمازاتهما بعد 
ذلك يف �سوء ما قد ي�سفر عنه هذا التحقيق من ثبوت الذنب الإداري يف جانب كل 

منهما عن املخالفات امل�سلكية املن�سوبة اإليهما اإن كان لذلك حمل))))«. 

املبحث اخلام�ض: التعوي�ض عن القرار املعيب بعيب ال�شكل والإجراء

يثور الت�ساوؤل حول مدى م�سئولية جهة الإدارة بتحمل التعوي�ص عن القرارات 
الإدارية املعيبة يف ركن ال�سكل والإجراء، والتوجه لدى جمل�ص الدولة الفرن�سي 
التفرقة بني العيوب املو�سوعية املتعلقة ب�سبب وحمل وغاية القرار، وبني العيوب 
املو�سوعية  العيوب  اأن  فيعترب  واخت�سا�سه،  القرار  �سكل  ت�سيب  التي  ال�سكلية 
املتعلقة ب�سبب وحمل وغاية القرار �سبباً للحكم بالتعوي�ص، بينما يرى اأن العيوب 
بالتعوي�ص،  احلكم  اإلى  دوماً  توؤدي  ل  واخت�سا�سه  القرار  ب�سكل  املتعلقة  الأخرى 
حيث يعترب فقط العيوب ال�سكلية اجلوهرية ولي�ص الثانوية هي التي ميكن اأن تكون 

)44( حكم ديوان املظامل رقم 17/د/ف/4 لعام 1414هـ )حكم غري من�ضور(.

)45( حكم هيئة التدقيق رقم 54/ت/1 لعام 1405هـ )حكم غري من�ضور(. 
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للتعوي�ص)))). وياأخذ الق�ساء الإداري امل�رصي بنف�ص توجه جمل�ص الدولة  اأ�سا�ساً 
الفرن�سي، حيث جاء يف اأحد اأحكام املحكمة الإدارية العليا امل�رصية »ومن حيث 
اأن م�سوؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية  اإنه من امل�ستقر يف ق�ساء هذه املحكمة 
ال�سادرة عنها، مناطها وجود خطاأ من جانبها، اأن يكون القرار غري م�رصوع لعيب 
من عيوب عدم امل�رصوعية املن�سو�ص عليها يف قانون جمل�ص الدولة، واأن يحيق 
ب�ساحب ال�ساأن �رصر، واأن تقوم علقة ال�سببية بني اخلطاأ وال�رصر، واإذا كان القرار 
�سليماً يف م�سمونه حمموًل على اأ�سبابه املربرة له، رغم خمالفة قواعد الخت�سا�ص 
اأو ال�سكل، فاإنه ل يكون ثمة موجب الق�ساء بالتعوي�ص، اإذ اإن القرار كان �سي�سدر 
قد  الإجرائية  اأو  ال�سكلية  القاعدة  اأن  لو  امل�سمون،  بذات  حال  اأية  على  �سحيحاً 

روعيت، ويف هذه احلالة فاإنه ما كان يق�سي باإلغائه ف�سًل عن التعوي�ص...)7))« 
اأن الديون اقر كمبداأ عام م�سئولية  اأحكام ديوان املظامل تبني  تاأمل  ومن خلل 
الإدارة عن قراراتها املعيبة، وما يرتتب عليها من اأ�رصار، حيث جاء يف اأحد اأحكامه 
»ومن حيث �أن �مل�شتقر عليه �أن مناط م�شئولية �لإد�رة عن �لقر�ر�ت �لإد�رية �لتي 
ت�سدرها هو وجود خطاأ يف جانبها، باأن يكون القرار الإداري غري م�رصوع، مل�سوبته 
لأي عيب يناله من العيوب التي ت�سوب القرار الإداري وجتعله خمالفا للنظام، واأن 
يلحق �ساحب ال�ساأن �رصر، واأن تقوم علقة ال�سببية املبا�رصة بني اخلطاأ وال�رصر)8))«. 
اإل اأن الديوان فيما يتعلق بالقرارات الإدارية املعيبة يف ركن ال�سكل والإجراء اأخذ 
بذات التوجه الذي ياأخذ به الق�ساء الإداري الفرن�سي وامل�رصي، وذلك من حيث 

)درا�ضة  الأحكام  يف  الطعن  وطرق  التعوي�ض  ق�ضاء  الثاين،  الكتاب  الإداري  الق�ضاء  الطماوي،  حممد  �ضليمان  د.   )46(
مقارنة(، القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م، �ض 422-421.

)47( حكم م�ضار اإليه يف د. علي �ضفيق ال�ضالح، الرقابة الق�ضائية على اأعمال الإدارة يف اململكة العربية ال�ضعودية: )درا�ضة 
حتليلية مقارنة(، مرجع �ضابق، �ض 189-188.

)48( حكم ديوان املظامل رقم 71/ت/3 لعام 1409هـ )حكم غري من�ضور(.
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الثانونية،  والإجراءات  والأ�سكال  اجلوهرية،  والإجراءات  الأ�سكال  بني  التفرقة 
فاعترب اأن العيوب اجلوهرية ولي�ست الثانوية التي ت�سيب القرار الإداري يف ركن 
اأحد  يف  جاء  حيث  للتعوي�ص،  اأ�سا�ساً  تكون  اأن  ميكن  التي  هي  والإجراء  ال�سكل 
الأحكام احلديثة للديوان »واأما بخ�سو�ص مو�سوع الدعوى فاإنه ملا كان من امل�ستقر 
عليه فقهاً وق�ساًء على اأن عيب ال�سكل اإذا كان ثانوياً ميكن للجهة الإدارية اأن تعيد 
والذي  بالتعوي�ص.«)9))  يحكم  فل  نظاماً  املطلوب  لل�سكل  وفقاً  القرار  ت�سحيح 
القرار  اإ�سدار  عند  خمالفته  متت  الذي  ال�سكل  كان  متى  اأنه  احلكم  هذا  من  يفهم 
فاإنه ميكن التعوي�ص عن الأ�رصار التي رتبها  ثانوياً،  ولي�ص  الإداري �سكًل جوهرياً 

متى توافرت اأركان امل�سوؤولية التق�سريية الأخرى.

)49( حكم ديوان الظامل رقم 132/د/اإ/8 لعام 1431هـ، املوؤيد من الدائرة الثالثة يف حمكمة ال�ضتئناف الإدارية بالريا�ض 
باحلكم رقم )394/اإ �ض/ 3( لعام 1432هـ. )حكم غري من�ضور(.
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اخلامتة

نتائج وتو�سيات البحث: 
من خلل هذا العر�ص والتحليل ميكن التاأكيد على النتائج الآتية:

اأو  بال�سكل: املظهر  اأركان القرار الإداري، ويق�سد  اأحد  )- يعترب ركن ال�سكل 
ال�سكل اخلارجي للقرار، ككتابة القرار، اأو توقيعه وذكر تاريخه، اأو ذكر الت�سبيب 
به:  فيق�سد  الإجراء  واأما  ذلك،  ذكر  على �رصورة  اللوائح  اأو  النظام  ن�ص  اإن  فيه، 
اأي الإجراءات واخلطوات التي ت�سبق  اإعداد القرار الإداري،  املراحل التي مير بها 
�سدوره، ك�رصورة اأخذ راأي جهة معينة، اأو اقرتاح جهة معينة، اأو اإجراء حتقيق قبل 
التفرقة  اإلى عدم  ال�سعودي وكذلك ديوان املظامل  املنظم  القرار. ويذهب  اإ�سدار 
�سمن  يندرج  الإجراء  واأن  واحداً،  ركناً  يعتربهما  اإذ  والإجراء،  ال�سكل  ركن  بني 

ركن ال�سكل.
)- تعترب اململكة من بني الدول التي لي�ص لديها نظام موحد و�سامل للإجراءات 
اأن �سدر يف  �سبق  الأمريكية، حيث  املتحدة  الوليات  الإدارية، كما هو احلال يف 
عام ))9)م قانون موحد للإجراءات الإدارية بعنوان “قانون الإجراءات الإدارية 
 ،(The Fedral Administrative Prosectural Act( الفدرايل” 
وهذا القانون يو�سح جميع الإجراءات الواجبة التباع من قبل الأجهزة الإدارية 
الفدرالية عند اإ�سدارها القرارات الإدارية، �سواء كانت تلك القرارات ذات طبيعة 
جزائية، اأو اإدارية فردية، اأو ذات طبيعة لئحية، ولأهمية هذا القانون قامت كل ولية 
من الوليات الأمريكية باإ�سدار قانون مماثل يطبق على الأجهزة الإدارية يف الولية.
على  البطلن  يرتب  ن�ص  اإذا وجد  اأنه  على  الإداري  والق�ساء  الفقه  ا�ستقر   -(
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اإغفال اأو خمالفة �سكل اأو اإجراء حمدد يف القرار الإداري؛ فيتعني النزول عن حكم 
هذا الن�ص واحلكم ببطلن القرار، اأما اإذا مل يوجد ن�ص يقرر البطلن يف حالة اإغفال 
التفرقة  الإداري على  الفقه والق�ساء  ا�ستقر  فقد  اإجراء معني؛  اأو  اأو خمالفة �سكل 
واعتربا  الثانوية،  والإجراءات  وال�سكليات  اجلوهرية  والإجراءات  ال�سكليات  بني 
اأن القرار الإداري يبطل يف حالة اإغفال ال�سكليات والإجراءات اجلوهرية، وللتفرقة 
وياأخذ  الثانوية،  والإجراءات  وال�سكليات  اجلوهرية  والإجراءات  ال�سكليات  بني 
الديوان مبعيار مو�سوعي يقوم على النظر اإلى مدى تاأثري ال�سكل اأو الإجراء على 
م�سمون اأو فحوى القرار، فاإذا كان من املمكن اأن ي�سدر القرار على نحو مغاير لو 
روعيت ال�سكليات اأو الإجراءات التي مت اإغفالها اأو متت خمالفتها، فاإن ال�سكل اأو 
الإجراء يف مثل هذه احلالة يعترب جوهرياً، اأما اإذا كان م�سمون القرار لن يتغري لو 
روعيت ال�سكليات اأو الإجراءات التي مت اإغفالها اأو متت خمالفتها، فاإن ال�سكل اأو 

الإجراء يف مثل هذه احلالة يعترب ثانوياً وغري جوهريا ً.
بال�سكليات  اللتزام  من  الإدارية  اجلهة  اإعفاء  مببداأ  ال�سعودي  النظام  ياأخذ   -(
والإجراءات املقررة نظاماً اإذا كان عدم اإمتامها يرجع اإلى فعل �ساحب ال�ساأن نف�سه، 
كما اأنه اعترب اأن قبول �ساحب ال�ساأن للقرار املعيب يف �سكله، يغطي عيب ال�سكل، 
ظروفاً  الإدارة  واجهت  اإذا  اأنه  وق�ساًء  فقهاً  عليه  امل�ستقر  من  فاإنه  اأخرى  جهة  من 
ا�ستثنائية كاحلروب، اأو الكوارث الطبيعية، اأو ال�سطرابات فاإنها تتحلل من اتخاذ 
وذلك  العادية؛  الظروف  ظل  يف  م�رصوعة  غري  تعد  التي  والإجراءات  ال�سكليات 
حماية للنظام العام وح�سن �سري املرافق العامة، وتعترب قراراتها يف مثل هذه احلالت 
�سحيحة، ف�سًل عن ذلك فاإن الديوان يعترب اإغفال ال�سكليات املقرة مل�سلحة الإدارة 

ل يوؤدي اإيل بطلن القرار.
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الأ�سكال  مراعاة  لعدم  الإداري  القرار  اإلغاء  اأن  مبداأ  املظامل  ديوان  اأكد   -(
اجلوهرية التي قررها النظام ل مينع جهة الإدارة من معاودة اإ�سدار جديد يراعى فيه 

الأ�سكال املقررة نظاماً. 
فيما  وامل�رصي  الفرن�سي  الإداري  الق�ساء  توجه  مياثل  املظامل  ديوان  توجه   -(
اأن  الديوان  يعترب  حيث  �سكله،  يف  املعيب  الإداري  القرار  عن  بالتعوي�ص  يتعلق 
العيوب املتعلقة ب�سكل القرار متى كانت جوهرية ولي�ست ثانوية هي التي ميكن اأن 

تكون اأ�سا�ساً للتعوي�ص.
وبناء عنه فاإنه انطلقاً من اأهمية ركن ال�سكل والإجراء يف القرار الإداري فاإنه من 
ال�رصوري اأن تاأخذ اململكة بالتوجه الذي اأخذ به القانون الأمريكي من حيث اإ�سدار 
نظام موحد للإجراءات الإدارية مماثل لقانون الإجراءات الإدارية الفدرايل، حيث 
اإ�سدارها  الإدارية عند  قبل الأجهزة  الواجبة التباع من  الإجراءات  ي�سمل جميع 
القرارات الإدارية، �سواء كانت تلك القرارات ذات طبيعة جزائية، اأو اإدارية فردية، 
اأو ذات طبيعة ت�رصيعية )اللوائح)، ويكون تطبيق ذلك النظام على جميع اجلهات 

احلكومية دون ا�ستثناء.
واهلل اأعلم.


