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 شكر وتقدير

 
إلى مف أسعى لرضاه، إلى مغدؽ النعـ كدافع النقـ، إلينا ذكرؾ قكت القمكب كقرة العيػكف   

كسركر النفكس كركح الحيػػاة كحيػػاة الركح، إلينا ما طابت الدنيا إال بذكرؾ كمعرفتؾ كال اآلخرة إال 
 بقربؾ كرؤيتؾ، فمؾ الحمد كالشكر ربي أف كفقتني إلتماـ ىذا البحث...

كالتقدير إلى أستاذم كمشرفػي كمعممي الذم تفضؿ عمػي كقػاـ  الص الشكركأتقدـ بخػػ  
أستػاذ القانكف العاـ في كميو الشريعة  بشنـاق صبحي باسمباإلشػػراؼ عمػى ىػذه الرسػػالة الدكتػكر/ 

كالقانكف في الجامعة اإلسبلمية، عمى ما بذلو مف جيد كتكجيو لي حتى أتممت ىذه الرسالة، فمو 
 ...مني خالص احترامي كتقديرم كشكرم حفظة اهلل كرعاه

 كالشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف: 

 .حفظو اهلل كبأبك كم محمد حسيف الدكتكر الفاضؿ/ عفيؼ

 .حفظو اهلل غانـإسماعيؿ الفاضؿ/ ىاني عبد الرحمف كالدكتكر 

 ما مني كؿ الشكر كالعرفاف. يلجيكدىما الرائعة في إثراء الرسالة بمبلحظاتيما القيمة، فم

عضاء الييئة التدريسية في كمية الشريعة كال أنسى أف أقدـ عظيـ شكرم كامتناني أل  
المعالي كأخص منيـ األساتذة الذيف قامكا بتدريسي في مرحمتي كالقانكف جميعان أصحاب 

 ...س كالماجستيرك البكالكري

أقدـ شكرم ، لرسالةفي ظيكر ىذه ا ان بعممو، ككاف سبب عمىإلى كؿ مف تفضؿ ككذلؾ   
 .كعرفاني سائبلن اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ في ميزاف حسناتيـ

 

  البــــاحـــث
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 البحث ممخص
عمى تطبيؽ مبدأ ك  سيادة القانكف قياـ ة دليؿ عمىاإلدارية لممرافؽ العام المسؤكليةتعد 

لذلؾ كاف مف ، انكنية بالصكرة الصحيحة السميمةالمشركعية كتطبيؽ مف تطبيقات فكرة الدكلة الق
 الميـ البحث في المسؤكلية اإلدارية في فمسطيف حيث لـ يتـ تناكليا بالبحث الكافي مف قبؿ في

 فمسطيف.

كلقد اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف، كقد قاـ 
الباحث بتقسيـ البحث إلى ثبلثة فصكؿ كتـ البحث في الفصؿ األكؿ عف ماىية المرفؽ العاـ 

مف حيث التعريؼ  المرفؽ العاـ كالمسؤكلية اإلدارية مف خبلؿ تقسيمو إلى مبحثيف: المبحث األكؿ
كأنكاعو كالمبادئ التي تحكمو كالمبحث الثاني المسؤكلية اإلدارية، مف حيث التعريؼ كالتطكر 

 كالخصائص. 

ثـ تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني األساس القانكني لممسؤكلية اإلدارية، كتحدث في 
الثاني عف كتـ الحديث في المبحث  المبحث األكؿ منو عف المسؤكلية عمى أساس الخطأ،

المسؤكلية بدكف خطأ كتـ الحديث في المبحثيف السابقيف عف المسؤكلية بخطأ كبدكف خطأ في 
 النظاـ الفرنسي كالمصرم كالفمسطيني.

كأخيرا تناكؿ الباحث في الفصؿ الثالث األثر القانكني المترتب عف المسؤكلية اإلدارية، 
جر  ف الضررالتعكيض عحيث تناكؿ في المبحث األكؿ  ، كتـ الحديث في المبحث الثاني اءاتوكا 

 الجية المختصة بالتعكيض. 

كفي نياية البحث خمص الباحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، كمف أىـ النتائج 
لممسؤكلية اإلدارية في فمسطيف رفضت محكمة العدؿ عبر التطكر التاريخي التي تكصؿ إلييا: )

اعترؼ  -كيتـ نظرىا أماـ المحاكـ العاديةة إلغاء فقط، العميا طمبات التعكيض، باعتبارىا محكم
القضاء الفمسطيني بكجكد المسؤكلية اإلدارية قديمان كحديثان؛ كلكنو أسند أحكاميا إلى نظرية التابع 
كالمتبكع المعركفة في القانكف المدني، كلـ يتـ نظرىا كبحثيا مف خبلؿ قكاعد القانكف كالقضاء 

يني لـ ينظـ أحكاـ المسؤكلية اإلدارية مف خبلؿ قانكف خاص كمستقؿ(، المشرع الفمسط -اإلدارم
ضركرة إصدار قانكف يتعمؽ بتشكيؿ المحاكـ كمف أىـ التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث: )

صدار قانكف إجراءات  -"اإلدارية "القضاء اإلدارم أماـ  تقاضي في الدعاكم اإلداريةضركرة سف كا 
 ( .لمسؤكلية اإلداريةا خاص كمستقؿ ينظـ أحكاـ سف قانكف ضركرة -المحاكـ اإلدارية
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Abstract 
The administrative responsibility of public utilities is deemed to be an 

evidence of the establishment of the rule of law, and proves the legality 

principle's application, in addition to be an application of the various applications 

of the legal state in its correct and sound approach. Therefore, it was critical to 

research into the administrative responsibility in Palestine, because it was not 

appropriately researched enough previously in Palestine.  

The researcher followed the descriptive analytical method and the 

comparative approach. He divided the research into three chapters; in the first 

chapter, he explained the essence of the public utility and the administrative 

responsibility by dividing it into two sections; in the first section examined the 

public utility in terms of its definition, its types, and the principles that governs it. 

In the second section, the researcher explained of the administrative 

responsibility in terms of its definition, development, and characteristics.     

In the second chapter, the researcher expounded the legal basis of the 

administrative responsibility, where in its first section, he explained the 

responsibility based on fault, while in the second section, the researcher 

explained the responsibility without fault. In both sections, the responsibility 

with fault and the responsibility without fault were compared within the French, 

Egyptian, and Palestinian legal systems.      

Finally, the researcher dedicated the third chapter to explain the legal 

impact of the administrative responsibility, where in its first section, he wrote 

about the compensation due to damages and its procedures, while in the second 

section, he talked about the competent party to pay the compensation.     

At the end of the research, the researcher concluded many findings and 

recommendations. The most important findings are; (through the historical 

development of the administrative responsibility in Palestine, the Supreme Court 

of Justice rejected the compensation motions reasoning that it is only a 

cancelation court, while the compensation cases are addressed by the regular 

courts. The Palestinian Judiciary admitted the existence of the administrative 

responsibility in the past and in recent years, but it based its rules on the follower 

and the followed theory, a well-known theory in the civil law, but it was  not 

viewed and researched through the rules of the administrative court and 

administrative law. The Palestinian lawmaker did not regulate the administrative 

responsibility in an independent and separate act.. The researcher’s main 

recommendations are; (the need to enact a law regarding the establishment of 

administrative courts "Administrative Judiciary." It is essential to make and enact 

a law to regulate the procedures in the administrative cases before the 

administrative courts. It is important to draft and enact a special and independent 

act to regulate the terms and rules of the administrative responsibility.         
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 ةدمـقـمـال

 المقدمة
كمحصمة التطكر المستمر في المرافؽ متجددة كمنازعاتيا مستمرة متنكعة، الحياة متطكرة       
زيادة طبيعية في عدد األعماؿ الضارة رافقتيا في ذات الكقت  ىيمخاطر مف الزمة  كما العامة

التعكيض عما يتخمؼ المرفكعة أماـ القضاء لممطالبة ب المسؤكليةزيادة ممحكظة في عدد دعاكم 
اإلدارة  االذم كانت تتمتع بي الحصانة: زكاؿ ، كقد ساىـ في ذلؾ عده أمكر منياعنيا مف أضرار

، فة لزيادة الكعي العاـ لدل الناسباإلضا ئيـ ألعماليـ في القركف الماضية،كالمرافؽ العامة في أدا
 .كما سيأتي، اإلدارية المسؤكليةأحكاـ كقكاعد تطكر ذلؾ مف نتيجة  ككاف

مف أكبر  ىي، بؿ سيادة القانكف قياـ عمى ة دليبلن اإلدارية لممرافؽ العام المسؤكليةكتعد     
انكنية بالصكرة الصحيحة األدلة عمى تطبيؽ مبدأ المشركعية كتطبيؽ مف تطبيقات فكرة الدكلة الق

 ىاـ كدليؿ ضمانة ىك كصحيح سميـ بشكؿ كتطبيقيا المسؤكلية ىذه يعتبر القانكني فالفقو ،السميمة
 .المشركعية كمبدأ الدكلة القانكنية فكرة لكجكد

ىذا البحث في دراسة أحكاـ مسؤكلية الدكلة عف األخطاء الناجمة عف يتحدد نطاؽ ك   
مباشرتيا لنشاطاتيا المختمفة كالمتسببة بأضرار لمغير، ككذلؾ مسؤكلية الدكلة عف األضرار التي 

نشاطاتيا المختمفة عبر مرافقيا العامة كالتي  تصيب الغير بدكف خطأ منيا، كحيث أف الدكلة تباشر
يقكـ عمييا مكظفكف عمكميكف يباشركف نشاطاتيـ لصالح الدكلة باستخداميـ لؤلمكاؿ العامة 

  .عقكد إدارية... إلخأعماؿ إداراية ك كلمسمطة العامة كامتيازاتيا ككسائميا مف قرارات ك 

أحكاـ المسؤكلية في القانكف المدني الذم ىذه المسؤكلية اإلدارية تختمؼ عف كحيث أف    
ينظـ العبلقات بيف األفراد، لذلؾ تطمب األمر كجكد أحكاـ خاصة ليذه المسؤكلية اإلدارية يسير 
عمييا قضاة متخصصكف كمحاكـ متخصصة، كىي ما عرفت بالمحاكـ اإلدارية كما سيأتي إف شاء 

 .اهلل

الناتجة عف العقدية  المسؤكلية، فيناؾ تنقسـ إلى قسميف لمسمطة اإلدارية المسؤكليةك    
 المسؤكلية، كىناؾ سة النظرية العامة لمعقد اإلدارم، كتدرس بمناسبة درااإلخبلؿ بالتزاـ عقدم

أك في  ترتكبو السمطة اإلدارية قد الذم الخطأ المسبب لمضرر، كالتي تجد مصدرىا في التقصيرية
 .، كىك محؿ دراستنا إف شاء اهللاريةالضرر الذم تسببو السمطة اإلد

في  لممرافؽ العامةاإلدارية  المسؤكلية كحيث أف دراستنا في ىذا البحث تنصرؼ لدراسة       
لممرفؽ العاـ مف حيث  البحث بالكصؼ كالتحميؿ كالمقارنة كسكؼ يتـ تناكؿ، فمسطيف خاصة

مفيكمة، كالمكظؼ العاـ مف حيث تعريفو كما العبلقة التي تربطو باإلدارة كالمبادئ التي تحكـ 
إلخ كمرفؽ الصحة كالتعميـ كاألمف...المسؤكلية اإلدارية لممرافؽ العامة المرفؽ العاـ، كمف ثـ دراسة 



 

2 

 ةدمـقـمـال
 المسؤكلية، كذلؾ بكصؼ أعبله إليواإلدارم المشار كغيرىا عف األخطاء التي يرتكبيا الطاقـ 

"  المسؤكليةاإلدارية لممرافؽ العامة في فمسطيف مف خبلؿ استعراض تعريفيا ك تدرج تطكر نظاـ 
ارية عف أخطاء مكظفييا إجماالن اإلد مسؤكليةكاألساس القانكني لم، كخصائصيا التطكر التاريخي" 

بدكف خطأ كذلؾ بصكرة تكميمية بجانب  ةالمسؤكليكما تقكـ  ،الخطأ سأساعمى  أساسيفكذلؾ عمى 
األثر القانكني المترتب عف المسؤكلية اإلدارية لممرفؽ  دراسة، كمف ثـ القائمة عمى الخطأ المسؤكلية

جراءاتو يالتعك مف حيث  العاـ كذلؾ بالتركيز عمى ، الجية المختصة بالتعكيضك ض عف الضرر كا 
، كفي نياية ألخرل العربية منيا كغير العربيةبالتشريعات اما ذكره القانكف الفمسطيني كمقارنتو 

 أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كمف ثـ تكصيات الباحث.  سكؼ يتـ ذكرالبحث 

 أىمية البحث
 ؤلسباب اآلتية:لتكمن أىمية البحث 

يمر يكـ إال كنسمع ال ، حيث يكاد فييا ظاىرة تكاد أف تصبحاألخطاء في المرافؽ العامة  أف -1
 .أك ذاؾفؽ المر  ىذابضرر معيف ىنا أك ىناؾ في  شخصإصابة  كأعف حدكث خطأ 

ألسباب  ما تثار أماـ المحاكـ في فمسطيف، كذلؾ إما قميؿاإلدارية لممرافؽ العامة  المسؤكليةإف   -2
ما لجيؿ الناس  تاريخية تتعمؽ بعدـ استقبلؿ الكطف ككقكعو تحت االحتبلؿ لزمف طكيؿ، كا 

بحقيـ في المطالبة بالتعكيض كالرجكع عمى الجية أك المرفؽ الذم تسبب في الضرر ليـ، 
ما لكجكد قصكر في قكاعد   لممرافؽ العامة. المسؤكليةكا 

ما يستند عميو  بشأنيا التي تثار أماـ المحاكـ بشأف المسؤكلية اإلدارية ال يكجد الدعاكلإف   -3
، ككذلؾ القاضي بشكؿ متكامؿ المدعي مف نصكص قانكنية كاضحة كمحددة تعالج المكضكع

قانكف  ، إنما يتـ الرجكع إلىكاضحة ما يستند عميو مف نصكص قانكنية جد أيضان ال ي
لىالبريطاني عمى فمسطيف ك  المخالفات المدنية الصادر زمف االنتداب القكاعد كالمبادئ العامة  ا 

إلى قانكف  مثبلن  ( أك قد يمجأ المدعي2012( لسنو )4الفمسطيني رقـ) ي القانكف المدنيف
غ التعكيض كما سيتضح ( كذلؾ لتحديد مقدار مبم2005( لسنة )20التأميف الفمسطيني رقـ )

 .(نية مستقمة لتحديد مقدار التعكيضعدـ كجكد قكاعد قانك ، بمعنى)معنا الحقان 

البحث لمتعرؼ عمى النكاحي القانكنية ليذا المكضكع  إعداد ىذالذلؾ كاف مف الضركرم   
، كأيضان لسد فراغ في أـ الالفمسطيني قد نظمو بشكؿ مرضي كفاعؿ  ما إذا كاف المشرع كلبياف

 .المكتبة القانكنية لفمسطيف
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 مشكمة البحث
اإلدارية لممرافؽ العامة  المسؤكليةقياـ  كمدل استيضاح حقيقة تتمخص مشكمة البحث في       

، كعما سكاء تمؾ المسؤكلية المستندة إلى أخطاء أك تمؾ المسؤكلية التي تقـك بدكف خطأفي فمسطيف 
مف المطالبة بحقكقيـ  األفرادىذه المسألة بشكؿ كاضح يمكف  أحكاـ إذا القانكف الفمسطيني قد نظـ

قضاء العادم أـ القضاء مختصة سكاءن كاف ال، ككذلؾ معرفة الجية القضائية الاألحكاـاستنادا لتمؾ 
 كىؿ ىك مف ىك المسئكؿ عف التعكيض، كمعرفة "في فمسطيفمحكمة العدؿ العميا اإلدارم "

 ." أك باالشتراؾ معان ؼ أك جية اإلدارة " المرفؽ العاـالمكظ

 أسئمة البحث
 تبعا لما تقدـ كلمكضكع البحث فإنو يجيب عمى األسئمة اآلتية:

 المرفؽ العاـ؟ كما أنكاعو؟ كما ىي المبادئ التي تحكـ تنظيمو؟ما تعريؼ  -1
 ما ىك تعريؼ المكظؼ العاـ؟ كما طبيعة العبلقة التي تربطو باإلدارة؟  -2
ما ىي العناصر المككنة لمعبلقة " العبلقة التي بناءن عمييا تترتب مسؤكلية الدكلة عف األخطاء  -3

 يف الدكلة كمكظفييا؟ التي تقع مف المكظفيف في المرافؽ العامة " ب
تي مرت بيا في فمسطيف ال التطكر التاريخيىي مراحؿ ؟ كما داريةاإل المسؤكليةما تعريؼ  -4

 ؟ كفي األنظمة األخرل مثؿ النظاـ البلتيني األنجمكسكسكني كفي اإلسبلـ
 ؟ الدكلة عف أخطاء مكظفييا مسؤكليةما ىي خصائص   -5
 ؟أخطاء مكظفييا مسؤكلية الدكلة عفما ىك األساس القانكني ل -6
 ؟في المسؤكلية اإلداريةما ىي القكاعد المكضكعية  -7
مكظفكىا، أـ البد مف صمة تربط بيف خطأ المكظؼ لة تسأؿ عف كؿ خطأ يرتكبو ىؿ الدك  -8

 ؟بطان بالكظيفة كمتى ال يككف كذلؾ؟ متى يعتبر الخطأ مرتالكظيفة التي يشغمياك 
لتعكيض اإلدارم ىؿ القضاء اك  داريةالمسؤكلية اإل ما ىي الجية المختصة بنظر دعكل -9

 ؟؟ أـ القضاء اإلدارمالعادم
 ؟عنياالتعكيض ك  المسؤكلية اإلداريةكما ىي اإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة في دعكل  -10
أك المكظؼ  ؟ ىؿ الدكلة كحدىا؟بعد قياـ مسؤكلية الدكلةعمى مف يقع عبء التعكيض  -11

المكظؼ الذم بسمككو كقع الضرر؟ أـ ىؿ يكجد جية بيف الدكلة ك أـ باالشتراؾ  المخطئ كحده
 ؟جزء منو خارجية مف الممكف أف تتحمؿ التعكيض أك تساىـ في
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 ةدمـقـمـال

 فرضيات البحث
لممكظفيف العمكمييف اإلدارية  المسؤكليةفمسطيني مستقؿ ينظـ أحكاـ كقكاعد  تقنيفال يكجد  -1

 .لممرافؽ العامةك 

المحكمة المختصة بنظر ك ، التقاضيىناؾ قصكر في التشريع الفمسطيني حكؿ إجراءات   -2
 (.عنيا التعكيضك ) المسؤكليةدعاكم 

عكيضات الت ال تكجد رغبة أك ثقافة لدل المسئكليف عف المرافؽ العامة لتحمؿ المسؤكلية كدفع -3
لممكظؼ في كثير ، ككذلؾ األمر بالنسبة جبرا لمضرر الحاصؿ الناتجة عف أخطاء مكظفييا

مف األحياف ليس لدية القدرة لتحمؿ دفع مبمغ التعكيض " إعسار المكظؼ " كخصكصان إذا 
 .كاف مبمغ التعكيض كبيران 

 ىدف البحث
 ييدف البحث إلى عدة نقاط منيا:

اإلدارية لممرافؽ العامة في فمسطيف،  مسؤكليةمحاكلة إيجاد صياغة لقانكف خاص كمستقؿ لم -1
 .اإلدارية المسؤكلية ىذه بعد قياـ

 المضركر أم إلى أم محكمة سيتجو التعكيض دعكلتكضيح المحكمة المختصة بنظر  -2
اء العادم أـ إلى ىؿ إلى القضثانيان بالتعكيض  إلثبات قياـ مسؤكلية اإلدارة أكالن ثـ المطالبة

 ؟القضاء اإلدارم

، يتـ مف خبللو نظر دعكل لكجكد قضاء إدارم مستقؿ في فمسطيفبياف مدل الحاجة  -3
قضاه مختصيف بنظر الدعاكم ك  محكمة إدارية مف قبؿ عنياالتعكيض المسؤكلية اإلدارية ك 

 .اإلدارية

" أك اءن كاف المكظؼ أك جية اإلدارة " المرفؽ العاـتكضيح الجية المختصة بدفع التعكيض سك  -4
 ".شاء صندكؽ تضامف قكميمثؿ " إن أخرلباالشتراؾ معان أك إذا كاف باإلمكاف اقتراح جية 

 منيج البحث 
المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ محاكلة الكصكؿ  باستخداـسكؼ يقـك الباحث  

إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية لعناصر مشكمة البحث كالتي تتمثؿ في القصكر التشريعي ألحكاـ 
، كمف ثـ محاكلة ككصفيا بشكؿ دقيؽدارية لممرافؽ العامة في فمسطيف اإل المسؤكليةكقكاعد 

، كمف خبلؿ تحميؿ المستقبمية لكضع حؿ لمشكمة البحثالكصكؿ إلى أفضؿ كأدؽ اإلجراءات 
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 ةدمـقـمـال
 عنيااإلدارية كاألساس القانكني ليا كدعكل التعكيض  المسؤكليةعناصر البحث كمفرداتو ماىية 

                                                                             كحمكؿ.     ياتكمف ثـ الخركج بمجمكعة استنتاجات كبعدىا اقتراح مجمكعو تكص
ككذلؾ المنيج المقارف كذلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف المسؤكلية اإلدارية لممرافؽ العامة في القانكف 

القضاء كذلؾ في ضكء الفقو ك  العربيةمنيا كغير  العربيةالفمسطيني كبعض القكانيف األخرل 
 اإلدارييف.

  ىيكمية البحث
 مقدمة:

 الفصل األول
 المسؤولية اإلداريةو  ماىية المرفق العام 

 التي تحكمو مبادئالمفيكمو، المرفؽ العاـ، لمبحث األول: ا
  ، تطكرىا، خصائصيامفيكمياالمسؤكلية اإلدارية،  :المبحث الثاني

 

 الفصل الثاني
 اإلدارية لممرفق العام مسؤوليةاألساس القانوني لم 

 اإلدارية لممرفؽ العاـ عمى أساس الخطأ المسؤكلية: ألولالمبحث ا

 بدكف خطأ اإلدارية لممرفؽ العاـ المسؤكلية: المبحث الثاني

 

 الفصل الثالث
 األثر القانوني المترتب عن المسؤولية اإلدارية لممرفق العام

جراءاتو  يالتعك المبحث األول:   ض عف الضرر كا 

 الجية المختصة بالتعكيض: المبحث الثاني
 

 نتائج كتكصيات خاتمة:

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 الفصل األول

 املسؤولية اإلدارية ومبهية املرفق العبم  
 

 ويشتمل على مبحثين:
 

 التي تحكمو مبادئمفيومو، الفق العام، ر الملمبحث األول: ا

تطورىا،  ،مفيومياالمسؤولية اإلدارية،  الثاني:المبحث 
 خصائصيا
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 الفصل األول

 الفصل األول
 المسؤولية اإلدارية و المرفق العام ماىية 

ببياف المسؤكلية اإلدارية كذلؾ المرفؽ العاـ ك سيتـ تناكؿ ماىية  مف خبلؿ ىذا الفصؿ 
كما طبيعة العبلقة كتعريؼ المكظؼ العاـ كالمبادئ التي تحكـ المرفؽ العاـ مفيكـ المرفؽ العاـ 
كذلؾ كرىا كمف ثـ بياف خصائصيا، مفيكـ المسؤكلية اإلدارية كتط، ككذلؾ بياف التي تربطو باإلدارة

 في مبحثيف اثنيف كفؽ التقسيـ االتي بيانو.

 المبادئ التي تحكمو، مفيومو ،المبحث األول: المرفق العام
 ، تطورىا، خصائصيا مفيوميا ،اإلداريةالمسؤولية  المبحث الثاني:
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 الفصل األول

 األولالمبحث 
 المبادئ التي تحكمو، ومفيومالمرفق العام،  

، كالمركز التي يقكـ عمييا القانكف اإلدارمإف نظرية المرفؽ العاـ تمثؿ أساس المبادئ        
كشكؿ األساس الذم ترد إليو جميع  ،، كيبرر كافة قكاعدهالذم تدكر حكلو نظرياتو كفمسفتو كالمحكر

كالمبادئ التي ابتدعيا القضاء اإلدارم كالعقكد اإلدارية كاألمكاؿ العامة نظريات ىذا القانكف 
 الدكلة ما سة المرفؽ العاـ إلى القكؿ بأف "كذىب العميد دكيجي الذم يتزعـ مدر ، ةالعام كالكظيفة

 (1) ".مرافؽ العامة ىي إال كتمو مف ال

كؿ مباشر أك غير مباشر بشالمرفؽ العاـ المظير اإليجابي لنشاط اإلدارة  كيمثؿ أسمكب       
كتسعى مف  ،األفرادبنفسيا أك باالشتراؾ مع  كتتكاله اإلدارة .(2)لمكفاء بالحاجات العامة لمناس 
 .خبللو إلى إشباع الحاجات العامة

المرفؽ  مفيـك، نبحث في العامةقانكني الذم يحكـ المرافؽ كلتسميط الضكء عمى النظاـ ال
العاـ كذلؾ بذكر تعريؼ المرفؽ العاـ كبياف عناصره كبياف أنكاعو كمف ثـ بياف المبادئ التي تحكـ 

 :تياالعمى النحك كذلؾ  المرفؽ العاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الطبعة األكلى، عماف، دار الثقافة ، القضاء اإلداري ورقابتو ألعمال اإلدارة دراسة مقارنة( الدبس، عصاـ، 1)
 .101ـ، ص 0212-ىػ 1341لمنشر كالتكزيع، 

 .101، ص سابق عمرج (2) 
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 الفصل األول

 المطمب األول
  المرفق العام مفيوم 

، ثـ نستعرض أنكاع كأركانوالمرفؽ العاـ يستدعي منا أف نبيف تعريفو  مفيكـالبحث في إف 
 .المرافؽ العامة

 م المرفق العا وأركانتعريف : الفرع األول
 المرفق العام تعريف-أوالً 

د بو المدلكؿ " العضكم أك ، فقد يقصالمرفؽ العاـ لو مدلكالف مختمفافاصطبلح  إف
كيتعمؽ ىذا التعريؼ باإلدارة أك الجياز  ،التي تتكلى ميمة إشباع حاجة عامة" أم المنظمة الشكمي
، أم الخدمة ذاتيا التي تؤدل المدلكؿ " المادم أك المكضكعي " ، كقد يقصد بو أيضان اإلدارم

كالذم يخضع لمجميكر أك النشاط الذم يمارس لتحقيؽ النفع العاـ كسد الحاجة العامة لؤلفراد 
شراؼ كرقابة     (1) .الدكلةلتنظيـ كا 

، ، كتباينت تمؾ التعريفاتلعاـ إلى اختبلؼ الفقو في تعريفولممرفؽ اكقد أدل كجكد مدلكليف        
: يأخذ بالمدلكؿ العضكم لممرفؽ العاـ كيرجح األكؿكلكنيا بالمحصمة تندرج في اتجاىيف رئيسيف 

ة : يأخذ بالمدلكؿ المادم كيرجح عنصر الخدمكاآلخر كمعيار لممرفؽ العاـ عنصر السمطة العامة
 .كمعيار لممرفؽ العاـ أيضان أك مكضكع النشاط 

 : التعريف العضوي أو الشكمياالتجاه األول

كيعرؼ أصحاب االتجاه األكؿ المرفؽ العاـ بأنو " منظمة عامة تباشر سمطة كاختصاصان         
 (2) ".معينان إلشباع حاجة عامة بشكؿ منتظـ كمضطرد 

أف التعريؼ العضكم لممرفؽ العاـ يعني " أف المرفؽ  الشرقاكمسعاد ة كفي رأم الدكتكر         
، فعندما نتحدث عف مرفؽ الدفاع أك مرفؽ الصحة أك "جياز إدارم يتكلى تسيير النشاطمنظمة أم 

 (3) بالنشاط.مرفؽ التعميـ فإننا قد نعني النشاط كما قد نعني الجياز الذم يتكلى القياـ 

 
                                                           

 .101، ص مرجع سابق( الدبس، عصاـ، 1)

، 0224، األردف، دار كائؿ لمنشر، الطبعة األكلى، الوجيز في القانون اإلداري( شطناكم، عمي خطار، 2)
 .11، ص0221، مرجع سابؽالجزء الثاني،  اإلداري...،القانون أبك عمارة، محمد، ك  .012ص

 .131، ص0224، دار النيضة العربية، القانون اإلداري( الشرقاكم، سعاد، 3)
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 الفصل األول
كبالتالي فإف أصحاب االتجاه األكؿ )العضكم( يرجحكف المدلكؿ العضكم الذم يعتمد عمى 
 الجكانب الشكمية ليذا النشاط كالرابطة العضكية التي تصؿ بيف المشركع الذم يعد مرفقا 

 ة إلشباع عاما كالدكلة، كبالتالي يككف المرفؽ العاـ ىك الييئة التي تنشئيا الدكلة كتتكاله اإلدار 
 (1) عامة.اجة ح

 : التعريف المادي أو الموضوعياالتجاه الثاني

نفسو  يكلي أنصار المدلكؿ المادم عند تعريؼ المرفؽ العاـ أىمية خاصة لعنصر النشاط        
كلو يعكد الفضؿ في  مرفؽ العاـال Duguit العميد ، كقد عرؼكما ينطكم عميو مف نفع عاـ

استخراج نظرية المرفؽ العاـ مف أحكاـ القضاء كتبعة بعد ذلؾ فقياء مدرسة المرفؽ العاـ كمنيـ 
 ، ألف اضطبلعيـ بأمر ىذا كيشرؼ عميو الحكاـ، ينظمو كيتكاله بأنو " عبارة عف نشاط جيز

مؿ كجو إال عمى أك، بحيث ال يمكف تحقيقو لتحقيؽ التضامف االجتماعي كتطكرهالنشاط ضركرم 
، لذا يعد المرفؽ العاـ نشاطان تمارسو ىيئة عامة بيدؼ إشباع حاجة بتدخؿ السمطة الحاكمة

 (2) جماعية.

، ييدؼ إلى تحقيؽ النفع العاـ كيعرؼ أصحاب االتجاه الثاني المرفؽ العاـ بأنو " مشركع
لغائو  دارتو كا    (3) ".حيث تحتفظ السمطة التنفيذية بالقرار في إنشائو كا 

المدلكليف السابقيف لممرفؽ العاـ حيث عرؼ  جانب مف الفقو الجمع كالتكفيؽ بيفكحاكؿ       
كانتظاـ تحت إشراؼ رجاؿ الحككمة بقصد أداء خدمة  باطرادالمرفؽ العاـ بأنو " مشركع يعمؿ 

 لنظاـ قانكني معيف ".عامة لمجميكر مع خضكعو 

العضكم ليسا متباعديف كما أف الفقو ك  "أف المفيكـ المادم: وترى الدكتورة سعاد الشرقاوي        
، كلكف المفيـك المادم يجب يفكالقضاء يستخدـ اصطبلح المرفؽ العاـ لينصرؼ إلى أم مف المعني

 اؾ نشاط ػػػػػأف تككف لو األكلكية بمعنى أنو يجب كيكفي لكي نجد أنفسنا أماـ مرفؽ عاـ أف يككف ىن

                                                           

 .143، ص0211، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، نظرية العمل اإلداري( جماؿ الديف، سامي، 1)

 .013، صمرجع سابق( شطناكم، عمي خطار، 2)

 .112، ص1443، الطبعة األكلى، الوجيز في القانون اإلداري( القيسي، أعاد، 3)



 ماىية المرفق العام والمسئولية اإلدارية   

11 

 الفصل األول
 (1) ".ية السمطات العامة إلى اعتباره مرفقان عامان يحقؽ مصمحة عامة اتجيت ن

كعرفو الدكتكر محمد كامؿ ليمو بأنو المشركع الذم تقكـ جية اإلدارة بتنظيمو كتسييره  
بنفسيا أك يككف خاضعا لرقابتيا كييدؼ إلى تحقيؽ نفع عاـ، فكؿ مشركع ىدفو تحقيؽ صالح عاـ 

 (2) عاما.تييمف عميو اإلدارة مباشرة أك يككف ليا حؽ اإلشراؼ كالرقابة عميو يعتبر مرفقا 

مع  بأنو مشركع تتكاله اإلدارة ألداء خدمة عامة" لمباحث تعريف المرفق العام ويمكن 
خضكعو لنظاـ قانكني معيف"، كذلؾ أف ىذا التعريؼ يجمع بيف المعنى العضكم كالمعنى المادم 

 .لممرفؽ العاـ

 المرفق العام  أركان-ثانياً 
 بسبب خبلفيـ محؿ خبلؼ بيف الفقوف ىذه األركاف ، كلكعدة أركاف يقـك المرفؽ العاـ عمى       

فؽ العاـ يقـك عمى ركنيف فقط ، حيث يرل الفقيو " ريفيرك " أف المر ابتداءن عمى تعريؼ المرفؽ العاـ
نو يقـك عمى ثبلثة مف الفقو كالذم يمثؿ الغالبية أ آخر، كيرل اتجاه ىما: المنفعة العامة كالسمطة العامة

كيرل اتجاه ثالث انو يقـك  العامة،العامة كالسمطة  ظـ" كالمنفعةأك "النشاط المنالمشركع  :أركاف ىي
 (3) استثنائي. أككع لنظاـ قانكني خاص ركف كالذم يتمثؿ في الخض بإضافةكذلؾ  أركاف أربعةعمى 

 ىي: أركافالمرفؽ العامة تتمثؿ في ثبلثة  أركافسبؽ فاف  كبناء عمى ما
 : المنفعة العامة الركن األول

يستيدؼ المرفؽ العاـ تحقيؽ النفع العاـ أك أداء خدمو عامة، كبذلؾ فإف الغرض مف         
 (4) إنشائو ىك إشباع الحػػػاجػػػة العامػػػػػػػة لؤلفراد كالتي منيا األمف كالصحة كالتعميـ.

                                                           

 .131، صمرجع سابق( الشرقاكم، سعاد، 1)
المرفؽ العاـ بأنو "  02/4/1412" الصادر بتاريخ 47/7694محكمة العدل األردنية في قرارىا رقم " كعرفت      

حككمة لكي تكفرىا لؤلفراد باستخداـ كسائؿ القانكف حاجة جماعية بمغت مف األىمية مبمغان يقتضي تدخؿ ال
العاـ سكاء أكاف األفراد يستطيعكف بكسائميـ الخاصة إشباع تمؾ الحاجة أـ ال، كال فارؽ في أف تككف تمؾ 
الخدمة تتعمؽ بنشاطات تجارية أك صناعية أك خبلفيا "  كىذا التعريؼ يتطابؽ تمامان التعريؼ الذم أخذت بو 

، في 0/1/1492خ ياإلدارم في مصر لدل تعريفيا المرفؽ العاـ في حكميا الصادر بتار  محكمة القضاء
 .103-102، صمرجع سابق، الدبس، عصاـ، مشار إليو عند. قضائية 4" لسنو 4332القضية رقـ "

األكلى، ، بيركت، دار النيضة العربية، الجزء األكؿ، الطبعة مبادئ القانون اإلداري( كامؿ ليمة، محمد، 2)
 كما بعدىا. 94، ص1413-1414

 . 103، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 3)

 .021، ص0223، دار كائؿ لمنشر، الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، القانون اإلداري( القبيبلت، حمدم، 4)
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         لسمطة العامة ييمنة ا: خضوع المشروع ذي النفع العام لالركن الثاني

سيطرة السمطة العامة عمى المشركع كتكلييا إلدارتو بطريؽ مباشر أك غير  كيقصد بذلؾ 
مباشر، فالدكلة ىي التي تتكلى إنشاء المشركع عادة، كقد تتكلى إدارتو بنفسيا أك تعيد بيذه اإلدارة 
لؤلفراد أك الييئات الخاصة كتشرؼ عميو اإلدارة كقد ال يقتصر دكر اإلدارة عمى اإلشراؼ فقط إذا 

المرفؽ العاـ يدار بطريؽ غير مباشر بؿ يمـز أف يخضع لئلشراؼ كالتكجيو معا، الميـ في كاف 
لغائو.  (1)جميع األحكاؿ أف تككف لمسمطة العامة الكممة األخيرة في إنشاء المشركع كتنظيمو كا 

كيعتبر ىذا الركف أىـ أركاف المرفؽ العاـ، عمى أساس أنو الركف الذم يميزه عف المشركعات 
صة، كذلؾ ألف الركنيف اآلخريف يتكافراف أيضان بالنسبة لممشركعات الخاصة، ذلؾ ألف بعض الخا

المشركعات الخاصة تستيدؼ تحقيؽ نفع عاـ مثؿ المرافؽ العامة كيطمؽ عمييا لتمييزىا عف 
المرافؽ العامة اصطبلح " المشركعات الخاصة ذات النفع العاـ " كال تعتبر ىذه المشركعات مرافؽ 

 (2)نظران لتخمؼ ركف الخضكع لييمنو السمطة العامة. عامة

 " النشاط المنظم المشروع " :الثالثالركن 
بكسائؿ ماديو مستعينة  األفرادنشاط منظـ تمارسو مجمكعو مف المرفؽ العاـ عبارة عف مشركع أم 

 :كىي شركع يتضمف ثبلثة عناصرفإف الم كبالتالي (3) معيف.حقيؽ غرض قانكنيو لتكفنية ك 
 .النشاط كتنظيمو كتنفيذه تكجيومجمكعة مف األفراد تقـك بميمة  -1
 .أف اليدؼ مف ىذا النشاط تحقيؽ ىدؼ معيف -2
استعانة القائميف عمى المشركع بعده كسائؿ تتمثؿ في الكسائؿ القانكنية كالكسائؿ المادية  -3

 كالكسائؿ الفنية.
المكظفكف  يسمكايتبيف مما سبؽ أف المرفؽ العاـ ييدار عف طريؽ مجمكعة مف األفراد 

العمكميكف، لتحقيؽ الغرض المقصكد مف كجكد ذلؾ المرفؽ، كمف ىنا يجب تعريؼ المكظؼ العاـ 
 كتحديد عبلقة المكظؼ باإلدارة:

 
 

                                                           

 .01، ص0221، مرجع سابؽالجزء الثاني،  القانون اإلداري...،( أبك عمارة، محمد، 1)

 .113، صمرجع سابق( القيسي، أعاد، 2)

 .13، ص0221، مرجع سابؽالجزء الثاني،  القانون اإلداري...،( أبك عمارة، محمد، 3)
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 وعبلقة الموظف باإلدارةالمقصود بالموظف العام 

 1998( لسنة 4الكظيفة العامة في فمسطيف في قانكف الخدمة المدنية رقـ ) يتمثؿ قانكف        
. ككذلؾ قانكف الخدمة في قكل األمف (3) كتعديبلتيا (2) . باإلضافة إلى الئحتو التنفيذية(1) المعدؿ
، كقد تناكؿ المشرع في ىذا القانكف المقصكد بالمكظؼ العاـ ألجؿ تمييزه عف 2005( لسنة 8رقـ )

المكظفيف كالعماؿ اآلخريف الذيف يعممكف في المنشآت الخاصة كال يخضعكف ألحكاـ القانكف العاـ، 
كما أبرزت محكمة العدؿ العميا ىذا المقصكد، كفيما يمي نكضح ذلؾ كعمى ضكئو نتطرؽ إلى 

 طبيعة العبلقة القائمة بيف المكظؼ العاـ كجيو اإلدارة التي يعمؿ بيا.
 امالمقصود بالموظف الع

إلى أف المقصكد بالمكظؼ العاـ في  أشار المشرع الفمسطيني في قانون الخدمة المدنية 
كىك الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في نظاـ المادة األكلى منو " 

تشكيبلت الكظائؼ المدنية عمى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك 
 (4) ."امسماى
إلى أف المكظؼ العاـ يتمثؿ في " كؿ شخص يعيد إليو بعمؿ  وأشارت محكمة العدل العميا      

دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة، أك كؿ شخص يعمؿ بعمؿ دائـ تديره الدكلة أك أحد أشخاص 
  (5) القانكف العاـ ".

                                                           

، منشكر في العدد الرابع كالعشريف، الكقائع الفمسطينية، 7661( لسنة 7قانون الخدمة المدنية رقم )( راجع، 1)
 ـ.1/2/1443منشكر بتاريخ 

، منشكر في العدد 7661( لسنة 7بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ) 5002( لسنة 7قم )القانون ر ككذلؾ      
 .04/3/0229مف الكقائع الفمسطينية، بتاريخ  93

( لسنة 7بالبلئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ) 5002( لسنة 72قرار مجمس الوزراء رقم )( راجع، 2)
مف الكقائع الفمسطينية، بتاريخ  12، منشكر في العدد 5002ة ( لسن7المعدل بالقانون رقم ) 7661

4/11/0229. 
( لسنة 707القرار رقم )( كقد عدلت البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية ألكثر مف مرة كذلؾ بمكجب 3)

لعام ( 72القرار )، ككذلؾ بمكجب 2/4/0222مف الكقائع الفمسطينية، بتاريخ  13، منشكر في العدد 5009
 .4/0/0224مف الكقائع الفمسطينية، بتاريخ  24، منشكر في العدد 5001

 ، المادة األكلى.7661( لسنة 7قانون الخدمة المدنية رقم ) راجع،( 4)
، بتاريخ 5007لسنة  19حكم محكمة العدل العميا المنعقدة في رام اهلل في الدعوى اإلدارية رقم راجع، ( 5)

مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين " محمد،  ،تفي"، أشار إليو شبير، " مكسكعة المق03/1/0221
، 0219، القاىرة، دار النيضة العربية، الجزء الثاني، الطبعة األكلى، سمطات اإلدارة ووسائل النشاط اإلداري"

 .322ص
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لتعريفو مف قبؿ المحكمة  كفقا-العاـاستقر فقياء القانكف اإلدارم عمى تعريؼ المكظؼ  كقد 

مستمرة غير عارضة لممساىمة في عمؿ  الشخص الذم يعيف بصفة بأنو-اإلدارية العميا في مصر
دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك الحككمة المركزية أك السمطات البلمركزية بالطريؽ 

ة اإلقميمية كالمحافظات كالمركز المباشر، كالمقصكد ىنا بالسمطات البلمركزية األشخاص العام
    (1) .كالقرل كالجيات المؤسسات التي في نطاقيا

القضاء " ىك كؿ شخص  عمى أف المقصكد بالمكظؼ العاـ ما أرساه ويتفق معظم الفقو      
يعيد إليو بكظيفة دائمة في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ األخرل 
بالطريؽ المباشر، كذلؾ عف طريؽ شغمو منصبان يدخؿ في التنظيـ اإلدارم لذلؾ المرفؽ، عمى أف 

 ختصة قانكنان بالتعييف".يككف ذلؾ بصفة مستمرة ال عارضة، كأف يصدر بذلؾ قرار مف السمطة الم

كبالتالي كفقان لما سبؽ فإنو يستنتج مجمكعة مف العناصر األساسية التي يقكـ عمييا تعريؼ  (2)
 المكظؼ العاـ كىي:

كيعني ىذا الشرط انقطاع المكظؼ لخدمة الدكلة أك  ،أن يعمل الشخص في وظيفة دائمة  -1
عمؿ الكظيفي بصفة منتظمة كمستمرة خدمة أحد أشخاص القانكف العاـ األخرل بحيث يتفرغ لم

كبالتالي كؿ مف يعمؿ  .(3)كليس القياـ بأعماؿ عارضة أك مكسمية أك إلنجاز ميمة محددة 
ف استعانت ب و الدكلة بصفة مؤقتة أك مكسمية أك يكمية أك عارضة ال يعد مكظفان عامان حتى كا 

  (4) .المدنيةينطبؽ عميو قانكف الخدمة ، كمف ثـ ال كعمؿ في مرافقيا العامة
ف يعمؿ ، كذىبت محكمة العدؿ العميا بأف مأن يعمل الشخص لدى مرفق عام تديره الدولة -2

الذيف يعممكف في خدمة مرفؽ  –، بينما مكظفي شركة االتصاالتفي الكزارات يعد مكظفان عامان 
ممثبلن في قانكف  ليسكا مكظفيف عمكمييف كال يخضعكف ألحكاـ القانكف العاـ –االتصاالت 

                                                           

، 0210الفكر الجامعي، ، اإلسكندرية، دار اإلصبلح اإلداري في مصر والدول النامية( أميف زيف الديف، ببلؿ، 1)
 .042ص

 كما بعدىا. 322، صمرجع سابؽ مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين...،( شبير، محمد، 2)
"الكياف القانكني القائـ عمى إدارة الدكلة أك ىي مجمكعة أعماؿ متشابية تكجب  وتعرف الوظيفة العامة بأنيا -     

عمى القائـ بيا التزامات معينة مقابؿ تمتعو بحقكؽ محددة كيطمؽ عمى شاغؿ الكظيفة العامة اسـ المكظؼ 
لفكر ، اإلسكندرية، دار االجوانب القانونية لحماية الموظف العامالعاـ. راجع، فيمي، خالد مصطفى، 

 .32، ص0213الجامعي، 

-ىػ1342، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى اإلصدار الثالث، القضاء اإلداري( كنعاف، نكاؼ، 3)
 114ـ، ص0224

 .323ص مرجع سابؽ،...، مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين( شبير، محمد، 4)
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نما يخضعكف لقانكف العمؿ بشأف عبلقتيـ بإدارة الشركة الخدمة المدنية كىك ما يعني  .(1)، كا 
، فميس كؿ مف يعمؿ بداخؿ مرفؽ عاـ يعد كرتي المرفؽ العاـ كالمكظؼ العاـالفصؿ بيف ف

ة بصكرة مكظفان عامان بؿ يتكجب لذلؾ أف يدار ىذا المرفؽ مف قبؿ الدكلة كىيئاتيا العام
 (2) .مباشرة

، كبالتالي يتكجب العتبار الشخص مف قبيؿ تعيين الشخص طبقًا إلجراءات قانونية سميمة -3
، كمف ثـ ال يعد مكظفان جب إجراءات قانكنية صحيحة كسميمةالمكظؼ العاـ أف يتـ تعيينو بمك 

، أك تكلى اءاتيينو أك دكف إتباع ىذه اإلجر عامان مف تكلى الكظيفة العامة دكف صدكر قرار بتع
قرار بتعيينو مف السمطة المختصة، أك انتحؿ صفة المكظؼ العاـ، أك  كظيفتو قبؿ صدكر

 (3) .، مع مراعاة األحكاـ المتعمقة بنظرية المكظؼ الفعمياغتصب الكظيفة العامة

 عبلقة الموظف العام باإلدارة 

اإلدارة التي يتبعيا، حيث  لـ يتفؽ الفقو بشأف طبيعة العبلقة التي تربط المكظؼ العاـ بجية
 يرل جانب مف الفقو أنيا عبلقة عقدية، كيرل آخركف أنيا تنظيمية مستمدة مف القكانيف كالمكائح:

 العبلقة التعاقدية -أوالً 

يرل جانب مف الفقو أف العبلقة التي تربط المكظؼ العاـ باإلدارة ىي عبلقة عقدية مبنية  
مى ذلؾ التزامات كحقكؽ الطرفيف مستمدة مف ىذا العقد كما أف عمى العقد المبـر بينيما، كيترتب ع

 ىذا العقد ىك المنظـ لكافة جكانب الكظيفة العامة؛ كلكنيـ اختمفكا في طبيعة ىذا العقد:
التي تخضع ألحكام  : ذىبوا بأن ىذا العقد ىو عقد خاص مثل باقي العقود العاديةالرأي األول

حاؽ بالكظيفة يككف بمكجب اتفاؽ بينيما كبناءن عمى تبلقي كمف ثـ فإف االلت، القانون الخاص
اإليجاب كالقبكؿ بيف طرفيو، كيترتب عمى ذلؾ أف المركز القانكني لممكظؼ مرتبط بالعقد كيتخذ 
الطابع الشخصي أك الذاتي كمف ثـ تختمؼ مراكز المكظفيف كحقكقيـ ككاجباتيـ بحسب ما ينص 

إذا كاف مكضكعة قياـ المكظؼ بأعماؿ  عقد الوكالةكرة عميو كؿ عقد، كىذا العقد قد يأخذ ص
إذا كاف مكضكعة قياـ المكظؼ بأعماؿ  عقد إجارة أشخاص أو عقد عملقانكنية، كقد يأخذ 

                                                           

، بتاريخ 5002لسنة  77في غزة في الدعوى اإلدارية رقم  حكم محكمة العدل العميا المنعقدةراجع، ( 1)
مبادئ القانون اإلداري في دولة محمد، ، ، مكسكعة المقتفي اإللكتركنية "، أشار إليو شبير03/4/0224

 .324ص مرجع سابؽ، ،فمسطين...
 .312ص مرجع سابؽ، مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين...،( شبير، محمد، 2)

 .312، صسابقالمرجع ال( 3)
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ىداره (1)مادية . كلكف تعرض الرأم المتقدـ لبلنتقاد عمى أساس مساكاتو بيف اإلدارة كالمكظؼ كا 

المكظفيف تحقيقان لممصمحة العامة، كما يؤدم لغياب المساكاة لمسمطات التي تتمتع بيا في مكاجية 
 بيف المكظفيف كيجعؿ مراكزىـ متفاكتة كفقان لكؿ عقد عمى حدة كىك ال يعد مقبكالن.

إداريًا  عقداً  : ذىبوا إلى أن العقد الذي يحكم عبلقة اإلدارة بالموظف العام يعدالرأي الثاني
كف بمكجبة لئلدارة التمتع بالسمطات اآلمرة في مكاجية مكظفييا ، كيكوخاضعًا ألحكام القانون العام

تحقيقان لممصمحة العامة، كتممؾ بذلؾ كافة السمطات التي يمنحيا إياىا العقد اإلدارم، كيبرر آخركف 
 (2) بأف ىذه العقكد ترتبط بالمرافؽ العامة كىك ما يقتضي اعتبارىا إدارية تخضع لمقانكف العاـ.

م لبلنتقاد عمى أساس أف عبلقة المكظؼ باإلدارة تتخطى فكرة االتفاؽ أك كتعرض ىذا الرأ
مجرد التعاقد كال تقتصر عمى مجرد كجكد كاجبات كحقكؽ عقدية، بؿ كجكب أف تحكميا القكانيف 
كالمكائح، كما أف األىمية كالخطكرة التي تبلـز المركز القانكني لممكظؼ العاـ كميامو ذات الطابع 

أف تبقى رىينة لمعقد كالتفاؽ الطرفيف كأنو ال بد مف تدخؿ تشريعي ككجكد تنظيـ العاـ ال يجب 
قانكني يحكـ ذلؾ بصكرة مقبكلة، فضبلن عف ذلؾ فإف الطابع الرضائي في العقكد ال يتناسب مع 
بعض الكظائؼ التي تعد مف قبيؿ التكميؼ الجبرم لضركرات المصمحة العامة كما ىك الحاؿ في 

 (3)عميا.بعض الكظائؼ ال

 التنظيمية  العبلقة-ثانياً  

استقر الفقو كالقضاء في فرنسا كمصر عمى كصؼ العبلقة بيف المكظؼ كالدكلة عمى أنيا         
عبلقة تنظيمية الئحية، كأف المكظؼ في مكاجية اإلدارة يعتبر في مركز تنظيمي تشريعي الئحي، 

حاجة لمكافقة المكظؼ؛ ألنيا ليست عبلقة بمعنى أنيا عبلقة تحددىا القكانيف كالمكائح دكف 
. كقد تطكر مكقؼ الفقو الذم ابتعد عف األساس التعاقدم في قياـ الرابطة الكظيفية (4)اتفاقية

كتكييفيا كأكد في ذات الكقت عمى أف ىذه الرابطة مبنية عمى عبلقة تنظيمية كالئحية تحكميا 
يجكز أف تستند إلى العقد، فالعبلقة التي تربط  القكانيف المتعمقة بالكظيفة كالمرافؽ العامة كال

المكظؼ باإلدارة ال تنسجـ مع فكرة التراضي أك فكرتي اإليجاب كالقبكؿ، بؿ تعتبر مبنية باألساس 
عمى قرار التعييف كىك صادر باإلرادة المنفردة لئلدارة كيقضي بتعيينو، كما داـ الحاؿ كذلؾ يككف 

تعدؿ في مركزه الكظيفي دكف أف تتقيد بالتكافؽ العقدم كبمبدأ العقد لئلدارة أيضان بإرادتيا ىذه أف 
                                                           

 .11، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .310، صمرجع سابؽ مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين...،( شبير، محمد، 2)

 . 314، صسابقالمرجع ال( 3)
 .11، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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شريعة المتعاقديف فبل يقيدىا في ذلؾ سكل المصمحة العامة كنصكص القكانيف كالمكائح، كما ليا أف 
تعدؿ المكائح المنظمة لعممة كمركزه الكظيفي دكف اعتراض منو بما يتناسب مع سير المرافؽ العامة 

راد، خصكصان كأف ىذه المكائح ال تنصرؼ إليو كحده بؿ تخاطب عدد غير محدد مف بانتظاـ كاضط
 المكظفيف بصكرة عامة كمجردة.

كأكدت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف عمى كؿ ما تقدـ بقكليا أف العبلقة التي تربط 
ت خاضعة لمتغيير في كؿ كق (1)المكظؼ باإلدارة ىي عبلقة تنظيمية تخضع ألنظمة كلكائح 

لتحقيؽ الصالح العاـ دكف أف يممؾ المكظؼ االحتجاج أماـ المحكمة بفكرة الحقكؽ المكتسبة عند 
إجراء ىذا التعديؿ أك معارضتو لو؛ ألف ىذه المكائح تتضمف قكاعد عامة كمجردة ال تخاطب 

نما تخاطب عدد غير محدد مف األفراد كتؤثر في مراكز قانكنية عامة كمجردة.  (2) شخصان بعينو، كا 

  نـواع المرافق العامةأ :الثاني الفرع
فالمرافؽ تختمؼ مف  ،زاكية التي ينظر منيا إلييالم أشكاليا تبعان  كتتعددالمرافؽ العامة تتنكع        

مرافؽ إدارية كمرافؽ اقتصادية، كمرافؽ  :الذم تمارسو تنقسـ إلى طبيعة النشاط حيث النظر إلى
مرافؽ ذات شخصية معنكية مستقمة كمرافؽ ال تتمتع  :تنقسـ إلى استقبلليامينية، كمف حيث 

كمف حيث ، مرافؽ قكمية كأخرل محمية :إلى تنقسـ نطاق نشاطيابالشخصية المعنكية، كمف حيث 
  ة.مرافؽ اختيارية كمرافؽ إجباري :إلى تنقسـ مدى االلتزام بإنشائيا

  نشاطيا " طبيعة " بالنظر إلى موضوع أو المرافق العامةأنواع : أوالً 
: لى ثبلثة أنػكاعإضكع نشاطيا أك طبيعة ىذا النشاط تنقسـ المرافؽ العامة مف حيث مك         

 كمرافؽ نقابية أك مينية  كمرافؽ اقتصاديةمرافؽ إدارية 
 يةالمرافق العامة اإلدار  - أ

كيدخؿ ، ان يختمؼ مكضكعو عف نشاط األفرادبيا تمؾ المرافؽ التي تتناكؿ نشاط يقصد 
، كلذلؾ فإنيا تقتصر عمى المرافؽ العامة ظيفة اإلدارية بمدلكليا التقميدمبطبيعتو في صميـ الك 

قضاء كمرفؽ كمثاليا مرفؽ األمف كمرفؽ ال أك االجتماعي االقتصادمالتقميدية غير ذات الطابع 
                                                           

كمسئكليتيا كحقكقيا ككاجباتيا، بصرؼ النظر عمف يشغميا، ( القانكف ىك الذم ينشئ الكظيفة كيحدد شركطيا 1)
كعندما يتـ تعييف المكظؼ في الكظيفة العامة تطبؽ عميو أحكاـ كقكاعد الكظيفة، كما جاءت القكانيف كالمكائح 
سكاء قبؿ ىذه القكاعد أك رفضيا، ككؿ ما لو أف يرفض التعييف أك يقبمو، فإذا قبمو تـ تطبيؽ ىذه القكاعد 

 .عميو

 .313صمرجع سابؽ،  مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين...،( شبير، محمد، 2)



 ماىية المرفق العام والمسئولية اإلدارية   

18 

 الفصل األول
تخضع مف لعاـ كىي ، كتتميز ىذه المرافؽ التقميدية بخضكعيا ألحكاـ القانكف االدفاع كمرفؽ التعميـ

كىـ دائما في مركز  فعماليا يعتبركف مكظفيف عمكمييف .(1) اإلدارمحيث األصؿ ألحكاـ القانكف 
مف مراكز القانكف العاـ يحكـ القانكف اإلدارم أكضاعيـ الكظيفية حتى كاف كانكا مف طائفة 

كأمكاليا أمكاالن عامة،  (2)المكظفيف الذيف يدخمكف الخدمة بناء عمى عقد مف عقكد القانكف العاـ.
كبمعنى أخر تتمتع  (3).كدان إداريةكتصرفاتيا أعماالن إدارية، كقراراتيا تعد قرارات إدارية كعقكدىا عق

كعمى  –، فبل تمجأ إال نادران ات السمطة العامة لتحقيؽ أىدافياالمرافؽ العامة اإلدارية باستخداـ امتياز 
           .ك ما يسمى بأسمكب اإلدارة الخاصةإلى استخداـ بعض أحكاـ القانكف الخاص أ –سبيؿ االستثناء

تتناكؿ نشاطان ال يزاكلو األفراد عادة أما بسبب عجزىـ عف ذلؾ أك لقمة أك  المرافؽ كىذه
عميو قامت نظريات  كانت األساس الذم بناءان  اإلدارية كىذه المرافؽ .(4) فيوحتيـ انعداـ مصم

  (5) الحديث.كقكاعد القانكف اإلدارم 
 المرافق االقتصادية - ب

كىي المرافؽ التي تتخذ مكضكعان ليا نشاط تجاريان أك صناعيان مماثبلن لنشاط األفراد كنظران  
دكف أف يمنع ذلؾ مف ، لطبيعة ىذه المرافؽ فإنيا تخضع ألحكاـ القانكف الخاص في حدكد كبيرة

كمف ىنا فإنيا تخضع  .(6) العامةىا نكعا مف أنكاع المرافؽ ألحكاـ القانكف العاـ باعتبار خضكعيا 
لنظاـ قانكني مختمط كىك مزيج مف قكاعد القانكف العاـ كقكاعد القانكف الخاص كاختصاص قضائي 

  .(7) مزدكج

كثيرة كمنيا  (الصبغة التجارية أك الصناعية )ذاتالعامة االقتصادية  مرافؽالكاألمثمة عمى  
كمرفؽ تكليد المياه كالغاز  بالسكؾ الحديدة أك السيارات أك الطائرات... مرفؽ النقؿ كالمكاصبلت

، بؿ ؽ ال تقتصر عمى الييئات اإلداريةد... كمف الكاضح مف تمؾ األمثمة أف ىذه المرافكمرفؽ البري

                                                           

 .134، صمرجع سابق( الذنيبات، محمد جماؿ، 1)

 .039، ص1441، بيركت، الدار الجامعية، القانون اإلداري: ذاتية القانون اإلداري( فيمي، مصطفى أبك زيد، 2)

 .042، ص0223-0222، القانون اإلداريأسس وقواعد ( السيد عمي، سعيد، 3)

 .134، صمرجع سابق( الذنيبات، محمد جماؿ، 4)

 .424، ص1430،، مصر، مطبعة عيف شمسالوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنو الطماكم، سميماف، (5)

 .133ص ،مرجع سابق( الذنيبات، محمد جماؿ، 6)

 .141، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 7)
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، بكع الخاص جنبان إلى جن، فيعمؿ المرفؽ العاـ كالمشر اكؿ األفراد نشاطان مف نفس النكعقد يز 

 (1) الجماعة.تؤدم إلى صالح ككثيران ما تقكـ بينيما منافسة 
 " المينية " النقابية أو المرافق - ت

ائفية خاصة عبارة عف منظمات أك ىيئات أك مجالس تتكلى إدارة شؤكف مينية أك طكىي 
ببعض امتيازات السمطة الس ، كتتمتع ىذه المنظمات أك الييئات أك المجبمينو أك طائفة معينة

مثؿ ، كتستيدؼ ىذه الييئات أك المنظمات أك المجالس التنظيـ الداخمي لشؤكف مينو معينة العامة
" نقابات الميف المختمفة " كتخضع ىذه المرافؽ كحاؿ المرافؽ االقتصادية إلى نظاـ قانكني مختمط 

بعض المنازعات المتعمقة فيي تخضع لنظاـ القانكف العاـ كاختصاص القضاء اإلدارم في 
فالمنازعات المتعمقة  ،صبنشاطيا غير أف الجانب الرئيس مف نشاطيا يخضع ألحكاـ القانكف الخا

بنظاميا الداخمي كعبلقة أعضائيا بعضيـ ببعض كشؤكنيا المالية تخضع لمقانكف الخاص 
ـ كممارستيا كالختصاص المحاكـ العادية، أما المنازعات المتصمة بمظاىر نشاطيا كمرفؽ عا
م "اختصاص المتيازات السمطة العامة فتخضع ألحكاـ القانكف العاـ كاختصاص القضاء اإلدار 

 (2)قضائي مزدكج "
 المرافق العامة حسب نطاق نشاطيا المكاني  تصنيف-ثانياً 

ية تصنؼ المرافؽ العامة حسب المساحة الجغرافية التي يغطييا نشاطيا إلى مرافؽ عامة قكم
 ة إقميمية أك محمية:كمرافؽ عام

                                                                              المرافق العامة القومية  - أ
كلة، كتشمؿ خدماتيا كافة كيقصد بيا المرافؽ العامة التي يغطي نشاطيا كافة أرجاء الد 

دار  ، كتتكلى السمطات المركزيةالسكاف، أم تعـ الدكلة بأكمميا ة ىذه المرافؽ أيان كانت تسيير كا 
 .(3) ...، كمف األمثمة عمييا مرافؽ الدفاع كاألمف كالصحة كالجمارؾ كالبريدطبيعتيا

 

                                                           

 .424ص، مرجع سابؽ، الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنو، سميماف، ( الطماكم1)
كلتمييز المرافؽ االقتصادية عف المرافؽ اإلدارية فإف الرأم الراجح يتمثؿ في المعيار الذم يقيـ معيار التمييز  -

اـ ذا طبيعة عمى النشاط الذم تمارسو ىذه المرافؽ، كمفاد ىذه المعيار أنو لكي يمكف اعتبار المرفؽ الع
اقتصادية فإنو يتعيف أف تككف الخدمات التي يؤدييا ىذا المرفؽ مما يعتبره القانكف الخاص تجاريان أك صناعيان 

 .141، صمرجع سابقالدبس، عصاـ، راجع،  إذا قاـ بو أحد األفراد.

 .034، صمرجع سابقالسيد عمي، سعيد، ، ك 140-141، صسابقالمرجع ال( 2)
 .040، صمرجع سابق، حمدم، ( القبيبلت3)
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  المرافق العامة اإلقميمية أو المحمية  - ب

، حيث تتكلى ىذه يا رقعة جغرافية محددة مف الدكلةكىي المرافؽ العامة التي يغطي نشاط
ألمثمة عمييا ، كمف االرقعة أك الجزء مف الدكلة كحدىـالمرافؽ إشباع حاجات عامة لسكاف ىذه 

، كترتبط ء كالغاز داخؿ المدينة أك القرية، كتكريد المياه كالكيربا، كالنقؿ الداخميمرافؽ جمع النفايات
قكانيف اإلدارة المحمية المجالس البمدية القياـ ، حيث تخكؿ بالبلمركزية اإلدارية اإلقميمية ىذه المرافؽ
  (1) الحصر.ف المرافؽ العامة عمى سبيؿ بمياـ عدد م

تبدك أىمية التمييز بيف المرافؽ العامة اإلقميمية كالمرافؽ العامة القكمية في مكضكع ك 
تقع  المسؤكلية، فإف مرفقا عاما قكميا الضررب في ، إذا كاف المتسبلضارةاعف األفعاؿ  المسؤكلية
 المسؤكلية، أما إذا كاف المرفؽ إقميميا أك محميان فإف كاىؿ السمطات المركزية أم الدكلةعمى 

نشاء المرافؽ العامة القكمية يككف مف الخزانة تتحمميا الكحدة المحمية ، إضافة إلى أف تمكيؿ كا 
كقد أطمؽ عمييا المشرع  (2) المحمية.العامة أما المرافؽ العامة المحمية فتمكيميا مف المكازنات 

 الفمسطيني مصطمح المكازنة المستقمة.
 المرافق العامة من حيث توافر عنصر اإلجبار في إنشائيا تصنيف-ثالثاً 

 :إلجبار في إنشائيا إلى نكعيف ىماتصنؼ المرافؽ العامة مف حيث تكافر عنصر ا
 المرافق العامة االختيارية  - أ

أف سمطتيا في ىذا المجاؿ إنشاء المرافؽ العامة ك مف حيث األصؿ أف الدكلة حرة في 
، فالدكلة في مثؿ ىذه الحاالت تممؾ التقدير فيما إذا اختيارية، كىنا تككف المرافؽ العامة تقديرية

شباعيا أـ ال كانت ىناؾ حاجات عامة تقتضي المصمحة العامة أف تتحمؿ ، مسؤكلية تأمينيا كا 
عامة المرافؽ التي تقدـ خدمات غير أساسية في حياة األفراد كيندرج تحت ىذا النكع مف المرافؽ ال

ف كاف ىذا األمر نسبي يختمؼ مف دكلة ألخرل كمف زماف  ...،سارح كالمبلىي كدكر السينماكالم كا 
 (3) لزماف.

 المرافق العامة اإلجبارية - ب

لمتقدير في مؾ أم مجاؿ ، كال تملتي تمـز السمطة العامة بإنشائيايقصد بيا المرافؽ العامة ا
مثؿ: مرافؽ الدفاع كاألمف  ، كمصدر اإللزاـ قد يعكد لطبيعة الخدمة التي يقدميا المرفؽىذا الشأف

                                                           

 .040ص ،سابقمرجع القبيبلت، حمدم،  (1)

 .093-092، صمرجع سابق( شطناكم، عمي خطار، 2)
 .044، صمرجع سابق( القبيبلت، حمدم، 3)
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فيذه المرافؽ إنما تتصؿ باألىداؼ الرئيسة التي كجدت الدكلة مف أجؿ تحقيقيا ككفالة ، كالقضاء
، ككانت مرفؽ عاـ معيفقرر القانكف إنشاء كما لك  كقد يككف مصدر اإللزاـ القانكف. (1) سيرىا

، فعندىا عمى مقيدان ال تقديران  نصكصو بصيغة تجعؿ اختصاص اإلدارة العامة في ىذا المجاؿ
المرفؽ المنصكص عميو في القانكف، كلممكاطنيف في  اإلدارة العامة تنفيذ حكـ القانكف بإنشاء ىذا

 (2) السمطة.اكز حدكد ، أف يطعنكا بقرار الرفض ىذا بدعكل تجمف جانب اإلدارة حالة الرفض

عندما تمـز قكانيف اإلدارة المحمية الييئات المحمية  ف األمثمة عمى النكع األخير منيا:كم
نقؿ الداخمي في المحافظات ، كمرفؽ المرافؽ العامة عمى المستكل المحميبإنشاء أنكاع معينة مف ال

 (3) المخمفات.، كمرفؽ مكافحة الحرائؽ كمرفؽ إزالة كالمدف
 " استقبلليا"  تمتعيا بالشخصية المعنوية من حيث المرافق-رابعاً 

 قسميف:تنقسـ المرافؽ العامة مف حيث استقبلليا إلى 
 ة التي تتمتع بالشخصية المعنوية لمرافق العاما - أ

قد يرل المشرع أحيانان كالعتبارات تتعمؽ بالمصمحة العامة أف يمنح بعض المرافؽ العامة 
، كيمكنيا مف التخصص في لؾ كي يكفر ليا االستقبلؿ الذاتي، كذالمستقمة لشخصية المعنكيةا

مصمحيو "  ة مرفقيو أك"دار مف ىيئة ذات شخصية معنكية عامكىذه المرافؽ ت .(4) معيفنشاط 
، ذلؾ ألف المؤسسات العامة ما ىي إال مرفؽ عاـ يدار عف طريؽ ىيئة " تسمى بالمؤسسات العامة
قرار إنشائيا بالشخصية  يعترؼ لياالمرافؽ  ذهكى .(5) بالشخصية المعنكيةمنظمة " عامة تتمتع 

كيككف ليا كياف مستقؿ كمؤسسة عامة مع خضكعيا لقدر مف الرقابة أك الكصاية ، المعنكية
 (6) :تتكافر فييا عناصر المؤسسات الرسمية التاليةغالبا ما ك ، اإلدارية

 .العاـأف تككف مف أشخاص القانكف  -1

 .كفقان لتنظيـ القانكف العاـ كأساليبوأف تدار  -2
 .أف تستخدـ السمطة العامة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا -3

                                                           

 .143، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 1)

 .044، صمرجع سابق( القبيبلت، حمدم، 2)

 .044، صسابقالمرجع ال (3)

 043ص ،سابقالمرجع ال( 4)

 .140، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 5)
 .049، صمرجع سابق( القبيبلت، حمدم، 6)
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 .أف تككف الخدمة التي تؤدييا خدمة عامة كأمكاليا أمكاالن عامة -4
 .أف يككف ليا حؽ ابراـ العقكد كالتمتع بامتيازات مالية مختمفة -5

 .أف يككف مكظفكىا مكظفيف عاميف -6
 تي ال تتمتع بالشخصية المعنوية المرافق العامة ال  - ب

كىي المرافؽ العامة الممحقة بأحد أشخاص القانكف العاـ لكي يشرؼ عمى إدارتيا كيككف 
، فإذا كاف المرفؽ العاـ قكميان كالدفاع كاألمف كالصحة كالتعميـ ألحؽ بالدكلة أم عنيا مسئكالن 

أما إذا كاف المرفؽ إقميميان أك محميان ، ه كؿ مرفؽبالكزارات المختمفة حسب نكع النشاط الذم يتكال
ال يعترؼ ليا قرار إنشائيا  المرافؽذه كى (1)فيمحؽ بالمحافظة أك البمدية حسب مقتضى الحاؿ.

كىذه  ،الكزاراتك عاـ كتككف تابعة لوبالشخصية المعنكية كيتـ إلحاقيا بأحد أشخاص القانكف ال
خاص معنكية تككف ممحقة مباشرة بأحد األشالمرافؽ تدار بكاسطة ىيئة عامة ليست ليا شخصية 

ليذه كمندمجة فييا كتابعة ليا تبعية كاممة كال يككف ، المدينة " ، المحافظةالمعنكية اإلقميمية " الدكلة
نما تذكب في كياف الشخص المعنكم العاـ سكاء أكاف ذلؾ الالمرافؽ أيو ذاتية خاصة بيا شخص ، كا 

ت المختمفة تسمى مرافؽ التي تمحؽ بالدكلة كتكزع عمى الكزارا، كالىك الدكلة أك شخص إقميمي آخر
 (2).، أما المرافؽ التي تمحؽ باألقاليـ األخرل فإنيا تسمى المرافؽ اإلقميميةالمرافؽ القكمية

 :الي كاإلدارم كفي مجاؿ المسؤكليةكتبدك أىمية ىذا التقسيـ في مجاؿ االستقبلؿ الم
تممؾ المرافؽ العامة المتمتعة بالشخصية المعنكية  :من حيث االستقبلل المالي واإلداري

كجكد قدر مف  قدران كبيران مف االستقبلؿ اإلدارم كالمالي كالفني في عبلقتيا بالسمطة المركزية مع
، غير أف ىذه الرقابة ال يمكف مقارنتيا بما تخضع لو المرافؽ غير المتمتعة بالشخصية الرقابة

شر   ة التابعة ليا.شريف مف السمطاؼ مباالمعنكية مف تكجيو كا 

عف  كمسئكالفيككف المرفؽ المتمتع بالشخصية المعنكية مستقبلن  أما من حيث المسؤولية 
في حيف تقع ىذه المسؤكلية عمى الشخص اإلدارم الذم  ،األخطاء التي يتسبب في إحداثيا لمغير

  .يتبعو المرفؽ العاـ في حالة عدـ تمتعو بالشخصية المعنكية

 
 

                                                           

 .043ص ،سابقمرجع القبيبلت، حمدم،  (1)
 .140ص، مرجع سابق( الدبس، عصاـ، 2)
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 المطمب الثاني
 المبادئ والقواعد التي تحكم سير المرفق العام 

المرجك  الغرض أف تخضع في إدارتيا لقدر مف القكاعد يضمف تحقؽالمرافؽ العامة ال بد 
، عمى إخضاع المرافؽ في فرنسا كفي الدكؿ اآلخذة عنيا كليذا فقد استقر الرأم، منيا عمى أتـ كجو

 .(1) شيء، تممييا االعتبارات العممية كالعدالة االجتماعية قبؿ كؿ ألساسيةالعامة لعدد مف القكاعد ا
 اآلتية:كتتمثؿ في المبادئ  ،تعرؼ ىذه القكاعد بقانكف المرافؽ العامة

 مبدأ وجوب سير المرافق العامة بانتظام واطراد  الفرع األول:
المرافؽ العامة، تي تحكـ سير جميع أجمع الفقياء عمى أف أكلى القكاعد األساسية ال

، بحيث يجد المنتفع الخدمة التي يؤدييا المرفؽ ميسرة في الميعاد انتظاميا في سيرىا دكف انقطاع
، كبالرغـ مف أف معظـ التشريعات ال تنص صراحة عمى ىذا لمكاف المتعارؼ عميو ألدائيا فيوكا

، عميو نتائج تفترض كجكده ؿ قد رتب، كالمشرع في معظـ الدك دأ فإف القضاء قد أقره في أحكاموالمب
في أحكاـ ، فإنو أكثر المبادئ ترديدان أىـ المبادئ الثبلثة عمى اإلطبلؽكلما كاف ىذا المبدأ ىك 
 ، كمعظـ األحكاـ التي تقكـ عمييا نظريات القانكفلةمجمس الدك  كفتاكل القضاء اإلدارم المصرم

، كالتنفيذ اإلدارية المسؤكليةلعقكد اإلدارية، ك رارات اإلدارية كا، كالقاإلدارم في مجاؿ الكظيفة العامة
 (2).مباشران بيذا المبدأ األساسي ارتباطا، فإنيا ترتبط ....إلخ، كالضبط اإلدارملمباشرا

نما طبيعة النشاط الذم لعامة ليس بحاجة إلى تشريع يقررهكمبدأ دكاـ سير المرافؽ ا ، كا 
ر المرافؽ العامة النفع العاـ يقتضي ضماف سيتقكـ بو المرافؽ العامة كىك ضماف تقديـ خدمة 

ة تضمف حسف سيرىا بانتظاـ ، كاإلدارة تممؾ سمطة تقديرية لدل إدارة المرافؽ العامبانتظاـ كاطراد
  (3) العامة.، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ المصمحة كاطراد

                         :منياالمبدأ عده نتائج قانكنية ىامة  كيترتب عمى تطبيؽ أحكاـ ىذا

كذلؾ لما لو مف خطكرة حيث يؤدم إلى كقؼ أك تعطيؿ سير المرافؽ : ومنع اإلضراب تحريم-أوالً 
 (4) المرافؽ.العامة كبالتالي يؤثر سمبان عمى الخدمات العامة التي تؤدييا ىذه 

                                                           

 .411ص مرجع سابؽ،، الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنو( الطماكم، سميماف، 1)
 .014، صسابقالمرجع ال( 2)

 .133، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 3)

-ىػ 1341الطبعة الرابعة،  ، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الكتاب األكؿ،القانون اإلداري( كنعاف، نكاؼ، 4)
 .441ـ، ص0212
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اإلضراب يمارس في " الحؽ في عمى  2003كلقد نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 (1) ".حدكد القانكف

 ت استقالة المكظفيف دكف تنظيـ فإف مف شأف ذلؾ أفحيث لك ترك: تنظيم استقالة الموظفين-ثانياً 
، تؤدم إلى تعطيؿ سيرىا أك تكقفيا ، كقدؿ بسير المرافؽ العامة كانتظاميايؤدم إلى إحداث خم

 لممنتفعيف مف خدماتيا.كالذم حتمان يؤثر سمبان عمى أداء الخدمات 
 يحتاج المرفؽ العاـ إلى أمكاؿ تمكنو مف أداءاز الحجز عمى أموال المرفق العام: عدم جو -ثالثاً 

فرد  إدارتو، أك يشرؼ عمى يتمتع المرفؽ بالشخصية المعنكية ، كقدالخدمة العامة المنكط بو أداؤىا
امتنع الشخص المشرؼ عمى إدارتو، ك ة أك ييئ، فإذا ما استداف المرفؽ العاـ أك الخاص أك شركة
عمى ىذا  ؟ لئلجابة، كبيعيا في المزاد العمنيفيؿ يجكز الحجز عمى تمؾ األمكاؿ ،عف سداد ديكنو

 :السؤاؿ نفرؽ بيف حالتيف

)المؤسسات أك  عمى سبيؿ المثاؿ يدار عف طريؽ اإلدارة المباشرةحالة ما إذا كاف المرفؽ  - أ
ا يتبيف أنو ال يجكز الحجز ، كمف ىنتككف أمكاؿ المرفؽ أمكاالن عامة ( حينئذ...الييئات العامة

 .؛ ألنيا أمكاالن عامةعمييا

، كلك أف المفركض أف تؤكؿ اـ يدار عف طريؽ االمتياز كحينئذحالة ما إذا كاف المرفؽ الع - ب
مده ـز عمييا ظاىر خبلؿ ، إال أف حؽ الممتلعاـ في نياية األمر إلى اإلدارةأمكاؿ المرفؽ ا

 ان ، فيؿ يجكز الحجز عمييا بالتالي سدادأنو يستطيع أف يتصرؼ فييا بالبيع، بدليؿ االمتياز
رفضت ذلؾ استنادان إلى  في مصر ؛ كلكف المحاكـ القضائيةىذا ما طالب بو األفراد لديكنو؟

  (2) .كاطرادقاعدة استمرار سير المرافؽ العامة بانتظاـ 
 : ( عمى44( في المادة )2005( لسنة )23رقـ ) الفمسطيني التنفيذكفي ىذا الشأف فقد نص قانكف 

ال يجكز الحجز كال اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرل عمى األمكاؿ العامة المنقكلة كغير المنقكلة -1" 
ؿ األكقاؼ التي لمدكلة أك لؤلشخاص االعتبارييف العامة أك الييئات المحمية أك أمكا

  .المخصصة ألداء أعماليا

األمكاؿ العامة جميع أمكاؿ الدكلة التي تككف مخصصة لمنفعة عامة بالفعؿ أك بمقتضى  تشمؿ-2
ال ( مف ذات القانكف عمى "45كنصت المادة) قانكف أك مرسكـ أك قرار مف مجمس الكزراء.

                                                           

 .(09/3، المادة )5002القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة راجع، ( 1)
 .424ص مرجع سابؽ،، القانون اإلداري دراسة مقارنوالوجيز في ( الطماكم، سميماف، 2)
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يجكز الحجز كال اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرل عمى المنشآت كاألدكات كالميمات المخصصة 

  (1) ".العامة أك لتقديـ خدمة عمكمية لمجميكرإلدارة المرافؽ 

 : مبدأ المساواة في االنتفاع بخدمات المرافق العامةالفرع الثاني
ؿ بمبدأ ، كال يخدكف تمييز بينيـ بالمرافؽ العامة كافة المكاطنيف يعني ىذا المبدأ أف ينتفع

جراءات كقكانيف تنظـ عمؿ المرفؽ العاـ كأف يتـ تقاضي رسـك  المساكاة أف يتـ كضع شركط كا 
المبدأ تضمنو القانكف األساسي الفمسطيني في باب الحقكؽ كىذا  (2) العاـ.مقابؿ االنتفاع بالمرفؽ 

  (3) .منو (9) كالحريات العامة في المادة
راد كالسمطات العامة إزاء يتصؿ ىذا المكضكع بمكقؼ كؿ مف األف: جزاء اإلخبلل بقاعدة المساواة

 نافع التي تقدميا المرافؽ العامةكىـ يحصمكف عمى الم عدة عامةفاألصؿ أف المنتفعيف كقا، المرفؽ
، بصرؼ النظر عف بطريقة مكضكعية محتكاهيف كالمكائح، كتحدد في مركز نظامي تحكمو القكان

األفراد تجاه المرفؽ ، كليذا كاف مركز كمف ىنا جاءت قاعدة المساكاةي، شاغؿ ىذا المركز النظام
 اآلتية:، كيترتب عمى ىذه القاعدة النتائج العاـ مكحدا

 اعيف لـ يحتـ عميياألصؿ أف األفراد ال يستطيعكف إجبار السمطات العامة عمى إنشاء مرفؽ م -1
نما كؿ ما يتعمؽ بو مصالحالقانكف إنشاءه التي يقرر  –تسير تمؾ المرافؽ األفراد ىك أف ، كا 

، مكا عمى حاجتيـ عمى قدـ المساكاةيكفؿ لممنتفعيف أف يحص منتظمان  ان سير  –المشرع إنشاءىا 
القانكني الذم ينصب عمى عاتؽ اإلدارة تنفيذه أيان كانت كسيمة إدارة المرفؽ  االلتزاـكىذا ىك 

 .العاـ

قاعدة مف  بأيةاألفراد كسيمتاف إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ التزاماتيا القانكنية إذا ما أخمت  ـأما -2
 :التي فرض عمييا القانكف إتباعيا القكاعد

بمناسبة إنشاء  : إللغاء قرارات اإلدارة التعسفية أك التي تخالؼ فييا القانكفدعوى اإللغاء -
، كالذم أخذ بو القضاء مجمس الدكلة الفرنسي الذم يطبقو ، كىذا ىك المبدأالمرفؽ كنشاطو

 ، كيطبقو القضاء اإلدارم في فمسطيف كذلؾ.اإلدارم في مصر
                                                           

 (.39-33، المادتاف )5002( لسنة 52قانون التنفيذ الفمسطيني رقم )راجع، ( 1)
 .192، ص مرجع سابق( الذنيبات، محمد جماؿ، 2)

المادة التاسعة باب الحقكؽ كالحريات العامة "  ،5002القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنو راجع، ( 3)
الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم 

 السياسي أك اإلعاقة ".
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إذا ما أصدرت اإلدارة قراران معيبان خالفت بو قاعدة المساكاة السابقة أك  :دعوى التعويض -

 ات كترتب عمى تنفيذى، كنفذت ىذا القرارااعد الضابطة لسير المرافؽ العامةغيرىا مف القك 
بالتعكيض عف ذلؾ  لو بان الحكـ، جاز لمفرد المضار أف يمجأ إلى القضاء مطالأضراران 
القانكني العاـ المنصب  االلتزاـ، كالقضاء يجيبو إلى طمبة، كأساس التعكيض إما الضرر

ما العقد الخاص الذم أف تدير المرفؽ كفؽ قكاعد معينة عمى عاتؽ السمطات العامة في ، كا 
 (1) المرفؽ.يربط المنتفع بالييئة المشرفة عمى إدارة 

                                والتبديل لمتعديل: مبدأ قابمية المرافق العامة الفرع الثالث
يقصد بيذا المبدأ أف لمسمطة اإلدارية المختصة الحؽ في تعديؿ أك تغيير القكاعد كاألنظمة 

لمصمحة يا لتنظيـ سير المرافؽ العامة بما يتبلءـ كالظركؼ كاألحكاؿ المصاحبة لتحقيؽ االتي تضع
ليذا فإف مف الطبيعي أف تمنح السمطة المختصة حؽ تعديؿ النظـ العامة عمى الكجو األمثؿ، 

راد الذيف المقررة لممرافؽ العامة في أم كقت تحقيقان لممصمحة العامة كدكف التغيير بحقكؽ األف
عممو إف حؽ اإلدارة في تعديؿ نظاـ المرافؽ العامة أك التغيير في طريقة يتأثركف بيذا التعديؿ، 

، سكاءن كاف المرفؽ يدار مباشرة عف طريؽ السمطة اإلدارية أك كسيرة ال يحتاج إلى نص صريح
ؽ تعديؿ أك أما إذا نص المشرع في بعض األنظمة عمى ح، دار بأسمكب االلتزاـ أك االمتيازي

كال يقتصر حؽ السمطات  (2)، كالتأكيد عمى ىذا مبدأ.، فيك ليس إال مف باب إزالة الشؾالتغيير
يصؿ األمر إلى ؛ كلكف قد بتنظيـ المرفؽ كتنفيذ نشاطو فحسبالعامة في إجراء التعديبلت المتعمقة 

د الحؽ االعتراض حدكف أف يككف ألحد إلغاء المرفؽ إذا كجدت اإلدارة  أنو أصبح عديـ الجدكل 
 (3).، ىذا المبدأ مقرر في معظـ النظـ القانكنية لممرافؽ العامةعمى ىذا اإلجراء

 

 

 

 
 

                                                           

 كما بعدىا. 422ص مرجع سابؽ،، الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنو( الطماكم، سميماف، 1)
 .132، مرجع سابؽ، الوجيز في القانون اإلداري( القيسي، أعاد حمكد، 2)

 .193، مرجع سابؽ، الوجيز في القانون اإلداري( الذنيبات، محمد جماؿ، 3)
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 الثانيالمبحث 
 المسؤولية اإلدارية، مفيوميا، تطورىا، خصائصيا 
المسؤكلية اإلدارية أم مسؤكلية اإلدارة عف سيتـ تحديد مفيكـ  ىذا المبحث مف خبلؿ

 صدر عف اإلدارة نكعيف مف األعماؿ: ما ي أف بياف، كمف الميـ أعماليا
، كىذه األعماؿ التي تتجو فييا إرادة اإلدارة إلى إحداث أثر قانكني وتصرفات قانونية أعمال-أوالً 

معيف، يتمثؿ في إنشاء مركز قانكني معيف أك تعديمو أك إلغائو، كىذه األعماؿ تنقسـ بدكرىا إلى 
 طائفتيف:

أعماؿ قانكنية تصدر مف جانب كاحد، كىي األعماؿ التي تصدرىا اإلدارة بإراداتيا المنفردة،  -1
 .ةيكالبلئحدكف مشاركة مف األفراد، كتشمؿ ىذه الطائفة القرارات اإلدارية الفردية 

أعماؿ قانكنية تصدر بتبلقي إرادة اإلدارة بإرادة أخرل، كبشركط معينة، كتتمثؿ ىذه الطائفة   -2
 .فيما يسمى بالعقكد اإلدارية

، كىي األعماؿ التي ال تتجو إرادة اإلدارة فييا إلى إحداث أثر قانكني معيف، أعمال مادية-ثانياً 
ف رتب القانكف عمييا أثاران معينة.  كا 

ية التقصيرية لئلدارة محؿ الدراسة عمى ما يصدر عف اإلدارة مف قرارات إدارية أك كتقتصر المسؤكل
أعماؿ مادية، أما مسئكليتيا في حالة العقكد اإلدارية فإنيا مسئكلية تعاقدية مجاؿ دراستيا ىك دراسة 

  (1)  العقكد اإلدارية.

ذلؾ أف نشاط اإلدارة كأم نشاط آخر قد يككف  ،منيا ككذا أعماؿ مكظفييا باعتبارىـ جزءن  
سببا في إحداث أضرار باعتبار اإلدارة سمطة تنفيذية تستعمؿ كسائؿ ضخمة كأحيانا خطيرة في 

فترات  اإلدارية عبر ، كمف ثـ الحديث عف المراحؿ التاريخية التي مرت بيا المسؤكليةأداء ميمتيا
تطرؽ لمتطكر التاريخي ليا في القانكف الفمسطيني زمنية متبلحقة في عدد مف الدكؿ عمكمان كال

 .خصكصان، كمف ثـ الحديث عف خصائص المسؤكلية اإلدارية

                                                           

، اإلسكندرية، دار الفكر مسئولية اإلدارة عن أعماليا القانونية والماديةعكيس، حمدم أبك النكر، راجع،  (1)
المسؤولية اإلدارية زيف الديف، ببلؿ أميف، ككذلؾ راجع، .4-3، ص0211األكلى، الجامعي، الطبعة 

 اكما بعدى 33، ص0211، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى، التعاقدية والغير تعاقدية
كيصدر كذلؾ عف السمطة التنفيذية أعماؿ السيادة، كىذه األعماؿ ال تسأؿ الدكلة عنيا، كىي تخضع 

تضيات القانكف الدستكرم كالقانكف الدكلي، كتفمت مف رقابة قاضي اإللغاء، كبالتالي ال يمكف المطالبة لمق
تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون  حداد، عبد اهلل،بتعكيض الضرر الناتج عف ىذه األعماؿ. راجع، 

 .124، منشكرات عكاظ، صالمغربي
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 المطمب األول
 مفيوم المسؤولية اإلدارية 

 الفرع األول: تعريف المسؤولية لغًة واصطبلحًا 
كعبلقات تربط ال بد مف عبلقات تربط الفرد باألفراد اآلخريف ك  جماعة، ضمف اإلنساف يعيش      

 ضبط بٌد مف ال الصحيح، اتجاىيا في العبلقات ىذه سير كلضماف الفرد بجية اإلدارة التي يتبع ليا،
 بيا، ميما األفراد كاإلدارة التزاـ خبلؿ مف تفعيميا مف بد ال كما معينة، بقكاعد العبلقات ىذه كتنظيـ
 المسؤكلية إذف مصدر المسؤكلية، يينشئ بيا االلتزاـ كعدـ الضكابط ىذه فمخالفة كجكدىا، مصدر كاف
 يقصد بالمسؤكلية ماذا القكاعد المفركضة عميو، لكف باحتراـ التزامو مرتكبو بو يخالؼ الذم الفعؿ ىك

 كما أنكاع ىذه المسؤكلية كما تعريؼ المسؤكلية اإلدارية عمى كجو الخصكص؟

 تعريف المسؤولية لغة-أوالً 

مىٍسئكليَّة ]مفرد[: مصدر صناعٌي مف مىٍسئكؿ: تىًبعة "المسئكليَّة تقع عمى  :المسؤكلية لغةن         
أخبلقٌية:  مسئكلٌية-إيَّاىاألقى المسئكليَّةى عمى عاتقو: حٌممو  تحمُّؿ مسئكليَّات كبيرة" يستطيع-عاتقي

 مسئكلٌية-الجماعةجماعٌية: التزاـ تتحٌممو  مسئكلٌية-عمبلن التزاـ الٌشخص بما يصدر عنو قكالن أك 
تعني حالة المؤاخذة أك تحمؿ  .(1) لمقانكفقانكنٌية: التزاـ بإصبلح الخطأ الكاقع عمى الغير طبقنا 

 .(2)التبعة 

ف أكؿ ما تكحي بو كممة مسؤكلية عندما يسمعيا أم شخص أف فعبلن ضاران    كا 
 كما تعنيو المسؤكلية أيضان عند كقكع الضرر يجب تعكيض المضركر  .(3) فاعمة مؤاخذةيكجب 

  .(4) عنو

                                                           

 (.1202/ ص 0)ج معجم المغة العربية المعاصرة( 1)
" بحث مكمؿ الستكماؿ متطمبات نيؿ  مسئولية اإلدارة عن أعماليا المادية المشروعة( صالحي، عبد الفتاح، 2)

 .2، ص0214-0210شيادة الماستر في الحقكؽ"، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 1ص ،0220، الطبعة السابعة، والقضاء الفقوالمسؤولية المدنية في ضوء ( الدناصكرم، عز الديف، 3)
، اإلسكندرية، دار الفكر مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء دراسة مقارنو( النمر، محمد رضا، 4)

 .12ص 0211الجامعي، الطبعة األكلى، 
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أك ىي قياـ  (1) أتاىا.أك ىي ما كاف بو اإلنساف مسئكال أك مطالبان عف أمكر أك أفعاؿ 

  (2) نتائجيا.بتصرفات يككف مسئكال عف أك  شخص طبيعي ما بأفعاؿ

 .بأنيا حالة الشخص الذم ارتكب أمران يستكجب المؤاخذة –بكجو عاـ – المسؤكليةتعرؼ ك 
الحالة القانكنية أك األخبلقية التي يككف فييا اإلنساف  كالتي تعنى تحمؿ التبعةكتعنى المسؤكلية ، (3)

  (4) كقانكنية.مسئكال عف أقكاؿ كأفعاؿ أتاىا إخبلال بقكاعد كأحكاـ أخبلقية 

 اصطبلحًا " قانونًا " المسؤولية تعريف-ثانياً  

المقصكد  بياف في اجتيد الفقو كلكفٌ  القانكنية، النصكص ضمف المسؤكلية تعٌرؼ لـ      
  .التعاريؼ ىذه كمف لمضمكنيا، مكضحةو  تعريفاتو  مجمكعة ككضع المسؤكليةب

التي تقكـ كمما ألـز القانكف )القانكف الجزائي، القانكف  المسؤكلية"  بأنيا عاـ تعرؼ بشكؿ
 (5) ."أك مجتمع الناتج عف عمؿ يمحقو لشخص اإلدارم...( شخصان بالتعكيض عف الضرر 

كفي تعريؼ آخر: "االلتزاـ المقرر عمى شخص ما بإصبلح الضرر الذم لحؽ بشخص 
 كاف ميما بالشخص المناطة الكاجبات إحدل مخالفة عمى المترتب الجزاء " ابٌأني أك (6) ".آخر

 (7) ."الكاجب ىذا مصدر

ىي االلتزاـ النيائي الذم يقع نيائيان عمى  بأنيا المسؤكلية الدكتكرة سعاد الشرقاكم رؼكتع
المسؤكلية عمكمان أيضان بأنيا  كتعرؼ (8) .آخرشخص بتعكيض ضرران أصاب شخصان عاتؽ 

، كقد يككف الخطأ في مخالفة كاجب قانكني أك الخاطئلشخص عف فعمة أك فعؿ غيره مساءلة ا

                                                           

ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري ( أبك سركر، أسماء مكسى، 1)
 .12، ص0221، " رسالة ماجستير " جامعة النجاح، فمسطيف، األردنيوالقانون المدني 

، مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة المسؤولية اإلدارية عن أخطاء الموظف العام( بف مشيش، فريد، 2)
 .9، ص0213-0214الماستر في الحقكؽ، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، 1444دار الثقافة، ال يكجد مكاف نشر،  ،لمدولة عن أخطاء موظفيياالمسؤولية المدنية عادؿ،  ( الطائي،3)
 .2ص

دعوى التعويض اإلداري التنظيم القانوني والعممي لدعوى التعويض اإلداري أمام محاكم ( المنجي، إبراىيـ، 4)
 .3-2، ص0224، منشأة المعارؼ، الطبعة األكلى، ، اإلسكندريةمجمس الدولة

 .2، صسابقمرجع ( صالحي، عبد الفتاح، 5)

 .14، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 6)
 .12، صمرجع سابق( أبك سركر، أسماء مكسى، 7)
 3، صمرجع سابق( صالحي، عبد الفتاح، 8)
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كتعرؼ  (1) .الخطأىك  المسؤكليةعقدم أك مخالفة كاجب عدـ اإلضرار بالغير كعمى ذلؾ أساس 

مو بتعكيض ما سببو مف ضرر حالة الشخص الذم ارتكب أمران يستكجب إلزا المسؤكلية المدنية بأنيا
 (2) لمغير.
 اللتزاوـ مخالفتو عف المسئكؿ، كالناتجة بيا يكجد التي االلتزاـ حالة: " بأنيا تعريفيا ويمكن      
ا كاف سكاء بالتزاـ ييكمؼ فالشخص سابؽو، ا إيجابينا، أك سمبينا التزامن  التزاماتو دائرة ضاقت التزامن
 التكميؼ، محؿ لبللتزاـ أك إخبللو مخالفتو فإفٌ  عامة، قكاعد ضمف اتسعت أك محددة، بضكابط
 بكافة التزامو يعني المسؤكليةمحؿ  في ككجكده ،المسؤكلية محؿ في المخؿٌ  كجكد عميو يترتب
كيعرؼ الفقو المسؤكلية التقصيرية بأنيا  .(3) القانكني المركز ىذا في كجكده عمى المترتبة األحكاـ

 (4) االلتزاـ بتعكيض الضرر الذم أصاب الغير.

ف نجد التعاريؼ مف خبلؿ استقراء  مف جزء في حتى أك مبناىا في اختمفت أنيا " كا 
ا المساءلة عمة أفٌ  عمى ترتكز ٌأنيا جميعيا إال مضمكنيا،  مرتكبو فيو يخالؼ الذم الفعؿ ىي دائمن
ال تأديتو، عميو يجب ما كتأدية احتراـ عميو فالشخص الميكمؼ بو، الكاجب  بالضركرة، مسئكؿه  فيك كا 

  ." بمراعاتيا كالمكمؼ بيا، المخاطب لمقاعدة مخالفتو كمؤاخذه عمى

أنػو " كػؿ مػف ارتكػب فعػبلن سػبب  عمػى-عامػة كقاعػدة-الفمسػطينيقػانكف المػدني كلقد نص ال
" لكػػؿ مػػف كقػػع عميػػو اعتػػداء غيػػر كنػػص القػػانكف المػػدني كػػذلؾ عمػػى  ضػػرران لمغيػػر يمػػـز بتعكيضػػو "

كيض عمػا مشركع في حػؽ مػف الحقػكؽ المبلزمػة لشخصػيتو أف يطمػب كقػؼ ىػذا االعتػداء، مػع التعػ
 (5) ."يككف قد لحقو مف ضرر

 الفرع الثاني: تعريف المسؤولية اإلدارية 
المسؤكلية اإلدارية تنصرؼ في المعنى االصطبلحي إلى القكاعد اإلدارية في المسؤكلية،         

كبمعنى أكثر دقة مسؤكلية اإلدارة بصفة عامة في حدكد مبدأ الشرعية، بمعنى خضكع سمطات 
، مع تمكيف األفراد مف رقابة ىذه السمطات، بالكسائؿ المشركعة في تصرفاتيا لمقانكفلدكلة في ا

كتأكيدان لمبدأ جكاز مساءلة الشخص  ،أدائيا لكظيفتيا كذلؾ مف خبلؿ التنظيـ اإلدارم لمدكلة

                                                           

 . 12، صمرجع سابق( النمر، محمد رضا، 1)
 .2، صمرجع سابق( الطائي، عادؿ، 2)

 .11، صمرجع سابق( أبك سركر، أسماء مكسى، 3)

 .031، ص0224، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، الطبعة الثالثة، دعوى التعويضالمنجى، محمد، ( 4)

 (.124994، المادتيف )5075( لسنو 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 5)
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المعنكم العاـ عف األخطاء التي يرتكبيا ممثمكه عند القياـ بإدارة شؤكنو، بمعنى جعؿ الدكلة 

  (1) .اإلدارممعنكم مسئكؿ عف الخطأ في سير العمؿ كشخص 

التزاميا بدفع تعكيض لمف يصيبو أضرار، نتيجة ممارسة النشاط  كيقصد بمسؤكلية الدكلة:
 (2) .بياالمعمكؿ  المسؤكليةاإلدارم لمدكلة، كذلؾ في إطار أكضاع كأحكاـ 

اإلدارة إنما تتيح في الكاقع كمما يجب التنبيو إليو أف كؿ دعكل تعكيض ترفع عمى جيات 
لممحاكـ فرصو بحث أعماؿ اإلدارة لمعرفة ما إذا كانت أخطأت أـ أصابت، خالفت القكاعد القانكنية 

 (3) أـ لـ تخالفيا.

: مسؤكلية الشخص المعنكم اإلدارم عمى كجو التحديد، أم اإلدارية المسؤكليةكالمقصكد ب        
معنكيان عامان، كمف المعمـك أف اإلدارة عندما تقكـ بأعماليا كتحقيؽ  مسؤكلية اإلدارة باعتبارىا شخصان 

أغراضيا قد تمحؽ أضرار باألفراد بطريؽ الخطأ سكاء عف قصد أك بإىماؿ، كمف ىنا تثار مكضكع 
المسؤكلية اإلدارية كيثار كذلؾ كيفيو تعكيض الضرر الذم يمحؽ المضركر، كمف ثـ يتحدد نطاؽ 

مشخص المعنكم العاـ، كيتحدد نطاؽ الشخص المعنكم العاـ عف أعماؿ المسؤكلية اإلدارية ل
السمطة التنفيذية في قياميا بكظيفتيا اإلدارية، دكف مسؤكلية اإلدارة عف أعماؿ السمطتيف التشريعية 
كالقضائية، كتحديدان تككف المسؤكلية اإلدارية لمشخص المعنكم العاـ عف أعماؿ السمطة التنفيذية 

 (4)اإلدارة غير التعاقدية. عند مسؤكلية

المسؤكلية اإلدارية باعتبارىا مسؤكلية قانكنية كنكع مف أنكاع المسؤكلية القانكنية تنعقد ك         
إلدارة العامة عف أعماليا ، كتتعمؽ بمسؤكلية الدكلة كافي نطاؽ النظاـ القانكني اإلدارمكتقكـ 
ة التي تمتـز فييا الدكلة أك المؤسسات كالمرافؽ " الحالة القانكنيبأنيا  بشكؿ ضيؽ كتعرؼ، الضارة

كالييئات العامة اإلدارية نيائيا بدفع التعكيض عف الضرر أك األضرار التي سببت لمغير بفعؿ 
األعماؿ اإلدارية الضارة سكاء كانت ىذه األعماؿ اإلدارية الضارة مشركعة أك غير مشركعة كذلؾ 

                                                           

 .10، صمرجع سابق، إبراىيـ، المنجى( 1)

 .14، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
/ج( " تسأؿ اإلدارة عف التعكيض المتعمؽ بأعماليا كقراراتيا، 14، المادة)المظالم في السعوديةديوان راجع،      

 كيجكز لؤلفراد المطالبة بالتعكيض عف ىذه القرارات كاألعماؿ ".
 .12، صمرجع سابق( النمر، محمد رضا، 3)

 .14-10، صمرجع سابق( المنجي، إبراىيـ، 4)



 ماىية المرفق العام والمسئولية اإلدارية   

32 

 الفصل األول
ارم أساسا كعمى أساس نظرية المخاطر كفي نطاؽ النظاـ عمى أساس الخطأ المرفقي أك الخطأ اإلد
 (1)." لةالقانكني لممسؤكلية اإلدارية كمسؤكلية الدك 

المسؤكلية اإلدارية ىي جزء مف المسؤكلية القانكنية ويستنتج من التعريف السابق بأن   
أعماؿ اإلدارة  كالتي تنعقد في نطاؽ القانكف اإلدارم، حيث تترتب عندما ينتج ضرران ما لمغير عف

العامة سكاءن كانت أعماؿ قانكنية أـ أعماؿ مادية كالتي تيدؼ كؿ منيا إلى غاية كاحدة كىي 
 المصمحة العامة.

" بأنيا تقرير مسؤكلية اإلدارة عف أخطاء مكظفييا  محمد رفعت عبد الوىابكعرفيا الدكتكر   
تقصيرية ما دامت  مسؤكليةاإلدارية  المسؤكليةكتعتبر  كالتي ترتب حؽ لؤلفراد في التعكيض"،

، حيث أف مف المسؤكلية اإلدارية التعاقدية جزءان  المسؤكلية، كما قد تشكؿ مسؤكلية عف عمؿ الغير
 (2) .العقكد اإلدارية جزءان مف أعماؿ اإلدارة

: ىي عبارة عف إلزاـ اإلدارة بالتعكيض ويمكن لمباحث تعريف المسؤولية اإلدارية بأنيا  
اإلدارة، سكاءن كاف أساس المسؤكلية الخطأ  أعماؿكذلؾ عف الضرر الذم يمحؽ باألفراد كالناتج عف 

  أك بدكف خطأ، ككفقان لقكاعد القانكف كالقضاء اإلدارم.

 الفرع الثالث: أنواع المسؤولية 

فاعمة، كىذا  مؤاخذةسبؽ أف ذكرنا في تعريؼ المسؤكلية لغة بأنيا ثمة فعؿ ضار يكجب       
ىنا يتبيف لنا نكعيف مف ، ك الفعؿ الضار يككف نتيجة إخبلؿ بقكاعد أك أحكاـ أدبية أك قانكنية

 :كىما المسؤكلية

 األدبية المسؤولية-أوالً 

يترتب عمييا جزاء قانكني، كأمرىا مكككؿ المسؤكلية األدبية ال تدخؿ في دائرة القانكف، كال  
      (3) إلى الضمير، كتقكـ عمى أساس ذاتي محض، فيي مسؤكلية أماـ اهلل أك مسؤكلية أماـ الضمير.

                                                           

 .12-4، صسابقمرجع ( صالحي، عبد الفتاح، 1)

 .12، صسابقال مرجعال (2)

، الجزء األكؿ، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ الوسيط في شرح القانون المدنيالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (3)
 .109، ص0221مصادر االلتزاـ، 
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إف الخطأ مكضع المؤاخذة في المسؤكلية األدبية خطأ أدبي، أم إخبلؿ بكاجب أدبي   

أك السمب أم " بالقياـ بعمؿ أك مفركض عمى الشخص، كسكاءن تمثؿ ىذا اإلخبلؿ باإليجاب 
االمتناع عف عمؿ " كمثالو إذا خالؼ الفرد أكامر عمـ األخبلؽ أك نكاىيو كمعيارىا حسف النية أك 

، كالجزاء المترتب عمى ىذا الخطأ ىك بدكره جزاء أدبي يتمثؿ في تأنيب الضمير أك استيجاف سكؤىا
 (1) .اآلخرةالحياة  المجتمع، أك جزاء ديني يتمثؿ في العقاب اإلليي في

 القانونية   المسؤولية-ثانياً 

إف الخطأ أك اإلخبلؿ في المسؤكلية القانكنية يتمثؿ في اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني، كيتعرض         
مرتكب ىذا الخطأ لجزاء قانكني قد يككف عقكبة في حالة إذا كاف اإلخبلؿ يمس مصمحة المجتمع 

ا اإلخبلؿ كىذه ىي المسؤكلية الجنائية، كقد يككف مجرد تعكيض يمـز بو المسئكؿ إذا اقتصر أثر ىذ
تحقؽ المسئكليتاف معان إذا ترتب ت، كقد عمى المساس بمصمحة فردية كىذه ىي المسؤكلية المدنية

عمى اإلخبلؿ بااللتزاـ القانكني مساس بمصمحة المجتمع كالمصمحة الشخصية الفردية معان، مثؿ 
عمى خبلؼ  –يشترط  كلتحقيؽ المسؤكلية بنكعييا الجنائية كالمدنية جرائـ القتؿ كالسرقة كالنصب...

كقكع ضرر سكاء أصاب المجتمع كبو تتحقؽ المسؤكلية الجنائية أك أصاب فردان  –المسؤكلية األدبية
مف األفراد كبو تتحقؽ المسؤكلية المدنية، كيشترط كقكع ضرر كعبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر، 

ة كال تمتقي مع المسؤكلية األدبية كليذا تتميز المسؤكلية القانكنية بنكعييا بعنصرم الضرر كالسببي
إال عند عنصر الخطأ كفي نطاؽ ضيؽ، بينما تتناكؿ المسؤكلية األدبية سمكؾ اإلنساف نحك ربو 

 (2)كنحك اآلخريف كنحك نفسو، كتقتصر األكلى عمى تنظيـ عبلقتو باآلخريف.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1، صمرجع سابق( الدناصكرم، عز الديف، 1)
 .2، صسابقال مرجعال (2)
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 المطمب الثاني
 التطور التاريخي لممسؤولية اإلدارية 

كانت القاعدة المسمـ بيا في القدـ ىي عدـ مسؤكلية الدكلة، ثـ بدأ الفكر القانكني يسمـ   
بيذه المسؤكلية في حاالت استثنائية إلى أف كصمت إلى أف تككف القاعدة ىي مبدأ " المسؤكلية " 

 شأة. نتأمؿ التطكر التاريخي لممسؤكلية اإلدارية مف خبلؿ بياف ن(1)كاالستثناء عدـ المسؤكلية 
المسؤكلية اإلدارية في النظاميف األنجمكسكسكني كالبلتيني، ثـ نتأمؿ المسؤكلية اإلدارية في اإلسبلـ 

 كأخيران المسؤكلية اإلدارية في فمسطيف، كذلؾ عمى النحك االتي:

  ونيسكسألنجمو اؤولية اإلدارية في النظام نشأة فكرة المس :لفرع األولا
رع نشأة كتطكر المسؤكلية اإلدارية في النظاـ األنجمكسكسكني نتناكؿ مف خبلؿ ىذا الف        

ما يأخذاف بالنظاـ كنبحث عمى سبيؿ المثاؿ في انجمترا كالكاليات المتحدة األمريكية باعتبارى
كنمكذج لنظاـ أك بمداف تطبؽ عمى نظرية  كتـ اختيار ىذا النظاـ ألنجمك سكسكني، األنجمكسكسكني

 المسؤكلية اإلدارية النظاـ القانكني العادم أم نظاـ المسؤكلية المدنية كأصؿ عاـ.
 المسؤولية اإلدارية في انجمترا-أوالً 

 اإلدارة العامة أو الدولة  مسؤوليةمبدأ عدم  -1

 مسؤكليةتعتنؽ مبدأ عدـ  شريفخبلؿ القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف الع كانت بريطانيا         
، كذلؾ بناءن عمى عدة مبررات كمنيا المقكلة الدستكرية الشييرة " اإلدارة العامة عف أعماؿ مكظفييا

فالممؾ يمثؿ الدكلة كيجسد مصالح مكاطنيو، كلما كاف الممؾ ال يخطئ، فالدكلة  الممؾ ال يخطئ "
كلك كاف قد أصابيـ ضرر مف جراء النشاط ال تخطئ، كبالتالي ال تسأؿ عف شيء أماـ األفراد، 
كنتيجة لخمطيـ لشخص الممؾ بالدكلة عف  (2)الذم تقكـ بو لعدـ تكافر عنصر الخطأ في أعماليا.

، الحصانة كالحماية لمكظفي الدكلة ، كمف ثـ امتدت ىذهفالدكلة ال تسأؿأعمالو غير المشركعة  
 .فبل يسألكف حتى في ذمتيـ الخاصة

كما أف العبلقة بيف المكظؼ كالدكلة في النظاـ اإلنجميزم كاف ينظر إلييا عمى أنيا عبلقة   
تعاقدية قائمة عمى الككالة، كىك ما أدل إلى عدـ مسؤكلية الدكلة عف أخطاء مكظفييا، ألف المككؿ 

ىك  ال يسأؿ عف أخطاء ككيمة إال في حدكد الككالة المكمؼ بيا، فإذا تجاكز حدكد ككالتو أصبح
                                                           

 01، صمرجع سابق( النمر، محمد رضا، 1)

 كما بعدىا. 19، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
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كلكف بعد فترة مف الزمف ما لبث ىذا الكضع حتى تغير  (1)المسئكؿ عف أخطائو كليس المككؿ.

كساد مبدأ سيادة القانكف، كمف أجؿ تحقيؽ ىذا المبدأ تـ إسناد ميمة الفصؿ في جميع المنازعات 
تكف  لمقضاء العادم؛ إال أف المساكاة بيف الشخص العادم كاإلدارة أماـ القاضي اإلنجميزم لـ

نما كاف يرد عمييا استثناءات تمثمت في عدـ مسؤكلية التاج.  (2)مطمقة، كا 
 اإلدارة العامة مسؤولية الدولة و اتجاه انجمترا نحو  -2

بعد ذلؾ اتجو الفقو كالقضاء اإلنجميزم إلى محاكلة التخفيؼ كالتمطيؼ مف حدة كقسكة مبدأ         
سؤكلية المكظؼ الشخصية استنادان إلى السند كالمبرر عدـ مسؤكلية اإلدارة، فقرر في بداية األمر م

الذم قدمو الفقو في تكييفو في طبيعة العبلقة القانكنية التي تربط المكظؼ العاـ باإلدارة، كذلؾ 
 (3)ـ كفؽ شركط ثبلثة ىي:1947بمكجب قانكف اإلجراءات الممكية 

 أف يككف مف كقع منو الفعؿ الضار تـ تعيينو بمقتضى قانكف كيتقاضى أجران مف خزينة الدكلة  - أ
  ثبكت الخطأ مف جانب المكظؼ العاـ منو أثناء تأدية ميامو الكظيفية. - ب
 ضركرة تحقؽ الضرر المطالب بالتعكيض عنو. - ت

 :اإلدارية في انجمترا ومن األسباب التي أدت إلى تطور مبدأ مسؤولية
تطكر النظاـ الممكي في بريطانيا إلى نظاـ ممكي دستكرم، كىك ما ترتب عميو االعتراؼ بالفصؿ  -1

بيف شخص الحاكـ كبيف الدكلة، كما تغير مفيكـ سيادة الدكلة، فأصبحت ال تتعارض مع قياميا 
 بمكاجية أخطائيا.

كاة بيف المكطنيف تطكر المبادئ الديمقراطية، كخاصة مبدأ خضكع اإلدارة لمقانكف كمبدأ المسا -2
 أماـ األعباء العامة، مما ترتب عميو مسؤكلية الدكلة عف أخطائيا أماـ األفراد. 

تغير مفيكـ العبلقة بيف المكظؼ كالدكلة كتكييفيا عمى أنيا عبلقة تنظيمية تقكـ عمى أساس  -3
 القانكف، كليست عبلقة تعاقدية.

آلثار الخطيرة لمبدأ عدـ مسؤكلية كفي نياية األمر تدخؿ المشرع االنجميزم لمحد مف ا  
الدكلة، فقرر مسئكليتيا في حاالت كثيرة، لدرجة أف أصبحت مسؤكلية الدكلة ىي القاعدة، كأضحت 

                                                           

 .12- 11، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .01، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 2)
 .00، صسابقالمرجع ال( 3)



 ماىية المرفق العام والمسئولية اإلدارية   

36 

 الفصل األول
قاعدة عدـ مسئكليتيا ىي االستثناء، كتكج ىذا التطكر التشريعي بقانكف أيد مبدأ مسؤكلية الدكلة 

 (1) عف أعماليا كمبدأ عاـ.
 المسؤولية اإلدارية في الواليات المتحدة األمريكية -ثانياً 

كاف النظاـ القضائي في الكاليات المتحدة األمريكية يتشابو في بادئ األمر مع كضع       
النظاـ القضائي اإلنجميزم، إال أنو طرأت عميو عدة ثغرات بسبب استقبلؿ الكاليات المتحدة عف 

 (2) رية مف ناحية ثانية.بريطانيا كبسبب تقنيف اإلجراءات اإلدا

كقد اتجو القضاء بعد ذلؾ إلى تقرير مسؤكلية الدكلة عف أعماليا المسببة لؤلضرار التي   
الذم قرر المسؤكلية االتحادية  1946تصيب األفراد ككرس ذلؾ القانكف الذم أصدره المشرع سنة 

الكاليات األمريكية حذك عف أعماؿ مكظفييا أماـ القضاء عمى أساس الخطأ، ثـ اتجيت أغمبية 
 الدكلة االتحادية فأصدرت قكانيف خاصة تقرر فييا مسؤكلية اإلدارة عف أعماؿ مكظفييا.

كقد نجـ عف مبدأ سيادة القانكف في الكاليات المتحدة األمريكية أف كسع القضاء سمطاتو في   
لدكلة عف أخطاء مكظفييا الرقابة عمى دستكرية القكانيف، كقد اعترؼ القانكف األمريكي بمسؤكلية ا

إال أف ىذه المسؤكلية ال يمكف تقريرىا بحكـ قضائي، كال يمكف لؤلفراد مقاضاتيا أماـ المحاكـ 
العادية، كأنو يمكنيـ ذلؾ أماـ السمطة التي بمقدكرىا إلزاـ اإلدارة بدفع مبمغ معيف كتعكيض أال كىي 

   (3) السمطة التشريعية.

 مسؤولية اإلدارية في النظام القانوني البلتينيالفرع الثاني: نشأة فكرة ال
كندرس عمى سبيؿ المثاؿ  المسؤكلية اإلدارية في النظاـ القانكني البلتيني،نشأة كتطكر نتناكؿ 

 القانكف الفرنسي كالمصرم باعتبارىما يأخذاف بالنظاـ البلتيني 

 عشر ىك عدـ مسؤكليةكانت القاعدة في فرنسا خبلؿ القرف الكسطى كبداية القرف التاسع  
عف أعماليا في مكاجية األفراد، فالقاعدة كانت أف )الممؾ ال يستطيع أف يصنع شران(، ككاف  الدكلة

ىناؾ خمط بيف شخصية الممؾ كشخصية الدكلة، كبالتالي إذا كاف الممؾ ال يخطئ كغير مسئكؿ، 
ىك عدـ مسؤكلية الدكلة . إذان يتبيف أف األصؿ (4) أعماليافإف الدكلة كذلؾ غير مسئكلو عف 

                                                           

 كما بعدىا.12، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 القانونيةموقع منتديات الحقوق والعموم  ،( راجع2)

 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6351  ،0/1/0211 .  

 .04، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 3)

 .13، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6351
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6351
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كاالستثناء ىك مسئكليتيا كقد تركت ىذه القاعدة آثاران عمى األنظمة السائدة كانفردت ىذه المرحمة في 

 (1) .خصائصشأف مسؤكلية الدكلة بعده 

انعداـ مسؤكلية الممؾ عمى أساس أف الدكلة ىي الممؾ كعمى ذلؾ فبل يتصكر ارتكاب  - أ
 الخطأ.

تعارضت مع إقرار فكرة المسؤكلية كقد قيؿ بعده مبررات لعدـ  بمكغ فكرة السيادة كقد  - ب
 (2)مسؤكلية الدكلة في ىذه المرحمة كىي :

عف أعماليا أك الدكلة  السائدة في فرنسا تستبعد فكرة مسؤكلية الفكرةكانت ، العامل السياسي -1
 .إلزاميا بالتعكيض إال إذا كاف ذلؾ عمى سبيؿ التسامح كالتبرع

في ظؿ التخمؼ الحضارم نجد أف النظاـ الفرنسي في تمؾ المرحمة كاف  ،التخمف الحضاري -2
نظاما مستبدا مما جعمو بعيدا عف المسؤكلية عمى أساس إف المسؤكلية ىي انعكاس صادؽ 
لمستكل التطكر الحضارم، أما في ظؿ النظاـ المصرم فقد ظمت مصر تعاني مساكئ قاعدة 

العثماني كاالحتبلؿ البريطاني حيث ساد نظاـ الحكـ عدـ المسؤكلية لفترات طكيمة خبلؿ 
 .في الدكلة خاضعة لسيادة المستعمراالمتيازات األجنبية كأصبحت كافة األجيزة 

انفردت المحاكـ العادية بالفصؿ في جميع المنازعات أيان ، محدودية دور القضاء الفرنسي -3
كانت عادية أك إدارية كذلؾ القتصار النظاـ الفرنسي عمى تطبيؽ أسمكب القضاء المكحد 
فكاف القضاء مجرد أجيزة تابعة لمدكلة، كعمى ذلؾ نجد انو في خبلؿ ىذه "المرحمة" كىي 

في مصر  أـغير مسئكلة سكاء في فرنسا مرحمة عدـ مسؤكلية الدكلة نجد أف الدكلة كانت 
التبرع، فالتعكيض انطبلقا مف اعتبارات التسامح ك  كلـ يكف ىناؾ مجاؿ إلعماؿ مسئكليتيا إال

لـ يكف سكل منحة تقدميا الدكلة لممضركر بمحض إرادتيا أما في الكقت الحاضر فقد زالت 
لمزكاؿ، كظيرت مسؤكلية الدكلة ىذه العراقيؿ في معظـ الببلد الديمقراطية أك ىي في طريقيا 

ف الخزانة العامة تستطيع دفع أل فرادلؤلكىذا أفضؿ  إلى جانب مسؤكلية المكظؼ شخصيان 
 .التعكيض لممحككـ لو بسيكلة عكس المكظؼ الذم قد يككف معسران 

 

 

 
                                                           

 .14، صمرجع سابق( النمر، محمد رضا، 1)
 .02-14، صسابقالمرجع ال( 2)
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 تطور مسؤولية الدولة " مرحمة المسؤولية " في الدول التي أخذت بالنظام البلتيني

مع انتشار الديمقراطية في معظـ الدكؿ الحديثة كخصكصان مع قياـ  ،الديمقراطيةانتشار  -1
عبلف حقكؽ اإلنسافالثك  كؿ ذلؾ أدل إلى االعتراؼ بالعدالة كأساس لمدكلة  رة الفرنسية كا 

. كمف الطبيعي (1) كبالتالي ظيرت فكرة تعكيض مف يقع عميو ضرر مف جراء أعماؿ الدكلة
مسؤكلية الدكلة عف أعماليا عمى أساس أف الديمقراطية تعرؼ  أف يتـ المجكء إلى مبدأ

المسؤكلية كتكفؿ المساكاة بيف الجميع بما في ذلؾ المساكاة أماـ التكاليؼ العامة، كالمساكاة 
بيف الدكلة كاألفراد في حالة دخكليا في تعاقدات معيـ لتحقيؽ التكازف االجتماعي كالذم 

يض عف األضرار التي تصيب المكاطنيف مف أمكاؿ يتطمب في بعض األحياف دفع التعك 
 (2) .الخزينة العامة

السيادة كالمسؤكلية ال يجتمعاف  كانت القاعدة قديما أف، العدول عن نظرية سيادة الدولة -2
فالدكلة صاحبة السيادة ليست مسئكلة عف أعماليا كال يتصكر صدكر أحكاـ ضدىا ألف ذلؾ 

الفيـ الصحيح لمبدأ سيادة الدكلة فإف االستناد إليو لمقكؿ  يتنافى مع مبدأ سيادة الدكلة، كمع
بعدـ مسئكليتيا عف األضرار التي تسببيا لـ يعد مقبكالن في العصر الحديث، ككذلؾ فإف 
السيادة ال تحكؿ دكف التزاـ الدكلة بالتعكيض كأف الدكلة صاحبة السيادة يجب أف تككف 

عبلنات الحقكؽ جاءت تؤكد ضركرة التزاـ لمكاطنييا، كمما يذكر أف دساتير الثكرة ا لفرنسية كا 
 (3).الدكلة بدفع التعكيض لممضركريف كأصبحت فكرة السيادة ال تتنافى مع قاعدة المسؤكلية

: أف فكرة سيادة الدكلة لـ تعد تتعارض كتقرير مسؤكلية الدكلة ويرى الدكتور محمد النمر  
فيي نظـ قانكنية تخضع الدكلة حكاـ كمحككميف لمقانكف كىذا ال يتنافى مع سيادتيا كقد 
أصبح ينظر إلييا في الكقت الحاضر عمى أنيا مجمكعة مصالح عامة أنشئت إلرضاء 

فراد فبل يكجد ما يمنع مف تعكيض ىذا حاجات الجميكر، فإذا ترتب عمى ذلؾ ضرر بأحد األ
 الضرر مف خزانة الدكلة. 

مع ما ذىب إليو الدكتكر محمد النمر أنو ال تعارض بيف فكرة سيادة الدكلة  ويتفق الباحث
 كتقرير مسؤكليتيا لما سبؽ ذكره.

إف اتساع نشاط الدكلة جعؿ الدكلة تتدخؿ في األنشطة المختمفة كىذا ، اتساع نشاط الدولة -3
التدخؿ مف جانب الدكلة كثؼ الشعكر بضركرة إنشاء نظاـ لممسؤكلية يتسع باضطراد 

                                                           

 .14، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 00، صمرجع سابق( النمر، محمد رضا، 2)

 .03-04، ص سابقالمرجع ال( 3)
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كيتناسب كاتساع نطاؽ النظاـ الذم يمكف بكاسطتو حماية الحقكؽ كالحريات التي حرصت 

عبلنات الحقكؽ عمى تأكيدىا، كأصب حت الدكلة تقؼ عمى قدـ المساكاة كمدعية الدساتير كا 
 (1) .أك مدعى عمييا أماـ القضاء كلـ يعد مف المقبكؿ بقاء مبدأ عدـ المسؤكلية

ظيرت حاالت كثيرة تتطمب مف الدكلة التدخؿ ، ظيور حاالت تتطمب سرعة التعويض -4
لتعكيض الضرر الذم أحدثتو، كسكاءن كاف ىذا الضرر مصدره خطأ مرفقي أك شخصي كمف 
ىذه الحاالت: حالة تقرير مسؤكلية الدكلة عندما تقكـ سمطة التحقيؽ بحبس أحد األفراد، ثـ 

بأمر القاضي بحبس يتضح بعد ذلؾ براءتو كيككف ذلؾ بسبب خطأ المكظؼ القضائي أك 
 (2) .حيان  المجني عميوشخص التيامو في جريمة قتؿ ثـ يتضح بعد ذلؾ كجكد 

كاف لممشرع في مصر كفرنسا دكره في ، الدولة مسؤوليةمساىمة المشرع في إقرار مبدأ  -5
 (3) إقرار مبدأ قاعدة مسؤكلية الدكلة كذلؾ بإصدار بعض القكانيف التي أقرت مسؤكلية الدكلة.

مع اختراع كسائؿ النقؿ الحديثة كشيكع استخداـ األجيزة الميكانيكية ، الصناعيالتطور  -6
نتاج كتكزيع المنتجات القابمة لبلنفجار إزاء ىذه التطكرات بدأت تظير أسباب  كالكيربائية كا 
جديدة لمضرر مما أكجب عمى األنظمة القانكنية أف تمضي قدمان إلى مبدأ المسؤكلية، كذلؾ 

 .تعكيض عف أضرار الحربيف العالميتيف األكلى الثانيةفقد أقر مبدأ ال

 اإلسبلمنشأة فكرة المسؤولية اإلدارية في الفرع الثالث: 
القضاء اإلدارم عمكمان كالمسؤكلية اإلدارية خصكصان  يأتي عففي ما  سكؼ يتـ الحديث        

الرسكؿ صمى اهلل عميو في ضكء الفقو اإلسبلمي كمدل تطبيقو ليا، كذلؾ مف خبلؿ تتبع قضاء 
كسمـ كصحابتو رضكاف اهلل عمييـ، كمف ثـ الحديث عف المسؤكلية اإلدارية في عيد الدكلة العثمانية 
كالتي كانت مسيطرة عمى العالـ العربي كمف ضمنة فمسطيف مف بداية القرف السادس عشر ميبلدم 

 كحتى قرب نياية الحرب العالمية األكلى كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 

                                                           

 .01، صمرجع سابقالنمر، محمد رضا،  (1)

 .02، صالمرجع السابق (2)

الدكلة كىك قانكف مبدأ التعكيض عف األضرار ( ففي القانكف الفرنسي صدرت عدة قكانيف أقرت مبدأ مسؤكلية 3)
الناجمة عف األشغاؿ العامة ذات العبلقة بأمبلؾ الدكلة، كبعد أف كاف مستقران عدـ مسؤكلية الدكلة عف جميع 
األعماؿ التي تصدر مف سمطانيا تحكؿ األمر بعد ذلؾ إلى إقرار مسؤكلية الدكلة في بعض الحاالت 

 .03، ص سابقالمرجع ال راجع، .أ المسؤكليةاالستثنائية الكاردة عمى مبد
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 الدولة اإلسبلمية عيد-أواًل 

مف أىداؼ الديف اإلسبلمي كقد أكده القرآف الكريـ في  العدؿ بيف الناس ىدؼ أساسي        
ِانلهاِسِمكاضع عدة، فأمر اهلل تعالى الحكاـ بإتباع الحؽ كالعدؿ بقكلو تعالى  َِبْْيَ َِحَكْىجُْه َوإَِذا

ْنََِتُْكُىياِبِامَْعْدل
َ
قَْربِلِنجهْقيَىكقكلو تعالى   (1)أ

َ
اْعِدلُياُِوَيِأ

 (2) 

كقد كضع اإلسبلـ الحنيؼ لمسمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية حدكدان يجب أال تتجاكزىا         
في قياميا بكاجباتيا المتمثمة في رعاية مصالح الناس بالحؽ كالعدؿ، فإف ىي تجاكزتيا جاز لؤلفراد 

ف تحقؽ الضرر ليـ طالبكا السعي إلى إلغاء قر  اراتيا لمخالفتيا لقكاعد الشريعة اإلسبلمية كا 
بالتعكيض، كسكاءن كاف مصدر الضرر القرار الصادر مف اإلدارة أك مف العمؿ المادم أثناء القياـ 

 بالكاجبات، كخير سبيؿ إلى ذلؾ ىك سبيؿ القضاء.

تعكيض( قبؿ مجمس دعكل ال –إللغاءي القضاء اإلدارم )دعكل اعرؼ التاريخ اإلسبلمكقد        
لقكؿ بأف دعكل اإللغاء ، كليس كما يذىب غالبية الفقو المصرم كالفمسطيني إلى االدكلة الفرنسي

كالتعكيض ىي مف ابتداع مجمس الدكلة الفرنسي، فحيف عرؼ الفقو اإلسبلمي القضاء اإلدارم كمنو 
نما كاف يطمؽ عميو ديكاف المظالـ في  دعكل التعكيض لـ يكف يستخدـ المصطمحات المعاصرة، كا 

عنو اليكـ باسـ مجمس ذلؾ الكقت كاستمر ىذا المصطمح لفترة طكيمة مف الزمف، كىك ما يعبر 
الدكلة، كسكؼ يتـ الحديث ابتدءان عف كالية المظالـ، كمف ثـ أعرض بعض الكقائع التي حدثت في 

 (3)التاريخ اإلسبلمي التي تؤكد عمى كجكد قضاء التعكيض.
 والية المظالم  . أ

ىذه . نشأت (4)كالية المظالـ أك قضاء المظالـ نكع مف أنكاع القضاء كفصؿ الخصكمات        
ازعات : فكالي المظالـ قد يعرض لحسـ المنخصائص القضاء كالتنفيذ معان ، كفييا مف الكالية تدريجيان 

؛ كلكف السبب ـ التي ال يقتنع الخصـك بعدالتيا، كقد ينظر في األحكاالتي يعجز عف نظرىا القضاء
لة ممف قد يعجز األصيؿ لنشأه ىذا النظاـ ىك بسط سمطاف القانكف عمى كبار الكالة كرجاؿ الدك 

، كعمى ذلؾ فإف نظاـ المظالـ في الدكلة اإلسبلمية قريب القضاء عمى إخضاعيـ لحكـ القانكف
                                                           

 (.93اآلية رقـ ) سورة النساء( 1)

 (.3ية رقـ )اآل سورة المائدة( 2)

رسالة لنيؿ  الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فمسطين( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 3)
 .11-12، ص0212-0224العربية، ، القاىرة، الطبعة األكلى، دار النيضة درجة الدكتكراه

، الطبعة الثالثة، بيركت، مؤسسة الرسالة لمطبع نظام القضاء في الشريعة اإلسبلمية( زيداف، عبد الكريـ، 4)
 .094ـ، ص0222-ىػ 1301كالنشر كالتكزيع، 
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لمحديث عف كالية المظالـ و .(1)إلى حد كبير مف نظاـ القضاء اإلدارم بمدلكلو الحديث  الشبية

ظر المظالـ ناالحديث عف اختصاصات ثـ ، كمف البحث أكالن عف تعريؼ كالية المظالـالبد مف 
 :كذلؾ عمى النحك االتي

 تعريف والية المظالم  -1

المظالـ جمع مظممة كىي اسـ لما أخذه الظالـ منؾ، كفي اصطبلح الفقياء: كالية المظالـ          
. كقد تعددت التعريفات التي قيمت (2)كظيفة قضائية، إال أنيا أكسع مف كظيفة القاضي العادم 

ا ابف خمدكف بأنيا " كظيفة ممتزجة مف سطكة السمطة كنصفو القضاء، بشأف كالية المظالـ فعرفي
 (3)كيحتاج الكالي فييا إلى عمك يد كعظيـ رىبة، تقمع الظالـ مف الخصميف كتزجر المعتدم "

كاله بأنو قضاء مف نكع خاص يت ويمكن تعريف قضاء المظالم في النظام اإلسبلمي         
المحككميف مف ظمـ ، كيختص أساسان بإنصاؼ كيتميز بالرىبة كالييبةالخميفة بنفسو أك بمف ينيبو، 

تصؿ باليدؼ الذم ، كىك يشبو القضاء اإلدارم الحديث في أمكر كثيرة خاصة فيما يالكالة كالحكاـ
كعرفيا  (4).، كىك حماية الحقكؽ كالحريات الفردية مف اعتداءات السمطة اإلداريةيسعى إلى تحقيقو

كد المتظالميف إلى التناصؼ بالرىبة كزجر المتنازعيف عف التجاحد بالييبة، كىي أنيا " ق الماوردي
بأنيا " ككالية القضاء  الشيخ محمد أبو زىرةكعرفيا  (5)تحتاج إلى سطكة الحماة كتثبت القضاة ".

كككالية الحرب كككالية الحسبة جزء مما يتكاله كلي األمر األعظـ، كيقيـ نائبان عنو فيو مف يككف 
ف كاف لو مثؿ ف يو الكفاية كاليمة ألدائو، كيسمى المتكلي ألمر المظالـ ناظران كال يسمى قاضيان، كا 

سمطاف القضاء كمثؿ سمطاف إجراءاتو في كثير مف األحكاؿ، كلكف عممو ليس قضائيان خالصان بؿ 
لطالب الحؽ ىك قضائي تنفيذم فقد يعالج األمكر الكاضحة بالتنفيذ أك بالصمح أك بالعمؿ الذم يرد 

 (6)حقو فيك قضاء أحيانان كتنفيذ إدارم أحيانان أخرل "

نما كاف كالية المظالـ لـ تكف        ىك مف يتكلى رفع  النبي صمى اهلل عميو كسمـ قائمة بذاتيا كا 
إلى جانب كالية القضاء ككالية الحسبة،  مظالـ الرعية مف الحكاـ كالكالة، أك ينيب في ذلؾ صحابتو

                                                           

ي " دراسة السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسبلم( الطماكم، سميماف، 1)
 . 332، ص1424، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، مقارنو "

 .094، صمرجع سابق( زيداف، عبد الكريـ، 2)

 .10، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 3)

الثقافة لمنشر ، عماف، دار القانون اإلداري وتطبيقاتو في المممكة األردنية الياشمية( الزغبي، خالد سمارة، 4)
 .39، ص 1443كالتكزيع، 

 .22، صكتاب األحكام السمطانيةق، 392بف حبيب المتكفى سنة  الحسف عمي بف محمد أبي ،( الماكردم5)

 .332، صمرجع سابؽ السمطات الثبلث في الدساتير العربية...،الطماكم، سميماف، مشار إليو، ( 6)
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مف الكاليات المتخصصة كالمتفرعة عف الكالية العامة في حراسة الديف كسياسة الدنيا، أم باعتبارىا 

الكالية الدينية كالكالية الحككمية كاإلدارية، كنظران لبساطة الدكلة كقكه إيماف المسمميف حينئذ، كلـ تكف 
محددة يتكلى األمكر المتعمقة بالمظالـ مف األىمية بحيث يخصص ليا إدارة مستقمة أك أيامان 

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ نظرىا، كعندما كثر عدد العامميف في الدكلة كترامت أطرافيا 
داراتيا بدأ الخميفة أك الحاكـ يخصص لنظر المظالـ أيامان معينة. ككانت قريش في  (1)كمصالحيا كا 
لتجاذب ما لـ يكفيـ الجاىمية حيف كثر فييـ الزعماء كانتشرت فييـ الرياسة كشاىدكا مف التغالب كا

نصاؼ المظمكـ مف الظالـ، حتى أف قريش كانت قد اجتمعت  عنو سمطاف عقدكا حمفا لرد المظالـ كا 
في دار عبد اهلل بف جدعاف فتحالفكا عمى رد المظالـ بمكة كأف ال يظمـ أحد إال منعكه كأخذكا 

نبكة، كىك ابف خمس لممظمكـ حقو، ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكمئذ معيـ قبؿ ال
ٍبدً  عىفٍ كعشريف سنو فعقدكا حمؼ الفضكؿ في دار عبد اهلل بف جدعاف،  ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى : قىاؿى  عىٍكؼو

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ، ًحٍمؼى  عيميكمىًتي مىعى  غيبلمنا شىًيٍدتي  »:كى ا اٍلميطىيًَّبيفى  ًلي أىفَّ  أيًحبُّ  فىمى
ٍمرى  ، حي . كاإلماـ عمى بف أبي طالب رضي اهلل عنو أكؿ مف جمس بانتظاـ (2)«أىٍنكيثيوي  كىأىنِّي النَّعىـً

 (3) لممظالـ.

كمف طبيعة كالية المظالـ أنيا ليست كظيفة قضائية بحتة كما أنيا ليست كظيفة مف   
نما ىي ذات طبيعة مزدكجة مف ىاتيف  السمطتيف: التنفيذية كظائؼ السمطة التنفيذية البحتة، كا 

كالقضائية، حيث أف لكالي المظالـ اختصاصات كاسعة تشمؿ ما يدخؿ في صبلحية كسمطة 
 (4) القضاة، كما تشمؿ ما يدخؿ في اختصاص األمراء كرجاؿ السمطة التنفيذية.

                                                           

 .14، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 1)
ككاف ذلؾ عمى يد عبد الممؾ بف مركاف الذم حدد لنظر المظالـ يكمان معينان، ثـ جمس ليا مف خمفاء بني  -     

العباس جماعة، فكاف أكؿ مف جمس ليا الميدم، ثـ اليادم، ثـ الرشيد، ثـ المأمكف، فآخر مف جمس ليا 
كؾ الفرس يركف ذلؾ مف قكاعد الممؾ كقكانيف العدؿ الميتدم حتى عادت األمبلؾ لمستحقييا، كقد كاف مم

 .الذم ال يعـ الصبلح إال بمراعاتو كال يتـ التناصؼ إال بمباشرتو

سناده ص012/1121/ 4) مسند أحمد( 2) مرجع ، أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب، الماكردم، ك حيح( كا 
 .24-23، صسابق

 .334، صمرجع سابؽ الدساتير العربية المعاصرة...،السمطات الثبلث في ( الطماكم، سميماف، 3)
  .094، صمرجع سابق( زيداف، عبد الكريـ، 4)

 كيستكمؿ مجمس كالية المظالـ بحضكر خمسة أصناؼ ال يستغنى عنيـ كال ينتظـ نظره إال بيـ:    
 الكتػابك لفقياء: ليرجع إلييـ فيما أشكؿ كيسأليـ عما اشتبو كأعضؿ كا القضاة كالحكاـك  الحماة كاألعكاف)     
راجع،  فإذا استكمؿ مجمس المظالـ بمف ذكرنا مف األصناؼ الخمسة شرع حينئذ في نظرىا. (الشيكدك 

 .32ص ، مرجع سابق ،الماكردم، أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب
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 اختصاصات ناظر والية المظالم -2

 اآلتية: تتنكع االختصاصات التي تعيد إلى ناظر المظالـ كنذكر منيا األمكر

ساءة استعماؿ السمطة مف جانب الحكاـ كالكالة ضد  -1 النظر في تعدم الكالة عمى الرعية كا 
المحككميف، فيتصفح عف أحكاليـ ليقكييـ إف أنصفكا كيكفيـ إف أعفكا، كيستبدؿ إف لـ 

كليذا قاؿ سيدنا عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو " أيما عامؿ لي ظمـ أحدان  (1) ينصفكا.
 (2) مظممتو فمـ أغيرىا فأنا ظممتو ".فبمغتني 

جحاؼ النظر بيـ فيرجع إلى ديكانو في  -2 تظمـ المسترزقة مف نقص أرزاقيـ أك تأخرىا عنيـ كا 
فرض العطاء العادؿ فيجزييـ عميو كينظر فيما نقصكه أك منعكه مف قبؿ فإف أخذ كالة أمكرىـ 

ف لـ يأخذكه قضاه مف بيت الماؿ.   (3)استرجعو منيـ، كا 
قد تغمب عمييا كالة الجكر كاألمبلؾ  غصوب سمطانيةرد الغصكب كىي نكعاف: أحدىما  -3

المقبكضة عف أربابيا تعديا عمى أىميا كىي األمكاؿ التي يستكلي عمييا الكالة كالحكاـ 
ما تغمب عميو ذوو كأصحاب القكة كالنفكذ مف األفراد بغير كجو حؽ إلى أصحابيا، كثانييما 

و تصرؼ المالكيف بالقير كالغمبة كفي كبل الحاليف يجكز لمقاضي أف يحكـ كتصرفكا في القوية
 بعممو كيأمر برد المغصكب إلى مالكة قبؿ التظمـ إليو.

فقاضي المظالـ إذا ما قارنا كظيفتو ىذه بكظيفة القاضي اإلدارم حاليان فإنيا تككف أكثر فعالية 
نما يترتب عميو آثاره، مف األخيرة ألنو ال يكتفي بإصدار الحكـ سكاء باإلل غاء أك بالتعكيض كا 

فيك ينفذ الحكـ عمى مف تكجو عميو مف الكالة بانتزاع ما في يده أك بإلزامو بالخركج مما في 
.   كقد كانت سمطة صاحب المظالـ أعمى بكثير مف سمطة القاضي العادم فديكاف ذمتو

 (4) الحاضر. المظالـ ىيئة قضائية عالية تشبو محكمة االستئناؼ في الكقت
كفي ظؿ ىذا القضاء لـ يتردد الخمفاء الراشدكف في إلغاء أم أمر صدر مف الكالة بالمخالفة 

األفراد نتيجة نشاط عمال أو في تعويض من أصابو ضرر من ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 
، ككاف عمر بف الخطاب ، ورفع الظمم عن األفراد أيًا كان مصدره وسمطتو وجبروتوالحكومة

شديد الكطأة عمى الكالة، ككاف دائـ التحذير لعمالة مف الظمـ، فقد خطب فييـ في مكسـ الحج 

                                                           

 .099، صمرجع سابق( زيداف، عبد الكريـ، 1)
 .092- 091، صسابقالرجع مال( 2)

( ىذه االختصاصات يباشرىا في العصر الحديث مجمس الدكلة بمحاكمة المختمفة كىيئة الرقابة اإلدارية كالنيابة 3)
 اإلدارية.

 .39، صمرجع سابق( الزغبي، خالد سمارة، 4)
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قائبلن " ما أرسمتكـ لتضربكا أبشار الناس، كاهلل ال أكتى بعامؿ ضرب أبشار الناس في غير حد  

حد المصرييف في إال اقتصصت منو"، كقد فعؿ ذلؾ مع عمرك بف العاص كابنو الذم ضرب أ
 (1)الكاقعة المشيكرة، بؿ لقد اقتص مف عمرك أنو أىاف أحد المصرييف بالكبلـ.

 

 بعض الوقائع التي حدثت في التاريخ اإلسبلمي  - أ

عيد الرسالة زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  أستعرض بعض الكقائع التي حدثت في 
كمف ىذه خصكصان  التعكيضلمتأكيد عمى كجكد قضاء إدارم عمكمان كقضاء  كعيد الخمفاء الراشديف

 :الكقائع اآلتي
 واقعو بني جذيمة  -1

تتمخص أحداث ىذه الكاقعة انو تـ إرساؿ سرايا لمدعكل إلى اإلسبلـ بعد فتح مكة المكرمة،        
فبعث الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ" سرية بقيادة خالد بف الكليد كانت تقكـ بميمتيا إلى أف كصمت 

أت لقتاؿ، إلى بني جذيمة الذيف شيركا سبلحيـ، فدعاىـ خالد إلى اإلسبلـ مكضحا ليـ انو لـ ي
فكقع جدؿ بيف أفراد مف بني جذيمة بيف مؤيد كمعارض لكضع السبلح كانتيكا إلى كضعو إال أف 
خالدا ظف أنيـ كضعكا سبلحيـ خدعة مما اشتير عنيـ فيما سبؽ مف حركب كأنيـ لـ يؤمنكا فأمر 

ث فرفع بيـ فقتؿ مف قتؿ منيـ، فمما انتيى الخبر إلى الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ" بما حد
الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ" يديو إلى السماء قائبل "الميـ إني ابرأ إليؾ مما صنع خالد بف الكليد" 
ثـ أرسؿ عمي بف أبي طالب "رضي اهلل عنو" كمعو الماؿ كأمره بالخركج إلى بني جذيمة لينظر في 

يبؽ ليـ بقية مف دـ أمرىـ فرد عمي بف أبي طالب ليـ الدماء كما أصيبت ليـ مف أمكاؿ حتى لـ 
أك ماؿ لـ يرد إلييـ فأعطاىـ باقي الماؿ احتياطيا لرسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" ككاف تعميؽ 

                                                           

 . 334، صمرجع سابؽ السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة...،( الطماكم، سميماف، 1)
قاؿ عمرك بف العاص ألحد األعراب في جمع مف الناس بالمسجد " يا منافؽ " أمر عمر باالقتصاص مف    -

 عمرك إال أف يعفك األعرابي".
شركط مف يتكلى قضاء المظالـ أف يككف جميؿ القدر، نافذ األمر، عظيـ الييبة، ظاىر الفقو، قميؿ الطمع،    -

نظره إلى سطكه الحكاـ كتثبت القضاة فيحتاج إلى الجمع بيف صفات الفريقيف، كثير الكرع، ألنو يحتاج في 
أبي الحسف عمى بف محمد بف  ،القاضي الماكردم . راجع،كأف يككف بجبللو القدر نافذ األمر في الجيتيف

 .                                                                        22، صمرجع سابؽ، كتاب األحكام السمطانيةحبيب، 
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الميـ إني  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى قضاء عمي أصبت كأحسنت ثـ استقبؿ القبمة داعيا "

 (1)أبرء إليؾ مما صنع خالد بف الكليد ".

 (2)ما يمي:ويستخمص من ىذه القصة 

 .تقرير مبدأ مسؤكلية الدكلة عما حدث مف أخطاء مف قبؿ قادتيا كالقائميف عمى أمرىا .1

  .مسئكلييا أحدإف الدكلة تمتـز بدفع التعكيض لكؿ مف أصابو ضرر بسبب فعؿ أك تصرؼ  .2

عاقبة  سبحانو كتعالى مف تحديد مسؤكلية كمعاقبة المسئكؿ عف الخطأ عمنا مع التبرؤ إلى اهلل .3
 ، كذلؾ ميما كاف مكقع المسئكؿ عف الخطأ كأينما كاف مركزه.الخطأ

 واقعو األعرابية-2

ذا أعرابية تتكسـ الناس  كاف بينما         أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب قائؿ في ظؿ شجرة كا 
ر عرؼ عمجاءتو كأيقظتو كطمبت منو أف يشفع ليا عند محمد بف مسممة ليعطييا لحاجتيا كىي ال ت

باستدعاء محمد بف مسممة كلما حضر قاؿ كاهلل ما آلك أف أختار  وفأمر أمير المؤمنيف خادم
خياركـ كيؼ أنت قائؿ إذا سألؾ اهلل عز كجؿ عف ىذه فدمعت عيني محمد كقاؿ عمر: إف اهلل 
يا بعث إلينا نبيو صمى اهلل عميو كسمـ فصدقناه كاتبعناه فعمؿ بما أمره اهلل بو فجعؿ الصدقة ألىم

اهلل عمى  وعمؿ بسنتو حتى قبضاهلل عمى ذلؾ، ثـ استخمؼ اهلل أبا بكر ف والمساكيف حتى قبض بيف
ذلؾ، ثـ استخمفني فمـ آؿ أف اختار خياركـ إف بعثتؾ فأد ليا صدقة العاـ كعاـ أكؿ، كما أدرم 

ا بخيبر فإنا لعمي ال أبعثؾ ثـ دعا بجمؿ أعطاىا دقيقان كزيتان، كقاؿ لممرأة خذم ىذا حتى تمحقين
نريدىـ، فأتتو المرأة بخيبر فدعا ليا بجمميف آخريف، كقاؿ ليا خذم فإنو ببلغان حتى يأتيكـ محمد 

 (3)بف مسممة فقد أمرتو أف يعطيؾ حقؾ لمعاـ كعاـ آخر.

                                                           

عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  القضاء اإلداري "دراسة مقارنو "،( الجبكرم، محمكد خمؼ، 1)
 .3، ص1443

مَّى النًَّبيُّ  بىعىثى        مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اًلدى  كى ًليدً  ٍبفى  خى ًذيمىةى، بىًني ًإلىى الكى ، ًإلىى فىدىعىاىيـٍ  جى : يىقيكليكا أىفٍ  ييٍحًسنيكا فىمىـٍ  اإًلٍسبلىـً
عىميكا أىٍسمىٍمنىا، بىٍأنىا: يىقيكليكفى  فىجى بىٍأنىا، صى عىؿى  صى اًلده  فىجى ، ًمٍنييـٍ  يىٍقتيؿي  خى يىٍأًسري دىفىعى  كى تَّى أىًسيرىهي، ًمنَّا رىجيؿو  كيؿِّ  ًإلىى كى  ًإذىا حى
اًلده  أىمىرى  يىٍكـه  كىافى  ؿو  كيؿُّ  يىٍقتيؿى  أىفٍ  خى اًبي ًمفٍ  رىجيؿه  يىٍقتيؿي  كىالى  أىًسيًرم، أىٍقتيؿي  الى  كىالمَّوً : أىًسيرىهي فىقيٍمتي  ًمنَّا رىجي  أىًسيرىهي، أىٍصحى
تَّى مىى قىًدٍمنىا حى مَّى النًَّبيِّ  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى فىعى  فىذىكىٍرنىاهي، كى مَّى النًَّبيُّ  فىرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أىٍبرىأي  ًإنِّي المَّييَـّ : »فىقىاؿى  يىدىهي  كى
ا ًإلىٍيؾى  نىعى  ًممَّ اًلده  صى تىٍيفً  خى  .(3444/ حديث رقـ 112/ ص9صحيح البخارم )الجزء «مىرَّ

 .14، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 2)
 (1402/ حديث رقـ  210)ص:  األموال لمقاسم بن سبلم( 3)
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 (1)ويتضح لنا مما سبق ما يمي :

 سرعو محاسبة المسئكليف كعقابيـ عند اكتشاؼ الخطأ. .1

 بإعطائيا صدقة العاـ كالعاـ السابؽ.القضاء بحؽ األعرابية  .2

القضاء المستعجؿ بإعطائيا تعكيضان عاجبلن لمكاجية احتياجاتيا كاحتياجات أبنائيا لحيف  .3
 الحصكؿ عمى حقيا في الزكاة عف العاميف.

 تكقيع عقكبة تأديبية عمى المكظؼ المخطئ. .4

نكاحي: القضاء المستعجؿ كيمكف القكؿ بأف الكاقعة السابقة تضمف قضاء إداريان مف ثبلث 
  .كالقضاء التعكيضي كقضاء التأديب

 

 واقعو سمرقند-3

الشريعة اإلسبلمية ال تقر الحرب التي تشف خمسةن، فقد أكجبت عمى قائد الجيش أف يخير       
مف يحاربيـ بيف ثبلث ىي: إما الدخكؿ في اإلسبلـ أك دفع الجزية أك القتاؿ، كقد حدث أف ىاجـ 

أىؿ سمرقند عمى ًغرةو دكف أف يخيرىـ بيف ىذه األمكر الثبلثة كفتحكا ببلدىـ، فذىب كفد المسممكف 
مف أىؿ سمرقند إلى الخميفة عمر بف عبد العزيز بدمشؽ، فمما ثبت صدؽ دعكاىـ قضى بإخراج 
جيش المسمميف مف المدينة كتعكيض أىميا، فمما رأل أىؿ سمر قند ذلؾ دخمكا جميعيـ طكاعية في 

   (2) .سبلـديف اإل

 ويستفاد من ىذه الواقعة:

فتح باب التظمـ " التقاضي" لمجميع ميما كاف األمر المتظمـ منو كميما كاف شخص المتظمـ  .1
 .فيو، حتى لك كاف كاليان يحكـ اإلقميـ " أم أعمى سمطة في اإلقميـ"

لغاء التصرؼ المخالؼ كالقض .2 ، كاف عميواء بإعادة الحاؿ عمى ما الفصؿ في الدعكل بالعدؿ كا 
 .كالتعكيض حيف كجكد الضرر

أف الكقائع كالقصص كثيرة كتطكؿ في التاريخ اإلسبلمي التي تدؿ عمى  :خبلصة القول  
كجكد القضاء اإلدارم بنكعية " اإللغاء كالتعكيض " منذ أف جاء الرسكؿ " صمى اهلل عميو كسمـ " 
برسالة اإلسبلـ، بؿ أف اإلسبلـ قد عرؼ القضاء اإلدارم كقضاء التعكيض خصكصان " المسؤكلية 

                                                           

 .02-14، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 1)

تاريخ  ،http://www.saaid.net/Minute/402.htm، قصو إسبلـ أىؿ سمرقند، موقع صيد الفوائد ،( راجع2)
 ـ.0219يكليك 42فح التص

http://www.saaid.net/Minute/402.htm
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س الدكلة الفرنسي بمئات السنيف، كقد عرؼ النظاـ اإلسبلمي نكعيف مف اإلدارية " قبؿ مجم

 (1) القضاء: القضاء العادم، كقضاء المظالـ )كالذم عرؼ باسـ كالية المظالـ(.

فإف قضاء المظالـ ىك القضاء في أم أمر مما تعجز الكسائؿ االعتيادية  ومجمل القول    
عف حسـ المخاصمة فيو بصكرة تامة ألنو كما يقاؿ نظاـ قضائي يحمؿ خصائص القضاء 

أف قضاء المظالـ قد مارس اختصاصات القضاء اإلدارم مف إلغاء ك  (2) كالتنفيذ في آف كاحد.
 كتعكيض.

  " فترة الحكم العثماني " ية عيد الدولة العثمان-ثانياً 

ـ خضعت فمسطيف كاغمب األقطار 1917ـ كحتى عاـ 1517خبلؿ الحقبة منذ عاـ         
العربية لمحكـ العثماني، كجزء مف تمؾ الدكلة العثمانية، ككانت القكانيف العثمانية ىي القكانيف 
المعمكؿ بيا في فمسطيف باعتبارىا كالية مف كاليات اإلمبراطكرية العثمانية، كىي قكانيف تمثؿ 

شريعة اإلسبلمية أىـ مصادرىا، ككاف التنظيـ القضائي يقكـ عمى أساس أف المحاكـ النظامية ال
ىي صاحبة الكالية العامة في جميع القضايا الحقكقية، إال إذا خكؿ القانكف صبلحية النظر بنكع 
معيف مف القضايا إلى مرجع قضائي آخر، كقد انشأ في تمؾ الحقبة مف الزمف ما يعرؼ باسـ 

، كلو اختصاصات كاسعة تشمؿ األمكر التشريعية 1886ابريؿ  2س شكرل الدكلة، بتاريخ مجم
. (4) . كىك شبيو بمجمس الدكلة الفرنسي إلى حد كبير في تمؾ الفترة مف الزمف(3)كاإلدارية كالقضائية

 ـ.1914كظمت الحالة كذلؾ لحيف الحرب العالمية األكلى سنة 

                                                           

 .33، صمرجع سابق( الزغبي، خالد سمارة، 1)
القضاء في زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالخمفاء الراشديف مكحدان في ظؿ الدكلة اإلسبلمية، كلكف  -     

فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالخميفة الراشد فيما بعد كاف يقضي في منازعات األفراد فيما بينيـ أك فيما 
الـ مباشرة بكصفيـ رؤساء بينيـ كبيف أصحاب السمطات، أما الخمفاء الراشديف فقد كانكا ينظركف المظ

لمسمطتيف القضائية كالتنفيذية، سكاء طمب منيـ أحد الناس ذلؾ أك قامكا بو تمقائيان بحكـ إشرافيـ عمى شؤكف 
الحسبة المعركفة في الشريعة  دعاكلالرعية، كفؽ مبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، فكانت أقرب إلى 

 .3، صمرجع سابقالجبكرم، محمكد، . راجع، المعركؼ حاليان  اإلسبلمية منيا إلى القضاء اإلدارم
 .12، صسابقالمرجع ال( 2)

، مصر، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة( بعمكشة، شريؼ أحمد، 3)
 .32ـ، ص0219-ىػ 1341جامعة عيف شمس، رسالة دكتكراه، 

ء اإلداري الرقابة القضائية عمى أعمال السمطة اإلدارية في فمسطين بين القضا( غانـ، ىاني عبد الرحمف، 4)
 .412، ص0213، الطبعة األكلى، النظرية والتطبيق
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أنشئ أكؿ مجمس عمى نمط  ـ1886ابريؿ سنة  2ريخ بتا، اختصاصات مجمس شورى الدولة

مجمس الدكلة الفرنسي باسـ )شكرل الدكلة(، ككانت اختصاصاتو كاسعة تشمؿ مسائؿ تشريعية 
دارية كقضائية، كمف المياـ اإلدارية التي كاف يقكـ:  (1)كا 

 الفصؿ في المنازعات اإلدارية. -1

 دارية كالقضائية.الفصؿ في التنازع عمى االختصاصات بيف السمطات اإل -2

 محاكمة كبار المكظفيف الذيف يحالكف بسبب سكء إدارتيـ أك بحكـ القانكف  -3

كالحقيقة أنو يمكف اعتبار ىذه الفترة بداية تبمكر القضاء اإلدارم في فمسطيف بمفيكمة   
النظاـ الحالي، حيث كاف النظاـ القضائي في ىذه الفترة أقرب إلى النظاـ القضائي المكحد فيو إلى 

 القضائي المزدكج.

ككانت الدعاكم الحقكقية التي تقيميا أك تقاـ عمى الحككمة كانت مف اختصاص المحاكـ         
النظامية العادية، كلـ يعرؼ التنظيـ القضائي مرجعان لمطعف في القرارات اإلدارية مف أجؿ إلغاء تمؾ 

عيف أك االمتناع عف القياـ بعمؿ ال يدخؿ القرارات أك مف أجؿ تكجيو إنذار لئلدارة لمقياـ بعمؿ م
 (2) ضمف اختصاصيا.

الحقبة مف الزمف قد شيدت أكؿ مراحؿ كالدة قضاء إدارم في  إف تمؾ وخبلصة القول        
فمسطيف، كلكف ليس بالمفيكـ الحالي لمقضاء اإلدارم كذلؾ بسبب االضطرابات كاألحداث 

العثمانية، فما كاف ليستقر إلرساء المبادئ كالمرجعيات المتبلحقة التي مر بيا مجمس شكرل الدكلة 
طبلؽ العناف لبلجتياد كالتطكير كلـ تشيد تمؾ الفترة أيضان مرجعان قضائيان كاضحان لمطعف في  كا 

 (3)القرارات اإلدارية. 

 : نشأة فكرة المسؤولية اإلدارية في فمسطينالفرع الرابع
كما تقدـ عرفت فمسطيف القضاء اإلدارم بمضمكنو منذ القدـ، كالذم اختمؼ ما بيف القضاء         

الكامؿ كقضاء اإللغاء كفقان لمنظاـ السياسي السائد كالذم طبؽ عبر المراحؿ التي مرت بيا 
كما بيف فمسطيف، كقد اختمفت المسؤكلية اإلدارية فيو ما بيف تطبيقيا كاألخذ بيا عمى أرض الكاقع 

                                                           

 .32، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ أحمد، 1)
 .04، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 2)

 .04، صسابقالمرجع ال (3)
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عدـ تطبيقاىا أك تجاىميا، كحديثان مر القضاء اإلدارم عمكمان كالمسؤكلية اإلدارية خصكصان بعده 
مراحؿ تاريخية: مرحمة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، ثـ مرحمة اإلدارة المصرية لقطاع غزة 

الفمسطيني كأخيران عيد  االحتبلؿ اإلسرائيمي لكامؿ الترابمرحمة ، ثـ كالحكـ األردني لمضفة الغربية
ي سكؼ يككف البحث في نشأة المسؤكلية اإلدارية في فمسطيف السمطة الكطنية الفمسطينية، كبالتال

 عمى النحك االتي: 

 االنتداب البريطاني عمى فمسطين  عيد-أواًل 

ـ، كىزيمة الدكلة العثمانية قامت القكات 1914بعد قياـ الحرب العالمية األكلى سنة   
ـ أصدرت بريطانيا 1922ـ، كبتاريخ العاشر مف أغسطس 1917طانية باحتبلؿ فمسطيف سنة البري

مرسكـ دستكر فمسطيف بعد أف قرر مجمس العصبة انتداب بريطانيا عمى فمسطيف، كفي ىذه الفترة 
تـ إنشاء المحكمة العميا كالتي باشرت عمميا في فمسطيف بمكجب أحكاـ مرسكـ الدستكر المذككر، 

 (1) الدستكر األساس القانكني لقضاء إدارم في فمسطيف ضمف نظاـ قضائي مكحد. كقد كضع
 كبالتالي نكضح ذلؾ عمى النحك االتي:

 زمن االنتداب البريطاني عمى فمسطين تشكيل محكمة العدل العمياتطور القضاء اإلداري و  - أ

كما لحؽ ىذا المرسـك مف تعديبلت كما  1922لسنة  مرسـك دستكر فمسطيفبمكجب أحكاـ   
صدر باالستناد إليو مف قكانيف كأنظمة، نشأت بذكر القضاء اإلدارم بفمسطيف ألكؿ مرة، حيث 
تأسست محكمة العدؿ كإحدل دكائر المحكمة العميا، كباشرت عمميا زمف االنتداب البريطاني عمى 

كر فمسطيف عمى بقاء العمؿ بجميع القكانيف ( مف مرسكـ دست46نصت المادة ). (2) فمسطيف
العثمانية التي كانت سارية المفعكؿ في فمسطيف قبؿ االنتداب ما لـ يتـ تعديميا أك إلغائيا، كلقد 

نشاء المحكمة العميا، كالتي تنعقد بصفتيا محكمة عدؿ عميا إنص مرسكـ دستكر فمسطيف عمى 
 (3) .لمنظر في المنازعات اإلدارية

                                                           

المادة  ،ـ بداية االنتداب البريطاني لفمسطيف1400أغسطس  12الصادر بتاريخ  فمسطينمرسوم دستور  راجع،( 1)
( " كيككف ليذه المحكمة" المحكمة العميا" لدل انعقادىا بصفة محكمة عدؿ عميا، صبلحية سماع كفصؿ 34)

المسائؿ التي ىي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أية 
كأشار إليو، غانـ، ىاني عبد الرحمف،  محكمة أخرل مما تستدعي الضركرة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ".

 .413ص ، 0213 ،مرجع سابق

، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، اإلداري في فمسطين مجموعة القانون اإلداريالقضاء ( أبك عمارة، محمد عمى، 2)
 .191، ص0221-0220

 .(31، المادة )م7655دستور فمسطين مرسوم ( راجع، 3)
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محكمة العدؿ العميا مف عدد مف القضاة بعضيـ بريطانييف، كذلؾ طبقان لنص المادة  تشكؿ     

كالخاص بالمحاكـ كالتي نصت عمى  1940لسنة  31الخامسة في فقرتيا األكلى مف القانكف رقـ 
أف " تؤلؼ المحكمة العميا لدل انعقادىا بصفة محكمة عدؿ عميا... مف عدد مف القضاة يعينيـ 

إما بصكرة عامة أك لسماع أية دعكل خاصة أك صنؼ مف الدعاكم عمى أال يقؿ قاضي القضاة 
عدد ىؤالء القضاة عف اثنيف أحدىما بريطاني، كيشترط أيضان أنو يجكز ألم فريؽ في أية دعكل 
قائمة أماـ محكمة العدؿ العميا... أف يقدـ إلى رئيس المسجميف في أم كقت قبؿ تعييف تاريخ سماع 

خطيان يمتمس فيو تأليؼ المحكمة أثناء سماع تمؾ الدعكل مف قضاة بريطانييف أك مف الدعكل طمبان 
قضاة أكثرىـ بريطانيكف، ثـ تؤلؼ المحكمة عمى ىذه الصكرة كيرأس المحكمة أعمى قاضي 

 (1) بريطاني مكجكد فييا.
 اختصاصات محكمة العدل العميا    - ب

كانت المحكمة العميا في تمؾ الحقبة تنعقد بعده صفات: قد تككف محكمة استئناؼ في   
قضايا الحقكؽ أك الجزاء، كقد تككف محكمة أميرالية تنظر في قضايا البحارة، كقد تنعقد بصفتيا 

 كليا بيذه الصفة:-قضاء إدارم–محكمة عدؿ عميا 

 مجمكعة مف االختصاصات المحددة بنص القانكف. - أ

مف االختصاصات غير المحصكرة كىي كؿ المنازعات التي تخرج مف كالية المحاكـ  مجمكعة - ب
 (2) األخرل " محكمة مف ال محكمة لو ".

لسنة  31اختصت محكمة العدؿ العميا طبقان لنص المادة السابعة مف قانكف المحاكـ رقـ   
لتي يطمب فييا في عده مسائؿ منيا: الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس ا 1940

إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المحبكسيف بكجو غير مشركع، كاألكامر المكجية إلى 
 (3) المكظفيف العمكمييف بشأف القياـ بكاجباتيـ كتكميفيـ بالقياـ بأفعاؿ معينة...

كقد كانت المحاكـ تمارس حؽ القضاء عمى جميع األشخاص باستثناء المندكب السامي       
( مف مرسكـ فمسطيف عمى أنو 50ة )اف محصنان مف إقامة الدعكل عميو، حيث نصت المادالذم ك

                                                           

 .(9/1، المادة)7670لسنة  27قانون المحاكم رقم ( راجع، 1)
، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، اإلداري في فمسطين مجموعة القانون اإلداري القضاء( أبك عمارة، محمد عمى، 2)

 .191، ص0221-0220

 كما بعدىا. 44، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 3)
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ال يحؽ لممحاكـ النظامية أف تمارس أيو صبلحية في أية إجراءات ميما كاف نكعيا عمى المندكب "

 (1) السامي أك عمى مقرة الرسمي أك عمى مقرة اآلخر أك بحؽ أمكالو الرسمية كغير الرسمية.

مف قانكف دعاكم الحككمة عمى أنو " دكف الحصكؿ عمى إذف خطي  3المادة  كقد نصت  
مف المندكب السامي ال تنظر أيو محكمة في أم ادعاء يقاـ عمى حككمة فمسطيف سكاء كاف 
االدعاء أصميان أك متقاببلن أك غير ذلؾ إال إذا تعمؽ بمطالبة الحككمة، بأم أمر مف األمكر اآلتية 

 (2)نفيذ العيني أك إصدار أمر تحذيرم :كيستثنى مف ذلؾ الت

 رد أمكاؿ منقكلة أك دفع تعكيض بقيمتيا. -1

دفع أم ماؿ أك عطؿ أك ضرر بشأف عقد تـ بكجو مشركع بالنيابة عف الحككمة أك أية دائرة  -2
 مف دكائرىا.

 كضع اليد عمى أمكاؿ منقكلة كردىا أك دفع تعكيض بقيمتيا. -3

اإلدارة في فمسطيف ضمف نطاؽ  مسؤكليةكيرل البعض بأنو بمكجب ىذا القانكف تحددت         
فيتحمميا المكظؼ الذم صدر عنو العمؿ الضار بشكؿ  المسؤكلية التقصيرية أما ،العقدية المسؤكلية

مف قانكف دعاكم  3تـ إلغاء نص المادة ثـ أنو قد  .(3)عاـ باستثناء ما كرد النص عميو صراحة 
ـ بشأف تعديؿ 1995( لسنة 1قانكف رقـ )بمكجب فيما بعد،  1926( لسنة 30مة رقـ )الحكك 

 (4) .ـ1926( لسنة 30ـ ك)1958( لسنة 5رقمي ) قانكني دعاكم الحككمة

أف عيد االنتداب البريطاني أك عيد االحتبلؿ البريطاني قد ظير فيو جميان  وخبلصة القول       
اختصاصات كاضحة لمحكمة العدؿ العميا كىي بمثابة محكمة قضاء إدارم مع كجكد بعض القيكد 
الذم كضعيا المشرع في ذلؾ الكقت، لحماية كيانو االحتبللي، كظمت ىذه الحالة القانكنية قائمة في 

كأف  (5)عندما أعمنت بريطانيا انتياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف. 1948ـ فمسطيف حتى عا
القضاء اإلدارم في ىذه الحقبة تمارسو جية قضائية كاحدة عمى كامؿ اإلقميـ الفمسطيني، كىي 
المحكمة العميا المنعقدة بصفتيا محكمة عدؿ عميا، كىي أعمى محكمة في إطار المحاكـ النظامية 

                                                           

 (.92) ، المادة7655مرسوم دستور فمسطين ( راجع، 1)
 .7659لسنة  20الحكومة رقم  دعاوىقانون ( راجع، 2)
 .49، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 3)

( 20م و)7621( لسنة 2الحكومة رقمي ) دعاوىم بشأن تعديل قانوني 7662( لسنة 7القانون رقم )( راجع، 4)
 1401( لسنة 42الحككمة رقـ ) دعاكل( " تمغى المادتيف الثالثة كالرابعة مف قانكف 0، المادة )م7659لسنة 

 المعمكؿ بو بقطاع غزة ".

 .49، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 5)
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قد مارست اختصاصيا في إطار دعكل إلغاء القرارات اإلدارية المشكبة بعدـ المشركعية، العادية، كل

مما يعني أف محكمة العدؿ العميا في حينو لـ تعرؼ قضاء  .(1)كلـ تكف ليا سمطة القضاء الكامؿ 
لسنة  36التعكيض، ككاف نظره يتـ أماـ المحاكـ العادية، حيث نص قانكف المخالفات المدنية رقـ 

( منو عمى " لكافة المحاكـ النظامية في فمسطيف كؿ منيا ضمف دائرة 58/1في المادة) 1944
 (2) اختصاصيا حؽ الحكـ بالنصفة في المخالفات المدنية ".

 ثانيًا: عيد اإلدارة المصرية لقطاع غزة والحكم األردني لمضفة الغربية 

الضفة الغربية لمحكـ األردني، خضعت  1948بعد اإلعبلف عف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ       
بينما خضع قطاع غزة لئلدارة المصرية، كمف ىنا سيتـ تناكؿ تطكر المسؤكلية اإلدارية في تمؾ 

 عمى النحك اآلتي:مرحمة ال
 عيد اإلدارة المصرية في قطاع غزة - أ

عبلف  1948في أعقاب حرب سنة          عبلف بريطانيا انتياء االنتداب عمى فمسطيف كا  كا 
المنظمات الصييكنية قياـ ما يسمى بدكلة إسرائيؿ عمى معظـ أراضي فمسطيف التاريخية، خضع 

بقرار مف جامعة الدكؿ  قطاع غزة لئلدارة المصرية كعيف لو حاكـ إدارم عاـ مصرم إلدارة شؤكنو
ء لتنظيـ مرفؽ القضا 1/6/1948في  6أصدر الحاكـ اإلدارم العاـ لقطاع غزة األمر رقـ العربية، 

المحاكـ  تاستمر ك  ،في قطاع غزة لكفالة تطبيؽ القكانيف كاألنظمة القائمة كرعاية مصالح الناس
بكافة أنكاعيا بالمناطؽ الخاضعة لرقابة القكات المصرية بقطاع غزة في أعماليا طبقان لمقكانيف 

ع ما صدر ما لـ يتعارض م 15/5/1948كالمكائح كاألكامر كالتعميمات التي كاف معمكالن بيا قبؿ 
أك يصدر بعد ىذا التاريخ مف القكانيف كاألكامر كالقرارات التعميمات مف الييئات المختصة التي 

 .تراقب إدارة تمؾ المناطؽ

كبقيت محكمة العدؿ العميا الجية المختصة بالفصؿ في منازعات إلغاء القرارات اإلدارية       
طاني؛ كلكف اإلدارة العربية المصرية قد أدخمت حسب القكانيف المعمكؿ بيا في عيد االنتداب البري

بعض التعديبلت عمى صبلحيات محكمة العدؿ العميا حيث منحتيا المزيد مف الصبلحيات، حيث 
 36كىذا ما نصت عميو المادة  (3)أضيؼ ليا حؽ النظر في إلغاء القرارات اإلدارية الباطمة المعيبة.

مف أنو " مع مراعاة أحكاـ أم قانكف بشأف  1962مف القانكف األساسي لقطاع غزة لسنة 
اختصاص المحكمة العميا تختص ىذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات اإلدارية متى كاف مرجع 

                                                           

 .414، صمرجع سابق( غانـ، ىاني عبد الرحمف، 1)

 .(93/1) ، المادة7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم ( راجع، 2)

 .190، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  اإلداري في فمسطين...، القضاء، ( أبك عمارة، محمد3)
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الطعف فييا عدـ االختصاص أك كجكد عيب في الشكؿ أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في 

 (1)سمطة كذلؾ كمو عمى الكجو المبيف في القانكف ".تطبيقيا أك تأكيميا أك االنحراؼ في استعماؿ ال

كلـ تعرؼ محكمة العدؿ العميا في ىذه المرحمة قضاء التعكيض، بؿ كاف قضاء إلغاء، حيث       
)يجكز لممدعي أف يمجأ إلى المحكمة المختصة قررت محكمة العدؿ العميا في حينو مبدأ يقكؿ: 

(2) لو كجو حؽ(.لطمب التعكيض عف القرار اإلدارم إف كاف 
 

ذكره أف اإلدارة المصرية لقطاع غزة قد أرست مبلمح الشخصية كاليكية  خبلصة ما تقدم      
الكطنية الفمسطينية كأبقت عمييا، كلـ تحاكؿ طمسيا أك إبداليا كما فعؿ االنتداب البريطاني عمى 
فمسطيف كقامت اإلدارة المصرية بزيادة صبلحيات محكمة العدؿ العميا؛ كلكنيا أبقت عمييا كمحكمة 

محددة، كىي محكمة إلغاء دكف تعكيض، كاستمر نظر قضايا التعكيض أماـ  ذات اختصاصات
 المحاكـ العادية كما كاف في عيد االنتداب البريطاني.

 عيد الحكم األردني لمضفة الغربية. - ب

ـ أصبحت الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية تحت الحكـ 1948بعد حرب عاـ        
عمى استمرار سرياف القكانيف السارية المفعكؿ في الضفة الغربية فترة العسكرم األردني، كتـ التأكيد 

  (3) أردنية.االنتداب البريطاني لحيف استبداليا بقكانيف 

كنصت المادة  (4) .1951لسنة  71كصدر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية المؤقت رقـ 
 مف القانكف عمى أف تنظر محكمة التمييز بصفتيا محكمة عدؿ عميا فيما يمي: 3الفقرة  11

                                                           

 .402، صمرجع سابق( غانـ، ىاني عبد الرحمف، 1)

يكنيك  10في  أصدرحيث أف كقائع الدعكل تتمخص في أف نائب الحاكـ العاـ  14/1494( في الطمب رقـ 2)
كلكف قراران بفصؿ المستدعي مف خدمة البكليس التصالو بالعدك كبالتحقيؽ معو في ىذه التيمة،  1492

تدعي بطمب اعادتو كبعد ذلؾ تقدـ المس .... قضت ببراءتو كأكصت بإعادتو إلى خدمة البكليس،المحكمة 
ترل المحكمة لمخدمة كلـ يتـ اجابو طمبو كمف ثـ تقدـ بطمب لمحكمة العدؿ العميا كقررت المحكمة اآلتي: " 

كلممدعي أف يمجأ  –عدؿ عميا رد الطمب 1494سنة  14لذات األسباب التي أكردتيا في حكميا بالدعكل رقـ 
، كليد حممي، الحايؾراجع، ، (الطعف إف كاف لو كجوإلى المحكمة المختصة لطمب التعكيض عف القرار محؿ 

كما 34، ص1441(، مايك 1491-1491، الجزء السابع )مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العميا
 .بعدىا

 ، موقع معيد الحقوق جامعة بيرزيت( راجع، 3)
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210 ـ.0219يكليك 42.  

 .414ص، 0213، مرجع سابقغانـ، ىاني، ( 4)

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210
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صبلحية سماع كفصؿ المسائؿ التي ىي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك  -1

استدعاءات خارجة عف صبلحية أيو محكمة أخرل مما تستدعي الضركرة فصمة إلقامة 
كالطمبات التي تنطكم عمى إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف قسطاس العدؿ، 

 بكجو غير مشركع....

صبلحية إبطاؿ أم إجراء أك رأم صادر بمكجب نظاـ يخالؼ الدستكر أك القانكف بناءن عمى  -2
 شككل المتضرر.

ـ، كقد نص فيو عمى " تعييف أنكاع 1952ثـ صدر بعد ذلؾ الدستكر األردني لسنة       
المحاكـ كدرجاتيا كأقساميا كاختصاصاتيا... كعمى إنشاء محكمة عدؿ عميا " كلـ ينص الدستكر 

لسنة  26عمى صبلحيات محكمة العدؿ العميا، كبعد ذلؾ صدر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 
صبلحيات محكمة العدؿ العميا عمى سبيؿ الحصر، كىي  3فقره  10كحددت المادة  (1) .1952
 (2)مف محكمة التمييز بصفتيا محكمة عدؿ عميا في عده أمكر منيا :تنظر 

 الطعكف الخاصة باالنتخابات... -1

 الطمبات التي يقدميا المكظفيف العمكميكف بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية. -2

 الطمبات التي يقدميا األفراد كالييئات العامة بإلغاء القرارات اإلدارية. -3

 إجراء صادر بمكجب نظاـ مخالؼ لمدستكر أك القانكف بناء عمى شككل المتضرر.إبطاؿ أم  -4

أصبح صبلحيات  1952لسنة  26كمما ال شؾ فيو أنو بصدكر قانكف تشكيؿ المحاكـ رقـ        
محكمة العدؿ العميا محدده عمى سبيؿ الحصر بعد أف كانت غير كاضحة عيد االنتداب 

في اختصاص محكمة العدؿ العميا في نظر المنازعات الخاصة  البريطاني، كقد صاحب ذلؾ تغيير
بالتقاعد كأصبح اختصاص كامؿ ال مجرد قضاء إلغاء، كعميو فإف مف صبلحية المحكمة ليس 

 (3) إلغاء القرار المخالؼ بؿ مف صبلحيتيا تعديؿ القرار أك استبدالو.

عدؿ العميا قاصرة عمى اإللغاء أما فيما يتعمؽ بباقي الصبلحيات فإف اختصاص محكمة ال       
 فقط، كظمت المحكمة بعيدة عف الطمبات كالطعكف المتعمقة بأعماؿ السيادة.

                                                           

 .414ص، 0213، مرجع سابقغانـ، ىاني،  (1)

 .30، صمرجع سابق، عبد الناصر عبد اهلل، ( أبك سميدانة2)
 .39، صسابقال المرجع (3)
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كفي تقييـ البعض لمحكمة العدؿ العميا يرل كبحؽ أف محكمة العدؿ العميا ليست محكمة       

 1952لسنة  قضاء إدارم ألنو جاء النص عمييا في قانكف عاـ ىك قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية
كقضاتيا ىـ قضاة محكمة التمييز، كتنعقد بنفس نصاب المحكمة األخيرة كيمثؿ اإلدارة أماميا 
النائب العاـ كىذه األمكر ال تشابو محاكـ القضاء اإلدارم التي ليا قانكف خاص يحقؽ استقبلليتيا 

ة، كيرل أخيران أف قضاه كاستقبللية قضاتيا كيمثؿ اإلدارة أماميا جية خاصة غير جية النيابة العام
محكمة العدؿ العميا مشبعكف بركح القانكف الخاص كأحكامو لككنيـ قضاه محكمة تمييز فيـ 
ينظركف إلى اإلدارة كاألفراد في المنازعات اإلدارية نظرة متساكية عمى خبلؼ القاضي اإلدارم 

تتساكل في خصكماتيا مع  كالذم يرل بحكـ تككينو كفمسفتو أف اإلدارة كىي تمثؿ الصالح العاـ لف
األفراد، كيحاكؿ في قضائو إيجاد تكازف بيف حقكؽ األفراد كحرياتيـ كسمطاف اإلدارة كىي تعمؿ 

 لتحقيؽ أغراضيا.

بقيت كما ىي في عيد  في عيد الحكـ األردني لمضفة الغربية أف محكمة العدؿ العمياالخبلصة 
عكيض، كاستمر رفع دعاكم التعكيض أماـ االنتداب البريطاني تختص بطمبات اإللغاء دكف الت

 .المحاكـ العادية

 ثالثًا: زمن االحتبلل اإلسرائيمي لكامل التراب الفمسطيني 

ـ احتؿ الكياف الصييكني قطاع غزة كالضفة الغربية كالقدس 1967يكنيك  الرابع مف في       
الشرقية، كقد عمؿ االحتبلؿ مف اليكـ األكؿ لسيطرتو عمى بسط سياستو االحتبللية مف خبلؿ 

حبلليا باألكامر العسكرية كالتي ال تخدـ بالطبع إال االحتبلؿ  (1). تقكيض الحياة المدنية القانكنية كا 
 ما يمي مف كجكه ىذا اإلحبلؿ:ي فنبيف كعميو 

 المنشورات العسكرية  - أ

قاـ الحاكـ العسكرم اإلسرائيمي في بداية االحتبلؿ اإلسرائيمي بإصدار منشكر عسكرم في       
كؿ منطقة أجاز بمكجب ىذا المنشكر اعتبار القكانيف السابقة سارية المفعكؿ في المنطقة كبالقدر 

المنشكر أك أم أمر يصدر مف قبمة كقد خكؿ ىذا المنشكر الحاكـ الذم ال يتعارض فيو مع ىذا 
 .العسكرم جميع الصبلحيات التنفيذية كالتشريعية كإلدارية

                                                           

 ، موقع معيد الحقوق جامعة بيرزيت( راجع، 1)
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210 ـ.0219يكليك 42.  

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210
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كىذا يعني أف تبقى جميع القكانيف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي سارية المفعكؿ، بحيث ال      

ؿ لف يقكـ بتعديؿ القكانيف تتعارض مع المنشكرات كاألكامر الصادرة مف االحتبلؿ، كأف االحتبل
نما ليخدـ مطامعو االستعمارية في أرض فمسطيف.  (1) لمصمحة الشعب الفمسطيني المحتؿ كا 

 لجان االعتراض العسكرية  - ب

أككمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي الكثير مف صبلحيات المحاكـ المدنية لممحاكـ       
الكثير مف صبلحيات محكمة العدؿ العميا جراء العسكرية أك لجاف االعتراض العسكرية كقد سمبت 

 ذلؾ، كمف األمثمة عمى ذلؾ:

 جميع القضايا التي تعتبر السمطة طرؼ فييا. -1

أنو ال يجكز أف تقدـ دعكل أك طمب لممحكمة المحمية، كليس لممحكمة المحمية أف تنظر في  -2
بالتمكيف مف  أيو دعكل أك طمب أك تصدر قراران أك أيو تعميمات أخرل تقضي بالسماح أك

 تقديـ دعكل ضد:

 .دكلة إسرائيؿ كسمطاتيا كمستخدمييا . أ

 ما يسمى بجيش الدفاع اإلسرائيمي كجنكده. . ب

السمطات التي عينت مف قبؿ قائد المنطقة أك مف قبؿ قائد عسكرم أك التي فكضت مف قبميما  . ت
 بالعمؿ في المنطقة.

 األشخاص المذيف يخدمكف في السمطات المذككرة في البند ت بعالية.  . ث

 مف يعمؿ في خدمة جيش الدفاع اإلسرائيمي أك مف يعمؿ مبعكثان عف جيش الدفاع اإلسرائيمي. . ج

 السمطات العاممة بمقتضى تشريع. . ح

لية التي كما ال تتخذ إجراءات التنفيذ بحؽ األمكاؿ المنكطة أك العائدة لمجيات المبينة بعا    
تتصرؼ بيا ىذه الجيات، ككاف مف أخطر ما فعمتو كلجأت إليو سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف 
فراغو مف مضمكنة كميامو كصبلحيتو، فرض المشاركة  عكامؿ تقكيض القضاء الفمسطيني كا 
كالتقاسـ الكظيفي لصبلحيات كاختصاصات المحاكـ الفمسطينية، حيث منحت العديد مف ىذه 

ات لمحاكـ الدكلة العبرية القائمة عمى صعيد األراضي الفمسطينية كغيرىا مف المجاف شبة الصبلحي
 (2) القضائية.

                                                           

 .92، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 1)
 .93، صسابقال مرجعال (2)
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أف القضاء الفمسطيني بصفة عامة كالقضاء اإلدارم ممثبلن في محكمة  وخبلصة القول      

بو حالة العدؿ العميا بصفة خاصة في عيد االحتبلؿ اإلسرائيمي لكامؿ التراب الفمسطيني قد أصا
فراغو مف اختصاصاتو ككصكؿ إلى حالة العجز شبة الكامؿ، كآخذ  عامة مف الشمؿ، كتـ كا 
االحتبلؿ يبطش بالشعب الفمسطيني كاثقان مف عدـ كجكد قضاء فمسطيني لمبلحقتو، كبالتالي لـ 

لغاء كال ال إ-االحتبلؿ اإلسرائيمي في حينو أك معاكنيو-يكجد في تمؾ الفترة دعاكم ترفع ضد اإلدارة 
 تعكيض.

 رابعًا: عيد السمطة الوطنية الفمسطينية

 وىك في معظم1994إف القانكف المطبؽ في فمسطيف كحتى بداية عيد السمطة الكطنية        
يسير عمى  مف مخمفات االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، كىذا يعني أنو ذك طابع أنجمكسكسكني

نظاـ القضاء المكحد، كمع ذلؾ فالقانكف الفمسطيني ليس ىك القانكف اإلنجميزم كمو ميما تأثر بو 
(، ألف القكؿ بغير ذلؾ فيو 1948-1917كآخذ عنو خبلؿ فترة االحتبلؿ كاالنتداب عمى فمسطيف)

ؿ مؤثراتو التاريخية إنكار الجتماعية القانكف، بؿ القانكف الفمسطيني انعكاس لممجتمع الفمسطيني بك
  (1) .كاالقتصاديةكاالجتماعية كالسياسية 

، أصدر الرئيس الشييد إلى األراضي الفمسطينيةكبعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية        
، كقد نص ىذا القرار عمى االستمرار بالعمؿ في القكانيف 1/1994الراحؿ ياسر عرفات القرار رقـ 

نية أم قبؿ االحتبلؿ في األراضي الفمسطي 5/6/1967كانت سارية قبؿ  كاألنظمة كاألكامر التي
، كبالتالي ألغى ىذا القرار التعديبلت التي فرضتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف قيكد اإلسرائيمي

(2) ـ.1967قبؿ كنزع اختصاصات محكمة العدؿ العميا التي كانت تتمتع فييا 
 

في سبيؿ إلغاء القيكد الكاردة  1995لسنة  1كما أصدر الرئيس ياسر عرفات القرار رقـ        
عمى صبلحيات محكمة العدؿ العميا كحيث نص القرار عمى إلغاء المادتيف الثالثة كالرابعة مف 

المعمكؿ بو بقطاع غزة، كالمكاد الخامسة كالسادسة  1926لسنة  30قانكف دعاكم الحككمة رقـ 
 (3) الغربية.المعمكؿ بو في الضفة  1958لسنة  5مف قانكف دعاكم الحككمة رقـ  كالسابعة

كبعد إلغاء المكاد سابقة الذكر أصبحت محكمة العدؿ العميا صاحبة الكالية لمفصؿ في        
المسائؿ التي لـ تدخؿ في اختصاصيا مف قبؿ، كخاصة فيما يتعمؽ بكضع الدكلة يدىا عمى 

                                                           

 .12، ص0224-0220 ،سابؽمرجع الجزء األكؿ،  ...،القانون اإلداري( أبك عمارة، محمد عمي، 1)
 .99، صمرجع سابقأبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل،  (2)
( 20م و)7621( لسنة 2رقمي ) الحكومة دعاوىم بشأن تعديل قانوني 7662( لسنة 7نون رقم )قاراجع، ( 3)

 (.0-1، المادتاف )م7659لسنة 
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ما ألغى القرار السابؽ بعض القيكد الكاردة عمى صبلحية المحكمة حيث أصبح األمكاؿ المنقكلة، ك

باإلمكاف مقاضاة الدكلة دكف الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الحككمة، كجدير بالذكر أيضان أف 
كالقاضي بإلغاء  20/5/1998بتاريخ  1998لسنة  20الرئيس عرفات قد أصدر أيضان القرار رقـ 

أمران عسكريان مف أىميا إلغاء لجاف  95ة النافذة في قطاع غزة، حيث ألغى بعض القرارات العسكري
االعتراض اإلسرائيمية التي سمبت محكمة العدؿ العميا في غزة صبلحية النظر في الكثير مف 

 الدعاكم التي ترفع ضد القرارات اإلدارية.

 12/5/2001خ بتاري 2001لسنة  5كأخيران صدر قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ   
ليطبؽ ألكؿ مرة عمى جناحي الكطف )الضفة الغربية كقطاع غزة( كقد ألغى ىذا القانكف في المادة 

المعمكؿ بو بمحافظات غزة كقانكف تشكيؿ المحاكـ  1940لسنة  31منو، قانكف المحاكـ رقـ  39
 (1)المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية.  1952لسنة  26رقـ 

 محكمة العدل العميا 

تعتبر محكمة العدؿ العميا بمثابة محكمة القضاء اإلدارم في فمسطيف كيقتصر نشاطيا         
عمى نظر دعكل اإللغاء فقط دكف باقي الدعاكم اإلدارية األخرل، كتعتبر ىذه المحكمة جزء مف 

بشأف تشكيؿ المحاكـ  2001لسنة  5مف القانكف رقـ  23المحكمة العميا كذلؾ طبقان لنص المادة 
 (2) كالتي نصت عمى أف تتككف المحكمة العميا مف محكمة النقض كمحكمة العدؿ العميا.

مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية أيضان عمى تشكيؿ المحكمة العميا،  24كنصت المادة   
 (3)مف نفس القانكف عمى تشكيؿ محكمة العدؿ العميا.  32كأشارت المادة 

                                                           

لسنة  41" يمغى قانكف المحاكـ رقـ  (44مادة ) ،5007لسنة  2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم راجع، ( 1)
المعمكؿ بو في محافظات  1490لسنة  01المحاكـ رقـ قانكف تشكيؿ المعمكؿ بو في محافظات غزة ك  1432

 الضفة ككؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف".

 (: تتككف المحكمة العميا:04، مادة )5007لسنة  2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( راجع، 2)
 .العدؿ العميا محكمة-0 النقض. محكمة-1

 (03، المادة )5007لسنة  2رقم قانون تشكيل المحاكم النظامية ( راجع، 3)
 تشكؿ المحكمة العميا مف رئيس كنائب أك أكثر كعدد كاؼ مف القضاة. -1

يككف المقر الدائـ لممحكمة العميا في العاصمة القدس، كتنعقد مؤقتان في مدينتي غزة كراـ اهلل حسب مقتضى  -0
 الحاؿ.

تنعقد محكمة العدؿ  5007لسنة  2قم قانون تشكيل المحاكم النظامية ر ( مف 40مادة )ككذلؾ راجع نص ال
العميا مف رئيس المحكمة العميا كقاضييف عمى األقؿ، كعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدـ نكابو، فالقاضي 

 األقدـ في ىيئة المحكمة.
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 من قانون تشكيل المحاكم النظامية (33مادة )حسب نص ال محكمة العدل العمياتختص و  

 (1)بالنظر فيما يمي: 

 الطعكف الخاصة باالنتخابات.-1

الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية الماسة -2
 القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية.باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص 

الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف -3
 األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.

المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك -4
أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿ، كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ النقؿ 

 الكظيفية.

رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القكانيف أك -5
 األنظمة المعمكؿ بيا.

 سائر المنازعات اإلدارية.-6

محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية  المسائؿ التي ليست قضايا أك-7
 أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة.

 أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف.-8

الطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ مف القانكف السابؽ في الطمبات ك 34كقد اشترطت المادة       
مما  أف يككف سبب الطعف متعمقا بكاحد أك أكثر 33أك الييئات الكاردة في المادة العميا مف األفراد 

 (2):يمي

 .االختصاص 1

 .كجكد عيب في الشكؿ 2

 .مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا 3

 .التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف4

                                                           

 (.44، المادة )م5007( لسنة 2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )( راجع، 1)

 (.43، المادة )م5007( لسنة 2م النظامية رقم )قانون تشكيل المحاك( راجع، 2)
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اختصاصات محكمة العدؿ العميا لتصبح  كسَّعح مما سبؽ أف المشرع الفمسطيني قد كيتض        

كالطعكف بإلغاء القرارات  ما لـ يستثني حالة بعينيا بنص خاص مختصة بجميع طعكف االنتخابات
صدار أكامر اإلفراج عف أشخاص  اإلدارية الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ كالنقابات المينية كا 

بدكف كجو حؽ أم المكقكفيف دكف أمر مف سمطة خكليا القانكف تكقيؼ األفراد كمحكمة المكقكفيف 
مختصة أك النيابة العامة كما يشمؿ اختصاص محكمة العدؿ العميا إلغاء القرارات المتعمقة 
لغاء القرارات اإلدارية السمبية كالضمنية كبإلغاء األنظمة كالمكائح التي لـ  بالمكظفيف العمكمييف كا 

( مف قانكف 33كلـ يتـ النص في المادة ) (1).ف يتسنى ليا النظر فييا كفؽ النصكص السابقةيك
 تشكيؿ المحاكـ النظامية صراحة عمى طمبات التعكيض عف األضرار التي تنتج عف أعماؿ اإلدارة.

مف قانكف تشكيؿ المحاكـ  33ف الفقرة السادسة مف المادة أب كيؤيد الدكتكر أبك سميدانة        
كالتي تنص عمى سائر المنازعات اإلدارية قد جاءت عامة كبالتالي مف 2001لسنة  5النظامية رقـ 

شانيا أف تشمؿ أم نزاع تككف اإلدارة طرفا فيو كبكصفيا سمطة عامة كبالتالي تمتد لتشمؿ 
ف األضرار التي يحدثيا النشاط اإلدارم كالقرارات اإلدارية منازعات العقكد اإلدارية كالتعكيض ع

أف المشركع قد استحدث ىذه المحكمة بشكؿ مستقر لممرة األكلى في فمسطيف ك غير المشركعة، 
مف القانكف التي  33مف المادة 7كمف المنطقي انو قصد تكسيع اختصاصاتيا كأيضا كرد في الفقرة 

النظر في المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد  جعمت محكمة العدؿ العميا تختص في
عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب ضركرة الفصؿ فييا تحقيقا 
لمعدالة فمف باب أكلى أف تختص بالمنازعات اإلدارية المتعمقة بالمسؤكلية اإلدارية كالعقد اإلدارم 

 (2)كالمعاشات.
 :العدل العميا عمى سبيل المثال أحكام صادرة عن محكمة من تطبيقات

كجكد نزاع عمى ممكية يحكؿ دكف اختصاص ىذه المحكمة في نظر استدعاء متعمؽ بإلزاـ  -1
الحككمة بصرؼ التعكيض المستحؽ عف األضرار الناجمة عف ىدـ البيت نتيجة القصؼ 

 (3) ختصة.اإلسرائيمي؛ ألف مثؿ ىذا النزاع يجب طرحة عمى المحكمة الم

                                                           

 .94، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 1)
 .12، صالمرجع السابق( 2)

 102/0220، قرار رقـ 0229-14449، مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل العميا( عكيضة، ناظـ، 3)
صادر عف محكمة العدؿ العميا غزة،  04/3/0224جمسة  124/0220، كقرار رقـ 00/0/0224جمسة 
 .11ص
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ال اختصاص ليذه المحكمة متى ثبت أف النزاع يجب طرحة عمى محكمة مختصة قانكنان؛ ألف  -2

 (1) محكمة العدؿ العميا ىي محكمة مف ال محكمة لو.

المطالبة بالحقكؽ المدنية مف اختصاص القضاء العادم، كيخرج مف نطاؽ اختصاص محكمة  -3
 (2) العدؿ العميا.

                                                           

، 2/10/1443جمسة  022/1443، كقرار رقـ 4/10/1443جمسة  024/1443، قرار رقـ سابقال مرجعال (1)
 .19غزة، صصادر عف محكمة العدؿ العميا 

 ، غير منشكر.     00/12/0223جمسة  19/5001رقم  الطمبحكم محكمة العدل العميا رام اهلل، راجع، ( 2)
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 المطمب الثالث
مسؤولية اإلداريةخصائص ال   

قبؿ الحديث عف خصائص المسؤكلية اإلدارية بشكؿ خاص يستمـز األمر الحديث بإيجاز عف 
 خصائص المنازعات اإلدارية بشكؿ عاـ:

 (1) الفرع األول: خصائص المنازعات اإلدارية

 اإلدارة باعتبارىا سمطة عامة طرفًا في النزاع  وجود-أوالً 

أكدت محكمة العدؿ العميا أنيا تختص بالطعكف المكجية ضد أحد أشخاص القانكف العاـ      
. كبالتالي فإف ىذه المنازعات (2) اختصاصياباعتباره سمطة عامة، كما عدا ذلؾ فإنو يخرج عف 

تتميز بكجكد طرفيف غير متساكييف كمبنية عمى عبلقات غير متكازنة، حيث تكجد اإلدارة كطرؼ 
قكم يمثؿ الدكلة بما ليا مف امتيازات كسمطات عامة، كتممؾ مف األدلة كالمستندات ما ال يممكو 

 (3) العادييف.الطرؼ اآلخر الذم يتمثؿ في األفراد 

 تطبيق قواعد القانون العام عمى النزاع -ثانياً 

 ألحكاـ القانكف ألحكاـ القانكف اإلدارم كليس كقاعدة عامة تخضع المنازعات اإلدارية        
 القكانيففإجراءاتيا كمكاعيدىا محككمة بما يرد في ، الخاص، سكاءن مف حيث الشكؿ أك المكضكع

أف المنازعات اإلدارية المعركضة أماـ محكمة العدؿ العميا تخضع لقكاعد قانكف أصكؿ  ثـاإلدارية، 
، كالسبب في ذلؾ فيما ليس فيو نص خاص المحاكمات المدنية كالتجارية في إجراءاتيا كمكاعيدىا
ذلؾ عمى اعتبار أف ىذا  محكمة العدؿ العميايرجع إلى كحده النظاـ القضائي الفمسطيني، كبررت 

فيما ليس فيو  ىك الشريعة العامة في إجراءات التقاضي ف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةقانك 
 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ذلؾ فإنو ينبغي أال يتعارض تطبيؽ، كمع نص خاص

 (4).مع طبيعة الدعكل اإلدارية التي تختمؼ عف دعاكم القانكف الخاص
                                                           

أساليب الرقابة  –القضاء اإلداري في فمسطين " مشروعية أعمال اإلدارة والرقابة عمييا( شبير، محمد، 1)
القاىرة، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى،  دعوى اإللغاء "، –القضائية والتنظيم القضائي في فمسطين 

 .002، ص0219

، بتاريخ 7666لسنة  76محكمة العدل العميا المنعقدة في رام اهلل في الدعوى اإلدارية رقم حكم راجع، ( 2)
 .002، صمرجع سابؽ القضاء اإلداري في فمسطين...،، محمد، ، أشار إليو شبير11/4/1444

 .001، صسابقالمرجع ال (3)

 .000، صسابق عمرج، محمد، شبير(4) 
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إف المحكمة تطبؽ قكاعد القانكف اإلدارم بمعناه الكاسع عمى كمف حيث المكضكع ف        

المنازعات اإلدارية لمفصؿ فييا، كىذه المنازعات ترتبط بحقكؽ يكفميا القانكف كيحمييا متى تعسفت 
اإلدارة في استعماؿ سمطتيا تجاىيا سكاء عند إصدارىا لمقرار أك تنفيذىا لمعقد أك عند ممارسة أم 

 .. .سمطة أخرل
 لمقاضي اإلداري  المنازعات اإلدارية االختصاص بنظر منح-اً ثالث

تدخؿ المنازعات اإلدارية في اختصاص القاضي اإلدارم ال العادم، بحكـ أف القاضي      
اإلدارم يعد متخصصان بكفاءة كدراية كاسعة تجاه العمؿ اإلدارم تؤىمو ألف يككف حكمان بيف اإلدارة 

ي فييا متعددان بحسب دكؿ القضاء المزدكج التي يككف النظاـ القانكنكاألفراد، كىذا ما ينطبؽ في 
كجكد جيتيف ب األمر الذم يؤدم إلى ازدكاجية النظاـ القضائي ،تنكع القكاعد القانكنيةنكع العبلقة، ك 

جراءاتو كأطرافو  منازعاتوا م، كيككف لكؿ منيماإلدار  القضاء ىما القضاء العادم إلى جانب كا 
مستقؿ عف األخر، لذلؾ يستقؿ قاضي اإلدارة بمنازعاتو عف قاضي األفراد؛ بينما في تو بشكؿ اكتبع

دكؿ القضاء المكحد نرل العكس، حيث يختص القضاء العادم بنظر جميع المنازعات بما فييا 
كيطبؽ قكاعد قانكنية كاحدة، كىك ما يعني قضاء كاحد كقانكف كاحد، كىذه ىي الصكرة ، اإلدارية

نظاـ المكحد كالتي تطكرت فيما بعد مف خبلؿ تقميص اختصاص المحاكـ العادية بنظر التقميدية لم
المنازعات اإلدارية كمنحيا لمحكمة مختصة داخؿ النظاـ القضائي العادم، كىك ما نجده لدينا في 
فمسطيف حيث تختص محكمة العدؿ العميا بنظر المنازعات اإلدارية مع بقاء تبعيتيا لمنظاـ 

 (1).ادمالقضائي الع
 سمطة القاضي تجاه اإلدارة  محدودية-رابعاً 

كتبعان  األصؿ في أف القاضي يمارس رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة لتحقيؽ مشركعيتيا فحسب    
ئللغاء كالتعكيض عنو لإف كاف ىناؾ كجو  القرار، كلو أف يقرر إلغاء لبلختصاص المقرر لو قانكنان 

، بينما ال يجكز لو أف يتعدل حدكد ىذه الميمة إلى درجة حمكلو محؿ اإلدارة، مف  إف كاف لو داعو
التعديؿ في القرار القائـ، أك تكجيو أكامره  كذلؾ ال يجكز لمقاضيخبلؿ قيامة بإصدار قرار جديد، 

فالمطمكب منو أف ف ىذا االختصاص، إال إذا منحة القانك  لئلدارة بالقياـ بعمؿ أك االمتناع عنو
يحارب نتائج القرار غير المشركع كيضمف أضراره، كال يسمح لو بغير ذلؾ ألف إصدار القرار أك 
تعديمو يعد مف أخص كظائؼ اإلدارة كسمطاتيا، كىذا ما يمكف أف نبلحظو في دكؿ القضاء 

ث يككف لمقاضي العادم المزدكج، بينما في ظؿ القضاء المكحد يككف الحاؿ بخبلؼ ذلؾ، حي
ذا تأممنا قضاء محكمة  سمطات كاسعة تفضي إلى تعديؿ القرار أك تكجيو أكامر لجية اإلدارة، كا 

                                                           

 بعدىا. كما 003، صسابق مرجع، محمد، شبير (1)
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في األحكاـ السابقة عمى صدكر قانكف أصكؿ  العدؿ العميا نجدة متباينان بيذا الشأف، أحيانان 

دعكل اإللغاء ال تمتد إلى  نجد بأف صبلحيتيا في 2001لسنة  2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 
تعديؿ القرار أك إصدار األكامر إلى جية اإلدارة، نظران ألف سمطتيا تنحصر في اإللغاء فحسب 

 2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  بعد صدكر قانكف أصكؿ دكف اإلنشاء، بينما في أحكاـ أخرل
ر أكامرىا لجية اإلدارة بعد ، كفي ثالثة نجدىا تصدتقضي بتعديؿ القرار اإلدارم 2001لسنة 

 ما إلغائيا لمقرار، كبغض النظر عف ىذه المكاقؼ فإف قضاء المحكمة في تعديؿ القرار يستند إلى
جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية التي نص عمى أنو  " تصدر المحكمة حكميا 

لمطعكف فيو أك بتعديمو مع ما عمى كجو السرعة في الطمب كذلؾ إما برفضو أك بإلغاء القرار ا
 (1)يترتب عمى حكميا مف آثار قانكنية ".

 الفرع الثاني: خصائص المسؤولية اإلدارية
تتميز المسؤكلية اإلدارية بصفة خاصة بعده صفات كخصائص ذاتية تنبع مف طبيعة ىذا  
المسؤكلية مف المسؤكلية القانكنية كمف طبيعة النظاـ الذم يحكميا، كمف أىـ خصائص النكع 

اإلدارية أنيا مسؤكلية قانكنية كمسؤكلية غير مباشرة، كأنيا مسؤكلية ذات نظاـ قانكني مستقؿ، كما 
أنيا مسؤكلية حديثة كسريعة التطكر، ككذلؾ االتجاه التدريجي لقكاعد المسؤكلية نحك التركيز عمى 

   (2) حماية حقكؽ المتعامميف مع اإلدارة.
 مسؤولية قانونية  اإلدارية المسؤولية-أوالً 

المسؤكلية اإلدارية ىي مسؤكلية قانكنية بالمعنى الدقيؽ كالصحيح لممسؤكلية القانكنية، 
ف المسؤكلية اإلدارية كباعتبارىا ك ، المسؤكلية القانكنيةكلذلؾ يتطمب األمر تكافر مقكمات كشركط  ا 
كالمنظمات كالمؤسسات  ريةاختبلؼ السمطات اإلدا مع مسؤكلية قانكنية يتطمب لكجكدىا كتحققيا

صاحبة األعماؿ اإلدارية الضارة عف أشخاص المضركريف  ةأف تتحمؿ السمطات اإلدار  العامة
  (3) عبء التعكيض مف الخزينة العامة بصفة نيائية.

بيف فعؿ اإلدارة  كيشترط في المسؤكلية اإلدارية تكفر عبلقة أك رابطة السببية القانكنية
 .السبب المنتج أك المبلئـكفقا لنظرية  كضرر الغير

 
                                                           

 .(041، المادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )( راجع، 1)
 .10، صمرجع سابق( صالحي، عبد الفتاح، 2)
 .10، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 3)



 ماىية المرفق العام والمسئولية اإلدارية   

65 

 الفصل األول
 اإلدارية مسؤولية غير مباشرة المسؤولية-ثانياً 

القانكنية مباشرة إذا كانت مسؤكلية شخص عف أفعالة الشخصية الضارة  مسؤكليةالتككف 
أما المسؤكلية القانكنية غير المباشرة فيي المسؤكلية ، مباشرة في مكاجية الشخص المضركر

كما ىك الحاؿ في مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعة، كمسؤكلية الدكلة القانكنية عف فعؿ الغير، 
كاإلدارة العامة ألعماؿ مكظفييا كأعماليا الضارة، فالمسؤكلية غير المباشرة أك المسؤكلية عف فعؿ 
الغير تتحقؽ كتككف عندما يختمؼ شخص المسئكؿ المتبكع عف شخص التابع مع كجكد رابطة أك 

كالدكلة كاإلدارة العامة باعتبارىا أشخاص معنكية عامة تفكر ، لتابع كالمتبكعقة التبعية بيف اعبل
 .كتعمؿ كتتصرؼ دائما بكاسطة أشخاص طبيعييف ىـ عماؿ كمكظفك الدكلة كاإلدارة العامة

فالمسؤكلية اإلدارية ىي دائما مسؤكلية غير مباشرة كمسؤكلية عف فعؿ الغير، عكس 
 (1) .الغيرف مسؤكلية شخصية مباشرة كقد تككف غير مباشرة عف فعؿ المسؤكلية المدنية التي قد تكك 

 المسؤولية اإلدارية مسؤولية حديثة وسريعة التطور-ثالثاً 

تمتاز المسؤكلية اإلدارية بأنيا مسؤكلية حديثة جدا كمتطكرة بالقياس إلى أنكاع المسؤكلية 
باعتبارىا مظير -اإلدارية-عف أعماليا القانكنية األخرل، فالمسؤكلية اإلدارية أك مسؤكلية الدكلة 

لـ تنشأ كتظير إال في نياية القرف التاسع عشر -كتطبيؽ مف مظاىر كتطبيقات فكرة الدكلة القانكنية
كبداية القرف العشريف كمازاؿ النظاـ القانكني لممسؤكلية في حالة حركة كتطكر كبناء حتى اآلف في 

 (2) بعض تفاصيمو.

 ارية ذات نظام قانوني مستقل وخاص بياالمسؤولية اإلد-رابعاً 

المسؤكلية اإلدارية باعتبارىا مسؤكلية الدكلة عف أعماليا التنفيذية اإلدارية أم نظران لككنيا       
مسؤكلية سمطة عامة كمسؤكلية منظمات كىيئات كمؤسسات كمرافؽ عامة إدارية تعمؿ بيدؼ 

فة التنفيذية اإلدارية لمدكلة في ظؿ قكاعد تحقيؽ مصمحة عامة لمدكلة كلممجتمع في نطاؽ الكظي
كمبادئ كأساليب النظاـ القانكني الفني كالعممي لمنظاـ اإلدارم في الدكلة، فإف المسؤكلية باعتبارىا 
حالة قانكنية كنظاـ قانكني ال بد أف تطبع كتعمؿ بيذه المعطيات كالعكامؿ كتصبح ليا طبيعة 

 عف غيرىا مف أنكاع المسؤكلية القانكنية. خاصة كخصائص ذاتية مستقمة بيا تميزىا

كما أف المسؤكلية اإلدارية أك مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ اإلدارة نظران لككنيا مسؤكلية       
قانكنية عف إدارة عامة تتميز بعده خصائص ذاتية أىميا أنيا إدارة أيككلكجية أك بيئية تتأثر كتؤثر 

                                                           

 .14، صمرجع سابقبف مشيش، فريد،  (1)

 .14، صمرجع سابق( صالحي، عبد الفتاح، 2)
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ؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفنية كالعممية كتتفاعؿ مع المعطيات كالعكامؿ كالظرك 

كالحضارية كالثقافية التي تشكؿ في مجمكعيا بيئة كمحيط النظاـ اإلدارم لمدكلة كاإلدارة االقتصادية 
األمر الذم يجعؿ حتمان المسؤكلية اإلدارية تتميز بالكاقعية  (1)كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية.

كالمركنة كشدة الحساسية لمبيئة االقتصادية كاالجتماعية كالفنية كالعممية كالحضارية كالثقافية 
المحيطة كالمتفاعمة باإلدارة العامة في الدكلة، فيكذا تميزت المسؤكلية اإلدارية منذ نشأتيا بأنيا " 

كاإلدارة العامة كحدىا عامة كال بالمطمقة كلكنيا تتغير تبعا لطبيعة كحاجة كؿ مرفؽ  مسؤكلية ليست
 .ىي التي تقدر ظركؼ كشركط كؿ حالة "

يستجيب كيتفؽ  الذم اإلدارية ليست عامة كمطمقة كليا نظاميا القانكني الخاص المسؤكليةف     
 .حرياتالحقكؽ ك البيف المصمحة العامة ك مع أىدافيا كحاجاتيا كيتبلءـ مع عممية التكفيؽ كالتكازف 

 كمجردة في تقرير عامة كقكاعد مبادئ تقرر مثبل المدنية القانكنية المسؤكلية كانت فإذا     
 يسأؿ مف أك بفعؿ الشخصي بفعمو سبب شخص كؿ أفكقاعدة  مبدأ مثؿ المدنية المسؤكلية كتنظيـ
 ذلؾ بفعؿ لو الذم ينسب الضرر حإلصبل المضركر لمشخص التعكيض فعد بءع يتحمؿ عنيـ
 بتغير كالتبدؿ لمتغيير كالكاقعية كالقابمية بالمركنة تمتاز اإلدارية لممسؤكلية القانكني النظاـ قكاعد فإف

 تخضع قد العامة مسؤكلية اإلدارة أف كما، العامة باإلدارة المحيطة كالمبلبسات الظركؼ كتبدؿ
 كقد اإلدارية بالمنازعات اإلدارم المختص القضاء جيات فييا كتفصؿ اإلدارم القانكف لقكاعد
 لما كفقا كالتجارم المدني العادم جيات القضاء فييا كتفصؿ كتنظر العادم القانكف لقكاعد تخضع
 كالمصمحة العامة المصمحة بيف التكازف كالتكفيؽ عممية تقتضيو كما العامة المصمحة تتطمبو
 مف اإلدارية المسؤكلية لخاصية العاـ المعنى ىك اإلدارية ىذا المسؤكلية كانعقاد تقرير في الخاصة
نما مطمقة عامة كال ليست مسؤكلية أنيا حيث  يتميز خاص قانكني لنظاـ تخضع مسؤكلية ىي كا 

 (2).كالمبلئمة كالمركنة كالحركية بالكاقعية

نحو التركيز عمى حماية حقوق المتعاممين مع  المسؤوليةالتدريجي لقواعد  االتجاه-خامساً 
 اإلدارة 

كاف القضاء اإلدارم في البداية يتجو نحك التشدد في شركط المسؤكلية اإلدارية، رغبة منو 
في عدـ كضع القيكد عمى اإلدارة في ممارسة نشاطيا اإلدارم، فكاف يشترط أف يككف الخطأ الذم 

كلكف القضاء اتجو تحت تأثير المبادئ الديمقراطية، صدر عنيا جسيمان حتى يقرر مسئكليتيا؛ 
لى تغميب اعتبارات العدالة في تعكيض  كأىميا مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف أماـ األعباء العامة، كا 

                                                           

 .13، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 1)
 .19-13، ص سابقالمرجع ال( 2)
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األفراد عما يصيبيـ مف أضرار مف النشاط اإلدارم، كلدرجة أف قرر المسؤكلية عمى أساس 

 (1) دارة.المخاطر، أم دكف كقكع خطأ مف جانب اإل

 المدنية  المسؤوليةاإلدارية عن قواعد  المسؤوليةاستقبلل قواعد -سادساً 

كانت المحاكـ الفرنسية في البداية ترل أف النصكص المدنية ىي بمثابة القانكف العاـ الذم 
يحكـ التعكيض عف األضرار، سكاءن فيما بيف األفراد بعضيـ البعض أك فيما بينيـ كبيف السمطة 

إلى  1855عاـ  Rotschildالعامة، كمف ثـ اتجو مجمس الدكلة الفرنسي منذ حكـ ركتشيمد 
قكاعد القانكف المدني عف المنازعات التي تثير مسؤكلية الدكلة مف خبلؿ أنشطتيا المختمفة،  استبعاد

 فالقاضي اإلدارم ال يمتـز بالقكاعد المدنية عند النظر في المسؤكلية اإلدارية.

كقررت أف  (2)ـ. 1873فبراير  8ك كقد أيدت ذلؾ محكمة التنازع الفرنسية في حكـ ببلنك
يمكف أف تنظـ بكاسطة المبادئ المستقرة في القانكف المدني، فيذه المسؤكلية  ىذه المسؤكلية ال

نما ليا قكاعدىا الخاصة التي تختمؼ مف حالة ألخرل كفقان لما تقتضيو  ليست عامة كال مطمقة، كا 
 حاجات المرفؽ كضركرة التكفيؽ بيف حقكؽ الدكلة كمصالح األفراد.

البداية لتبرير استبعاد تطبيق قواعد القانون المدني عمى  وقد استند الفقو والقضاء الفرنسيان في
 (3)اإلدارية إلى عده حجج أىميا : المسؤولية

أف مرتكب الفعؿ الضار ىك السمطة العامة كليذا الكضع أثره ليس فقط ألف السمطة العامة ليا  -1
نما أيضان الستخدميا كسائؿ ال نظير ليا في  غايات متباينة عف تمؾ التي يسعى ليا األفراد، كا 

 العبلقات الخاصة.

نما عف  -2 أف الفعؿ الضار الذم يسبب مسؤكلية الدكلة ال يصدر عف السمطة العامة نفسيا، كا 
 ممثمييا كمف ثـ تتميز مسؤكلية الدكلة بكجكد عبلقة ثبلثية األطراؼ.

أف نصكص القانكف المدني التي تقرر المسؤكلية تتحدث عف مسؤكلية اإلنساف كليس مسؤكلية  -3
 الدكلة أك األشخاص العامة األخرل.

                                                           

 .03، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 ـ:1324استقرت مسؤكلية الدكلة المدنية عف أعماؿ السمطة اإلدارية في فرنسا منذ حكـ ببلنكك الشيير سنة  (2)
T.C. 8 fevr. 1873. Blanco; RC. Ler  supplt. 61, concl. David; D. 1873.3.17., concl. 

David; S. 1873.3.153, concl. David. 

، بيركت، مجد المؤسسة الجامعية القرارات الكبرى في القضاء اإلداريأشار إليو، لكنغ، مارسك كآخركف،  - 
 .19ـ، ص0224 –ق 1342لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

 بعدىا. كما 01، صسابقالمرجع ال( 3)
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أف قصد المشرع لـ ينصرؼ كقت كضع المجمكعة المدنية إلى تطبيؽ نصكصيا عمى الدكلة؛  -4

 ألف القاعدة التي كانت سائدة في ىذا الكقت ىي عدـ مسؤكلية الدكلة عف أعماليا.

لية اإلدارية، كال يعني ذلؾ بالضركرة استبعاد قكاعد المسؤكلية المدنية في منازعات المسؤك 
نما يستعيف بيا القاضي اإلدارم عند الحاجة كفي حاالت معينة، فإذا رأل القاضي اإلدارم أف  كا 
قكاعد المسؤكلية المدنية ىي األكثر مبلءمة في خصكص النزاع اإلدارم المعركض عميو، فإنو 

لمتطبيؽ في يطبقيا كما ىي دكف تعديؿ، أك يدخؿ عمييا بعض التعديبلت التي تجعميا مبلئمة 
النزاع المعركض عميو، كفي بعض األحياف ال يطبؽ القاضي اإلدارم القكاعد اإلدارية أك المدنية 
نما يطبؽ القكاعد الخاصة التي يضعيا المشرع لحاالت معينة، بغية  في تقرير المسؤكلية اإلدارية، كا 

الحاؿ في القانكف الخاص تحقيؽ أىداؼ معينة، كإعفاء الدكلة مف المسؤكلية أك تقييدىا، كما ىك 
بمرفؽ البريد، أك بغية التكسع في تقرير ىذه المسؤكلية، كما ىك الحاؿ في القكانيف الخاصة 
باألضرار الناجمة عف الحركب أك المظاىرات أك التجمعات، كما أنو طبقان لقكاعد تكزيع 

ء العادم، كبالتالي االختصاص بيف القضاء العادم كالقضاء اإلدارم قد ينظر النزاع أماـ القضا
 يطبؽ قكاعد المسؤكلية المقررة في القانكف الخاص عمى النزاع المعركض عميو.

كرغـ كؿ ذلؾ تبقى نظرية المسؤكلية اإلدارية نظرية قضائية مف صنع القضاء اإلدارم، 
كيظؿ البحث عف أحكاميا مف خبلؿ مجمكعات أحكاـ مجمس الدكلة كالمحاكـ اإلدارية كليس مف 

كلكف السند القانكني لممسؤكلية اإلدارية  (1) نصكص قانكنية جامدة كنصكص القانكف المدني.خبلؿ 
ككذلؾ  (2) في المغرب ىي مف صنع المشرع، كليست مف ابتداع القضاء كما ىك الشأف في فرنسا.

 فإف السند القانكني لممسؤكلية اإلدارية في فمسطيف ىي مف صنع المشرع.

                                                           

 كما بعدىا. 04، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .131، صمرجع سابق( حداد، عبد اهلل، 2)
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 الفصل الثاني
 اإلدارية لممرفق العام مسؤوليةاألساس القانوني لم

 آخرااللتزاـ المقرر عمى شخص ما بإصبلح الضرر الذم لحؽ بشخص  المسؤكليةيقصد ب        

األساس القانكني عف  سيتـ الحديثكبالتالي  سكاءن كاف أساس المسؤكلية بخطأ أك بدكف خطأ، .(1)
 .، أم أساس التزاميا بتعكيض المضركر مف جراء أعماليا اإلداريةالدكلة مسؤكليةل

في حقيقة األمر فإف الدكؿ تسأؿ بالتعكيض عف كافة أعماؿ اإلدارة التي ينجـ عنيا أضرار ك        
ألحكاـ القانكف  رم كفقان القضاء اإلدالمغير فإذا كانت أعماالن إدارية تككف جية االختصاص 

ذا لـ تكف مف األعماؿ اإلدارية فإنيا تسأؿ عنيا كفقان ألحكاـ القانكف الخاص أماـ اإلدارم ، كا 
 .(2)القضاء العادم 

إما أف تقـك عمى فكرة الخطأ  .(3) الخاصفي القانكف  المسؤكليةكمف المعركؼ أف أساس  
قكـ عمى كجكد ثبلثة أركاف كىي: الخطأ كت كرة الضمافأك عمى فكرة تحمؿ التبعة أك عمى ف

يختمؼ،  المسؤكليةكالضرر كعبلقة السببية بينيما؛ كلكف في نطاؽ أحكاـ القانكف اإلدارم أساس 
، كقد يككف خطأ مشترؾ بيف المكظؼ كالمرفؽ كقد يككف خطأ مرفقيان  فقد يككف خطأ شخصيان 

س الدكلة عمى أسا مسؤكليةبدكف خطأ طبقان العتبارات العدالة فيما يعرؼ ب المسؤكليةكأحيانا تقكـ 
  (4) العامة.المخاطر أك المساكاة أماـ التكاليؼ كاألعباء 

                                                           

دار النيضة العربية، القاىرة،  مسئولية الدولة عن أعماليا غير التعاقدية(،قضاء التعويض ) ( خضر، طارؽ،1)
 .121، ص022990221

 .122، صسابقالمرجع ال( 2)
( تقـك المسؤكلية في القانكف الخاص بالتعكيض مف خبلؿ أحكاـ الفعؿ الضار المعركفة في القانكف المدني، 3)

رادية لبللتزاـ، التي يصير فيو الشخص ممتزمان بجبر الضرر أك إزالتو اإل غيركالذم يعد مف أىـ المصادر  
ف كاف إلرادتو دكر في أصؿ الفعؿ أك السبب الذم ترتب عميو  دكف أف تتجو إرادتو إلى تحمؿ ىذا االلتزاـ، كا 

االلتزاـ قانكنا، كيسمى الفعؿ الضار كذلؾ في االصطبلح القانكني " العمؿ غير المشركع"، كتسمى المسؤكلية 
، نسبة إلى فعؿ الخطأ الذم ترتب عميو، راجع، الخطيئةالمترتبة عميو بالمسؤكلية التقصيرية أك المسؤكلية 

مصادر غير اإلرادية لبللتزام في قانون المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية الزىرة، محمد المرسي، 
 . 24، ص0220، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى، المتحدة

، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  ...،اإلداري في فمسطين ضاءالق( أبك عمارة، محمد عمى، 4)
 .144ص
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كتتميز المسؤكلية المدنية لممكظؼ العاـ بخصكصية معينة بسبب ارتباطيا بالمسئكلية  
مف كجكب تطبيؽ نكعيف مف القكاعد  لمجية الحككمية التي يتبعيا كما يترتب عمى ذلؾ اإلدارية

القانكنية فالنكع األكؿ: القكاعد العامة لممسئكلية المدنية كما ينص عمييا القانكف المدني لتنظيـ 
العبلقة بيف المضركر كالمسئكؿ عف الضرر، كالنكع الثاني: القكاعد التي يقررىا القانكف اإلدارم 

 (1) ليا.التابع كتحكـ العبلقة بيف الجية الحككمية كالمكظؼ 

اإلدارية،  المسؤكليةكفي ىذا المكضكع مف الدراسة يمـز أف نحدد األساس الذم تقكـ عميو 
م نجد أنيا تقكـ عمى أساس التي شيدىا القضاء اإلدار  المسؤكليةكبالرجكع إلى القكاعد اإلدارية في 

ذلؾ أف دعكل التعكيض عف األضرار الناشئة عف أخطاء اإلدارة تقكـ عمى أساس فكرة  الخطأ
، بمعنى أف مصدر المطالبة بالتعكيض يتمثؿ أصبلن كقاعدة عامة في العمؿ اإلدارم رمالخطأ اإلدا
كلكف التطكر أدل إلى استناد  المباشر في إلحاؽ الضرر باألفراد؛الذم ىك السبب  .(2)الخاطئ 
الدكلة عمى أساس تكميمي غير الخطأ أال كىك فكرة المخاطر أك مبدأ المساكاة أماـ األعباء  ةمسؤكلي

معنى الخطأ في ، كاألساس التكميمي يتحقؽ حتى دكف أف يككف العمؿ اإلدارم ينطكم عمى لعامةا
عف ، نزكالن عف فكرة العدالة التي تكجب تعكيض األفراد عف األضرار الناشئة حاالت كشركط محددة
 (3) مشركعيتو.نشاط اإلدارة برغـ 

 :االتياإلدارية في مبحثيف عمى النحك  المسؤكليةأساس  سيتـ تناكؿكبناءن عمى ذلؾ 

 اإلدارية لممرفق العام عمى أساس الخطأ المسؤوليةالمبحث األول: 
 بدون خطأاإلدارية لممرفق العام  المسؤوليةالمبحث الثاني: 

 

 

 

 
                                                           

تكامل القانونين المدني واإلداري في تطمب الخطأ لقيام المسؤولية المدنية لمموظف ( العتيبي، صالح ناصر، 1)
، مجمة الحقكؽ، جامعة الككيت، مجمس النشر العممي، العدد الثالث، العام ومدى اعتبار ذلك ضمانو وظيفية

 .111-112ـ، ص0223-ىػ 1309السنة الثامنة كالعشركف، شعباف 

دعوى التعويض اإلداري التنظيم القانوني والعممي لدعوى التعويض اإلداري أمام مجمس منجي، إبراىيـ، ( ال2)
 .94، ص 0224، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، الطبعة األكلى، الدولة

 .99، صسابقالرجع مال (3)



  لممرفق العام ممسئولية اإلداريةل األساس القانوني  
 

72 

 الفصل الثاني

 المبحث األول
 اإلدارية لممرفق العام عمى أساس الخطأ  المسؤولية

 مسؤكليةركاف العامة لم، كيعتبر الركف األكؿ مف األاإلدارية المسؤكليةيعد الخطأ أساس 
أحد مكظفييا أك أحد اإلدارة عف أفعاليا الضارة تستند عمى فكرة خطأ ارتكبو  مسؤكلية، فاإلدارية

، كعمى مف يطمب تعكيضان مف اإلدارية في فرنسا مسؤكليةامة لم، كىذه ىي القاعدة العالتابعيف ليا
ال فإنو ال يحصؿ كاف نتيجة تصرؼ خاطئ مف اإلدارة اإلدارة أف يثبت أف الضرر الذم لحقو ، كا 

 (1) بالتعكيض.عمى حكـ 

عف  اإلدارة مسؤكليةأساس  لمحكمة اإلدارية العميا في مصر "كفي ىذا الصدد فقد قضت ا
، بأف يككف القرار غير مشركع أم يشكبو منيا ىك كجكد خطأ مف جانبياصادر القرارات اإلدارية ال

كأف يحيؽ بصاحب الشأف ، نصكص عمييا في قانكف مجمس الدكلةعيب أك أكثر مف العيكب الم
 (2) ".، كأف تقكـ عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر ضرر

، دارم الخاطئبأف العمؿ اإلفي مصر كقد أخذ االتجاه التقميدم لقضاء مجمس الدكلة 
، كما قد يتمثؿ في إلحاؽ الضرر باألفراد نفاذةعمى  يتمثؿ في القرار اإلدارم غير المشركع ترتب

دارية تقكـ اإل المسؤكلية، كمف ثـ فباألفراد نفاذان لقرار إدارم ألحؽ ضرران  عمؿ مادم بحت ال يعتبر
، كما قد يككف عمبلن ماديان مشركع د يككف قراران إداريان غير، كىذا الخطأ قعمى أساس خطأ اإلدارة

  (3) التعكيض.بحتان سبب ضرران لؤلفراد مستكجبان 

، كالقاعدة المدنية تنص عمى إال عف طريؽ مكظفيو  يقكـ بدكرهفاإلدارة تعد شخصان عامان ال
 ."لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيضأف " كؿ خطأ سبب ضرران 

يطمؽ عميو الخطأ الشخصي  :أوليماحاكؿ الفقو كالقضاء التمييز بيف نكعيف لمخطأ  كقد
، فإذا كاف الخطأ الذم ىك أساس التعكيض شخصيان يطمؽ عميو الخطأ المرفقي :ييماوثان
ذا سئكالن عف التعكيض مف مالو الخاصتقع عمى عاتؽ المكظؼ شخصيان فيككف م المسؤكليةف ، كا 

                                                           

، الدولة، النشاط اإلداري"موجز القانون اإلداري " اإلدارة العامة مجمس خميؿ، عثماف، ( الطماكم، سميماف ك 1)
 .012، ص 1491مصر، دار الفكر العربي، الطبعة األكلى، 

نقبل عف  02/9/1423جمسة  –قضائية  52لسنو  190حكم المحكمة اإلدارية العميا في الطعن رقم راجع، ( 2)
 .94ص، مرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،المنجي، إبراىيـ، 

 .93، صمرجع سابق( 3)
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تقع عمى عاتؽ الدكلة  المسؤكلية، فإف التعكيض مرفقيان "مصمحيان "كاف الخطأ الذم ىك أساس 

 (1) بالتعكيض.كحدىا حيث تمتـز نيائيان 

بيف كمما يجدر التنبيو إليو أف الفقياء قديمان كحديثان قد اجتيدكا لكضع معيار محدد يميز 
تعد و الفقياء في اجتياداتيـ ال ي؛ كلكف كؿ ما تكصؿ إليالخطأ الشخصي كالخطأ المصمحي

، كلك تأممنا قضاء مجمس الدكلة كال يصؿ إلى درجة المعيار القاطع، التكجييات كاإلرشادات العامة
، كىك بقدر الحكـ عمى كؿ حالة عمى حده الفرنسي لكجدنا أنو لـ يكف يعنيو كضع معيار محدد

ؽ مف نطاؽ الخطأ الشخصي بقدر اآلف يميؿ إلى التكسع في حاالت الخطأ المصمحي كالتضيي
 (2) اإلمكاف.

 (3):مطالب ستةكعميو سيتـ تقسيـ الدراسة في ىذا المبحث إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الطعن في األحكام )دراسة  القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض وطرقالطماكم، سميماف، ( 1)
 . 122ـ، ص0224-ىػ 1303، مصر، دار الفكر العربي، (مقارنو

 .013، ص مرجع سابقخميؿ، عثماف، ( الطماكم، سميماف ك 2)
 .120، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)
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 المطمب األول
 مفيوم الخطأ 

ف تختمؼ أ حتميا فكاف ،القضاءك  لمفقو ذلؾ تركت حيث، أالخط التشريعات أغمب تعرؼ لـ        
، فقد عرفو الفقيو الفرنسي " مازك " بأنو " عيب يشكب مسمؾ اإلنساف ال يأتيو رجؿ عاقؿ التعريفات
 (1) ". المسؤكليةحاطتو ظركؼ خارجية مماثمة لمظركؼ التي أحاطت أمتبصر 

يعتبر الكاجبات كااللتزامات التي سابؽ "، ك  قانكني ؿ " بأنو " إخبلؿ بالتزاـكعرفو الفقيو " ببلنيك 
 (2):منيا حاالتاإلخبلؿ بيا خطأ تنحصر في عدة 

 .كأشخاصيـ الناس أمكاؿ عمى )العنؼ(بالقكة ءاالعتدا بعدـ االلتزاـ -1

 .كالخديعة الغش كسائؿ استعماؿ بعدـ االلتزاـ -2

    .حكزتو في التي األشياء كعمى رعايتو لو مف عمى اإلنساف برقابة االلتزاـ -3

 اإلحجاـ عف كؿ عمؿ لـ يتييأ لو األسباب مف قكة كميارة كافية.  -4

 إال أف الخطأ لفكرة تقريبان  كأكثرىا التعريفات أبسط مف اعتبر ببلنيكؿ"" تعريؼ أف كرغـ
نما ذاتو الخطأ يعرؼ لـ أنو عميو أخذ ما كأىـ التعريؼ ليذا كجيت النقد سياـ  التي عدد أنكاعو كا 
 كىكذا السابقة بااللتزاـاإلخبلؿ  عنصر إضافة يجب أنو الفقياء بعض يرل كليذا المسؤكلية ترتب
 بيذا المخؿ لدل التمييز كاإلدراؾ تكفر مع السابؽ بااللتزاـ بأنو " اإلخبلؿ الخطأ تعريؼ يصبح
 ". االلتزاـ

كضع تعريؼ لمخطأ يككف أكثر دقة كتحديدان  كتنؾ(مازكا )ىنرم كليكف حاكؿ األساتذة 
كعمقان قالكا إف الخطأ " عبارة عف أف يتصرؼ اإلنساف عمى غير ما يجب أف يككف عميو تصرفو 

؛ كلكف ىذا التعريؼ أيضان لـ يسمـ مف السمكؾ " انحراؼ فيطأ عبارة عف كبعبارة أخرل يقكلكف الخ
 (3).عريؼ عاـ غامض تنقصو الدقة كالتحديدالنقد فيك ال يصمح معياران لمخطأ أنو بدكره ت

                                                           

 .44، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 1)

 .199، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد، ( 2)
عماف، دار كائؿ لمنشر، الطبعة  المبسوط في شرح القانون المدني " الخطأ "،الذنكف، حسف عمي،  -

 كما بعدىا.24، ص 0221األكلى، 
 كما بعدىا. 34، صسابقالمرجع ال (3)
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كيعرؼ الخطأ كذلؾ بأنو مخالفة المكظؼ لمقكاعد الشرعية أك النظامية، بقصد أك بدكف  

 (1) بالغير.قصد كاتخاذه قراران أك ارتكابو فعبلن ألحؽ ضررا 

كعرفة الدكتكر سميماف  (2). يعرؼ األستاذ السنيكرم الخطأ بأنو إخبلؿ بالتزاـ قانكنيك 
 (3) إياه.مرقس بأنو إخبلؿ بكاجب قانكني مقترف بإدراؾ المخؿ 

كعرؼ الدكتكر ماجد الحمك الخطأ بأنو مخالفة ألحكاـ القانكف تتمثؿ في عمؿ مادم أك في  
تصرؼ قانكني، تأخذ صكرة عمؿ ايجابي أك تأتي عمى ىيئة تصرؼ سمبي ينشأ عف عدـ القياـ بما 

 (4) القانكف.يكجبو 

" يككف الخطأ في القرار في القرار اإلداري  المقصود بالخطأمجمس الدولة المصري  حدد
، كيككف كذلؾ إذا لحقو عيب أك أكثر مف العيكب المنصكص (5) مشركعاإلدارم في ككنو غير 

كمنيا  ،بشأف مجمس الدكلة المصرم 1972نة لس 47عمييا في المادة العاشرة مف القانكف رقـ 
، فبل ر القرار سميمان مطابقان لمقانكف، فإذا انتفى عنصر الخطأ بأف صدعيب اإلجراء أك عيب الشكؿ

، إذ ال تقـك ي قد تمحؽ بالفرد مف جراء تنفيذهتسأؿ اإلدارة عف نتيجتو ميما بمغت األضرار الت
    (6) ".اإلدارة كأصؿ عاـ عمى أساس المخاطر  مسؤكلية

: ىك أف تقكـ اإلدارة بعمؿ مادم أك قرار إدارم كيككف ىذا الخطأ ىناوالمقصود بركن 
العمؿ أك القرار مخالؼ لنصكص القكانيف أك المكائح التي كاف عمى اإلدارة مراعاتيا في نشاطيا 

 إدارية.اإلدارم فالخطأ يتمثؿ إذف في مخالفة قانكنية في عمؿ مادم أك قرار إدارم صدر عف جية 

(7) 

                                                           

 .042، ص0213اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ، القانون اإلداري السعوديأبك عيطة، سيد، ( 1)

 .191، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (2)

، مسؤولية المباشر والمتسبب دراسة مقارنو بالشريعة اإلسبلمية والقانون المدنيأبك صد، عماد أحمد،  (3)
 .141-149ىػ، ص1340-ـ0211عماف، دار الثقافة، الطبعة األكلى، 

 .334، ص0222، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، القضاء اإلداري( الحمك، ماجد راغب، 4)

 –عكيض ( كمما أكد اإلشارة إليو أف الحكـ بالتعكيض ليس مف مستمزمات الحكـ باإللغاء، كالقاعدة أف الحكـ بالت5)
، راجعإللغاء ليس مف مستمزمات الحكـ با –المصرم في كثير مف أحكامو  عمى حد تعبير مجمس الدكلة

 كما بعدىا. 33، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، 

 .33، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 6)

 .139، صمرجع سابق( الطباخ، شريؼ أحمد، 7)



  لممرفق العام ممسئولية اإلداريةل األساس القانوني  
 

76 

 الفصل الثاني
اإلدارية ىك كجكد الخطأ  مسؤكليةما سمؼ ذكره أف مف الشركط األساسية لمإذان يتبيف م

، كعمى ذلؾ تصدر قراراتيا كأعماليا بكاسطتيـ، فيي جانب اإلدارة أم بكاسطة مكظفييا الثابت مف
فإف القرار اإلدارم المطابؽ لمقاعدة القانكنية ال يمكف اعتباره تصرفان خاطئان مف جانب اإلدارة تمتـز 

نما الشرط الجكىرم البلـز لتقرير بتعك  مف جية اإلدارة ىك عدـ  المسؤكليةيض الضرر الناتج عنو كا 
 (1) المشركعية.

 الخطأ أركان األول: الفرع
 القانكني بااللتزاـ اإلخبلؿ كىك مكضكعي مادم أحدىما اثنيفركنيف  مف لخطأا يتككف

 لدل كاإلدراؾ التمييز تكافر ضركرة في شخصي يتمثؿ أك نفسي معنكم الثاني كالعنصر السابؽ،
 (2) .القانكني االلتزاـ بيذا المخؿ

كمقياس التعدم  أو التعدي "القانونية والواجبات بااللتزامات اإلخبلل" لمخطأالمادي  الركن-أوالً 
 طريؽ عف بغيرهالركف المادم في إضرار الشخص  يتمثؿمقياس مكضكعي ال مقياس ذاتي، ك 

 عف يككف كقد المدنية بالجريمة يسمى ما فيككف متعمدايككف  قد كالتعدم ،قانكنيبالتزاـ  اإلخبلؿ
 .المدني الجـر بشبو ما يعرؼ فيككف "تعمد دكف" كالتقصير اإلىماؿ طريؽ

 بطريقػة محػددةىػذه الكاجبػات تكػكف  قػد ،خطػأ بيا اإلخبلؿ يعد التي كااللتزامات كالكاجبات  
االلتزامػات كالكاجبػات ) دقيقػا تعيينػا معينػة أمػكرا تعػيف خاصػة نصػكص فػي القػانكف بكاسػطة مباشػرة

ما أف تككف حؽ لكؿ ك  ،القانكنية المحددة(  االعتػداء كعػدـ باحترامػو الناس مف الكافة التزاـ شخصا 
كمقيػػاس التعػػدم ىػػك مقيػػاس  (3) (.)االلتزامػػات كالكاجبػػات المقابمػػة لحقػػكؽ الغيػػر بػػو عميػػو كالمسػػاس

بحسػػب السػػمكؾ  يس صػػاحبوبحػػت يقػػاس فيػػو السػػمكؾ كلػػ كلػػيس مقيػػاس ذاتػػي أك شخصػػي مكضػكعي
 (4) .المجتمعالمتعارؼ عميو في 

 )اإلدراك والتمييز(طأ لمخ والمعنوي النفسي الركن- ثانياً 

 المشركعةغير  أعمالويككف الشخص مسئكال عف عمى "  نص القانكف المدني المصرم
 (5) ".متى صدرت منو كىك مميز

                                                           

 .139، صمرجع سابق( الطباخ، شريؼ أحمد، 1)

 .191، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (2)

 .43، صسابق مرجعمشيش، فريد،  فب (3)  
 .132، صمرجع سابق( أبك صد، عماد أحمد، 4)
 (.113، المادة )7671( لسنة 727القانون المدني المصري رقم )( راجع، 5)
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لو الضارة الشخص مسئكالن عف أفعا يككف-1عمى " كلقد نص القانكف المدني الفمسطيني 

إذا كقع الضرر مف شخص غير مميز، كلـ يكف ىناؾ مف ىك -2 متى صدرت منو كىك مميز
مسئكؿ عنو، أك تعذر الحصكؿ عمى تعكيض مف المسئكؿ، جاز لمقاضي أف يمـز مف كقع منو 

كبذلؾ يككف لمخطأ ركنو المعنكم النفسي  (1) ."الضرر بتعكيض عادؿ، مع مراعاة مركز الخصكـ 
  .بجانب ركنو المكضكعي أك المادم

 الخطأ أنواع :الثاني الفرع
 ينظر إلى الخطأ مف عدة نكاحي كأسس مختمة منيا:

 الخطأ اإليجابي والخطأ السمبي -أوالً 
ىك اإلخبلؿ بااللتزامات كالكاجبات القانكنية عف طريؽ ارتكاب أعماؿ يمنعيا أك الخطأ اإليجابي: 

أفعال  ة أك اإلدارية، ككذلؾينيى عنيا القانكف، كينتج عف ارتكابيا المسؤكلية المدنية أك الجنائي
  (2)التحريض عمى اإلخبلل بااللتزامات القانونية من قبل الغير المنافية لآلداب العامة. 

 االحتراز عدـ عمى الترؾ أك االمتناع يدؿ حيث إال يتحقؽ ال فيك :السمبي الخطأ أما      
  (3) حصؿ. الذم الضرر بدفع االتفاؽ أك القانكف بحكـ المكمؼ طرؼ كاالحتياط مف

 .اإلىمال وخطأ العمد الخطأ-ثانياً 
 فيك اإلىمال أو غير العمد خطأ أما (4) ."نصراؼ النية إلى اإلضرار بالغيرا ىك " الخطأ

"إحداث الضرر بالغير دكف قصد " أك بعبارة أخرل ىك " عبارة عف انحراؼ في السمكؾ ينجـ عنو 
خبلؼ ما كاف ضرر بالغير " كمعنى ىذا أف الفاعؿ تصرؼ عمى النحك غير المألكؼ أك عمى 

  (5) المسؤكلية.فحقت عميو  أحدث ضرران بالغيرفينبغي عميو أف يتصرؼ، 
 اليسير والخطأ الجسيم الخطأ-ثالثاً 

 المعيار األولؿ ث، كفقان لمعياريف مختمفيف يتميفرؽ الفقو بيف الخطأ البسيط كالخطأ الجسيـ
ال ، فإذا تكافرت ىذه النية لدية كاف الخطأ الصفي نية اإلضرار لدل مرتكب الخطأ ادر جسيمان كا 

لبللتزاـ الكاقع عمى مرتكب األساسية  فيتمثؿ في الخاصية المعيار الثاني، أما كاف خطؤه بسيطان 
                                                           

 (.132، المادة )5075لسنة  7القانون المدني الفمسطيني رقم ( راجع، 1)

 .49، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 2)
 .04ص، مرجع سابق( صالحي، عبد الفتاح، 3)
 .43، صمرجع سابق( الذنكف، حسف عمي، 4)

 .44، صمرجع سابق( 5)
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ال ، فإذا كاف ىذا االلتزاـ أساسيان أك جكىريان فإف الخطأ الصادر عف صاحبة يككف جسيالخطأ مان، كا 

، كيككف االلتزاـ أساسيان إذا كاف التزامان كظيفيان أصميان أك كاف التزامان مكضكعو كاف ىذا الخطأ بسيطان 
  (1) جكىرم.تحقيؽ الحماية لحؽ 

الفاعؿ  نية سكء بافتراض يسمح حدا يبمغ الذم الخطأبأنو  أحيانا الجسيم الخطأويعرف 
 مف الجسامة حدا يبمغ الذم التبصر كعدـ اإلىماؿ ىك بو قصدي رةاكت ،عمييا الدليؿ يتكافر ال حيث
 (2) .ذلؾ عكس فيك اليسير الخطأ أما، خاصة أىمية لو يجعؿ

 الجنائي والخطأ المدني الخطأ-رابعاً 

 وكفمت يكف ما لـ كلك قانكني التزاـ بأم إخبلؿ كىك المدنية المسؤكلية يعقد الذم المدني الخطأ     
يفرضو  اإلخبلؿ بكاجب ذلؾ فيك الجنائية المسؤكلية يعقد الذم الجنائي الخطأ أما العقكبات، قكانيف
 كؿ أف إذ الجنائي، الخطأ مف أعـ المدني الخطأ أف ذلؾ مف كيتضح خاص، بنص العقكبات قانكف
 )3) .مدنيا خطأ الكقت ذلؾ في يعد جنائي خطأ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .130، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 .41، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 2)
 .41، صسابقالرجع مال( 3)
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 الفصل الثاني

 المطمب الثاني
 اإلدارية المسؤوليةالقواعد الموضوعية في  

تطبيقيا عمى المنازعات  الحديث مف خبلؿ ىذا المطمب حكؿ القكاعد القانكنية المراد       
، ىؿ تككف ىي ذات القكاعد المدنية يتـ تطبيقياالقكاعد التي حكؿ  يكجد اختبلؼ أنو حيث، اإلدارية

ت ؟ أـ تككف قكاعد أخرل تراعى االعتبارالفض منازعات األفراد فيما بينيـ التي يقررىا القانكف
القاعدة أف تحديد ىذه القكاعد القانكنية كاجبة التطبيؽ يختمؼ حسب النظاـ  ؟الخاصة باإلدارة

 ؟مكحد أـ مزدكج الدكلة ىؿ ىك نظاـالقضائي المتبع داخؿ 

األصؿ أف يطبؽ القضاء اإلدارم عمى دعاكم مسؤكلية اإلدارة قكاعد قانكنية مختمفة 
، ضاع أقضية اإلدارة لمقضاء العادملك قررنا إخك  (1).كمغايرة لقكاعد القانكف الخاص في المسؤكلية

، تطبقيا ىذه المحاكـالقكاعد التي لذات  المسؤكليةأف نخضع اإلدارة في قضايا لكاف لزامان عمينان 
في إنجمترا قد  1947متحدة األمريكية كقانكف سنة في الكاليات ال 1946كليذا فإف قانكف سنة 

ي البمديف ؛ ألف اإلدارة تخضع فادئ التي تخضع ليا قضايا األفرادأخضعا قضايا اإلدارة لذات المب
ت الدكلة بنظاـ أخذ، أما إذا ضاءببلد ال تعرؼ نظاـ ازدكاج الق؛ ألف ىذه اللقضاء المحاكـ العادية

، فإنيا ستجد نفسيا في نياية األمر أماـ قكاعد مستقمة كمغايرة لمقكاعد التي تطبقيا المحاكـ اإلدارية
 .القضائية المحاكـ

 فرنسا القواعد الموضوعية لممسؤولية في  الفرع األول:
النقض الفرنسية إلى كعمى رأسيا محكمة  في فرنسا العادية " " القضائية المحاكـ انحازت  

فمـ يتابع  أما مجمس الدكلة الفرنسي. (2) كقد أيد ىذا الرأم فقياء القانكف الخاص القكاعد المدنية
، كرد عمييا بأحكاـ عكسية  فيما يتعمؽ بالقكاعد المكضكعيةىذا القضاء فيما يتعمؽ باالختصاص كال

كيمكف تمخيص الحجج ، 1855ديسمبر  6لصادر في ا Rotchildأىميا حكمو الشيير في قضية 
 :يا مجمس الدكلة في قضائو كما يميالتي استند إلي

اإلدارة ال في صياغتيا  مسؤكليةإف نصكص القانكف المدني المراد تطبيقيا ال ترمي إلى تنظيـ  -1
المدلكؿ ، كال يمكف أف ينصرؼ ىذا اإلنساف مسؤكلية، فيي تتحدث عف كال كفقان لقصد كاضعيا

الذم كضعت فيو  ، كمف ناحية أخرل في الكقتلة أك إلى األشخاص العامة األخرلإلى الدك 

                                                           

 .911، ص1444، الطبعة الثانية، الوسيط في القضاء اإلداري( عاطؼ البنا، محمكد، 1)

 .23، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
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، تبارىا صاحبة السيادة غير مسئكلة، كانت القاعدة المسمـ بيا أف الدكلة باعالمجمكعة المدنية

الدكلة في كقت كانت فيو ىذه  مسؤكليةفمـ يكف مف المعقكؿ أف يضع المشرع قكاعد لتنظيـ 
 .معدكمة المسؤكلية

التي تنظـ عبلقة المتبكع ، ىي تمؾ الدكلة مسؤكليةالتي ستقاس عمييا إف النصكص المدنية  -2
؛ ألف العبلقة ، كىذا القياس يجب أف يستبعداني، كتجعؿ األكؿ مسئكالن عف أعماؿ الثبالتابع

ألف  (1) كالتابع.بكع تمؾ القائمة بيف المتالتي تربط بيف اإلدارة كمكظفييا ليست عبلقة تعاقدية ك
                                                           

 مسؤولية المتبوع:نبذه مختصرة عن ( 1)
 تحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: شروط-أوالً 
، كذلؾ بأف يككف لممتبكع سمطة فعمية في رقابة كتكجيو التابع، كال تشترط حرية المتبكع في عبلقة التبعية -1

عمى الرقابة كالتكجيو مف الناحية الفنية، بؿ يكفي أف يممؾ المتبكع ىذه السمطة اختيار التابع، كال تشترط القدرة 
ذا انعدمت السمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو انعدمت تبعا ليا مسؤكلية الشخص  مف الناحية اإلدارية، كا 

 المتبكع.

 وقوع الخطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببيا -5

تبكع أف يقع الخطأ مف التابع حاؿ قيامة بالكظيفة أك بسببيا، كيجب تحقؽ مسؤكلية يشترط لتحقؽ مسؤكلية الم
التابع أكال حتى تقـك بالتالي مسؤكلية المتبكع، كتتحقؽ مسؤكلية المتبكع بتحقؽ أركاف المسؤكلية الثبلثة الخطأ 

ذا لـ يرتكب التابع خطأ فبل تقـك مسؤكلية، كال تترتب بالتالي مسؤكلية المتبكع،  كالضرر كعبلقة السببية، كا 
كيكمؼ المضركر بإثبات خطأ التابع، إال إذا كاف ىذا الخطأ مفترضان، كمثاؿ ذلؾ أف يككف التابع مدرسا في 
إحدل المدارس الحككمية، عندئذ تقـك مسؤكليتو عمى أساس الخطأ المفترض في جانب متكلي الرقابة، كتترتب 

 بكعة.بالتالي مسؤكلية الحككمة باعتبارىا مت
كيعتبر الخطأ أنو كاقع حاؿ تأدية الكظيفة إذ ارتكبو التابع كىك يؤدم عمبل مف أعماؿ الكظيفة، يستكم في 
ذلؾ أف يككف الخطأ قد كقع بناء عمى تنفيذ أمر أك بغير أمر صادر مف المتبكع، ارتكبو التابع لباعث 

 شخصي أك عف رغبو في خدمة المتبكع.
كظيفة إذا كانت ىناؾ عبلقة سببية مباشرة بينو كبيف الكظيفة، بحيث لكالىا لما كيعتبر الخطأ كاقعا بسبب ال

كقع الخطأ، فينا يسأؿ المتبكع لكقكع الخطأ بسبب الكظيفة، كذىب القضاء إلى أف الخطأ يعتبر كاقعا بسبب 
 الكظيفة إذا كانت الكظيفة ىي الداعية إلى التفكير في الخطأ.

خطأ التابع بسبب الكظيفة إذا كاف المضركر يعمـ أك كاف في استطاعتو أف يعمـ كتنتفي مسؤكلية المتبكع عف 
بمجاكزة التابع حدكد الكظيفة، كيعتبر الخطأ كاقع بمناسبة الكظيفة إذا ساىمت الكظيفة في ارتكاب الخطأ أك 

أنو إذا كاف ساعدت عمى ارتكابو أك ىيئت الفرصة لكقكعو، كيجب استبعاد الخطأ األجنبي عف الكظيفة، ذلؾ 
الخطأ الكاقع مف التابع بمناسبة الكظيفة ال يكفي لترتيب مسؤكلية المتبكع، فمف باب أكلى ال تقـك ىذه 

 المسؤكلية إذا كاف الخطأ أجنبيا عف الكظيفة.
 

= 
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، كلذا يجب أف القكانيف المكائح تحكموكز نظامي في مر المسمـ بو أف المكظؼ قبؿ الدكلة 

 (1) .الدكلة عف أعماليا ال إلى القانكف المدني مسؤكليةيرجع إلى ىذه القكاعد لتحديد 

، ذلؾ في اإلدارة مسؤكليةمكاجية جميع صكر كقيؿ أيضان بأف القكاعد المدنية عاجزة عف  -3
الحاالت التي ال يمكف فييا إسناد الفعؿ الضار إلى مكظؼ أك مكظفيف معينيف حتى يمكف 

 .المتبكع عف أعماؿ التابع مسؤكليةإعماؿ فكرة 

، كليس فييا ما يقطع نو رغـ ما في ىذه الحجج مف كجاىة، إال أنيا غير مقنعةالحقيقة أ -4
كانت عبلقة المكظؼ بالدكلة تختمؼ في  ، فإذااؿباستبعاد القكاعد المدنية مف ىذا المج

كؿ مف ، فإنيما يجمعيا حؽ الدكلة كالمتبكع في تكجيو بيعتيا عف عبلقة التابع بالمتبكعط
 (2) .اآلف المسؤكليةىك مناط  التكجيو، كىذا المكظؼ كالتابع

ىك سياستو التي  دكلة الفرنسي عف القكاعد المدنيةكالسبب الحقيقي في عزكؼ مجمس ال
كحريص عمى الطابع العممي في أحكامو التي يستكحييا  ،ى عدـ التقيد بقكاعد عامة مقدمان عم تجرم

ييات مف مقتضيات الحياة ىذه القكاعد أك التكجكاستنباط  (3) مف مقتضيات العمؿ اإلدارم.
األمر عمى في أكؿ اإلدارة بصفة عامة أراد  مسؤكلية، كما أف مجمس الدكلة كقد أقر مبدأ اإلدارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

 القانوني لمسؤولية المتبوع األساس-ثانياً 
المفترض فرضا ال يقبؿ إثبات العكس، أم أف األساس القانكني لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ التابع ىك الخطأ 

قرينو المسؤكلية ىنا قرينو قاطعة ال يجكز إقامة الدليؿ عمى عكسيا، كلذلؾ يستحيؿ عمى المسئكؿ دفع ىذه 
كتتحدد طبيعة  ،المسؤكلية، كال يككف أمامو سكل نفي مسئكلية التابع بإقامة الدليؿ عمى كجكد السبب األجنبي

يا مسؤكلية عف عمؿ الغير، يمكف ردىا إلى فكرة الضماف، فالمتبكع يعتبر كفيبلن متضامنا مسؤكلية المتبكع بأن
في مكاجية الغير عف أعماؿ التابع، كىذا يفسر جكاز رجكع المضركر عمى المتبكع قبؿ التابع، كما يفسر 

 .449-441ص ،مرجع سابقراجع المنجي، محمد،  جكاز رجكع المتبكع عمى التابع بما دفعو مف تعكيض.
جدير بالذكر أف فكرة الخطأ ىي األساس القانكني لمسؤكلية المتبكع ىي فكرة قديمة كقد ىجر الفقو كالقضاء 

 ىذا الرأم منذ زمف، كالرأم الراجح فقيان ىك أنيا تقـك عمى فكرة الضماف.
 أنواع التبعية-ثالثاً 

جاىيف: األكؿ يرل أنيا رابطة قانكنية مصدرىا اختمؼ في أنكاع التبعية التي تربط التابع بالمتبكع كذلؾ عمى ات
مسؤولية المتبوع عن فعل العقد، كاالتجاه الثاني يرع أنيا رابطة اقتصادية، راجع، أبك الحسف، ربيع ناجح، 

، 0223، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، تابعو في مشروع قانون القانون المدني الفمسطيني دراسة مقارنو
 .24ص

 .910، صمرجع سابق، عاطؼ محمكدالبنا،  (1)
 كما بعدىا. 121صمرجع سابؽ، ، القضاء اإلداري الكتاب الثاني( الطماكم، سميماف، 2)
 .914، صمرجع سابق، عاطؼ البنا، محمكد (3)
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 الفصل الثاني
، كليذا كاف يردد باستمرار أف ماؿ المبادئ المدنية عمى إطبلقيا، بعدـ إعاألقؿ أف يمطؼ مف حدتو

، كضركرة التكفيؽ بيف حقكؽ الدكلة . تتنكع كفقان لحاجات المرافؽ.."اإلدارية  المسؤكليةقكاعد 
المتعارضة ، كىذا التنكع في المعاممة كالبحث عف نقطة التكازف بيف المصالح "ؽ الخاصةكالحقك 

 .كالتكفيؽ بينيما ىك طابع مجمس الدكلة كسر قكتو كحيكيتو
محكمة كبعد حصكؿ ىذا التعارض بيف كجيتي القضاء كاف مف الضركرم أف تتدخؿ 

مف ألفاظ في حكـ ببلنكك  ، كمثاؿ ذلؾ ما كردلتضع حدان تمتزمو كؿ مف الجيتيف الفرنسيةالتنازع 
ضرار التي تمحؽ األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذيف اإلدارة عف األ مسؤكليةإف ...كقالت "

تستخدميـ في المرفؽ العاـ ال يمكف أف تحكميا المبادئ التي يقررىا القانكف المدني لمعبلقات فيما 
كبالتالي فإف مكقؼ محكمة التنازع الفرنسية كاضح بأنيا انحازت لمكقؼ أك رجحت  .(1)بيف األفراد "

 (2) الدكلة.كجية نظر مجمس 

تي تتنكع كفقان ، بؿ ليا قكاعدىا الخاصة الليست بالعامة كال بالمطمقة المسؤكليةكىذه 
 (3) .، كضركرة التكفيؽ بيف حقكؽ الدكلة كالحقكؽ الخاصةلحاجات المرفؽ

عما كاف عميو الحاؿ بعد ذلؾ نظر بعض الفقياء في الكضع الحالي في القانكف الفرنسي 
كتساءلكا عف سبب تمسؾ ، فكجدكا اختبلفان كثيران  (4)1873الشيير سنة  عند صدكر حكـ ببلنكك

عف أعماليا  مسؤكليةالقضاء اإلدارم باستبعاد قكاعد القانكف المدني حتى اآلف؟ فمقد استقرت قاعدة 
، كما أف القكاعد اإلدارية كالمدنية في ررا في القديـالضارة كغير المشركعة بعكس ما كاف مق

 .، بحيث أصبح الفارؽ بينيما محدكدان تبلقت في كثير مف المكاضعقد  المسؤكلية
، ذلؾ القضاء اإلدارم في حماية األفرادذلؾ رغبو  إف مرجعكقد أجاب األستاذ فاليف كقاؿ 

لذلؾ فإف ، كنتيجة اعد اإلدارية التي تتصؼ بالمركنة، بعكس القك ف القكاعد المدنية تتسـ بالصرامةأ
 تي ال تسعؼ فييا القكاعد المدنيةتعكيض األفراد في كثير مف الحاالت الالقضاء اإلدارم يحكـ ب

، كمف ثـ فإف إقرار القكاعد المدنية في مجاؿ المخاطر مسؤكلية، كالسيما في مجاؿ التعكيض إقرار
 .اإلدارة يككف بمثابة نكسة مسؤكلية

                                                           

 كما بعدىا. 120ص مرجع سابؽ،، القضاء اإلداري الكتاب الثاني( الطماكم، سميماف، 1)

 كما بعدىا. 23، صسابقمرجع ( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)

 .910ص ،مرجع سابق، عاطؼ البنا، محمكد (3)

( حيث اتجو القضاء الفرنسي إلى استبعاد تطبيؽ القانكف الخاص عمى المنازعات المتعمقة بتقرير مسئكلية 4)
الشيير، ككاف لمقضاء اإلدارم الفضؿ  الدكلة، كقد أيدت محكمة التنازع الفرنسية ىذا االتجاه، منذ حكـ ببلنكك

، عكيس، حمدم أبك النكر، راجعاألكبر في استقبلؿ قكاعد المسؤكلية اإلدارية عف قكاعد المسؤكلية المدنية 
 .9، صمرجع سابق
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 الفصل الثاني
اعد الخاصة ( كقالكا إف استقبلؿ القك Long ,Weil et Brabant) األساتذةككذلؾ أجاب 

كفقان لممعنى األصمي  –، فإذا كانت ىذه القكاعد ما تزاؿ إلدارة قد اتخذ اآلف معنى جديدان ا مسؤكليةب
، كترجحيا القكاعد المدنية في ىذا ى بعض حمكؿ ليست في صالح األفرادتحتكم عم –لحكـ ببلنكك 

صالح األفراد عمى نحك : فإنيا قد أصبحت تحقؽ شتراط درجة معينة مف الخطأ مثبلن ، كاالصدد
اإلدارة في حاالت ال يقرىا القانكف  مسؤكليةكالسيما حينما تعترؼ ب، أفضؿ في كثير مف المجاالت

 .المدني

كبالتالي يككف مف المسمـ بو اآلف أف النظاـ اإلدارم يقكـ عمى أساس استبعاد تطبيؽ      
؟ ما ىي القكاعد التي تطبؽ نا تساؤؿيظير ل ىنا ، كمفاإلدارة مسؤكليةالمدنية مف مجاؿ القكاعد 

فصمة  ؟ كىذا ما حاكؿ مجمس الدكلة الفرنسي أف يجد لو حمكالن أثناءالمسؤكليةكعمى أم أساس تقكـ 
 .، مع التكفيؽ بيف المصالح المتعارضة عمى قدر اإلمكاففي قضايا اإلدارة المختمفة

اإلدارة في  مسؤكليةدارية مستقمة لتحكـ كمما يجب االنتباه إلية أف االعتراؼ بكجكد قكاعد إ       
ما تزاؿ القكاعد المدنية تطبؽ ك ، د المدنية نيائيان مف ىذا المجاؿأعماليا ال يستمـز استبعاد القكاع

استعرضنا القكاعد المكضكعية التي  أننا لك، كحقيقة األمر اإلدارية المسؤكليةمى بعض قضايا ع
 (1)اإلدارة في فرنسا لكجدنا أنيا عمى النحك التالي: مسؤكليةتطبؽ اآلف عمى 

مو في أقضية ، كىي التي صاغيا بمناسبة أحكاالتي كضعيا مجمس الدكلة الفرنسي القكاعد - أ
ؽ عمييا في فرنسا " م، كيطالمسؤكليةسيا صاغ الفقياء مبادئ ، كالتي عمى أساالمسؤكلية

 ." مسؤكليةالقانكف العاـ لم

، كمثاؿ ف االختصاص فييا لممحاكـ العاديةكتطبؽ في كؿ حالة يكك  نيقكاعد القانكف المد  - ب
التي تدار  عف نشاط المرافؽأك  عف إدارة أمكاؿ الدكميف الخاص، الناجمة المسؤكليةذلؾ 

(، أك األضرار الناجمة عف التجارية كالصناعية)خاصة المرافؽ  بأسمكب القانكف الخاص
تطبؽ القكاعد المدنية عمى مسؤكلية اإلدارة عندما  االعتداء المادم كأعماؿ الغصب، ككذلؾ

 (2) يتقرر اختصاص القضاء العادم بنص تشريعي خاص.

نما تنظميا قكانيف  المسؤكليةكىناؾ بعض نكاحي   - ت ال تخضع ألم مف القكاعد السابقة، كا 
كتصدر ىذه النظـ التشريعية العتبارات خاصة ال تكفى لتحقيقيا القكاعد العامة  ،خاصة

قكاعد األخرل مقارنة بال مسؤكليةيطمؽ عمييا الفقياء " النظاـ القانكني " لمدنية أك اإلدارية، ك الم

                                                           

 كما بعدىا. 129، صمرجع سابؽ، القضاء اإلداري الكتاب الثاني( الطماكم، سميماف، 1)
 919، صسابقمرجع ، عاطؼ البنا، محمكد (2)
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 الفصل الثاني
، كمف أشير القكانيف التي المسؤكليةذلؾ أف بعضيا يعفي مف  ، مفالتي أنشأىا القضاء

، كبعضيا قكانيف قديمةصدرت في ىذا المجاؿ تمؾ الخاصة بمرفؽ البريد كالتي ترجع إلى 
رار الحرب، ، كأبرز مثاؿ ليا القكانيف الخاصة بأضالمسؤكليةص عمى تكسيع نطاؽ خر يناآل
، كمف التشريعات ما الناجمة عف التجمعات كالمظاىرات عف األضرارالبمديات  مسؤكليةكب

، كإحبلؿ الدكلة محؿ رجاؿ التعميـ العاـ في الدكلة مسؤكليةالمكظؼ  مسؤكليةيستبدؿ ب
، كأخيران ىناؾ تشريعات تحدد التعكيض عمى أسس الناجمة عف مزاكلو كاجباتيـ المسؤكلية

 .معينة

القكاعد التي كضعيا مجمس الدكلة ) البحث ىك النكع األكؿ مف القكاعدكنحف ما يعنينا في ىذا 
 . نو ىك الذم يميز النظاـ اإلدارم؛ ألمسؤكلية(القانكف العاـ لم الفرنسي

 لموضوعية لممسؤولية في مصر الفرع الثاني: القواعد ا
 :ف مرحمتيف مر بيما القضاء المصرمنفرؽ بي 

، كبالتالي يث كاف االختصاص لممحاكـ العاديةح ،ما قبل إنشاء مجمس الدولةاألولى: مرحمة ال
 .كانت تطبؽ قكاعد القانكف الخاص

، بعد ىذه المرحمة تكزع االختصاص 6946ما بعد إنشاء مجمس الدولة عام  الثانية: حمةر الم
، كاف اختصاص المجمس اكـ المجمس كبيف المحاكـ العاديةاإلدارية بيف مح المسؤكليةبدعاكم 

االختصاص العاـ ىك لمقضاء ، ككاف قت فقد كاف يختص بعدد مف الحاالتمحدكدان في ىذا الك 
مجمس الدكلة الشامؿ ل، كمف ثـ تطكر بعد ذلؾ حتى انتيى األمر بتقرير االختصاص العادم

ككاف مجمس الدكلة يميؿ إلى التحمؿ مف ىذه القكاعد ليحؿ محميا قكاعد أخرل  ،بالمنازعات اإلدارية
 (1) .تممييا طبيعة المنازعات اإلدارية

 

 

 

 

                                                           

 كما بعدىا. 21، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
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 الفصل الثاني

 الثالثالمطمب 
 الخطأ الشخصي 

 :مف خبلؿ المحاكر التاليةالدراسة في الخطأ الشخصي  ستتـ

 بالخطأ الشخصي الفرع األول: المقصود 
ىك الخطأ ك  .(1) متى أمكف نسبتو لممكظؼ العاـ دكف المرفؽ العاـ يعتبر الخطأ شخصيان 

عف األضرار التي  الذم ينسب إلى المكظؼ كتتحقؽ مسئكليتو عف ىذا الخطأ كيككف كحده مسئكالن 
حتى كلك حدث الخطأ  ، فالخطأ الشخصي يقكـنتجت عنو، كذلؾ بدفع تعكيض مف مالو الخاص

استخدمت فيو أدكات ، فيك ينسب إلى المكظؼ نفسو أثناء خدمتو في المرفؽ ما داـ الخدمة خارج
كعرفو الدكتكر ماجد الحمك  (2) .مثؿ استخداـ المكظؼ سيارة المرفؽ خارج الخدمة ككسائؿ المرفؽ

ى عاتقة شخصيا فيدفع بأنو الخطأ الذم ينسب فيو الضرر إلى المكظؼ نفسو كتقع المسؤكلية عم
 (3) .التعكيض مف مالو الخاص كتككف المحاكـ العادية ىي صاحبة االختصاص

، دكف أ الذم يصدر عف شخص تابع لئلدارةىك الخط :وفي تعريف آخر لمخطأ الشخصي
، كلذلؾ يتحمؿ ىذا الشخص نتيجة ىذا الخطأ الصادر ئلدارة دكر ما في كقكع ىذا الخطأأف يككف ل

 (4) .منو

لمتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ  والقضائية : المعايير الفقييةالفرع الثاني
 المرفقي 

  يير الفقييةاالمع-أوالً 

لخطأ الشخصي لممكظؼ، كالخطأ المرفقي في تعريؼ ا (الفقو التقميدم الفرنسي) تعددت آراء الفقياء
 ، ككضع معيار لمتفرقة بينيما:)المصمحي(

 

                                                           

، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، اإلداري في فمسطين مجموعة القانون اإلداري القضاء( أبك عمارة، محمد عمى، 1)
 .143، ص0221-0220

 .142، صمرجع سابق( الطباخ، شريؼ أحمد، 2)
 .392ص ،مرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)

 .44، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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 الفصل الثاني
 (الفــيرييــر نظرية)( الخطأ العمدي) )النزوات الشخصية( القصد أو النيةر : معياالمعيار األول

أكؿ مف حاكؿ كضع معيار مميز لنكعي الخطأ ىك األستاذ الفػػيرييػػر إذ يقكؿ إف معيار        
النزكات خصي كعمى أساس )التمييز بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي ىك الجانب الش

 .ممكظؼ كقصده كىك يؤدم كاجبات كظيفتو( كعمى النية لالشخصية
إذا قصد اإلضرار، أك تحقيؽ فائدة شخصية، أك النكاية  الخطأ شخصياً كبالتالي يككف 

، بضعفو كعدـ تبصره، كأىكائو ، كبإيجاز إذا كاف ما ارتكبو المكظؼ يكشؼ عف اإلنسافبالمضركر
 (1) فإنو يعد خطأ شخصيان.

الذم ال  ؿ الضار غير مطبكع بطابع شخصي " فيك" إذا كاف العم الخطأ المرفقيأما 
ينبئ بالتالي ك ، ندرج مف المخاطر العادية لمكظيفة، بؿ بحسف نية حيث ييرتكبو المكظؼ بسكء نية

عمى  ر لمنقد حيث أنو نسبي بمعنى قيامو، كتعرض ىذا المعياعف مكظؼ عرضة لمخطأ كالصكاب
خفي كبالتالي أمر عسير إثباتو، كيختمؼ مف ني جانب شخصي أال كىك سكء النية  كىك أمر باط

ذا كاف المعيار بيذا المعنى عمى درجة كبيرة مف ىنا فإنو معيار يقتضي التحديد، ك قاضي ألخر ، كا 
، كالذم ذىب ـ " الذم يقع مف المكظؼ بحسف نيةمف الكضكح فإنو ال يتناكؿ " حالة الخطأ الجسي

 (2)طاؽ الخطأ الشخصي.في ن –في بعض الحاالت  –القضاء إلى إدراجو 
 (3) (ىوريو نظرية) عن الوظيفة معيار الخطأ المنفصل: المعيار الثاني

يرل أصحاب ىذا المعيار أف الخطأ يعتبر شخصيان إذا أمكف فصمة عف الكظيفة سكاءن كاف       
 إذا كاف مف غير الممكف فصمو عف الكظيفة أيان كانت  كيعد مرفقيان  ،معنكيان  أـىذا االنفصاؿ ماديان 

 

                                                           

 .103، صمرجع سابق( كيطمؽ عميو كذلؾ معيار الدافع الشخصي، عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
القضاء اإلداري الطماكم، سميماف، ، ك كما بعدىا 013، صمرجع سابقالطماكم، سميماف كخميؿ، عثماف، ( 2)

مرجع خضر، طارؽ، ، ك 123ص مرجع سابؽ،، الطعن في األحكامالكتاب الثاني " قضاء التعويض وطرق 
 .123، ص سابق

( في بداية األمر أخذ ىكريك بمعيار أهطمؽ عميو اسـ " معيار مستكل أداء المرفؽ "، كمضمكف ىذا المعيار أف 3)
فقان ألعراؼ تحدد مستكل األداء فييا، كفي حدكد ىذا المستكل يتحدد اإلدارة في تسييرىا لممرافؽ العامة تسير ك 

المكظؼ، باعتباره خطػأن  الخطأ المرفقي ليا، فكؿ أداء في ىذه الحدكد ينجـ عنو ضرر تسأؿ اإلدارة عنو ال
ك كؿ ضرر ينشأ عف انخفاض اإلداء عف ىذا المستكل سكاءن بإىماؿ مف المكظؼ المختص أك بسكء  ،مرفقيان 

نية منو يسأؿ عنو ىذا المكظؼ باعتباره خطأن شخصيان، كمف فترة مف الزمف عدؿ ىكريك عف ىذا المعيار إلى 
 كما بعدىا. 103، صقمرجع ساب، عكيس، حمدم أبك النكر، راجعمعيار جديد اسمو " معيار الخطأ المنفصؿ "
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 الفصل الثاني
 (1) .درجة جسامتو

كلـ تسمـ ىذه النظرية مف النقد حيث اعتمدت عمى معيار االنفصاؿ عف الكظيفة مما قد 
مجرد انفصاليا ، عمى الرغـ مف تفاىة بعضيا لالتكسع في مدلكؿ األخطاء الشخصيةيترتب عميو 

أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا المعيار ال يعتبر الخطأ الجسيـ المتصؿ بكاجبات ، عف كاجبات الكظيفة
نما مرفقيان األمر الذم يخالؼ أحكاـ القضاء حيث تدرج األخطاء الجسيمة  الكظيفة خطأن شخصيان كا 

  (2) .، أك عدـ اتصاليا بكاجبات الكظيفةداخؿ نطاؽ الخطأ الشخصي، دكف النظر التصاليا
  (دوجي )نظرية الغاية: معيار المعيار الثالث

ارم الخاطئ الذم سبب بعض يقكـ ىذا المعيار عمى أساس الغاية مف التصرؼ اإلد
فإذا كاف تصرؼ المكظؼ بحسف نية كلتحقيؽ أغراض الكظيفة فإف خطأه يعد خطأ اإلضرار، 

، أما إذا كاف قصده مف التصرؼ ىك تحقيؽ أىداؼ شخصية ال عبلقة ليا بالكظيفة عف مرفقيان 
؛ عمى الرغـ مف بساطة ىذا المعيار كأيضا (3) .فإنو يعد خطأن شخصيان طريؽ استغبلؿ سمطاتيا 
حيث تكجد بعض الحاالت يصعب معيا تحديد األىداؼ اإلدارية المبتغاة  لكنو لـ يسمـ مف النقد

ذلؾ أف اعتبار الخطأ الجسيـ مرفقيا إذا ما ارتكب  إلىأضؼ  ،كمف ثـ ال يعد معيا سيؿ التطبيؽ
 (4) الكظيفة.االستيانة بكاجبات  إلىبحسف نية يؤدم 

 الفقيو جيز(نظرية )الخطأ( درجة  معيار)أو  جسامة الخطأالمعيار الرابع: معيار 
 :في حالتيف كفؽ ىذا المعيار يعتبر المكظؼ مرتكبا خطأ شخصيان 

 مما يدلؿ عميو السمكؾ العدكاني لو ضد المضركر،. (5) الموظفكشف الفعل عن سوء نية  إذا-أوالً 
 (6) كالتعدم.أعماؿ الغصب  الجنائية أك إلى حد ىذا الخطأ يصؿ إلى درجة الجريمة كما لك كافك 

                                                           

 .390، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، ك . 014، صمرجع سابقالطماكم، سميماف، كخميؿ، عثماف،  (1)
كمف األمثمة عف األخطاء الكظيفية التي تنفصؿ ماديان عف الكظيفة، استبعاد أحد الناخبيف بناءن عمى حكـ  -       

صادر بإفبلسو، كشطب اسمو مف جداكؿ الناخبيف، ثـ التشيير بالناخب، كاإلعبلف عف استبعاده، فيذا عمؿ 
تبط بالتشيير، فإف العمؿ يككف مف يظير بشأنو االتجاه إلى مخالفة الكاجبات الكظيفية، فاألمر إذا لـ ير 

تنفيذية العادية المرتبطة بالكظيفة، فاالستبعاد تـ قانكنان، أما التشيير فمـ يكف ىناؾ ما يبرره كىنا الاألعماؿ 
 عمؿ المكظؼ "التشيير" ال عبلقة لو بالكاجبات المفركضة عميو، فالخطأ يعد شخصيان.

 .124-123ص مرجع سابؽ، اب الثاني " قضاء التعويض...،القضاء اإلداري الكت( الطماكم، سميماف، 2)
 .391، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
 .112ص مرجع سابؽ، ،القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض...( الطماكم، سميماف، 4)

 .101، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 5)
 .022، صسابق مرجعخميؿ، عثماف، ( الطماكم، سميماف ك 6)
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 الفصل الثاني
 جسيمًا  وكذلك يعتبر الخطأ شخصيًا كمما كان الخطأ-ثانياً 

  (1):كيعتبر الخطأ متسما بالجسامة في الفركض اآلتية 

 . ي استند إلييا في مباشرة اختصاصوخطأ المكظؼ بصكره جسيمو في تقديره لمكقائع الت -1

 .خطأ المكظؼ بصكره جسيمو في حدكد اختصاصاتو المقررة قانكنا -2

  .المكظؼ يندرج تحت طائمة قانكف العقكبات فعؿإذا كاف  -3

، أما جسامة إثبات سكء النية أمر صعب اإلثباتلقد تعرض ىذا المعيار لمنقد حيث إف 
الخطأ فإف أحكاـ القضاء تعكؿ عمييا كعنصر أساسي أك كحيد إلثبات األخطاء بؿ يندرج مع 

 العناصر األخرل ليكضع في الحسباف. 

ة الذكر كال سيما الثبلثة األكلى، بأف جميع المعايير سالف ماويالدكتور سميمان الطكيرل 
، كلكنيا مجرد ا إلى درجة المعيار القاطع، كال يمكف أف يرقى كاحد منيمتقاربة في مدلكالتيا
، كتخيب في بعضيا، كيميؿ إلى التضييؽ مف نطاؽ الخطأ بعض الحاالت تكجييات تصدؽ في

 (2) اإلمكاف.الشخصي بقدر 

 المعايير القضائية لمتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -ثانياً 

 القضاء الفرنسي -6

 ر فييا ، كمف األحكاـ التي قر بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقيفرؽ القضاء الفرنسي 

 (3) .عف محكمة التنازع الفرنسية ـ1873يكليك  20في  لصادر( ايوتمؾ التفرقة حكـ )بمتي

                                                           

 .122، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)

 .013، صمرجع سابقخميؿ، عثماف، ( الطماكم، سميماف ك 2)
 :04، صمرجع سابقأشار إليو، لكنغ، مارسك كآخركف،  (3)

 TC 30 juill. 1873, Pelletier, Rec. ler supplt 117. Concl. David; D. 1874.3, Concl. 
David. 

يو كاف يممؾ إحدل الصحؼ، كقد صدر ضده قرار مف الحاكـ يتخص كقائع ذلؾ الحكـ أف السيد بمكتتم -
العسكرم باالستيبلء عمى أعداد جريدتو، فرفع دعكل أماـ المحكمة المدنية ضده كضد مدير األمف 

يا كالتعكيض كالضابط إلي قاـ بتنفيذ القرار، كطمب في دعكاه ببطبلف االستيبلء كرد األعداد المستكلى عمي
عف األضرار التي أصابتو بسبب ىذا القرار، كدفع مدير أمف المنطقة بعدـ اختصاص المحكمة بالنزاع 
فرفضت المحكمة دفعو، فقدمت جية اإلدارة طمبان لمحكمة التنازع لمنظر في ذلؾ األمر، كتدخمت محكمة 

لمكظؼ الشخصي كالخطأ المرفقي، التنازع الفرنسية ككاف مفاد رأييا أف فرقت بيف الخطأ الصادر مف ا
كاعتبرت أف الخطأ الشخصي لممكظؼ ىك الخطأ الذم ينفصؿ بقدر كاؼ عف المرفؽ، بحيث يمكف 
= 
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باستعراض مكقؼ القضاء الفرنسي لمتمييز بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي نجد أف القضاء ك 

كيمكف . (1)مى حده حسب تغميب معيار عمى آخر لـ يعتد بمعيار بذاتو بؿ قضى في كؿ دعكل ع
 :كقؼ القضاء الفرنسي مف خبلؿ التفرقة بيف ثبلثة فركضأف نحدد الخطكط العريضة لم

 :ضاء الفرنسيالقكحتى يتضح مكقؼ 
 من الموظف يحالة الخطأ غير العمد - أ

، بحيث ال يرتكبو المكظؼ طأ جسيمان المكظؼ إذا كاف الخ مسؤكليةيقرر القضاء الفرنسي 
قضت المحاكـ الفرنسية ، كقد سأؿ عنو باعتباره خطأ مغتفران لو، أما الخطأ اليسير فإنو ال يالعادم
، كمف األمثمة عمى المكظؼ باعتبار أف الخطأ الكاقع منو ليس خطأن شخصيان جسيمان  مسؤكليةبعدـ 

ذلؾ أف يخطئ المكظؼ خطأ ماديان جسيمان كمف األمثمة التي قضى فييا بجسامة الخطأ اتياـ أحد 
الرؤساء ألحد مكظفيو بالسرقة بدكف مبرر، كقياـ أحد المكظفيف بقيادة سيارة بمناسبة عممة دكف أف 

. كفي صكرة أخرل لو أيضان أف يخطأ المكظؼ خطأ قانكنيان جسيمان (2)ف حائزان لرخصة قيادة يكك 
كذلؾ بتجاكز سمطاتو بصكرة بشعة، كما لك أمر أحد المكظفيف بيدـ حائط يممكو أحد األفراد بدكف 

كف كجو حؽ، كالصكرة األخيرة أف يككف الفعؿ الصادر مف أحد المكظفيف مككنان لجريمة تخضع لقان
العقكبات، سكاء أكانت الجريمة مقصكرة عمى المكظفيف كإفشاء األسرار أك الخيانة، أك كانت مف 

 (3)جرائـ القانكف العاـ كالسمب كالضرب أك القتؿ الخطأ. 

  )بسوء نية(الخطأ العمدي لمموظف العام   - ب

"المصمحة  العاـ مف المفترض أف المكظؼ العاـ يمارس عممو لتحقيؽ أىداؼ المرفؽ
بتحقيؽ أىداؼ شخصية لو  كقاـ ذلؾ، فإذا انحرؼ بسمطتو عف كتقديـ الخدمات لممكاطنيف العامة"
خطأ شخصيان ، فإنو يككف بذلؾ قد ارتكب كالرغبة في الكيد كاالنتقاـ أك تحقيؽ منفعة ذاتية أك لذكيو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

لمقاضي تقرير كجكده دكف أف يجرم أم تقييـ لسير المرفؽ ذاتو، أما الخطأ المرفقي فيك الفعؿ الصادر 
مف بالضركرة تقييمان لسير المرفؽ، كقررت مف المكظؼ المرتبط بالمرفؽ، بحيث أف بحث القاضي فيو يتض

المحكمة أف إجراءات الصادرة التي اتخذىا الحاكـ العسكرم ىي مف اإلجراءات التي خكليا لو قانكف 
الطكارئ، كفيما يتعمؽ بالكقائع المنظكرة ال يمكف نسبة خطأ شخصي يسأؿ عنو المدعى عمييـ بصفو 

، راجع اتو، كبالتالي تككف المحاكـ المدنية غير مختصةشخصية، كبذلؾ فإف الطعف كجو إلى القرار ذ
 كما بعدىا. 103، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، 

، 0220-0221 مرجع سابؽ،الجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 1)
 .149ص

 .124، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)

 .114ص ،مرجع سابؽ اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض...،القضاء ( الطماكم، سميماف، 3)
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ذا ما تجرد العمؿ مف  (1) .، كتككف مساءلتو عنو ىي عيف العدالةكعمديان في نفس الكقت كا 

كمف  (2) .األغراض الشخصية كاتجو نحك خدمة تتفؽ كغايات اإلدارة، فإف الخطأ يككف مرفقيا
تطبيقات القضاء الفرنسي في ىذا الشأف رفض أحد العمد منح اإلذف ألحد مزارعي العنب بجمع 

 (3) المحصكؿ، ثـ تبيف أنو عمى عبلقة سيئة بيذا المزارع.

 خطأ خارج نطاق الوظيفةحالة ارتكاب ال - ت

ة إذا كقع مف المكظؼ بمناسب كيسأؿ المكظؼ عف الفعؿ الضار يككف الخطأ شخصيان 
بكظيفتو، كاألفعاؿ ، دكف أف تككف لو عبلقة كأم شخص آخر، ممارستو لمتطمبات حياتو الخاصة

ف  التي تتصؿ كمية بالحياة الخاصة لممكظؼ، كاألعماؿ التي ال تدخؿ في نطاؽ مباشرة الكظيفة كا 
كفقا لقكاعد  (4)لنظر عف نيتو أك مدل جسامة الخطأارتكبت بمناسبتيا، كيسأؿ المكظؼ بصرؼ ا

القانكف المدني كأماـ المحاكـ العادية؛ ألف الكظيفة العامة ال تستغرؽ الحياة الخاصة لممكظؼ، أما 
الشخصي الذم يتحقؽ أثناء ممارسة المكظؼ ألعماؿ كظيفتو حتى يسأؿ المكظؼ عنو الخطأ 

 (5).يشترط فيو أف يككف جسيما كبسكء نية
كمثاؿ ذلؾ: ارتكاب المكظؼ لحادثة أثناء التنزه بسيارتو أدت لكفاه أحد األشخاص، فالخطأ 

 ىنا يعد شخصيان الرتكابو خارج نطاؽ الكظيفة كعدـ تعمقو بيا.
بالذكر بأف مسألة الخطأ ىذه مسألة تقديرية مترككة لمقضاء، كالمبلحظ عمى قضاء  كجدير

مجمس الدكلة الفرنسي في ىذا الصدد أنو يتميز بحماية المكظؼ، فيك ال يعتبر الخطأ الجسيـ 
شخصيان إال إذا كاف عمى درجة استثنائية مف الجسامة، كىذا االتجاه في قضاء مجمس الدكلة 

ال يزاؿ حديثان، كما أنو لـ يطبؽ القاعدة السابقة عمى إطبلقيا، إذ في بعض الحاالت الفرنسي قديـ ك 
  (6) اعتبر الخطأ الذم يرتكبو المكظؼ خطأ مصمحيان بالرغـ مف جسامتو.

 المصري اإلداري القضاء -2
؛ كلكف ماجدناه أف بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقيفرؽ القضاء اإلدارم في مصر 
يقيـ مجمس الدكلة المصرم التفرقة بيف نكعي الخطأ عمى ىناؾ عدة أراء في مكضكع، فأحيانا 

                                                           

 .141، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .904، صمرجع سابق، طؼعا البنا، محمكد (2)

 110، صسابقالرجع الم (3)
دار النيضة  ، القاىرة،القضاء اإلداري دراسة مقارنو واليتا اإللغاء والتعويضأبك زيد، محمد عبد المجيد، ( 4)

 .029، ص1449-1443العربية، 

 كما بعدىا. 901، صمرجع سابق، طؼعا البنا، محمكد (5)

 114، صسابقالمرجع ال (6)
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 الفصل الثاني
ظيفة ، فإذا كاف الخطأ الكاقع مف المكظؼ ال يتصؿ بالك مدل اتصاؿ الخطأ بالكظيفة العامةأساس 

المكظؼ ال يسأؿ ؛ لكف طأ بسيطان أك خطأ جسيمان ، سكاءن كاف خفإنو يعد خطأ شخصيان لممكظؼ
، أما إذا كاف ب إىمالو كعدـ تبصره أك سكء نيتوإال إذا كاف خطأن جسيمان كاقعان بسبعف ىذا الخطأ 

مجمس الدكلة المصرم لـ  ىي التي تسأؿ عنو، كأحيانان نجد أفؿ فإف اإلدارة كاقعان منو دكف إىما
نما ترؾ ذلؾ لمقاضي المرفقيبيف الخطأ الشخصي كالخطأ يضع معياران حاسمان في شأف التفرقة  ، كا 

بالمعايير كاآلراء الفقيية التي قيمت في ىذا  االستعانةفي ضكء ظركؼ كمبلبسات كؿ قضية مع 
كنجد أحيانان رأم يقكؿ استقرت أحكاـ القضاء اإلدارم المصرم عمي األخذ بمعيار الغاية  (1).الشأف

ؾ لتفرقو بيف كؿ مف الخطأ الشخصي بصفو أصميو، كمعيار الخطأ الجسيـ بصفو احتياطيو، كذل
الذم يضع عبء التعكيض عف األضرار المترتبة عميو عمى المكظؼ، كالخطأ المرفقي، حيث يقع 

 عبء التعكيض عمي الدكلة.
كمف األحكاـ التي تكضح مسمؾ القضاء اإلدارم في أخذه بمعيار الغاية حكـ محكمة 

يو :) أنو مف المبادئ المقررة في فقو حيث جاء ف 29/6/1950القضاء اإلدارم الصادر في 
القانكف اإلدارم أف المكظؼ ال يسأؿ عف أخطائو المصمحية، إنما يسأؿ فقط عف خطئو الشخصي، 
كفيصؿ التفرقة بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المصمحي يككف بالبحث كراء نية المكظؼ، فإذا كاف 

خطؤه مصمحيا أما إذا تبيف أنو لـ  ييدؼ مف القرار الذم أصدره إلي تحقيؽ الصالح العاـ كاف
يعمؿ لمصالح العاـ أك كاف يعمؿ مدفكعا بعكامؿ شخصيو أك كاف خطؤه جسيما، فإنو يعتبر خطأ 

 (2)شخصيا يسأؿ عنو مف مالو الخاص(.
 13/1/1981كعمى ذات المنيج انتيت المحكمة اإلدارية العميا في حكميا الصادر في 

خصية إذا كاف العمؿ الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشؼ عف إلى أف الخطأ يتسـ بالطبيعة الش
 اإلنساف بطبيعتو كنزكاتو كعدـ تبصره(.

ذا كاف القضاء اإلدارم قد أخذ بمعيار الغاية أك النية، كفي حالة إذا ما تبيف لو انتفاء  كا 
 سكء النية، فإنو يبحث عف الخطأ الشخصي في ضكء المعيار االحتياطي أال كىك جسامة الخطأ.

كمف األحكاـ التي تؤكد ىذا المفيكـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا الذم انتيي إلي أنو )إذا 
كاف العمؿ الضار مطبعا بطابع شخصي يكشؼ عف اإلنساف بطبيعتو كشيكاتو، كنزكاتو كعدـ 
بر تبصره، كيقصد مف كرائو النكاية أك األضرار أك ابتغاء منفعة ذاتية فإف الخطأ في ىذه الحالة يعت

                                                           

 .149، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

، مرجع سابقمشار إليو، خضر، طارؽ،  56/9/7620محكمة القضاء اإلداري في مصر في حكـ راجع، ( 2)
 .112ص
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إذا كاف الخطأ  –كلك لـ تتكفر في مرتكبة ىذه النية  –خطأ شخصيان كىك يعتبر كذلؾ أيضان 

 (1) جسيمان...
مف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف المعايير الفقيية كالقضائية أنو مف المستحسف  ويرى الباحث        

نما يتـ  عدـ االلتزاـ بمعيار معيف لبلعتماد عميو لمتفرقة بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي، كا 
النظر في كؿ حالة عمى حدة كيترؾ لمقاضي تقدير التفرقة بينيما حسب ظركؼ كمبلبسات كؿ 

ف كاف ال بد مف االعتماد عمى معيار معيف لمتفرقة بينيما أف ينظر لمخطأ إ ويرى الباحثقضية، 
إذا كقع مف مكظؼ دكف تقصير منو أك إىماؿ كدكف أف تتجو نيتو إلحداث الخطأ بمعنى )أف يقع 

حتى لك كاف الخطأ  خطأ مرفقيافيعتبر  في المجرل العادم لؤلمكر(، كأف يقع أثناء القياـ بالكظيفة
 كظيفةإذا قصد المكظؼ ارتكاب الخطأ أك كاف الخطأ خارج نطاؽ ال خطأ شخصياً  جسيما، كيعتبر

 .أك كقع منو بإىماؿ كتقصير داخؿ الكظيفة " ال عبلقة لو بالكظيفة "

 : أثر الجريمة الجنائية واالعتداء المادي وأمر الرئيس عمى طبيعة الخطأالفرع الثالث
 :طبيعة الخطأ كأىميا ما يمير عمى تكجد بعض العكامؿ التي يمكف أف تؤث

 الجريمة الجنائية -أوالً 
ب جريمة أف المكظؼ العاـ إذا ارتك 1935اف الرأم السائد في فرنسا حتى سنة فقد ك      

كيمتـز بتعكيض المضركر مف مالو يعتبر خطأ شخصيان  ، فإف عمموجنائية سببت ضرران لمغير
، ثـ عدلت عنيا محكمة التنازع في حكـ شيير كلكف كجية النظر ىذه تعرضت لمنقد؛ (2) الخاص

ال كمف ثـ فإف الجريمة الجنائية  .)Thepaz (3 "في قضية "  1935يناير سنة  14ليا صدر في 
كفي ىذه القضية ، المكظؼ الشخصية مسؤكليةيستكجب  خطأن شخصيان  تعتبر باستمرار ككقاعدة مطمقة

 (4) .عمى الجندم جنائيان بسببيا ـى كً رغـ أنو يككف جريمة حي  اعتبرت المحكمة الفعؿ خطأ مرفقيا

                                                           

  .111، صمرجع سابق، خضر، طارؽ( 1)

 .192، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)

 .3940، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
كتتمخص كقائع الدعكل أف سائفان عسكريان كاف يسير ضمف قافمة عسكرية، كصدـ أحد األشخاص فقتمة خطأ،  -

مرفقيان كليس خطأ شخصيان، كقالت المحكمة في كاعتبر مجمس الدكلة ىذا الخطأ مف جانب العسكرم خطأ 
حكميا أف الجريمة الجنائية التي يرتكبيا المكظؼ ال تعتبر دائمان خطأ شخصيان؛ كلكف يمـز لذلؾ أف ترتكب 

مرجع خارج الخدمة كأف تككف عمدية أك تككف قد بمغت درجة معينة مف الجسامة. عكيس، حمدم أبك النكر، 
 .192، صسابق

 .904، صمرجع سابق، عاطؼ محمكدالبنا،  (4)
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فإف الجريمة التي يرتكبيا المكظؼ ال تعتبر مف قبيؿ الخطأ الشخصي  كعمى ىذا األساس

 (1) .، أك انطكت عمى درجة جسيمة مف الخطأ إذا كانت منبتو الصمة بالكظيفة، أك ارتكبت عمدان إال
الجريمة الجنائية خطأ شخصيان لممكظؼ يسأؿ  أفمجمس الدكلة المصرم  اعتبرفي مصر 

، كلذلؾ اعتبرت المحكمة اإلدارية العميا أف تعدم تسأؿ عنو اإلدارة التي يعمؿ بيا كالعنو كحده 
، كبالتالي يعتبر مف قبيؿ األخطاء قكؿ أك بالفعؿ يشكؿ جريمة جنائيةأحد المكظفيف عمى زمبلئو بال

؛ كلكف قرر القضاء اإلدارم في األخير أف الخطأ (2)الشخصية لو يسأؿ عف عكاقبيا الضارة كحده 
 (3) .الجنائي ال يعتبر لزامان خطأ شخصيان كأنو يككف في بعض األحياف مف قبيؿ الخطأ المرفقي

 ونوع الخطأ االعتداء المادي-ثانياً 

تبر اإلدارة مرتكبة العتداء : تعالعتداء المادم عمى النحك التالينجمؿ فكرة انستطيع أف      
أك  ،يتضمف اعتداء عمى حرية فردية ،أ جسيمان أثناء قياميا بعمؿ مادم، إذا ما ارتكبت خطمادم

 (5) كبيذا المعنى تشمؿ نظرية االعتداء المادم فكرة الغصب. .(4) عمى عقار مممكؾ ألحد األفراد
 :عتداء المادي إلى العناصر اآلتيةإرجاع فكرة االويمكن 

ففكرة االعتداء المادم تنصرؼ أساسان إلى األعماؿ ، إتيان اإلدارة لعمل مادي تنفيذي - أ
 .ؿ بتنفيذ قرار إدارم أك لـ تتعمؽ، متى شابيا خطأ جسيـ، سكاء تعمقت ىذه األعمايذيةالتنف

يجرد عمؿ اإلدارة ، فيذا العيب الجسيـ الظاىر ىك الذم أن يشتمل التنفيذ عمى عيب جسيم  - ب
؛ كلكف القضاء العادم إزاءه كامؿ حريتو ، يستردمف صفتو العامة، كيحيمو إلى تصرؼ مادم

، كقد حددتو محكمة التنازع بأنو د ماىية ىذا العيب الجسيـ الظاىرالصعكبة كميا في تحدي
يعتبر تطبيقان لقانكف أك الئحة "، ا القكؿ بأنو "مخالفة اإلجراءات لمقانكف بدرجة يتعذر معي

 ." ال يمكف اعتباره ممارسة الختصاص تممكو اإلدارة " اإلجراء بأنوكأحيانان تصؼ 

 :لمادم يتخذ في العمؿ إحدل صكرتيفكىذا العيب المبلـز لبلعتداء ا
مستندان إلى ىذا ذ ، كيأتي التنفي: أن يصيب العيب القرار اإلداري في ذاتواألولىالصورة  

، أك أف تنفذ رار لـ يصدرأف تشرع اإلدارة في تنفيذ ق القرار المعيب، كمف تطبيقات ىذه الصكرة:

                                                           

 .113، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .192، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
 .943، صمرجع سابق، عاطؼ البنا، محمكد (3)

 .142، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين،( أبك عمارة، محمد عمى، 4)
 .23ص مرجع سابؽ،...، القضاء اإلداري الكتاب الثاني قضاء التعويض، سميماف، ( الطماكم5)
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، كقد لمادم غير مستند إلى أساس قانكني، فيصبح التنفيذ اسبؽ أف ألغاه القضاء اإلدارمقراران 

ساس القانكني كمف تطبيقاتيا أطمؽ ىكريك عمى ىذه الحالة تسمية " االعتداء المادم " النعداـ األ
 .، كىذه ىي الصكرة الشائعة لبلعتداء المادمند التنفيذ إلى قرار إدارم منعدـأيضان أف يست

: أن يصيب العيب الجسيم إجراءات التنفيذ في ذاتيا ومستقمة عن والصورة الثانية
، قانكنان لتنفيذ قرار سميـممنكعة ، كيتحقؽ ذلؾ إذا لجأت اإلدارة إلى كسائؿ تنفيذية القرار اإلداري

، أك إذا أىممت اإلدارة كمية سمكح بيا قانكنان كالتجائيا إلى التنفيذ المباشر في غير الحاالت الم
 .اإلجراءات التي يحتـ القانكف اتخاذىا

يككف العيب بالغ الجسامة ، فيجب أف رة التي يتقمصيا االعتداء المادمعمى أنو أيان كانت الصك 
، المادم ، ال يرقى إلى درجة االعتداءحتى كلك كاف كاضحان فإنو، سيران كاف العيب ي، فإذا كالكضكح

 .كال يحؽ بالتالي لمقضاء العادم أف يحكـ عميو بنفسو
، ككفؽ نظرية أن تتضمن أعمال التنفيذ اعتداء عمى حق الممكية أو عمى حرية عامة  - ت

؛ ؾ االعتداء عمى األمكاؿ المنقكلةاالعتداء فإنيا تشمؿ االعتداء عمى الممكية العقارية ككذل
، فإف نظرية حرية فردية أك عمى حرمة الممكية كلكف إذا لـ ينصب اعتداء اإلدارة عمى

أف ، كعمى ىذا األساس رفض القضاء اإلدارم في فرنسا االعتداء المادم ال يمكف أف تثار
 المكظفيف.ة ألحد ، اعتداء اإلدارة عمى نشاط ميني أك رخصيدرج في نطاؽ االعتداء المادم

(1) 
 (2)من قبيل االعتداء المادي  اإلداري الفرنسي حاالت اعتبرىا القضاء

 .األعماؿ التي تصدر مف غير سمطة إدارية -1

 .االعتداء عمى الشخص في غير حالة الظركؼ االستثنائية -2

 .القبض عمى أحد المكاطنيف مف غير إذف السمطات المختصة -3

 .، مثؿ مصادرة الصحؼ بدكف كجو حؽالصحافةية االعتداء الجسيـ عمى حر  -4

 .االعتداء عمى حرية ممارسة الشعائر الدينية -5

 .ىدـ العقارات تعسفان كببل سند مف القانكف -6

 .الحاالت المسمكح بيا قانكنان  في غيرالتنفيذ المباشر  -7
                                                           

 .كما بعدىا 23، صمرجع سابؽ، القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض( الطماكم، سميماف، 1)
 كما بعدىا. 33، صسابقالمرجع ال( 2)
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 .كبان بعيب بالغ الجسامة مف حيث االختصاصصدكر القرار مش -8

 .كالعربات بدكف اتخاذ اإلجراءات القانكنيةاالستيبلء عمى أمكاؿ منقكلة  -9

 .دكف مراعاة لئلجراءات القانكنية، شغؿ العقارات بصفة مؤقتة -10

  .الحجز عمى منقكالت كبيعيا بطريقة غير مشركعة -11

 .تنفيذ قرار المحافظ بمنح مستأجرة ميمة إلخبلء المنزؿ بالرغـ مف صدكر حكـ بطردىا -12

 عتداء المادي حاالت لم يعتبرىا القضاء من قبيل اال

 .حاالت االستيبلء غير القانكنية التي صدرت مف القكات المسمحة أثناء القتاؿ -1

 .االستيبلء عمى عربة كاف العدك قد أخذىا مف قبؿ -2

 .في االحتفاظ بحيازة ماؿ سبؽ االستيبلء عميو لمدة محددة –ببل سبب مشركع –االستمرار -3

 .تطبيؽ القاعدة القانكنية ، نتيجة لمخطأ فيالعمؿ المشكب بمخالفة القانكف -4

كالقضاء إلى فكرة االعتداء المادم إلى اآلثار  االىتماـ الكبير الذم يكلية الفقوكيرجع 
تكزيع  ، فيي تمعب دكران أساسيان فيفي نطاؽ القانكف اإلدارم الفرنسيالمتعددة ليذه الفكرة 

العادم في مكاجية  القضاء، كما أنيا تؤدم إلى تكسيع سمطة االختصاص بيف جيتي القضاء
 ؟باالعتداء المادم يعد خطأ شخصيان ىؿ الخطأ الذم ارتبط السؤاؿ األىـ  (1) اإلدارة.

ؿ االعتداء اختمفت اآلراء كتعددت االتجاىات نحك كجكد صمة بيف الخطأ الشخصي كأفعا
ف االعتداء اتجو البعض إلى عدـ كجكد ىذه الصمة حيث ال تبلـز بيالمادم أك عدـ كجكدىا، 
، كالبعض اآلخر اتجو إلى أف االعتداء المادم يككف خطأ شخصيان يسأؿ المادم كالخطأ الشخصي

 .عنو المكظؼ

كلقد اختمؼ األمر بالنسبة لمقضاء الفرنسي حيث يمكف أف نميز بيف مرحمتيف األكلى قبؿ 
كبصدكر حكـ محكمة التنازع عتبر كؿ اعتداء مادم خطأ شخصيان، حيث ا 1934يكليك  3

شخصي كمف انتيت إلى انفصاؿ فكرة االعتداء المادم عف الخطأ ال 1934يكليك  3سية في الفرن
 8كتأيد ىذا االتجاه حيث أصدرت ذات المحكمة حكمان في دعكل أخرل في ثـ بدأت مرحمة ثانية، 

بمقتضاه اعتبرت قرار مدير البكليس الفرنسي بمصادرة األعداد الصادرة مف إحدل . (2)1935أبريؿ 

                                                           

 .33 – 32، صمرجع سابؽ، ...التعويضالقضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء ( الطماكم، سميماف، 1)

 .393، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 2)
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مف ، بؿ يعد تصرفان صادران مادم، إال أنو ال يككف خطأ شخصيان ئد بمثابة أعماؿ اعتداء الجرا

 (1) مرفقيان.، أم يعد خطأ المكظؼ بصدد ممارسة أعماؿ كظيفتو

 أمر الرئيس عمى طبيعة الخطأ  أثر-ثالثاً 

ىؿ يؤثر ذلؾ عمى طبيعة الخطأ  .(2) مرؤكسيوكيقصد بذلؾ أف الرئيس أصدر أمران ألحد 
 : نفرؽ في ذلؾ بيف حالتيف شخصيان؟ؿ إلى خطأ مرفقي أـ يظؿ خطأ ك المنسكب إلى المرؤكس كيتح

، في ىذه الحالة يتحمؿ المكظؼ وقوع الخطأ نتيجة لتجاوز المرؤوس حدود أمر الرئيس -1
 (3) شخصي.الخطأ ألنو خطأ  مسؤكلية

، معنى ىذه الصكرة أف تنفيذ أمر الرئيس تنفيذًا صحيحاً حالة وقوع الخطأ عمى الرغم من  -2
تنفيذه تنفيذان صحيحان دكف تجاكز، إال أنو الرئيس قد أصدر األمر إلى أحد مرؤكسيو حيث قاـ ب

 (4) ؟، فيؿ يعد الخطأ شخصيان أـ مرفقيان حدث خطأ تسبب في أضرار

 :المسألة عمى ثبلثة أراء

 .ألنو قاـ بتنفيذه دكف الخركج عف حدكده أك نطاقوبعض الفقياء اعتبره خطأ مرفقيان؛  - أ

 .كبعض الفقياء اعتبره خطأ شخصيان   - ب

إذا كاف أمر إلى أف الخطأ يككف شخصيان كاتجو فريؽ ثالث إلى األخذ بحؿ كسط يميؿ   - ت
أم مخالؼ لمقانكف كىك ما تبناه مجمس الدكلة  مف الناحية الشكمية الرئيس غير مشركع

مر يشكبو عدـ المشركعية المكظؼ الشخصية إذا كاف األ ليةمسؤك الفرنسي حيث يرتب 
الظاىرة، كذلؾ ألف المكظؼ إنما يخضع ألكامر رئيسة ما اتفقت مع القانكف، كمعمكـ أف 
ذا لـ يكف أمر الرئيس ظاىر  القانكف ىك مصدر السمطة بالنسبة لمرئيس أك المرؤكس، كا 

ه المسؤكلية إذا نتج عف التنفيذ خطأ البطبلف التـز المرؤكس بتنفيذه كتحمؿ الرئيس كحد
                                                           

 .192، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 ( مف المسممات في أحكاـ القانكف اإلدارم أف يمتـز المرؤكس بأمر الرئيس كفقا لمقكاعد العامة.2)

 .399، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
ال يككف المكظؼ العاـ ( حيث نص عمى " 112، المادة)7671لسنة  727القانون المدني المصري( راجع، 4)

مسئكالن عف عممو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو تنفيذان ألمر صدر إليو مف رئيس، متى كانت إطاعة ىذا األمر 
كقع منو، ككاف اعتقاده  كاجبو عميو، أك كاف يعتقد أنيا كاجبة، كأثبت أنو كاف يعتقد مشركعية العمؿ الذم

راجع شبكة قكانيف الشرؽ:   "مبنيان عمى أسباب معقكلة، كأنو راعى في عممو جانب الحيطة
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384  تاريخ

 .1/1/0211التصفح 

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384
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سكرم االنضباط يستثنى مف ذلؾ طائفة العسكرييف حيث يتطمب طبيعة العمؿ العك (1).شخصي

، كمف ثـ دد أك المناقشة لصالح العمؿ ذاتو، كمف ثـ ال يستمـز األمر التر كالدقة في التنفيذ
   (2).فالخطأ ال يعد شخصيان بؿ مف األخطاء المرفقية

ال يككف المكظؼ العاـ منو عمى "  (183)المادة كقد نص القانكف المدني الفمسطيني في  
مسئكالن عف عممو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو تنفيذان ألمر صدر إليو مف رئيسو متى كانت إطاعة 

كقع األمر كاجبة عميو، أك كاف يعتقد أنيا كاجبة، كأقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية الفعؿ الذم 
 (3)". منو، ككاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة كأنو راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر

ثبلثة شركط حتى تنتفي المسؤكلية كالضماف  في ىذا الشأف اشترط القانكف اإلماراتيقد ك 
 (4)كىي:عف المكظؼ 

 .أف يككف منفذ األمر مكظفان عامان   -1

 .أف يككف مصدر األمر رئيسان تجب طاعتو -2

 .أف يثبت المكظؼ اعتقاده في مشركعية األمر كأنو راعى في عممة الحيطة كالحذر -3

( منو عمى كاجبات المكظؼ 66كقد كذكر القانكف الفمسطيني ذلؾ حيث نصت المادة )
احتراـ التسمسؿ كسمككو الكظيفي، كذكرت الفقرة الخامسة منو عمى المكظؼ أف يمتـز بما يمي " 

كظيفية كتنفيذ ما يصدر إليو مف أكامر كتعميمات في حدكد القكانيف كالمكائح اإلدارم في اتصاالتو ال
النافذة، كيتحمؿ كؿُّ مسئكؿ مسؤكلية األكامر التي تصدر منو كما يككف مسئكال عف حسف سير 

ال يعفى المكظؼ مف ( منو عمى "74ككذلؾ نصت المادة ) (5)".العمؿ في حدكد اختصاصاتو
استنادان إلى أمر صادر إليو مف رئيسو إال إذا ثبت أف ارتكابو المخالفة كاف تنفيذان العقكبة التأديبية 

 (6)." ألمر خطي بذلؾ صادر إليو مف رئيسو المذككر بالرغـ مف تنبييو لممخالفة خطيان 

                                                           

 .399، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)
 كما بعدىا. 119، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 3)

ال يككف المكظؼ ( " 034/0حيث نصت المادة) (،2/7612المعامبلت المدنية اإلماراتي رقم )قانون ( راجع، 4)
العاـ مسئكال عف عممو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو تنفيذا ألمر صدر إليو مف رئيسو متى كانت إطاعة ىذا 

مؿ الذم كقع ككاف اعتقاده األمر كاجبة عميو أك كاف يعتقد إنيا كاجبة كأقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية الع
 مبنيان عمى أسباب معقكلة كانو راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر

 (.11/9، المادة)7661 لسنة 7قانون الخدمة المدنية رقم ( راجع، 5)

 (.23، المادة )7661 لسنة 7قانون الخدمة المدنية رقم ( راجع، 6)
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 الرابعالمطمب 
 الخطأ المرفقي

ي كالمرفقتمييز بيف الخطأيف الشخصي القضائية لمك سبؽ أف تحدثنا عف المعايير الفقيية         
حيث ال يسأؿ المكظؼ إال عف خطئو  المرتكبة،عكيض عف األفعاؿ الضارة ديد المسئكؿ بالتتحل

كيمكف أف نعرؼ الخطأ المرفقي كنحدد إطاره  المرفقية،كتسأؿ الدكلة مدنيا عف أخطائيا  الشخصي،
 كفقا لممفيـك اآلتي:

عمى أساس تقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة  تقديره،ككيفية  ،كنعرض لتعريؼ كصكر الخطأ المرفقي
 :االتيفركع عمى النحك 

 وصوره : المقصود بالخطأ المرفقيالفرع األول
فؽ كال : ىك كؿ إخبلؿ بكاجبات الكظيفة التي تقع عمى عاتؽ المر بالخطأ المرفقي المقصود-أوالً 

، كىذا اإلخبلؿ بكاجبات الكظيفة ال يقع تحت حصر فيك يتخذ شركط الخطأ الشخصي فييا يتكافر
، عامة أنو لـ يعمؿ أك عمؿ متأخران أشكاالن عدة كيتبدل في صكر متعددة كيعاب عمى المرفؽ بصفة 

، بحيث يعتبر مف ال يمكف فصمو عف كاجبات الكظيفة الخطأ الذم ويعرفو الفقو أيضًا بأنو
، أك ىك الخطأ الذم يرتكبو المكظؼ بقصد تحقيؽ لمكظفكفالعادية التي يتعرض ليا ااألخطاء 
  (1) إدارم.غرض 

بأنو كؿ خطأ غير شخصي منسكب إلى المرفؽ العاـ كيتسبب في  :كذلك الخطأ المرفقي ويعرف
إحداث الضرر، كسكاء نسب الخطأ إلى المكظؼ أك عامؿ بعينو أك إلى أكثر مف مكظؼ أك عامؿ 
أك حتى لـ يكف مف الممكف نسبة الخطأ إلى مكظفيف أك عماؿ محدديف، كسكاء تمثؿ الفعؿ الضار 

 (2) كاف الفعؿ الضار إيجابيا أك سمبيا.في تصرؼ قانكني أك عمؿ مادم، كسكاء 

ال يعني الخطأ المرفقي أنو يرجع إلى فعؿ المصمحة أك المرفؽ ذاتو، فاألخطاء التي ك 
تحدث بمناسبة عمؿ المرفؽ تككف كميا تقريبا نتيجة لفعؿ أك نشاط مكظؼ أك أكثر؛ كلكف ىذا 

                                                           

 .49، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر،  (1)  
بك عمارة، ، كأ222، ص1444دار النيضة العربية،  ، القاىرة،وسيط القضاء اإلداريرسبلف، أنكر أحمد، ( 2)

 .022، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،محمد عمى، 
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المرفؽ العاـ كيعتبر صادرا عنو الخطأ رغـ حدكثو عادة بفعؿ مكظؼ أك أكثر، فإنو ينسب إلى 

  (1) كيسأؿ بالتالي عنو المرفؽ دكف المكظؼ.
كأيضان فالخطأ المرفقي ىك كؿ خطأ ال تتكافر فيو مقكمات الخطأ الشخصي، فاألصؿ أف  

 (2) األخطاء كميا مرفقية إال إذا أمكف إثبات أف الخطأ شخصي.
رج في كؿ خطأ غير شخصي كيترتب عمى ىذا التعريؼ أف إطار الخطأ المرفقي يند

منسكب إلى المرفؽ مما يترتب عميو بعض األضرار سكاء كاف الخطأ مف مكظؼ معيف أـ مف 
أم لـ يمكف تحديد مرتكبو فيك مف األخطاء  الخطأ مجيكالن  مرتكب مكظفيف معينيف، حتى كلك كاف

 (3) المرفقية، كسكاء كاف الفعؿ الضار تصرفا قانكنيا أـ عمبل ماديا.
عمى ذلؾ فإف المضركر مكمؼ بإثبات أف المرفؽ ممتـز بأداء العمؿ كفقا لمنظكمة  كبناء

 (4) معينة كأف ثمة إخبلؿ بيذا االلتزاـ قد حدث مما ترتب عميو إصابتو ببعض األضرار.

بأنو ىك الخطأ الذم ينسب إلى اإلدارة كليس إلى المكظؼ وعرفو الدكتور محمود البنا  
أك مكظفيف معمكميف، كقد يككف مف قبيؿ الخطأ  الخطأ المرفقي مكظفان شخصيان، كقد يككف مرتكب 

الذم ينتج عف سكء تنظيـ كسير المرفؽ بصفة عامة، بحيث ال يمكف ارجاعو إلى  مرتكبو ؿك المجي
 (5) .بعينيـفعؿ مكظؼ أك مكظفيف 

ىك خطأ مكضكعي ينسب إلى المرفؽ مباشرة عمى  كىناؾ رأم يرل أف الخطأ المرفقي
الخطأ إلى مكظؼ معيف أك اعتبار أنو قاـ بارتكاب الخطأ بغض النظر عف مرتكبو سكاء استند 

                                                           

 .902ص ،سابق مرجع عاطؼ، محمكد البنا، (1)

 .112، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
( يفرؽ الفقياء بيف اصطبلح خطأ المرفؽ كالخطأ المرفقي، فالخطأ المجيؿ أم الخطأ الذم ال يمكف تحديد 3)

مرتكبيو يندرج في مصطمح خطأ المرفؽ، أما مصطمح الخطأ المرفقي فيقصد بو تمؾ الحالة التي يمكف فييا 
كلة تبعات األفعاؿ الضارة كلكف ىذه التفرقة ال مبرر ليا، حيث تتحمؿ الد الضرر؛تحديد الشخص مسبب 

، مرجع سابقخضر، طارؽ،  تعيينو. راجع،إلى تعييف مرتكبيا أك عدـ طالما كانت غير شخصية دكف النظر 
 .42، صمرجع سابقكذلؾ عكيس، حمدم أبك النكر، ك ، 112ص 

ياة في المجتمع ( قد تتحدد ىذه االلتزامات المقررة كفقان لنصكص التشريع أك العرؼ أك متطمبات كمقتضيات الح4)
التي يبحثيا كيستخمصيا القضاء مف دراسة كؿ حالة عمى حدة، حيث تعتبر بمثابة قانكف المرفؽ، كيككف 

 االلتزاـ بيا مف صميـ أىدافو كأسباب كجكده.
 .944، صمرجع سابق، عاطؼ البنا، محمكد (5)

لذم أدل إلى ر الفعؿ الضار امعركؼ مصد يكف أكد اإلشارة إلى أنو يككف الخطأ كذلؾ مرفقيا إذا لـ    
و ال يمكف نسبة الخطأ إلى مكظؼ معيف أك أشخاص معينيف بذكاتيـ، راجع، أبك زيد، المسؤكلية، بمعنى أن
 .011، صمرجع سابقمحمد عبد المجيد، 
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، كذلؾ ألنو يفترض أف المرفؽ ذاتو ىك الذم قاـ بنشاط يخالؼ القانكف أم قاـ بارتكاب تعذر ذلؾ

، كبالتالي تقع أصمية غير تبعية مسؤكليةي تعتبر عف الخطأ المرفق المسؤكليةالخطأ فضبلن عف أف 
الدعكل مباشرة عمى المرفؽ أماـ القضاء اإلدارم دكف حاجة إلى تكجيييا إلى المكظؼ مرتكب 

 (1) العامة.الخطأ كيككف التعكيض مف األمكاؿ 

 (2)تميزه عف الخطأ الشخصي كىي : خصائصكيتصؼ الخطأ المرفقي بعده 

الكجو  عمى يتمثؿ في عدـ قياـ المرفؽ العاـ بأداء الخدمة المنكطة بو الخطأ المرفقي  -1
 .الصحيح أم عمى نحك يشكبو القصكر

 .الخطأ المرفقي ىك خطأ يقع مف جانب مكظفي المرفؽ العاـ -2

 .الخطأ المرفقي ال يسأؿ عنو المكظؼ بصفة شخصية -3
 المرفقي الخطأ صور-ثانياً 

جرل الفقو عمى تحديد صكر الخطأ المرفقي عمى تتعدد كتختمؼ صكر الخطأ المرفقي كقد 
، كالتي تؤدم األفعاؿ التي يتجسد فييا الخطأ تقسيميا إلى ثبلثة صكر، كنقصد بيذه الصكرأساس 
دده مف ، كالذم ما زاؿ ير كفقان لمتقسيـ الذم جاء بو دكيز ، كىذه األعماؿصابة األفراد بالضررإلى إ

التاريخي ، تمثؿ في ذات الكقت التطكر ثبلث طكائؼجاعيا إلى ، كيمكف إر بعده فقياء القانكف العاـ
 :في حدكد ما تتطمبو طبيعة المكضكعنعرض لكؿ صكرة منيا . (3) الفرنسيلقضاء مجمس الدكلة 

 أداء المرفق لمخدمة المطموبة سوء-أوالً 

الدكلة  مسؤكليةكىذه الصكرة تعتبر الحالة األكلى التي قرر مجمس الدكلة الفرنسي         
كعمى ذلؾ فإف الدكلة تسأؿ عمييا كفقا لمفيـك الخطأ المرفقي، بالتعكيض عف األضرار المترتبة 

كبالتالي فإف األمر . (4) سيءرفؽ لمخدمة المطمكبة عمى كجو كتطالب بالتعكيض في حالة أداء الم
، بؿ يندرج تحت يجابي خاطئ مما سبب ضررا لؤلفراديتطمب قياـ جية اإلدارة )المرفؽ( بعمؿ ا

كىنا تجدر  (5) خطأ.ىذه التسمية جميع األعماؿ اإليجابية الصادرة مف اإلدارة كالمنطكية عمى 
اإلشارة إلى أف ىذا العمؿ االيجابي الخاطئ قد يأخذ صكرة أعماؿ مادية أك قرارات إدارية، كسكاء 

                                                           

 .134، صمرجع سابق( الطباخ، شريؼ أحمد، 1)

 .41، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
 .100، صمرجع سابؽ، القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض، سميماف، ( الطماكم3)

 .022، ص0220-0221 مرجع سابؽ،الجزء الثالث،  ...،اإلداري في فمسطين القضاء، ( أبك عمارة، محمد4)
 .100ص مرجع سابؽ،، القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض( الطماكم، سميماف، 5)
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يرجع إلى سكء  ، حيثأك مكظفيف معينيف، أك كاف مجيكال، أك بفعؿ مكظؼ، شيءكاف بفعؿ 

 .(1)تنظيـ المرفؽ بصفة عامة

 ومن أمثمة األخطاء المرفقية الناجمة عن أعمال مادية:

ألطباء ترؾ أحد ا) الدكلة عف التعكيض نتيجة مسؤكليةما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي ب         
، ...العسكريةناجمة عف التدريبات ، كبمسئكليتيا عف الحكادث ال...قطعة شاش في بطف مريض

، كبمسئكليتيا ...عتقاده خطأ بأنو ارتكب جريمةكبمسئكليتيا عف قتؿ أحد رجاؿ الضبط مكاطف ال
اء عدكه لمطاردة أحد عف إصابة أحد المارة نتيجة الصطداـ أحد الجنكد بو الطريؽ العاـ أثن

 (.المجرميف...

عمى  القبض)نتيجة الدكلة بالتعكيض  مسؤكليةب كمف أمثمة ىذه الحالة في مصر الحكـ
، كاحتجاز أحد األجانب كاالمتناع عف ترحيمو دكف ...بالمخالفة لمدستكر كالقانكف مكاطف كحبسو

 (2...(. )سند قانكني

 (3) قانونيةرفقية الناجمة عن تصرفات ومن أمثمة األخطاء الم

 :الدكلة عف التعكيض مسؤكليةحكـ مجمس الدكلة الفرنسي ب

األكشاؾ المقاـ عمى الماؿ العاـ بالتنفيذ الجبرم دكف تكافر حالة عف قرار خاطئ بيدـ أحد  -
 الخطكرة أك االستعجاؿ.

 .كبمسئكليتيا بالتعكيض عف القرار غير المشركع بفصؿ أحد المكظفيف  -

كبمسئكليتيا عف قرار مخالؼ لمقانكف صادر مف محافظ بمنع طبيب مف مزاكلة المينة في   -
 إقميـ معيف.

 :الدكلة بالتعكيض مسؤكليةلة في مصر ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا بأمثمة ىذه الحاكمف 
                                                           

 .114، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .102، ص مرجع سابق( 2)
 حاالت عدم المشروعية التي تبرر المسؤولية عن القرارات اإلدارية الخاطئة:( 3)
 إذا خالؼ القرار اإلدارم مبدأ حجية الشيء المقضي فيو. -1

 إذا كاف القرار اإلدارم ينطكم عمى خطأ مباشر في تطبيؽ القانكف. -0

مخالفة مبادئ قانكنية عامة، كىذه المبادئ تككف غير مكتكبة يقررىا كيستنبطيا القضاء كيعمنيا في أحكامو،  -4
 كما بعدىا.  002، صمرجع سابقمثؿ مبدأ مساكاة األفراد أماـ القانكف، راجع، أبك زيد، محمد عبد المجيد، 
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رصد تقديرات عف سحبيا لقرار تعييف أحد المعيديف بكمية الطب بسبب خطأ مسجؿ الكمية عند  -

تصرؼ المسجؿ المذككر غير مصطبغ بطابع شخصي أك  "حيث أكضحت أف .(1) المرشح
نما ىك عمى كؿ حاؿ خطأ مصمحي)مرفقي( مف جانب اإلدارة ذاتي،نفع   (2) (.كا 

، كما لك أصيب بعض المكظفيف لضرر إلى سكء تنظيـ المرفؽ العاـكقد يككف مرجع ا
ككما لك  (3) بالفحـ.يعممكف فييا عقب تدفئتيا  بتسمـ نتيجة سكء تيكية األمكنة العمكمية التي

األفراد  ، أك أف يصيبتيجة سكء اإلشراؼ عمى الميناءؼ نأصاب السفف الراسية في الميناء تم
 (4) تالفة.ضرر نتيجة استعماؿ المرفؽ لمكاد 

 بةأداء المرفق لمخدمة المطمو  عدم-ثانياً 
، ان القياـ بوعف القياـ بعمؿ كاف يمـز قانكنخطأ في مكقؼ سمبي بامتناع المرفؽ يتمثؿ ال     

امتيازان ليا  ليس تيافسمطات اإلدارة أك اختصاصاالمتناع إصابة األفراد بأضرار، اىذا  كيترتب عف
كمع حرصو التاـ  كاجب عمى المكظؼ يؤديو بكؿ أمانو ؛ كلكنياكيفما شاءت كمتى شاءت تباشره

؛ كلكنو يسرم أيضان عمى ىذا عمى االختصاصات المقيدة فحسب، كال يصدؽ العامةعمى المصمحة 
 (5) قديرية.التاالختصاصات 

أكلى تطبيقات ىذه الحالة بمناسبة األضرار الناجمة عف  في فرنسا بدأ مجمس الدكلة
اإلدارة في حالة ما إذا قامت اإلدارة بيذه األشغاؿ  مسؤكلية، فمـ يكتؼ المجمس بلعامةاألشغاؿ ا

أيضان إلى حالة ما إذا  المسؤكلية، كلكنو سحب يء مما يندرج تحت الحالة السابقةعمى كجو س
 ، كما لك نسيت أف تنشئ حاجزا يمنع سقكط المارةة عف القياـ ببعض األشغاؿ العامةامتنعت اإلدار 
كمثالو أيضان أف تترؾ إدارة مدرسة مف المدارس أككامان مف الحصى كالرماؿ  .(6) مرتفعفكؽ طريؽ 

صابتفي فناء المدرسة مما ترتب عميو س ، كيجب عدـ الخمط و بجراحقكط طفؿ عمى األرض كا 
أيضان بيف األضرار الناجمة عف عدـ القياـ باألشغاؿ العامة الضركرية أك اإلىماؿ في صيانتيا 

، كبيف األضرار االستثنائية الدائمة كالتي قد تصيب أمبلؾ األفراد تي تندرج تحت ىذا العنكافال

                                                           

 .021، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  في فمسطين...، القضاء اإلداري، ( أبك عمارة، محمد1)
 كما بعدىا. 102، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .394، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)

 كما بعدىا. 104، صمرجع سابق( الطماكم، سميماف، القضاء اإلدارم الكتاب الثاني " قضاء التعكيض، 4)

مرجع الجزء الثالث، القضاء اإلداري في فمسطين...، أبك عمارة، محمد عمى، ك  .104، صسابقالمرجع ال( 5)
 .101، صمرجع سابق، مرجع سابقخضر، طارؽ، ، ك 021، صسابؽ

، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، في فمسطين مجموعة القانون اإلداري القضاء اإلداري( أبك عمارة، محمد عمى، 6)
 .021، ص0221-0220
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، أما إلدارة عنيا عمى أساس الخطأسأؿ ا، فاألكلى تنتيجة لبعض أنكاع األشغاؿ العامةالعقارية 
 (1) الحقان.عنيا عمى أساس المخاطر كما سيأتي  المسؤكليةالثانية ف

مف حالة األشغاؿ العامة إلى إىماؿ اإلدارة في  المسؤكليةكمد مجمس الدكلة الفرنسي مجاؿ 
بالقياـ عمى سمطة ، كمثاؿ ذلؾ أف تيمؿ السمطات البمدية المكمفة داء كاجباتيا عمى المرفؽ البكليسأ

، لعاب الخطرة التي يمارسيا الشعبالبكليس في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لصيانة األفراد مف بعض األ
ىذه ، بأف تترؾ محترفي ة النارية أثناء األعياد الشعبيةكال سيما التمرف عمى إصابة اليدؼ باألسمح

لمبادئ عمى مرفؽ التعميـ بالنسبة ، كقد أجرل مجمس الدكلة ذات االمعبة يمارسكنيا حيث يشاءكف
اجباتيا مثاؿ لمحكادث التي تصيب الطمبة إذا ما كاف مرجعيا إلى إىماؿ اإلدارة في أداء كاجب مف ك 

: أف تضع اإلدارة مدفأة في إحدل المدارس كتيمؿ اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بإبعاد الطمبة الصغار ذلؾ
 (2).سمخات نتيجة اقترابيـ منياعنيا مما يترتب عميو إصابة بعضيـ بجركح كت

إذا ما ترتب الضرر عمى إىماؿ اإلدارة في رقابة  المسؤكليةد مجمس الدكلة مَّ كبعد ذلؾ 
يـ ضرر دارس كلحقمطمبة في ال ىؤالء األشخاص: كأف يككف األشخاص الذيف يجب عمييا رقابتيـ

كف ، فتمالعقمية " المجانيف "فى األمراض ، أك ترؾ الرقابة عمى مستشنتيجة اإلىماؿ في الرقابة
طبقة القضاء فيما يتعمؽ  المسؤكليةكأحدث مجاؿ ليذا النكع مف أحدىـ مف اليرب كأشعؿ حريقان، 

ط معينة يمكف أف نجمميا بامتناع اإلدارة عف تنفيذ القكانيف كالمكائح إذا ما تكافرت في االمتناع شرك 
 :فيما يأتي

، بمعنى أف ترفض اإلدارة تطبيؽ القانكف أك البلئحة يةبصيغة اآلل االمتناعيجب أن يتسم ىذا  - أ
، كمف الممكف أف يستمد فض كاضحان ، كأف يككف قصد الر دـ إلييا أحد األفراد طالبان ذلؾكمما تق

 .عمى األفراد بما يفيد ىذا المعنىذلؾ مف الرد 

 .إصدار أوامر وتعميمات لمموظفين المكمفين بالتنفيذ باالمتناع عن التطبيق  - ب

 .يجب أن يكون االمتناع منطويًا عمى مخالفة لمقانون  - ت

، كىذا يجب أن يكون الضرر الناجم عن امتناع اإلدارة عن تطبيق القانون أو البلئحة خاصاً  - ث
يستمـز أف تمتنع اإلدارة عف تطبيؽ القانكف أك البلئحة بالنسبة لفرد معيف أك بالنسبة لحالة 

، أما إذا امتنعت اإلدارة عف تطبيؽ القانكف بالنسبة رلع تطبيقو بالنسبة لمحاالت األخبذاتيا م

                                                           

 .101-109ص مرجع سابؽ،، القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض سميماف،( الطماكم، 1)
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 الفصل الثاني
، نظران أماـ القضاء مسؤكليةنيا ال تككف ؛ كلكتككف ىنا سياسية أماـ البرلماف المسؤكليةلمكافة ف

 (1) الخصكصية.ألف الضرر سيفقد صفة 

 عندما كضعيا مجمس الدكلة الفرنسي ىاذكر االنتباه إليو أف الشركط السالؼ  يجبكمما 
؛ ألنو كمما امتنعت عكيض ال قضاء اإللغاء، أم بصدد قضاء التالتقصيرية مسؤكليةإنما كضعيا لم

قرار اإلدارة التي  اإلدارة عف تطبيؽ القانكف أك البلئحة سيؤدم ذلؾ باستمرار إلى الحكـ بإلغاء
، ئحة قائمةما داـ القانكف أك البل، ك ف قرار اإلدارة صريحان أك ضمنيان ، سكاءن كاترفض التطبيؽ

 (2) .مقيدةكيككف امتناع اإلدارة غير مشركع سكاء كانت سمطتيا تقديرية أك 
 ت اإلدارية التي تخالؼ قاعدة قكةأف القرارا-بصفة عامة-اعتبر الفقو كالقضاء ككذلؾ 

 مسؤكليةالشيء المقضي بو أك التي يترتب عمييا عدـ تنفيذ األحكاـ مخالفات جسيمة تؤدم إلى 
رنسا كقد استقرت أحكاـ القضاء اإلدارم في ف (3) .عنيا بناء عمى الخطأ المرفقيجية اإلدارة 

اإلدارة، عمى أساس أف المقضي بو ىك دائما خطأ يرتب مسؤكلية  كمصر عمى أف عدـ تنفيذ الحكـ
 (4) تبريره.المقضي بو ىك أمر ال يمكف  تجاىؿ الحكـ

كمف ذلؾ حكـ مجمس الدكلة في مصر في ىذا الشأف " أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ  
الحككمة  مسؤكليةقضائي نيائي حائز لقكة الشيء المقضي بو فيو مخالفة قانكنية صارخة تستكجب 

ذلؾ ألنو ال يميؽ بحككمة في بمد متحضر أف تمتنع عف تنفيذ األحكاـ النيائية  ،عف التعكيضات
و قانكني لما يترتب عمى ىذه المخالفة الخطيرة مف إشاعة الفكضى كفقداف الثقة في سيادة بغير كج
 كعمىكلكف عمى النقيض مف ذلؾ فقد اعتبر الكثير مف أصحاب فقو القانكف العاـ  (5)".القانكف
شخصية لممكظؼ الممتنع عف التنفيذ،  المسؤكليةالفرنسييف ديجي كىكريك أف  الفقييف رأسيـ
ا عرقمة تنفيذ األحكاـ اإلدارية خطأ شخصيا لممكظؼ الممتنع عف إجرائو يثير مسئكليتو كاعتبرك 

  مشتركة بيف اإلدارة كمكظفيا. المسؤكلية، كقد تككف الشخصية كيسأؿ عنو مف مالو الخاص

                                                           

 كما بعدىا. 103، صمرجع سابؽ، القضاء اإلداري الكتاب الثاني " قضاء التعويض سميماف،الطماكم،  (1)
 كما بعدىا. 104، صسابقالمرجع ال( 2)
، الحماية التنفيذية لؤلحكام اإلدارية بين التجريم والتأديب واإللغاء والتعويض( عبد المجيد، محمكد سعد، 3)

 .110، ص0210اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 

، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، أثر القضاء اإلداري عمى النشاط اإلداري لمدولةعبد العميـ، صبلح يكسؼ، ( 4)
 .432ص ،0222األكلى، الطبعة 
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 الفصل الثاني
 كيأخذ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية ثبلثة صكر، كمف الممكف اجتماع الصكر الثبلثة معان 

 (1):االتيلتعطيؿ تنفيذ الحكـ، كىي عمى النحك 

 .صكرة التباطؤ أك التراخي في التنفيذ -1

 .صكرة التنفيذ الناقص أك إساءة التنفيذ -2

 .الرفض الصريح -3

ة الفرنسي ما قضى بو مجمس الدول ومن األمثمة عمى عدم أداء المرفق لمخدمة المطموبة
 :الدولة نتيجة مسؤوليةب

تنفيذ حكـ قضائي صادر لصالح أحد األفراد دكف مبرر مف المصمحة امتناع اإلدارة عف  -
 .العامة

كامتناع اإلدارة عف القبض عمى مجنكف خطر مما ترتب عميو قتؿ أحد المكاطنيف عمى الرغـ  -
 مف إخطار اإلدارة بحالة ىذا الشخص المختؿ.

ل إلى احتراؽ أحد إىماؿ المدرسة في تكفير كسائؿ األماف المطمكبة بأجيزة التدفئة مما أد  -
 األطفاؿ.

إىماؿ اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحماية األفراد مف بعض األلعاب الخطرة التي   -
 (2) األعياد.يمارسيا المكاطنكف أثناء 

 الصورة:ومن أحكام مجمس الدولة المصري في شأن ىذه 

  (3) حؽ.الدكلة مف جراء امتناع اإلدارة عف تجديد رخصة قيادة دكف كجو  مسؤكليةالقضاء ب -

 .امتناع اإلدارة عف تسميـ جكاز سفر ألحد المكاطنيف مما ترتب عميو منعو مف السفر -

 : بطء المرفق في أداء الخدمةثالثاً 

كتتمثؿ ىذه الصكرة في بطء المرفؽ في أدائو لمخدمة المطمكبة مما قد ينجـ عنو بعض       
، كليس المقصكد ىنا كلة بالتعكيض ليذا الخطأ المرفقيالد مسؤكليةاألضرار حيث يستكجب األمر 

؛ ألنو في حقيقة األمر ى اإلدارة أف تؤدم خدماتيا خبللوأف يككف القانكف قد حدد ميعادان يجب عم
                                                           

 كما بعدىا. 441، صمرجع سابقعبد العميـ، صبلح يكسؼ، ( 1)
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 الفصل الثاني
، ألنو بمجرد مركر ىذا النكع يندرج تحت الصكرة الثانية كىي عدـ أداء المرفؽ لمخدمة المطمكبةأف 

؛ المرفؽ قد امتنع عف أداء الخدمة ، يعتبرخدمة دكف أف تنفذ اإلدارة كاجبياالكقت المحدد ألداء ال
البلـز كبغير أكثر مف ، كمع ذلؾ تبطئ كف اإلدارة غير مقيدة بمدة معينةكلكف المقصكد ىنا أف تك

ذا كاف المسمـ بو أف اختيار الكقت ىك أبرزمبرر مقبكؿ  ، كأنو الأركاف السمطة التقديرية لئلدارة ، كا 
، قد يمكف أف يستمد منو سبب لئللغاء، فإف مجمس الدكلة الفرنسي، حرصان منو عمى حماية األفراد

 (1).أخضع ىذا الجانب مف نشاط اإلدارة لرقابتو في مجاؿ قضاء التعكيض

كيض ما ال يممكو في كمف ىنا نرل أف مجمس الدكلة الفرنسي يستبيح لنفسو في قضاء التع
، ة بمجاؿ السمطة التقديرية كامبلن ، بمعنى أنو إذا كاف في قضاء اإللغاء يحتفظ لئلدار قضاء اإللغاء

، تدخمياتنع، كأف تختار كقت فيترؾ ليا أف تقدر ما إذا كانت تتدخؿ لمكاجية حالة معينة أك تم
، فإنو في قضاء التعكيض مييا القانكف شيئان في ىذا الصددككسيمة مكاجية الحالة إذا لـ يفرض ع
فحاسب اإلدارة عمى امتناعيا عف التدخؿ إذا كانت كاجباتيا  ،قد أخضع كؿ ىذه العناصر لرقابتو
أك في كقت  فكات الكقت ، كحكـ بمسئكليتيا إذا تدخمت بعدالعامة تقتضي ىذا التدخؿ كتفترضو

، مف المتيسر أف تستبدؿ بيا غيرىا ، بؿ أخضعيا لرقابتو إذا اختارت كسائؿ عنيفة كافغير مناسب
مما حدا بالفقياء الفرنسييف إلى أف يدرجكا ىذه الحاالت تحت تسمية جديدة ىي " نظرية التعسؼ 

" االنحراؼ  مطة " أكفي استعماؿ الحقكؽ اإلدارية " لتقكـ بجانب نظرية " التعسؼ في استعماؿ الس
، بمعنى أنيا يمكف أف تسأؿ في ك يحد مف سمطة اإلدارة التقديريةكاألمر عمى ىذا النحبالسمطة "، 

، كبعبارة أخرل إف كف ممتزمة بأدائيا في ميعاد معيفحالة تأخرىا نحك أداء الخدمة المطمكبة إذا لـ ت
المقصكد في ىذه الحالة أال يككف المرفؽ مقيدان بأداء الخدمة بمدة معينة كعمى الرغـ مف ذلؾ 

الدكلة عف األضرار المترتبة عمى  مسؤكليةيتأخر أكثر مف المدة البلزمة أك المعقكلة مما يستكجب 
 (2) .ىذا التأخر في أداء الخدمة

الثالثة  بشأف إخبلؿ أك عدـ إخبلؿ المرفؽ بيذه الصكرة كمما ال شؾ فيو أف رقابة القضاء
، كمف ثـ يمـز أف يككف القضاء قد بمغ مرتبة عالية مف النضج نحك المكازنة كالمكاءمة يعد أمران دقيقان 

 بيف حسف سير المرفؽ العاـ ككاجبو في حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ.
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 الفصل الثاني
الدولة نتيجة التأخر في أداء  مسؤوليةبشأن ومن األمثمة التي قررىا مجمس الدولة الفرنسي 

 الخدمة:
 (1) لمقانكف.لتأخر مجمس تأديب في الفصؿ في دعكل تأديبية خبلفان  المسؤكليةحكمة ب -

 (2). لمتأخر في عبلج أحد المرضى مما تسبب في تفاقـ مرضو المسؤكليةكحكمة ب -
 :الدولة نتيجة مسؤوليةومن تطبيقاتو في مصر ما قرره ب

 (3) المرفؽ في تنفيذ األحكاـ دكف مبرر.لتراخي  -
اإلدارة بالتعكيض نتيجة لتأخر مجمس الكزراء عف تقدير فئة بدؿ التخصص لطائفة  مسؤكليةك  -

 .معينة مف الميندسيف

 عن األعمال المادية  المسؤوليةلة الفرع الثاني: تقدير الخطأ المرفقي في حا
قبؿ الحديث عف مكقؼ مجمسي الدكلة الفرنسي كالمصرم أكد اإلشارة إلى أنو لئف كانت        

الحككمة عف األعماؿ المادية قد ينسب في مفيكمات القانكف المدني إلى المصدر الثالث  مسؤكلية
فميس مف شؾ في أف مسئكليتيا عف القرارات  ،كىك العمؿ غير المشركع االلتزاـمف مصادر 
أف المكظفيف إنما ينسب إلى المصدر الخامس كىك القانكف باعتبار أف ىذه القرارات الصادرة في ش

ىي تصرفات قانكنية كليست أفعاالن مادية طالما أف عبلقة الحككمة بمكظفييا ىي عبلقة تنظيمية 
 (4) كالمكائح.عامة مصدرىا القكانيف 

 موقف مجمس الدولة الفرنسي -أوالً 

قد بمغ حدان  اإلدارة في بعض الحاالت أف يككف الخطأ مسؤكليةيستمـز القضاء لبلعتراؼ ب
التي سيتـ ذكرىا؛ كلكف قبؿ الحديث عف ىذه االعتبارات يحددىا كفقا لبلعتبارات  كبيران مف الجسامة

الخطأ ك ، درج الخطأ حيث يكجد الخطأ البسيطفكرة ت الدكلة الفرنسي مجمسأكد اإلشارة إلى اعتناؽ 
 المرفؽ الذم ال مسؤكليةكمف ثـ فالخطأ البسيط يكفي لتقرير ، أ ذك الخطكرةأخيرة الخطك الجسيـ 

                                                           

 .020، ص0220-0221 مرجع سابؽ،الجزء الثالث،  اإلداري في فمسطين...،القضاء ( أبك عمارة، محمد عمى، 1)

 .100، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)

 .024ص مرجع سابؽ،الجزء الثالث، الطبعة الرابعة،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 3)
قواعد المسؤولية والتعويض في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية ( محمد، خالد عبد الفتاح كأحمد، حسف محمكد، 4)

، 5007حتى  7622وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة منذ عام العميا 
 .144، ص0224مصر، دار الكتب القانكنية، 
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 مسؤكلية، كعمى العكس يمـز قياـ الخطأ الخطير لكي تنعقد تفترض ممارستو لنشاط بو صعكبات

شر نشاطان صعبان في ممارستو، كتطمب في الخطأ ذك الخطكرة لتقرير حؽ المرفؽ إذا كاف يبا
تقدير مدل الصعكبات التي تكاجو النشاط اإلدارم الذم نتج عف ممارستو المضركر في التعكيض 

 (1) .تحقيؽ الضرر

مجمس الدكلة الفرنسي لبياف مسمكو بشأف تقديره لمخطأ  اأكردى بعض التطبيقات التي
 قات متعمقة بظركؼ ، كتطبيتطبيقات خاصة بطبيعة نشاط المرفؽ، كنقسميا إلى المرفقي

كأخرل متعمقة بمكقؼ المضركر حياؿ ، كتطبيقات متصمة بأعباء المرفؽ كمكارده، الزماف كالمكاف
 .المرفؽ

 تطبيقات متعمقة بطبيعة المرفق -1

سبة لبعض بالن المسؤكليةيتشدد القضاء اإلدارم الفرنسي في درجة الخطأ الذم يرتب 
كاعتبر مجمس الدكلة الفرنسي مف  (2) .ىمية العمؿ المنكط بيا القياـ بو، كأالمرافؽ نظران لطبيعتيا

 : إذا كاف الخطأ خطران أك جسيمان إال المسؤكليةاألنشطة الصعبة التي ال تنعقد بشأنيا 

ظاـ ، كالعمميات المادية لحفظ النستشفيات العامة، كمكافحة الحريؽالنشاط الطبي في الم
، حيث تعد ىذه العمميات العامة ـ كالصحة العامة كالسكينة: األمف العاالعاـ بمدلكالتو الثبلثة كىي

؛ ألف المسؤكليةيد المستمر برفع دعاكم عمى درجة كبيرة مف األىمية كالدقة مما ال يسكغ معو التيد
، كيظير ىذا المعنى بطريقة كاضحة في مرفؽ البكليس ذلؾ يؤدم إلى غؿ كشؿ نشاط المرفؽ

  (3) .المسؤكليةحيث يشترط المجمس تكافر الخطأ الجسيـ النعقاد 

عف بعض مرافؽ الضبط اإلدارم التي ال  المسؤكليةليسير لتقرير ايكتفي المجمس بالخطأ ك 
، راخيص لممحاؿ المقمقة لمراحةفي التأخير في منح الت المسؤكليةيتسـ عمميا بالصعكبة كيقرر 
عف استعماؿ السبلح النارم كاألدكات الخطرة خاصة إذا  المسؤكليةكيكتفي بالخطأ اليسير النعقاد 

 (4) .كاف المصاب مف استعماؿ األسمحة مف غير المستيدفيف لمعممية

 

                                                           

 .103، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)

 .310، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 2)

 كما بعدىا.109، صمرجع سابقخضر، طارؽ، ك  .310، صسابقالمرجع ال( 3)
 .101، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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 تطبيقات متعمقة بظرف الزمان والمكان  -2

في الخطأ المتطمب لتقرير التعكيض عف الخطأ الذم كقع في تشدد مجمس الدكلة الفرنسي  
إذ ليس مف السيؿ في مثؿ ىذه الظركؼ  ،الثكرات كالحركب أك انتشار كباء ظرؼ استثنائي كحالة

بينما ال  أف يسير المرفؽ بنفس الدرجة مف الدقة كاحتراـ قكاعد العمؿ كما في الظركؼ العادية،
 (1) عادية.إذا كقع في ظركؼ أف يككف الخطأ جسيمان  المسؤكليةيتطمب النعقاد 

النائية كيستمـز أف  في المنطقة المسؤكليةالمتطمب النعقاد كقد تشدد أيضان بالنسبة لمخطأ 
حيث ال يكاجو المرفؽ  لمخطأ الكاقع في دائرة العمراف، كال يستمـز ىذه الجسامة بالنسبة يككف جسيمان 
 (2) نشاطو.كممارسة  لعممو أدائوصعكبات في 

 تطبيقات متعمقة بأعباء المرفق وموارده  -3

كمما زادت أعباء المرفؽ كقمت يتشدد مجمس الدكلة الفرنسي في درجة جسامة الخطأ          
مكاناتو ، مما رجة الحرص العادم لمكاجية األمكر، حيث ال يتطمب مف المرفؽ أكثر مف دكسائمة كا 

مكاناتويستمـز معو األمر الت اإلدارة  مسؤكليةلذا رفض المجمس انعقاد  (3).ناسب بيف أعباء المرفؽ كا 
؛ ألنو تبيف لممجمس طدامو بعائؽ مجيكؿ بالطريؽ العاـنتيجة إصابة راكب دراجة بجراح إثر اص

عف أف مبلحظ الطريؽ كاف العبء ، فضبلن مباشرةأف ىذا العائؽ كضع ليبلن حيث كقعت الحادثة 
جمس ىنا أكضح ، فالمرات مف ىذا الطريؽالكاقع عميو كبيران ؛ ألنو كاف مكمفان بمراقبة عده كيمكمت

 (4).المسؤكلية، كمف ثـ لـ تنعقد عكبة األعباء الكاقعة عمى المرفؽص

 عبلقة المضرور بالمرفق()تطبيقات تتعمق بموقف المضرور حيال المرفق  -4

حيث فرؽ مجمس الدكلة الفرنسي بيف المضركر المستفيد مف المرفؽ الذم كقع منو الخطأ       
كقد تشدد في الحالة  ؛ؽالمضركر غير المستفيد مف المرفكبيف تطمب أف يككف الخطأ جسيمان 

، بؿ إنو قد يعرض نفسو لمخطر أثناء سعيو تفع مف المرفؽ كيستفيد مف خدماتوألنو ين األكلى
، كلـ يعد غير المستفيد فبل ينتفع بالمرفؽ أماالمرفؽ كبالتالي فالغـر بالغنـ،  لمحصكؿ عمى خدمة

                                                           

 .311، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)
 كما بعدىا. 101، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)

 .311، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
 .102، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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دث لو، بؿ إف بعده عف المرفؽ كاتخاذه مكقفان سمبيان مف عميو أم نفع مقابؿ الضرر الذم ح

 (1) الضرر.أم فعؿ منو ساىـ في إحداث  الخدمات التي يقدميا يدؿ عمى عدـ صدكر

كبيف المنتفع مف  داخؿ فئة المنتفعيف بيف المنتفع بالخدمة مجانان  كيبلحظ أف المجمس فرؽ
في الحالة األكلى عنو في  المسؤكلية، حيث يتشدد في درجة الخطأ المتطمبة النعقاد المرفؽ بمقابؿ

 (2) الخدمة.الحالة الثانية التي يدفع فييا المستفيد مقابؿ ألداء 

 مجمس الدولة المصري  موقف-ثانياً 

الدكلة فيما يصدر عنيا  مسؤكليةأخذ القضاء اإلدارم بمبدأ تدرج الخطأ حيث يفرؽ بيف       
ف تصرفات في الظركؼ غير كما يصدر عنيا معماؿ كتصرفات في الظركؼ العادية مف أ

اإلدارة في الظركؼ العادية متى كقع مف  مسؤكليةمجمس الدكلة المصرم  يعقد العادية، حيث
الظركؼ أما في رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر،  ترتب عميو ضرر لمغير كتكافرت خطأ جانبيا

مرتبة التعسؼ غير العادية فيتطمب في الخطأ أف يككف عمى درجة كبيرة مف الجسامة يرقى إلى 
كتخفؼ مسئكليتيا إذا كاف الخطأ الظاىر غير المألكؼ الذم يتجاكز المصطحب بسكء النية، 

التعسؼ في حالة الخطأ العادم البعيد عف  المسؤكليةكتنعدـ أ العادم كال يستند لمبرر يسكغو، الخط
كلقد تكاترت أحكاـ مجمس الدكلة المصرم عمى فكرة ؼ اإلدارة لتحقيؽ المصمحة العامة، حيث تيد

 (3).تدرج الخطأ

 عن القرارات اإلدارية. المسؤوليةالفرع الثالث: تقدير الخطأ المرفقي في حالة 
 يعد القرار اإلدارم غير مشركع إذا اعتراه أحد عيكب عدـ المشركعية كىي عيب عدـ

لـ يرتب ك  (4) السبب.كعيب الشكؿ، كعيب المحؿ، كعيب االنحراؼ)الغاية(، كعيب  االختصاص،
نما  مجمس الدكلة الفرنسي عمى عدـ مشركعية القرار اإلدارم مسؤكلية اإلدارة في جميع األحكاؿ، كا 

في أنكاع معينة مف  أكجب لقياـ المسؤكلية أف يككف عدـ المشركعية عمى درجة كافية مف الجسامة
  (5) .عيكب عدـ المشركعية

                                                           

 .310، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)
 .103، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .104، صسابقال مرجعال (3)

 .142، صسابقالمرجع ال( 4)

 .312، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 5)
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كسمؾ كؿ مف القضائيف كصار القضاء المصرم عمى نفس نيج القضاء اإلدارم الفرنسي، 

 مسؤكليةلخطأ جسيـ يبرر  في ذلؾ التفرقة بيف أكجو عدـ المشركعية حيث يعد بعضيا مككنان 
الجسامة كذلؾ عمى  اإلدارة إال إذا بمغ حدان كبيران مف مسؤكلية، كبعضيا اآلخر ال يعد مبرران لاإلدارة

 :التفصيؿ اآلتي
 اإلدارة  مسؤوليةعيب عدم االختصاص و -أوالً 

كؿ عضك مف أعضاء السمطة يقصد باالختصاص تحديد النطاؽ القانكني لمعمؿ الكظيفي ل
ره مف ، فيتعدل عمى النطاؽ القانكني لعمؿ غيأف يتعداه ألم عضكاإلدارية، فبل يجكز 

  (1).األعضاء
قرار اإلدارم بعيب عدـ كيعد عيب عدـ االختصاص مف العيكب الجكىرية التي تكصـ ال

م، كيعتبر كذلؾ مف النظاـ باإللغاء عند الطعف فيو أماـ القضاء اإلدار  حريان ، كتجعمو المشركعية
، كيجكز كذلؾ الدعكلة تككف عمييا ، بمعنى أنو يجكز إثارتو أماـ القضاء اإلدارم في أيو حالالعاـ

  (2) .، كدكف طمب مف خصـك الدعكلاإلدارم التعرض لو مف تمقاء نفسولمقاضي 
، بمعنى أف القرار اإلدارم إذا كاف اإلدارة مسؤكليةال يتبلـز عيب عدـ االختصاص مع ك 

اإلدارة بالتعكيض إال إذا كاف عمى  مسؤكليةمعيبان بعيب عدـ االختصاص فبل يؤدم إلى تقرير 
 (3) .درجة معينة مف الجسامة يقدرىا القضاء اإلدارم

لمسؤكلية اإلدارة،  مصدران  عيب عدـ االختصاص دائمان  مجمس الدكلة الفرنسي ال يعتبرك 
، كأف يصدر الجسيـ تسأؿ عنو اإلدارةالعيب فعيب عدـ االختصاص الجسيـ كالبسيط، بيف  كيفرؽ

أما عيب عدـ االختصاص البسيط فإف مجمس را ال يدخؿ في اختصاص اإلدارة أصبل، المكظؼ قرا
الدكلة الفرنسي ال يعد ذلؾ كافيان لتعزيز مسؤكلية اإلدارة، فإذا صدر قرار مف مكظؼ غير مختص 
بدالن مف زميمة المختص فإف ذلؾ ال يككف مصدران لمسؤكلية اإلدارة بالتعكيض، حيث إف الضرر 

ى كلك صدر القرار مف المكظؼ المختص، فالعيب ىنا لـ يؤثر عمى مضمكف كاف سيقع حت
كقد اتبع مجمس الدكلة المصرم نفس منيج مجمس الدكلة الفرنسي في التفرقة بيف عيب  (4)القرار.

 .(5)اإلدارة بالتعكيض مسؤكليةعدـ االختصاص الجسيـ كالبسيط في شأف 

                                                           

 .122، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 .121، صسابقالمرجع ال( 2)

 .142، صمرجع سابقخضر، طارؽ، ك  .322، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)

 .933ص، مرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 4)
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  اإلدارة مسؤوليةعيب الشكل و -ثانياً 

، الذم تعبر بو اإلدارة عف قرارىا شكؿ القرار المظير الخارجي لو أم األسمكبيقصد ب
لـ يفرض عمييا القانكف شركطان  ، مابشكؿ معيف لمقرار الذم تصدره كاألصؿ أف اإلدارة ال تمتـز

، كمثاؿ ذلؾ أف طمبيا القانكف منيا، ففي ىذه الحالة يتعيف عمييا إتباع الشكميات التي تينةشكمية مع
 (1) .يتطمب القانكف مف اإلدارة أف تصدر قرارىا مكتكبان أك مسببان 

ذا كاف عيب الشكؿ ال يؤدم إلى إلغاء القرار  اإلدارة، مسؤكليةال يتبلـز عيب الشكؿ مع   كا 
، فإف عيب الشكؿ ية جكىرية دكف المخالفة الثانكيةاإلدارم إال في حالة إصابة القرار بمخالفة شكم

قد بمغ حدان كبيران مف  اإلدارة بؿ يمـز أف يككف العيب مسؤكليةالجكىرم ال يؤدم دائمان إلى انعقاد 
 (2) .كيترؾ تقديرىا لمجمس الدكلةالجسامة 

في أحد األحكاـ حيث رفض مجمس الدكلة الفرنسي قياـ مسؤكلية اإلدارة عف  كمثاؿ ذلؾ
ألف القرار كاف لو ما يبرره مف الناحية المكضكعية، كفي حكـ  قرارىا الباطؿ لعيب في الشكؿ نظران 

آخر اعترؼ المجمس بمسؤكلية اإلدارة كقضى بالتعكيض ألف االستيبلء لـ يسبؽ بمحاكلة اتفاؽ 
اإلدارة بالتعكيض مف جراء صدكر قرار بفصؿ  مسؤكليةقضى مجمس الدكلة الفرنسي ب فقد (3)كدم. 

، حيث إف ىذه الشكمية جكىرية كأدت إلى ضرر دكف استشارة مجمس التأديب مقدمان أحد المكظفيف 
 (4) .جسيـ تمثؿ في فصؿ المكظؼ

لتفرقة بيف مجمس الدكلة المصرم المسمؾ الذم نيجو مجمس الدكلة الفرنسي في ا سمؾكلقد 
إال  الجكىرم كعيب الشكؿ الثانكم، حيث ال يقرر مساءلة اإلدارة عف العيكب الشكمية عيب الشكؿ

 (5)بتكافر الخطأ الجسيـ. 

 اإلدارة مسؤوليةعيب السبب و -ثالثاً 
، كتدعكىا الكاقعية التي تستقؿ عف اإلدارة يتمثؿ سبب القرار اإلدارم في الحالة القانكنية أك

، فالسبب يسبؽ كجكد مؼ سبب القرار اإلدارم عف الغاية، كيختكاتخاذ القرار البلـزلى التدخؿ إ
                                                           

 .121، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

ة، منشأة المعارؼ، ، اإلسكندرية الطبعة الثانيالموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية( جماؿ الديف، سامي، 2)
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 .314ص

 .140، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
 .992، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 5)
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دائمان ، كىي ية الحقة لصدكره كتككف مف نتائجو، بينما تككف الغاالقرار كيدفع اإلدارة إلى اتخاذه

ما لـ ، القرار الذم تصدره بذكر سببممزمة  ، كاألصؿ أف اإلدارة ليستتحقيؽ المصمحة العامة
باب التي دعتيا إلى اتخاذ ، ففي ىذا الحالة يككف عمييا أف تكضح األسيقرر القانكف إلزاميا بذلؾ

، ا التخاذ قرارىا في جميع األحكاؿ، كليس ىناؾ ما يمنع اإلدارة مف بياف السبب الذم دعاىقرارىا
بة القضاء ، فإف ىذه األسباب تخضع لرقاكني بذلؾ فإذا قدمت أسباب قرارىاكحتى دكف إلزاـ قان

حقيقي، كمف ، كيراقب القضاء سبب القرار مف حيث كجكده الدارم عند الطعف في القرار أمامواإل
 (1).، كمف حيث مبلءمتوحيث تكييفو القانكني

عيب عمى قدر اإلدارة إال إذا كاف ال مسؤكليةالسبب إلى ترتيب  انعداـأيضان ال يؤدم عيب ك 
 (2) .كؿ حالة عمى حدهمف الجسامة يقدره القضاء اإلدارم في 

 اإلدارة   مسؤوليةعيب المحل و -رابعاً 
، ذلؾ أف ىذا ( كتمـز بالتعكيض)مخالفة القانكف اإلدارة عمى عيب المحؿ مسؤكليةيترتب        

 (3) غير مكتكبة. فتو قاعدة قانكنية سكاء مكتكبة أـالعيب يؤثر عمى مضمكف القرار لمخال
 : العيب عده أشكاؿكيأخذ ىذا 

، ألف فيو حيث تمتـز اإلدارة بالتعكيض مخالفو القرار اإلدارم مبدأ حجية الشيء المقضي - أ
دارة تنفيذ ، مثؿ رفض اإلر األكضاع القانكنية كاالجتماعيةحجية األحكاـ تستكجب استقرا

، أك االمتناع عف المساىمة في تنفيذ األحكاـ الصادرة لمصمحة بعض األحكاـ الصادرة ضدىا
 كجكد مبرر.األفراد دكف 

، مثؿ القبض التعسفي عمى الخطأ المباشر في تطبيؽ القانكف كقد يأخذ عيب المحؿ صكرة - ب
، أك استبقاء أحد األفراد في الخدمة العسكرية اإلدارة بالتعكيض مسؤكليةا يرتب األفراد مم

 .خبلفان لما يقضي بو القانكف

خالؼ القرار اإلدارم حجية إذا  المسؤكليةكبالنسبة لمجمس الدكلة المصرم فإنو يحكـ ب
، إال أنو يبلحظ أف المجمس يستكجب إذا كانت مخالفة المقضي بو؛ ألف المخالفة جسيمة الشيء

القانكف بعيده عف المساس بحجية الشيء المقضي بو أف تككف مخالفة القانكف جسيمة أم أف تككف 
 (4) اإلدارة.قد ارتكبت بسكء نية 

                                                           

 كما بعدىا. 121، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .314، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 2)

 .313، صسابقال مرجعال( 3)
 .104، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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 اإلدارة مسؤولية( و الغايةعيب االنحراف )عيب -مساً خا

كىي ، ئية التي يسعى إلييا رجؿ اإلدارةنعني بالغاية مف القرار اإلدارم في النتيجة النيا
مف قرارىا تحقيؽ المصمحة العامة،  ، فإذا ثبت أف اإلدارة لـ تستيدؼدائمان تحقيؽ المصمحة العامة

نما استيدفت مصمحة شخصية ، كمستحقا لئللغاء مف ماؿ السمطةىا معيبان بإساءة استع، كاف قرار كا 
 (1) .جانب القضاء اإلدارم عند الطعف عميو

غاية كقد يتطمب القانكف مف اإلدارة أف تسعى بجانب تحقيؽ المصمحة العامة إلى تحقيؽ 
، كبالتالي إذا لـ تستيدؼ اإلدارة تحقيؽ ىي ما تعرؼ بقاعدة تخصيص األىداؼ، ك أخرل محددة

 .معيبا بعيب إساءة استعماؿ السمطةىذه الغاية كاف قرارىا 

كقد استقر ، اإلدارة بالتعكيض نظران لجسامتو مسؤكليةيعد عيب االنحراؼ مصدران لتقرير 
، كسكاءن كاف ىذا االنحراؼ مسؤكليةم عمى اعتباره مصدران لمالقضاء اإلدارم الفرنسي كالمصر 

، أك متمثبلن في مخالفة شفي مف الغير، أك التكاالنتقاـ متمثبلن في تحقيؽ أىداؼ غير الصالح العاـ
 (2) .قاعدة تخصيص األىداؼ

 :الخبلصة
عف اإلدارة بالتعكيض  مسؤكليةإلدارم نخمص مف ذلؾ أف الحاالت التي قرر فييا القضاء ا -1

كعيب  ؿعدـ مشركعية قراراتيا اإلدارية تكمف في عدـ المشركعية المكضكعية أم عيب المح
  .مؤثران في مضمكف القرار كجكىرة كبالتالي ال يمكف تصحيحو، حيث يككف كؿ منيما الغاية

، فيستمـز القضاء اص كعيب الشكؿ كعيب انعداـ السببأما بالنسبة لعيب عدـ االختص -2
، بالتعكيض كالحكـ مسؤكليةالسامة لكي تنعقد اإلدارم أف يككف الخطأ عمى درجة كبيرة مف الج

اإلدارة إال إذا بمغ مبمغان كبيران مف الجسامة  يةمسؤكلفبل تبلـز بيف كجكد أحد ىذه العيكب ك 
 (3) التعكيض.كيرتب مسئكليتيا مما يستكجب 

 

 

 

                                                           

 .124، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .413، صمرجع سابق( الدبس، عصاـ، 2)
 . 143، ص مرجع سابقخضر، طارؽ،  (3)
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 الخامسالمطمب 
 موقف المشرع والقضاء الفمسطيني من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  

 موقف المشرع الفمسطيني الفرع األول:
الخطأ الشخصي كعمى عمى  بشكؿ كاضح كمباشر لـ يتـ النص في التشريع الفمسطيني  

 لفظ قد استخدـ أف مشرعنا، كمف خبلؿ البحث في التشريعات الفمسطينية لـ نجد الخطأ المرفقي
 (8رقـ ) في قكل األمف الفمسطينيةقانكف الخدمة ، إال في خطأ الشخصي أك لفظ الخطأ المرفقيال

 ."ال عف خطئو الشخصيال يسأؿ الضابط مدنيا إ عمى " (94/3حيث نصت المادة)، ـ2005لسنة 
 .كلـ يحدد القانكف متى يككف الخطأ شخصي (1)

بالرغـ مما كرد في ىذا  " عمى 1944لسنة  36نص قانكف المخالفات المدنية رقـ  كلكف   
ال يتحمؿ األصيؿ أك المخدـك تبعة الحبس بغير حؽ الذم يرتكبو ككيمة أك خادمة بشأف أم  القانكف

نص قانكف المخالفات المدنية رقـ ك  (2)شخص إال إذا كاف قد أجاز ذلؾ الحبس أك أقره صراحة ". 
عدـ جكاز رفع الدعكل ضد جبللة الممؾ أك حككمة فمسطيف، كأجاز " عمى كذلؾ  1944لسنة  36

كنص قانكف المخالفات  (3) .لدعكل عمى خادـ جبللتو كالمكظؼ العمكمي كتحممو نتيجة أفعالورفع ا
( عمى " إيفاء بالغايات المقصكدة مف ىذا 12في المادة ) 1944لسنة  36المدنية الفمسطيني رقـ 

 (4)القانكف، يتحمؿ المخدكـ تبعة أم فعؿ يأتيو خادمة:

 أك أقره، أكإذا كاف المخدـك قد أجاز ذلؾ الفعؿ  - أ

 : كيشترط في ذلؾ ما يمي:خادمة في سياؽ العمؿ المكككؿ إليوإذا كاف الفعؿ قد ارتكبو - ب

                                                           

 .م5002( لسنة 1قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينية رقم )( راجع، 1)

 .(04، المادة رقـ )7677لسنة  29رقم قانون المخالفات المدنية ( راجع، 2)

الجبللة أك عمى ...ال تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية عمى ذات صاحب -1"  منو عمى( 3المادة )حيث نصت ( 3)
ذا أقيمت -0حككمة فمسطيف،  يتحمؿ خادـ جبللتو كالمكظؼ العمكمي تبعة ما يأتيو مف مخالفات مدنية، كا 

( مف ذات المادة عمى " ال يتحمؿ خادـ جبللتو 4الشخصية " كنصت الفقرة )الدعكل فإنما تقاـ عميو بصفتو 
أك المكظؼ العمكمي تبعة مخالفة مدنية أتاىا أم ككيؿ معيف مف قبمة أك خادـ آخر لجبللتو أك مكظؼ 

 29قانون المخالفات المدنية رقم راجع،  عمكمي آخر، إال إذا كاف قد أجاز تمؾ المخالفة أك أقرىا صراحة ".
 (.  4، المادة )7674لسنة  2قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (. راجع، 3، المادة )7677لسنة 

 .(10، المادة رقـ )7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم ( راجع، 4)
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ال يتحمؿ المخدكـ تبعة أم فعؿ يأتيو شخص لـ يكف خادمة، فكض إليو خادـ مف خدمة أمر -أكالن 

 .القياـ بالعمؿ المكككؿ إليو دكف تفكيض صريح أك ضمني مف المخدكـ

المجبر بحكـ القانكف عمى استعماؿ خدمات شخص آخر ال رأم لو في اختياره، أف الشخص -ثانيان  
 .ال يتحمؿ تبعة أيو مخالفة يأتييا ذلؾ الشخص األخر في سياؽ العمؿ المكككؿ إلية

بناءن عمى ما سبؽ ذكره مف مكاد القانكف يتضح أف المشرع الفمسطيني في قانكف المخالفات المدنية 
 قد قرر كأشار إلى الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي في بعض الحاالت.  1433لسنة  41قـ ر

لى الخطأ المرفقي طأ الشخصيأشار القانكف المدني الفمسطيني إلى الخك  بشكؿ غير  كا 
ال يككف المكظؼ العاـ مسئكالن عمى "  2012القانون المدنً الفلسطٌنً لسنة مباشر حيث نص 

تنفيذان ألمر صدر إليو مف رئيسو متى كانت إطاعة األمر  عف عممو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو
أقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية الفعؿ الذم كقع منو، ميو، أك كاف يعتقد أنيا كاجبة، ك كاجبة ع

 (1) ."ككاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة كأنو راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر

كبالتالي يفيـ مف نص المادة السابقة أف المكظؼ العاـ ال يسأؿ مدنيان بالتعكيض عف عممة الضار، 
 لممكظؼ يشترط فييا عدة شركط حسب نص المادة كىي:   المسؤكليةكعدـ 

 .لو أف يككف فعؿ المكظؼ الضار ناشئ عف تنفيذ ألمر الرئيس اإلدارم -1

المكظؼ الذم نشئ عنو الفعؿ لمرؤكس )ئيس اإلدارم كاجبة عمى اأف تككف إطاعة الر  -2
 .الضار(، أك إذا كاف المرؤكس يعتقد أنو يجب عميو إطاعة أمر الرئيس

اعتقاده بمشركعية الفعؿ ـ الدليؿ عمى يقي أف المسؤكليةمف  يعفى المكظؼحتى كذلؾ يشترط ك  -3
جانب كاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة كأنو راعى في عممو إذا  أك، منو الذم كقع

 .الحيطة كالحذر

ذا اختؿ شرط مف الشركط سالفة الذكر، فإف المكظؼ يتحمؿ كيمـز بالتعكيض  مف مالو الخاص. كا 

" يككف المتبكع مسئكالن عف الضرر الذم على  2012الفلسطٌنً لسنة  القانون المدنً ونص
كيفيـ مف  (2) بسببيا ".يحدثو تابعو بفعمو الضار، متى كاف كاقعان منو في حاؿ تأديتو كظيفتو أك 

" التي يتبع ليا  فإف جية اإلدارة " المتبكع نص المادة أنو إذا تضرر أم فرد مف جراء عمؿ اإلدارة،

                                                           

 .(183)المادة ، 5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 1)

 .(193/1مادة )ال، 5075( لسنة 7الفمسطيني رقم )القانون المدني ( راجع، 2)
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" الذم كقع منو الفعؿ تتحمؿ تبعو فعؿ مكظفيا بالتعكيض، كبالتالي فإنو في جميع المكظؼ " التابع

 ، كفيو تقرير لمخطأ المرفقي.التعكيض لممتضرر قد كفؿ القانكف األحكاؿ

( كذلؾ عمى " تقـك رابطة التبعية، كلك لـ يكف المتبكع حران في 193/2كنصت المادة )
 (1) ". اختيار تابعو، متى كانت لو عميو سمطة فعمية في رقابتو كفي تكجييو

سئكلكف عف إذا تعدد الممنو "  (185مادة )نص القانكف المدني الفمسطيني كذلؾ في الك   
بينيـ  المسؤكليةكيتكزع غـر  ،مكاجية المضركر لتعكيض كؿ الضرر في فعؿ ضار التـز كؿ منيـ

 المسؤكليةبقدر دكر كؿ منيـ في إحداث الضرر، فاف تعذر تحديد ىذا الدكر، كزع عمييـ غـر 
عمى أساس الخطأ الشخصي كعمى  المسؤكليةفإذا ما طبقنا نص ىذه المادة عمى  .(2)" بالتساكم
، فإنو يفيـ مف نص ىذه المادة أف المكظؼ المخطئ كاإلدارة يمتزمكف تجاه المرفقي الخطأأساس 

، كبلن منيـ مسؤكليةالتعكيض بقدر  كيتحمؿ كبلن منيـ جزء مف مبمغ ،التعكيضرر بالشخص المتض
، كفيو عمى االثنيف بالتساكم المسؤكليةكبلن منيـ يتـ تكزيع  مسؤكليةتعذر تحديد مقدار كفي حالة 

 تقرير كذلؾ لمخطأ الشخصي كالمرفقي.

 موقف القضاء الفمسطينيالفرع الثاني: 
-صمحالصادرة عف المحاكـ العادية )مف خبلؿ االستقراء لعدد مف األحكاـ التعكيض   

الشخصي كالخطأ المرفقي بشكؿ أف القضاء قد فرؽ بيف الخطأ  نجدلـ ( النقض –استئناؼ –بداية
نسبة خطأ كبلن مف المكظؼ المخطئ أك خطأ اإلدارة كمف ثـ تحديد نسبة أك ، بحيث يكضح كاضح
نما اتخذ القضاء مكقفان مكحدان مف ذلؾ بأنو جعؿ أغمبية ر التعكيض الذم يتحممو كبلن منيـمقدا ، كا 

، أم أنو لـ يكضح (ف كالتكافؿ عمى) المدعى عمييـأحكامو تصدر عمى اإلدارة كالمكظؼ بالتضام
في ىذا  الفمسطيني مقضاءفعو كبلن منيـ مف مبمغ التعكيض؛ كلكف ىذا مكقؼ يحمد ليدمقدار ما س
 (3).ؿ قد كفؿ التعكيض العادؿ لممتضرر) المدعي(ي جميع األحكافالشأف أنو 

                                                           

 .5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 1)

 .5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 2)
// الحكـ // حكمت المحكمة  412/1444في القضية رقـ  حكمت بو محكمة البداية بغزة( كعمى سبيؿ المثاؿ ما 3)

ؼ. أؿ(  )ـ.بصفتو قائد قكات األمف الكطني الفمسطيني ك  المجايدةبإلزاـ المدعى عمييما المكاء عبد الرزاؽ 
متكافميف متضامنيف بدفع مبمغ مائتي كأربعيف ألفان كخمسكف شيكؿ لممدعي )س. ف( كتعكيض كامؿ كشامؿ 

لحقت بو مف جراء الحادث مكضكع ىذه الدعكل مع ربط المبمغ المذككر بجدكؿ غبلء  عف اإلصابة التي
 ـ.42/1/0221المعيشة مف تاريخ التقاضي كحتى الكفاء التاـ... 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

/ عبد الرزاؽ يادة المكاء الركفكتـ استئناؼ الحكـ الصادر عف المحكمة المركزية مف قبؿ النائب ممثبلن لس
لدل محكمة االستئناؼ  049/0221ألمف الكطني الفمسطيني، في االستئناؼ رقـ المجايدة بصفتو قائد قكات ا

حكـ العميا بغزة، // الحكـ // حكمت المحكمة حضكريان بقبكؿ االستئناؼ شكبلن، كفي المكضكع برفضو كتأييد ال
لزاـ المستأنؼ )المحكـك عميو  ـ. 1/12/0221( بالرسـك كالمصاريؼ... صدر في المستأنؼ، كا 

 كم أخر صادر عن المحكمة المركزية " البداية " غزة ومحكمة االستئناف العميا وفي ح
ككيبله المحامياف / المركزية بغزة بيف لمدعي: ص. س  المحكمة 32/1442في القضية الحقكقية رقـ 

يمثميا /  –سطينية السمطة الكطنية الفم –: كزارة الصحة الزعيـ كمصطفى طكطح كالمدعى عميوشرحبيؿ 
 ( مائة ألؼ شيكؿ.122,222نكع الدعكل: حقكؽ )تعكيض( قيمة الدعكل: )، النائب العاـ

عشرة أالؼ  // الحكـ // حكمت المحكمة بإلزاـ المدعى عمييا/ كزارة الصحة بأف تدفع لممدعي مبمغان كقدرة
ية ( كتعكيض كامؿ كشامؿ عف الضرر الذم لحؽ بعينو اليمنى نتيجة لمعممشيكؿ12222شيكؿ جديد )

كالتابع لئلشراؼ الكامؿ لممدعى عمييا عمى أف  41/2/1441الجراحية التي أجراىا في مستشفى العيكف بغزة 
 (3) تتحمؿ المدعى عمييا الرسـك كالمصاريؼ كخمسمائة شيكؿ أتعاب محاماة.

كتـ استئناؼ الحكـ الصادر عف المحكمة المركزية " محكمة البداية " مف قبؿ ككيبل المدعي، كحمؿ 
المستأنؼ: ص. س ككيبله المحامياف/شرحبيؿ الزعيـ  .زةاستئناؼ عميا غ 49/0221االستئناؼ رقـ 

 المستأنؼ ضده: كزارة الصحة بالسمطة الكطنية الفمسطينية كيمثميا / النائب العاـ. كمصطفى طكطح.
لذم أصاب المستأنؼ كجاء في حيثيات الحكـ ما األتي... كلما قد ارتبطت عبلقة السببية بيف الفعؿ كالضرر ا

كيككف مف حؽ المحكمة استنادان .... أنؼ طمب التعكيض طبقان لمقانكفاألمر الذم يككف معو مف حؽ المست
لى الضرر الذم لحؽ الحكـ بالنصفة األمر الذم يعني أف التعكيض يجب أف يككف منصفان إ 1فقرة  93لممادة 

ف أف الدعكل ال يجكز أف ترفع عمى ذات الجبللة أك كأما عف قكؿ ككيؿ المستأنؼ ضده م... بالمجني عميو.
عمى حككمة فمسطيف كبالتالي فالدعكل مردكدة شكبلن األمر الذم ال يتفؽ كالكاقع العممي الذم درجت عميو 
أعماؿ المحاكـ بالنظر في مسئكلية اإلدارة عف كؿ أعماليا مشمكلة بالمسؤكلية عف أعماؿ التابعيف ليا 

الحككمة قائمة كىي مسئكلة عف أعماؿ التابعيف ليا كالقكؿ بغير ذلؾ يعني ببل شؾ اختبلؿ فالجبللة هلل كحده ك 
التكازف في الحقكؽ بيف األطراؼ كزعزعو ثقة المكاطنيف في اإلدارة كىك ما لـ يقصده المشرع كال ترمي إليو 

 القكانيف 
شكبلن كفي المكضكع بتعديؿ  42/0221ك 49/0221// الحكـ // حكمت لمحكمة بقبكؿ االستئنافيف رقمي 

ليصبح خمسة كعشركف ألؼ  49/0221قيمة المبمغ المقضي بو كتعكيض لممستأنؼ في االستئناؼ رقـ 
 .42/0221شيكؿ... كتأييد الحكـ فيما عدا ذلؾ كرد االستئناؼ رقـ 
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 الفصل الثاني

 المطمب السادس
 العبلقة بين الخطأ الشخص والخطأ المرفقي 

المرفقي كمدل االختبلؼ بينيما، عف مفيكـ الخطأ الشخصي كمفيكـ الخطأ  سبؽ أف تحدثنا      
المكظؼ  مسؤكليةكاختبلؼ النتيجة المترتبة عمى حدكث كبلن منيما، حيث يستمـز الخطأ الشخصي 

أما الخطأ ، الشخصية كالتي ترتب اقتضاء المضركر مبمغ التعكيض مف الماؿ الخاص لممكظؼ
 .مكظؼ بشيءالمرفقي فإف اإلدارة ىي التي تتحمؿ دفع التعكيض حيث ال يمتـز ال

؟ كبعبارة أخرل خاصة بطبيعة العبلقة بينيماكلكف ىذا االختبلؼ بيف الخطأيف أثار مسألة 
 ؟أـ أنيما يمكف أف يجتمعا معان  أخرل ىؿ القضاء بتكافر أحد الخطأيف يعني انتفاء اآلخر،

 الحقيقة في ىذه المسألة أف الفقو مر في مرحمتيف:

 الشخصي والخطأ المرفقي عدم الجمع بين الخطأ  الفرع األول:
الخطأ الشخصي  المسؤكليةسمؾ القضاء الفرنسي مسمكا تمثؿ في الفصؿ التاـ بيف نظامي 

و المكظؼ كال تسأؿ عنو اإلدارة يسأؿ عن شخصيان  الخطأ الخطأ المرفقي، كذلؾ إما أف يككفعف 
ما أف يككف مرفقيان " نو المكظؼ " أماـ القضاء تسأؿ عنو اإلدارة كال يسأؿ ع أماـ القضاء العادم " كا 

  (2)كقد تعددت مبررات ىذه القاعدة كيمكف أف نكجز أىميا فيما يأتي: (1) .اإلدارم "

 ف تككف لو طبيعتاف في ذات الكقت.استند جانب مف الفقو إلى أف الفعؿ الخاطئ ال يمكف أ - أ

، ذات الكقتلبساطة في استند البعض اآلخر إلى أنو ال يمكف أف يتصؼ الخطأ بالجسامة كا  - ب
، كأما أف يككف بسيطان صيان، يسأؿ المكظؼ عنو بالتعكيضفإما أف يككف جسيمان فيعد خطأ شخ

 .فيعد خطأ مرفقيان يستكجب مساءلة الدكلة

كأىـ ىذه  كلكف ظيرت عكامؿ أخرل أدت إلى العدكؿ عف فكرة الفصؿ بيف الخطأيف،
  (3)العكامؿ ما يمي:

صعكبة التمييز بيف الخطأيف الشخصي كالمرفقي بمعيار جامع مانع، حيث إف جميع المعايير  -1
 .كالغمكض، التي قيؿ بيا تتسـ بعدـ التحديد

                                                           

 .999-993، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 1)
 .141، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .142، صسابقال مرجعال (3)
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 الفصل الثاني
 .إعسار المكظؼىاـ بالنسبة لحماية األفراد مف الجمع بيف الخطأيف أمر  -2

بطريقة كاممة عف كذلؾ يترتب عمى تطبيؽ قاعدة عدـ الجمع نتيجة غريبة تكمف في التعكيض  -3
كعدـ التعكيض في بعض الحاالت عف الخطأ الجسيـ؛ ألف الدكلة ىي ، الخطأ البسيط

 .المسئكلة في الحالة األكلى بينما المكظؼ يككف مسئكال عف التعكيض في الحالة الثانية

 ع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيالجممرحمة  الفرع الثاني:
 مجمس الدكلة الفرنسي الخطأيف كثيرا، حيث اعترؼ لـ تستمر مرحمة عدـ الجمع بيف

كمف الطبيعي أف  (1)."الشخصي كالخطأ المرفقي الجمع بيف الخطأ بامكاف قياـ الخطأيف "مرحمة
المكظؼ  مسؤكليةالدكلة عمى أخطائيا المرفقية، ك  مسؤكليةتتعدد المسئكليات بتعدد األخطاء، فتقكـ 

في  درة مف المجمس في ىذا الخصكص حكموالصاكلعؿ أكؿ األحكاـ عف خطئو الشخصي، 
المكظفيف الشخصية، فإف الحادث يستند كذلؾ  مسؤكليةحيث قضى بأنو أيان كانت Anguet قضية 

كلقد تبيف لممجمس في ىذه القضية (2).إلى أعماؿ تدؿ عمى سكء إدارة المرفؽ مما يعد أخطاء مرفقية
كلكف يكجد خطأ  اء عمى الفرد بالضرب،كجكد خطأ شخصي كىك قياـ بعض المكظفيف باالعتد

 (3).مرفقي كىك إغبلؽ باب الجميكر قبؿ الميعاد المحدد
كعند مساءلة اإلدارة عف الضرر الناشئ نتيجة لخطأ شخصي كآخر مرفقي تمـز اإلدارة 
بتعكيض الضرر بأكممو عمى أف يككف ليا الرجكع عمى المكظؼ بما يناسب مفعكؿ الخطأ 

ضرر، كالذم يحدد نصيب كؿ مف المكظؼ كاإلدارة في التعكيض عمى الشخصي في تكليد ال
ثـ صدرت أحكاـ أخرل كتكاترت عمى ذات القاعدة  (4) .أساس خطأ كؿ منيـ ىك القضاء اإلدارم

  Boudelet . (5)مثؿ ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي في قضية 

                                                           

 كما بعدىا. 143، صمرجع سابقخضر، طارؽ، ك  .999، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 1)
( كتتمخص كقائع القضية في أف أحد األفراد خرج مف الباب المخصص لممكظفيف بأحد مكاتب البريد نتيجة 2)

مما أصابو بأضرار عديدة. راجع لتأخر خركجو مف المكتب، فاعتدل مكظفك مكتب البريد عميو بالضرب 
 كما بعدىا. 143، صمرجع سابقخضر، طارؽ، 

 كما بعدىا. 143، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)
 .392، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 4)

في بعض األفراد، حيث  انفجارىاحيث تتمخص كقائعيا في محاكلة أحد الضباط فؾ قنبمة في منزلة مما أدل إلى  (5)
لممجمس كجكد خطأ شخصي مف جانب الضباط بمحاكلة فؾ يـ كقتؿ البعض اآلخر، كلقد تبيف أصيب بعض

القنبمة في منزلة؛ كلكف يكجد خطأ مرفقي مف جانب جية اإلدارة يكمف في عدـ اتخاذىا لئلجراءات االحتياطية 
 .991، صمرجع سابقمحمكد عاطؼ، البنا،  ،البلزمة التي تحظر حيازة ىذه األسمحة. راجع
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 الفصل الثاني
اإلدارة عف بعض  مسؤكليةثـ خطا المجمس خطكة أخرل في ىذا الشأف حيث قرر 

األخطاء الشخصية لمكظفييا التي تقع أثناء الخدمة حيث صدر حكـ مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ 
 Le Monnier.(1)قضية في  26/7/1918

كأخيرا أجاز مجمس الدكلة الفرنسي مساءلة اإلدارة عف أخطاء المكظفيف الكاقعة خارج 
نكفمبر عاـ  18ثبلثة أحكاـ متشابية صدرت في الخدمة كلكف بأدكات المرفؽ، ككاف ذلؾ بمقتضى 

1949. (2) 
 (3)اآلتية:كيمكف القكؿ بأف أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي تأخذ بالقكاعد 

تتحمؿ الدكلة مسؤكلية التعكيض كاممة إذا كاف الضرر بسبب خطأ مرفقي، أما إذا كاف  -1
داث الضرر، كيككف الخطأ مشتركا فيتـ تكزيع قيمة التعكيض بحسب إسياـ كؿ خطأ في إح

المكظؼ بقدر نصيبو في إحداث الضرر، في حاؿ قامت الدكلة بدفع لمدكلة الرجكع عمى 
 .التعكيض عف المكظؼ

يختص القضاء اإلدارم بتقدير نصيب المكظؼ في قيمة التعكيض عف خطئو الشخصي،  -2
ككذلؾ يقدر القضاء اإلدارم قيمة الضرر المترتب عف الخطأ الشخصي كعف الخطأ 

 .مرفقيال

نصيبو في قيمة إذا اشترؾ عدد مف المكظفيف في إحداث الضرر، يتحمؿ كؿ منيـ  -3
ذا دفعت الدكلة التعكيض  التعكيض بقدر نسبة إسيامو بخطئو في إلحاؽ الضرر، كا 

إسياـ كؿ منيـ بخطئو الشخصي لممضركر فإنيا ترجع عمى المكظفيف المسئكليف بحسب 
 .مف غير تضامف بينيـ

                                                           

 قرر مجمس الدكلة الفرنسي مسؤكلية اإلدارة عف أخطاء مكظفييا الشخصية: (1)   
 CE. 26 juill. 1918, Epoux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum. (D. 1918.3.9, concl. 

Blum, note Jeze; S. 1918-1919.3.41, concl. Blum, note Hauriou).  
حيث قضى بمسؤكلية أحد العمد لسماحة ليكاة الرماية بالتسمؽ إلصابة أىداؼ متحركة عمى الشاطئ اآلخر  -

مما أدل إلصابة أحد المارة بجركح خطيرة، فرفع دعكل مطالبان بالتعكيض أماـ القضاء العادم الذم حكـ 
( )البمديةر مسؤكلية اإلدارة الدكلة الفرنسي حيث قر  عف خطئو الشخصي، ثـ لجأ إلى مجمسبمسؤكلية العمدة 

( الشخصية لترخيصو )العمدةألنيا أذنت بالرماية كىي مسؤكلة عف سبلمة الطريؽ بجانب مسؤكلية المكظؼ 
 .991، صمرجع سابقبإقامة الرماية. راجع البنا، محمكد عاطؼ، 

( ككانت تمؾ الكقائع تتعمؽ بحكادث السيارات العامة التي يخرج بيا السائقكف في ميمات مصمحيو؛ كلكنيـ 2)
يستخدمكنيا في أغراض شخصية كزيارة األقارب كاألصدقاء، فتقع في ىذه األثناء حكادث تسبب ضررا لمغير، 

 .393، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، 
 .243، صقمرجع سابرسبلف، أنكر أحمد، ( 3)
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 الفصل الثاني
التعكيض بحجية في مكاجية المكظؼ فيما يتعمؽ بنصيبو في التعكيض الذم ال يتمتع حكـ  -4

تريد الدكلة الرجكع بو عميو، كمف ثـ يككف لممكظؼ في دعكل الرجكع عميو مطمؽ الحرية في 
 .نفي نسبة الخطأ أك تقميؿ قدر مسؤكليتو

أما القضاء اإلدارم المصرم فقد نيج ذات النيج الخاص بالجمع بيف الخطأيف الشخصي 
كالمرفقي، كمف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا في ىذا الشأف ما قضت بو " أنو أيان كاف الرأم في 

تو عف عف بقمـ كتاب ىيئة مفكضي الدكلة أك في معاقباتحديد المكظؼ المسئكؿ عف فقد ممؼ الط
، أك في مدل اعتبار ىذا الخطأ مف جانبو شخصيان أك مرفقيان في بحكـ تأديبي طعف عميوخطئو 

فالقدر المتيقف أف فقد ىذا الممؼ يشكؿ بذاتو خطأ في ، مجاؿ التحمؿ بالتعكيض المترتب عمى ذلؾ
عف ىذا الخطأ لصالح الطاعف، إذا تكافر مع ذلؾ  المسؤكليةحؽ مجمس الدكلة األمر الذم يرتب 

 (1).كىما الضرر كرابطة السببية " مسؤكليةأ الركناف اآلخراف لمالخط

  المسؤوليةأثر توافر الخطأ المشترك عمى الفرع الثالث: 
مف الممكف اجتماع الخطأ الشخصي لممكظؼ كالخطأ المرفقي لئلدارة، كيعني ذلؾ إمكاف 

مشتركة بينيما فيسأؿ كؿ منيما عف الجزء مف الخطأ الذم ينسب إلية، كيحؽ لطالب  مسؤكليةقياـ 
التعكيض أف يجمع بيف ىاتيف المسئكليتيف في قضية كاحدة أماـ القضاء اإلدارم أك يقاضي 

دارة أماـ القضاء اإلدارم، كمف المكظؼ عف خطئو الشخصي أماـ القضاء العادم كيقاضي اإل
كقد سبؽ اإلشارة إلييا مف قبؿ، حيث لجأ المصاب إلى القضاء  Le monnierتطبيؽ ذلؾ قضيو 

العادم مختصما العمدة باعتباره خطئا شخصيا كلجأ أيضا إلى القضاء اإلدارم مختصما اإلدارة 
؛ كلكف ليس معنى ذلؾ أف يجمع المضركر بيف تعكيضيف عف نفس الضرر، باعتبار الخطأ مرفقيان 

نما يحصؿ عمى تعكيض كاحد ، كفي جميع األحكاؿ إذا دفعت اإلدارة التعكيض كمو، سكاء في كا 
حالة الخطأ المشترؾ أك في تضميف الخطأ الشخصي لممكظؼ فإف ليا أف ترجع عمى ىذا المكظؼ 

   (2).بقدر ما يخصو مف مبمغ التعكيض الذم دفعتو

 

 

 
                                                           

عف، ، نقبل ق27لسنة  7102في الطعن رقم  4/7/7660حكم المحكمة اإلدارية العميا الصادر في  ،( راجع1)
  .132، صمرجع سابق، طارؽ، خضر

 كما بعدىا. 132، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
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 الفصل الثاني

 الثاني المبحث
 المسؤولية اإلدارية لممرفق العام بدون خطأ 

يحدث في بعض األحياف قياـ اإلدارة ببعض األعماؿ أك إتيانيا لبعض التصرفات كتككف           
ىذه األعماؿ كتمؾ التصرفات مشركعة مما ال يكجد معو خطأ، كلكف يترتب مف جرائيا بعض 

رغـ مف عدـ فيؿ يمكف تعكيض ىؤالء األفراد عف تمؾ األضرار عمى ال، األضرار لبعض األفراد
 ؟ارةكجكد خطأ لدل اإلد

فراد لئلصابة باألضرار القرف التاسع عشر احتماؿ تعرض األزاد في النصؼ الثاني مف 
جراء قياـ اإلدارة بمياـ كالتي قد تمثؿ اعتداء عمى الحقكؽ الخاصة كالحريات الفردية عمى الرغـ 

 عةكاألفعاؿ مشرك مف اعتبار تصرفات اإلدارة كأفعاليا فيما يتعمؽ بيذه المجاالت مف التصرفات 
ف كانت تتناءل كأعماؿ قكاعد العدالة كالسير مع مبدأ مساكاة  تتفؽ مع نصكص القانكف المطبؽ كا 
األفراد أماـ األعباء كالتكاليؼ العامة كبصفة خاصة في الحالة التي يرتب عمييا الضرر بفرد ما أك 

لضركرم كمف ىنا كاف مف ا مع،بمجمكعة محددة مف األفراد دكف غيرىـ مف باقي أفراد المجت
، فكاف أساس تحمؿ ية غير الذم تقكـ عميو كىك الخطأاإلدار  مسؤكليةالبحث عف أساس آخر لم

   (1) .اإلدارية لئلدارة المسؤكليةالمخاطر ىك األساس الجديد كاالحتياطي الذم تقكـ عميو 

، مثؿ ىذه الحاالت عمى أساس تكميميلقد أدت مقتضيات العدالة إلى تقرير تعكيض في 
، بالتعكيض عمى أساس المخاطر أك المساكاة أماـ التكاليؼ كاألعباء العامة المسؤكليةكىك قياـ 

الدكلة  مسؤكليةتطكران كبيران في القضاء اإلدارم حيث تنعقد  المسؤكليةكيعد تقرير ىذا النكع مف 
 بدكف خطأ.

بلقة السببية ، كعيف ىما الضرردكف خطأ تقكـ عمى تكافر ركن المسؤكليةكعمى ذلؾ فإف 
رة المشركع كالذم سبب ىذا الضرر، كفيما يمي نبيف المسؤكلية بدكف خطأ بينو كبيف تصرؼ اإلدا

 مكقؼ القضاء منيا كذلؾ في أربعة مطالب ككما يمي:كأساسيا ك 

 
 
 
 

                                                           

 .411، صمرجع سابق( زيف الديف، ببلؿ أميف، 1)
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 المطمب األول
 وخصائصيا  وأساسيا دون خطأ  المسؤوليةالمقصود ب 

 دون خطأ المسؤوليةالمقصود ب: الفرع األول
نما  أساس ارتكاب خطأ مف جانب اإلدارة،تمؾ التي ال تقكـ عمى  المسؤكليةكيقصد بيذه  كا 

يتو األضرار الطبيعية لحدكث ضرر مف نشاطيا إذا كاف ىذا الضرر يتجاكز في خطكرتو كخصكص
 :بأمريف المسؤكليةكتتميز ىذه  .(1) في المجتمع

 .المسؤكليةأف فعؿ الغير أك الحادث الفجائي ال يشكؿ سببا إلعفاء اإلدارة مف ىذه -األول

، كىذا معناه أنو يجب دكف خطأ يتعمؽ بالنظاـ العاـ المسؤكليةأف تكافر حالة مف حاالت -الثاني
 .عمى القاضي أف يثيرىا مف تمقاء نفسو كلك لـ يتمسؾ بيا المدعي في دعكاه

 (2) اإلدارية لممسؤولية قانوني كأساس المخاطر أسس: الفرع الثاني

 التقميدية القانكنية لؤلسس التعرض عمى القانكنية المخاطر نظرية أسس بحث في نقتصر سكؼ   
 :منياك  الفقو عددىا كما ليا

 بالغرم الغنم مبدأ-أوالً 

 كتغتنـ تنتفع الدكلة في الممثمة الجماعة أف بمعنى كاألعباء المنافع بيف االرتباط مبدأ كىك
 مقابؿ حمؿ الجماعةتى  الضركرم مف يجعؿىذا  لمغير، أضرار المسببة اإلدارية األعماؿ مختمؼ مف
 (3) .المضرة األعماؿ ىذه لضحايا التعكيض بءع المنافع ىذه

 االجتماعي التضامنمبدأ -ثانياً 

 تدفع أف عمييا يستكجب إذ لمجماعة الجماعي الضمير كيكجيو كيحركو يقكده الذم كىك
 قبؿ لممضركر مف يدفع تعكيض طريؽ عف جبرهب أعضائيا بأحد يمحؽ الذم االستثنائي الضرر
   .الجماعة ىذه كأداة ممثمة الدكلة أف باعتبار

                                                           

 .192، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 كما بعدىا. 90، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 2)
 .032، صمرجع سابقأبك زيد، محمد عبد المجيد، ( 3)
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 العامة األعباء أمام المساواة مبدأ-اً ثالث

 العامة كالكظائؼ القانكف أماـ كالمساكاة الدكلة أفراد جميع بيف المعاممة في المساكاة كيعني
كالتكاليؼ  األعباء مف متساكيا قدرا حقيـ في كأيضان أف يفرض العامة المرافؽ خدمات كأماـ

(1) .العسكرية الخدمة أماـ ككذلؾ الضرائب أماـ كالمساكاة العامة كالكاجبات
 

 المجردة العدالة مبدأ-رابعاً 

 يتمكف حتى مشركع، غير أك مشركعا مصدره كاف ميما صاحبو عف الضرر رفع كىك
 الذم لممنفعة العامة المجسدة الغاية ىك العدالة مبدأ إف الطبيعية، حياتو استئناؼ مف المضركر

جراءاتيا أعماليا حرؾيك  العامة السمطة كجكد يبرر  أضرار صدرمتككف  قد التي كأساليبيا كا 
 أف الدكلة العدالة عمى يحتـ الذم األمر المجتمع في األفراد لبعض كاستثنائية خاصة كأخطار
  .الضارة أعماليا نتائج عف المسؤكلية تتحمؿ

 حقكقيـ كحماية األفراد عف األضرار رفع في كالمتمثؿ العدالة مبدأ بيف التكازف كيككف
 جية مف المرفؽ العاـ سير ضركرة في تتمثؿ كالتي لمجماعة العامة كالمنفعة جية مف كأركاحيـ
 .أخرل

 بدون خطأ المسؤولية: خصائص الثالثالفرع 
 عمى أساس الخطأ  المسؤوليةبدون خطأ أفضل من  المسؤولية-أوالً 

كالضرر، كعبلقة  ،فر فييا أركاف ثبلثة ىي: الخطأاتك تقـك إذا  عمى أساس الخطأ المسؤكلية      
بدكف خطأ فإف اإلدارة تنعقد مسئكليتيا إزاء المضركر أك  المسؤكليةأما بالنسبة إلى ، بينيما السببية

 ، كعبلقة السببية.لمجرائـ بتكافر شرطيف ىما الضرر الضحية بالنسبة

، فيكفي أف يقيـ الدليؿ عمى كجكد مف إثبات قياـ اإلدارة بخطأ معيفكمف ثـ يعفى المضركر       
الضرر الذم حاؽ بو حتى يحكـ القاضي  رابطة السببية بيف تصرؼ أك فعؿ اإلدارة المشركع كبيف

  .(2) المسؤكليةاإلدارم بالتعكيض كجزاء عمى انعقاد تمؾ 

                                                           

 .032، صمرجع سابقأبك زيد، محمد عبد المجيد، ( 1)
 .414، ص سابقال مرجعال( 2)



  لممرفق العام ممسئولية اإلداريةل األساس القانوني  
 

126 

 الفصل الثاني
ى حالتيف ىما فعؿ أك خطأ بدكف خطأ مقصكرة عم المسؤكليةإعفاء اإلدارة مف  كأف       

عمى أساس  المسؤكلية، عمى عكس مف تعدد حاالت إعفاء اإلدارة مف المضركر، كالقكة القاىرة
بدكف خطأ  المسؤكلية، ككذلؾ تسأؿ اإلدارة في خطأ الغير تشتمؿ ىذه الحاالت حالةالخطأ حيث 

 (1) .حالة الحادث الفجائي عف

اإلدارة  كيترتب عمى ذلؾ أف حدكث الضرر بسبب الحادث الفجائي أك خطأ الغير ال يعفي
مطة العامة فتظؿ ممتزمة الس مسؤكلية، كليس ألم مف الحالتيف تأثير عمى مف مسئكليتيا حيث تنعقد

 (2) .، عمى الرغـ مف حدكث أم منيمابالتعكيض

 دون خطأ مسؤوليةالتكميمية لم الصفة-ثانياً 

ببل خطأ إال  المسؤكلية، كال تككف اإلدارة تككف عمى أساس الخطأ مسؤكليةاألصؿ أف         
، إال اإلدارة مسؤكليةلترتيب  المسؤكلية، كعمى الرغـ مف الحاجة ليذا النكع مف أنكاع بصفة استثنائية

البلخطأية  المسؤكليةحيث يستعاف ب ،عمى أساس الخطأ مسؤكليةميميان لمأف طابعيا يعد احتياطيان تك
 (3) في تمؾ الحاالت التي يككف الخطأ فييا غير ذم جدكل.

أنو  يركف حيث القانكف العاـ فقو كىك رأم أغمب األولكتفسر الصفة االحتياطية بتفسيريف: 
يمتـز بيا القضاء في الحاالت التي ال يمكف فييا ترتيبيا عمى أساس الخطأ)انعداـ الخطأ اإلدارم(، 

لى ، ىنا يمكف االستناد إت الكقت عمؿ اإلدارة يعد مشركعان ، كفي ذافالضرر كقع كيمـز جبره
كجكد مقتضيات كاعتبارات المساكاة كالعدالة تقتضي تحميؿ  أف إلى باإلضافة، بدكف خطأ المسؤكلية
ذىب  التفسير الثاني:لرغـ مف عدـ ارتكابيا لتصرؼ خاطئ، التعكيض عمى ا مسؤكليةاإلدارة 

اتجاه آخر إلى أف المقصكد بالصفة االحتياطية أف القاضي اإلدارم يصبح ممزمان بتأسيس 
عمى ككنيا دكف خطأ في حالة كجكد نص تشريعي صريح يمزمو بذلؾ دكف تأسيسيا عمى  مسؤكليةال

أف المسؤكلية دكف خطأ تقـك  -حسب ىذا الرأم-ى الرغـ مف كجكده في بعض الحاالتالخطأ عم
، بؿ عمى فعؿ خاطئ؛ كلكنو خفي أك مجيكؿ ال يمكف أف ينسب إلى شخص محدد أك جية بذاتو

                                                           

 .130، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، النظرية والتطبيقالقضاء اإلداري بين ( أبك العثـ، فيد، 2)

 .910ـ، ص0211 –ق 1340
، راجع Camesفي حكمو الشيير  1349( كلقد ابتدع مجمس الدكلة الفرنسي المسؤكلية دكف خطأ منذ عاـ 3)

 .134، صمرجع سابقخضر، طارؽ، 
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ستند ىذه الرأم إلى أف المشرع أعفى القاضي اإلدارم مف اك كافر إمكانية إثباتو، الرغـ مف ت كعمى

 (1).المسؤكليةعناء البحث في تكافر أك عدـ تكافر الخطأ اإلدارم في حالة كجكد نص تشريعي ب

اإلدارية  المسؤكليةكيكاد يجمع فقياء القانكف العاـ في مصر كفرنسا سكاء ذلؾ المؤيد لقياـ 
ال تصمح كنظاـ بديؿ لتمؾ  المسؤكليةعمى غير أساس الخطأ أك ذلؾ المؤيد لو عمى أف تمؾ 

، بؿ البد أف ينظر إلييا عمى أنيا ذم صفة تكميمية أك القائمة عمى أساس الخطأ المسؤكلية
 (2) .الخطأية مسؤكليةاحتياطية لم

اإلدارية  المسؤكليةفي دعاكم  كمف ثـ فإنو يتكجب عمى القاضي اإلدارم في حالة النظر
ألم مف الجيات اإلدارية أف يتحقؽ أكالن مف عدـ كجكد أم مف األخطاء الشخصية لتابعييا أك 

بؿ ككذلؾ في  ليس ىذا فحسب ،خطأبدكف القائمة  المسؤكليةقكاعد قبؿ البحث في المرفقية 
، كفي لـ يكف ىناؾ خطأ قد نسب لئلدارة الحاالت التي يكجب فييا التشريع القضاء بالتعكيض كلك

رأم البعض حتى كلك كاف ثابت في جانب اإلدارة ىذا الخطأ طالما يكجد ذلؾ النص التشريعي 
 (3) .الذم يقر بمبدأ التعكيض

 دون الخطأ تتسم بطبيعة محايدة وموضوعية  المسؤولية-ثالثاً 

ف فعؿ جؿ تعكيض المضركر عمف أ إال بدكف خطأ المسؤكليةال يقيـ القضاء اإلدارم         
دارة، طبيعة تعكيضية بحتة كليس ليا أم دكر جزائي تجاه اإل المسؤكليةليذه ، كبالتالي فإف اإلدارة

مان يبدكف خطأ ال تتضمف تقي المسؤكليةكبالتالي فإف ، ، كمشركعية نشاطياالنتفاء الخطأ مف جانبيا
 (4) .بالمكضكعية كالمحايدة تتسـلمفعؿ الضار مما يجعميا 

 بدون خطأ من النظام العام   المسؤولية-رابعاً 
، كيترتب عمى ذلؾ عدة نتائج منيا جكاز إثارة النظاـ العاـ مفدكف خطأ  المسؤكليةتعتبر 
ف مراحميا ، كفي أم مرحمة مة في أية حالة كانت عمييا الدعكلالبلخطأي المسؤكليةالمضركر ليذه 

، دكف مف تمقاء نفسو التصدم ليا كالفصؿ فيياالقاضي  فييا، كأنو يتكجب عمىقبؿ صدكر الحكـ 
الئحة دعكاه أك الطعف المقدـ منو، عمى عكس المسؤكلية عمى أساس الخطأ أف يثيرىا المدعي في 

                                                           

 كما بعدىا.134، صمرجع سابقخضر، طارؽ،  (1)

 .414، صمرجع سابق( زيف الديف، ببلؿ أميف، 2)

 .414، صسابقال مرجعال (3)
 .112، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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مف تمقاء  المسؤكليةال يجكز لممحكمة التعرض ليذا النكع مف  بيا، ألنوفإف الخصـك يمـز تمسكيـ 

 (1) نفسيا.

 (2) .ليا المكرسة القانكنية بالنصكص مقارنة عمكميا في قضائية أنيا-خامساً 

أم  الخطكرة مف معينة درجة إلى كصؿ الذم الضرر عف بالتعكيض أساسيا عمى الجزاء-سادساً 
، كأف اليدؼ منيا ىك المحافظة عمى حقكؽ األفراد كالتكازف كاستثنائي عادم غير الضرر يككف أف

  .كاالمتيازات المقررة لئلدارة كبيف حقكؽ األفرادبيف الحقكؽ 
  .الضحية خطأ أكالقاىرة  القكة كىما حالتيف في إال مسؤكليتيا مف اإلدارة تعفى ال-سابعاً 

 (3) .إدارم قرار فييا يشترط ال-ثامناً 

 
  

                                                           

 .131، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .93، صمرجع سابق( بف مشيش، فريد، 2)
 .93، صسابقال مرجعال (3)
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 المطمب الثاني
 من المسؤولية بدون خطأالقضاء الفرنسي والمصري والفمسطيني  موقف 

 مجمس الدولة الفرنسي من المسؤولية بدون خطأالفرع األول: 
-ردىافي حاالت كثيرة يمكف الدكلة بالتعكيض  مسؤكليةيقر مجمس الدكلة الفرنسي ب      
قياـ اإلدارة بأشغاؿ عامة، كقياميا بنشاط خطر أك استعماؿ آالت خطرة، كحالة  إلى-أساسا

نيف معيا بمناسبة عمميـ، فضبل عف حالة االمتناع عف األضرار التي تصيب عماؿ اإلدارة كالمتعاك 
 (1) القكانيف. إنفاذ تنفيذ أحكاـ القضاء كالمسؤكلية عف

حيث يرل بعض الفقياء عمى رأسيـ )فيدؿ( ك)ريفيرك( أف كبل مف فكرة المخاطر كمبدأ 
لمسؤكلية الدكلة دكف خطأ، فثمة حاالت ليذه المسؤكلية  المساكاة أماـ األعباء العامة يمثؿ أساسان 

أماـ األعباء كالتكاليؼ  تفسرىا نظرية المخاطر، كثمة حاالت أخرل نجد أساسيا في مبدأ المساكاة
؛ كلكف ، كىذا مع بعض الخبلؼ بيف الفقياء في تحديد ما يندرج تحت ىذا األساس أك ذاؾالعامة

و عمى رأسيـ فاليف أف مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة ىك مف ناحية أخرل يرل جانب مف الفق
األساس الكحيد لممسؤكلية دكف خطأ، كالخبلصة أنو إلى جانب المسؤكلية عمى أساس الخطأ، تسأؿ 
ف كاف مف الشائع إطبلؽ عبارة " المسؤكلية عمى  اإلدارة عمى أساس مبدأ المساكاة كالمخاطر، كا 

  (2)ت المسؤكلية دكف خطأ.أساس المخاطر" عمى كؿ حاال

، فإذا كاف الضرر المتحقؽ أف يككف الضرر خاصان كغير عادم مجمس الدكلةكيشترط 
بدكف  المسؤكليةكيستند المجمس لتقرير اإلدارة،  مسؤكليةعامان أك عاديان فبل تعكيض حيث ال تنعقد 

 :خطأ عمى أساسيف

 

 

 

                                                           

 .933 -922، صمرجع سابق، محمكد عاطؼ، االبن (1) 
 .939، صسابقالمرجع ال( 2)
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 (1) المخاطرعمى أساس  المسؤولية: لاألو األساس
لـز تعكيض ، لبعض األفراد دكف خطأ منيا ان مف خبلؿ قياـ اإلدارة بأعماؿ قد تسبب ضرر      

اإلدارية يمكف مساءلة الدكلة بالتعكيض  المسؤكليةطبقان لقكاعد  ىذا الضرر مف قبؿ اإلدارة، كبالتالي
مجمس كعمى ذلؾ فإف شرط تكافر أركاف المسؤكلية بدكف خطأ كىما: الضرر كعبلقة السببية، ب

 (2) .ضرر جسيـ استثنائي غير عادم خاص الدكلة الفرنسي يقضي بالتعكيض إذا ما ترتب

ية كلقد أخذ مجمس الدكلة الفرنسي بيذه النظرية عمى أساس المخاطر حيث طبقيا في بدا
رت مجاالت عديدة ليا أىميتيا مثؿ: التعكيض عف ، ثـ ظياألمر في مجاؿ األشغاؿ العامة

، كالتعكيض عف األضرار ضرار الناتجة مف األنشطة الخطرةكالتعكيض عف األ، إصابات العمؿ
 :االتيض لكؿ مجاؿ منيا عمى النحك عر لناشئة نتيجة استخداـ أشياء خطرة، كسكؼ نا

 التعويض عن األضرار من جراء األشغال العامة -أوالً 

البناء أك الترميـ  كأعماؿ-لمعقارالمادم  التجييز-مادم إعدادكؿ  يقصد باألشغاؿ العامة      
 (3) العامة.عاـ أك لحساب أحد األشخاص بغية تحقيؽ منفعة عامة كذلؾ لخدمة مرفؽ  أك الصيانة،

 (4)كمف ىنا فإننا نستنتج مف التعريؼ أف األشغاؿ العامة تستند عمى ثبلثة عناصر:
كاردان عمى منقكؿ ال تتحقؽ كبالتالي إذا كاف  ،لتجييز المادم كاردان عمى عقارأف يككف ا -1

 األشغاؿ العامة.

عداده بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة سكاء كاف العقار مف أمبلؾ  -2 يمـز أف يككف تجييز العقار كا 
 .الدكلة الخاصة أك مف األمكاؿ العامة

شغاؿ العامة لحساب شخص معنكم عاـ؛ كلكف تطكر القضاء الفرنسي في كجكب أف تتـ األ -3
ىذا الشأف كلـ يعد يتطمب أف تتـ األشغاؿ العامة لحساب شخص معنكم عاـ إذا كانت تجرم 

 (5) األفراد.عف طريقة كتحقيقا لميمة مرفؽ عاـ، كلك تمت ىذه األشغاؿ لحساب 

                                                           

 يشترط في الضرر الذي يعوض عنو في المسؤولية عمى أساس المخاطر ثبلثة شروط:( 1)
أف يككف ىناؾ ضرر، كأف يككف ىذا الضرر غير عادم كأف يككف الضرر خاصا. راجع، أبك زيد، محمد عبد    

 .030، صمرجع سابقالمجيد، 

 .133، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 . 921، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 3)

 .133، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)

 .920، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 5)
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إذا تكافر  العامةبالتعكيض عف األشغاؿ  لدكلةا مسؤكليةالفرنسي لتقرير  الدكلةكيتطمب مجمس 

 ما يمي: عمىكذلؾ في الضرر عدة شركط 
  مادياً الضرر محققا و  يمزم أن يكون -1

يؤكؿ  أف يككف محققا كليس مجرد احتماؿ سكاء كاف مادم كيدـ عقار أك معنكمبمعني 
العقار  كحرمافمثؿ حجب الضكء عنو،  (1) .اقتصاديامثؿ إنقاص قيمة العقار  إلى ضرر مادم

 (2) ، كؿ ىذه تعد أضرارا ماديو.مف أف يطؿ عمي ميداف عاـ، أك إغبلؽ مدخؿ العقار
 يجب أن يكون الضرر غير عادي -2

كالمضايقات  يككف الضرر غير عادم أم استثنائي يتعدل األضرار العادية،بمعنى أف 
عف مخاطر الجكار  ناتجان  بمعني أال يككف مألكفا (3) عادة.التي يتعرض ليا المبلؾ مف جيرانيـ 

 (4) الدكلة. مسؤكليةتنعقد  حيث ال ةالعادي
 أو مستمرا لمدة طويمة وليس مؤقتا  يجب أن يكون الضرر دائما -3

 عمىبمعني أف يككف تأثيره ممتدا  (5) .عنوفالضرر الذم يزكؿ بعد فترة كجيزة ال يعكض 
 (6) لمعقار. الشرائية القيمةيقمؿ مف  االستمرارىذا  الطكيؿ كمف ثـ يمـز استمراره حيث أف المدل

 العامةتؤدم األشغاؿ  أف ذلؾ عمىكالمثاؿ  الدكلة مسؤكليةكاف الضرر مؤقتا ال تنعقد  إذاكبالتالي 
 .شير فيذا الضرر مؤقت كليس دائما إلغبلؽ محؿ لمدة

 الخاصة:يجب أن ينال من الممكية  -4
مى الممكية الفردية حيث يقع ع الممكية،بمعنى أف المجمس قرر أف ىذا الضرر يعادؿ نزع        

كمف تطبيقات التعكيض عف األضرار الناشئة عف األشغاؿ ، بضرر اقتصادم استثنائيكيصيبيا 
في  العامة ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي بجبر األضرار التي أصيب بيا أحد األشخاص

يجة حريؽ شب في أحد المستكدعات التي تحتكم عمى أخشاب خاصة باألشغاؿ نت ممكيتو الخاصة
 (7) .العامة

                                                           

 .331، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)
 .143، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)

 .331، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
 .114، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)

 .331، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 5)

 .114، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 6)

 .192، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 7)
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رر عف األشغاؿ العامة نتيجة ػػػػػج الضػػػػأ إذا نتػػػػدكف خطػػػػـك المسؤكلية بػػػػف أف تقػػػمكػػكمف الم 

 االمتناع عف تنفيذ ىذه األشغاؿ كمية أك جزئية، كعدـ كضع إشارات تحذير في طريؽ مبلحي خطر، 
باه أف األحكاـ الخاصة أك عدـ إقامة حاجز يمنع سقكط المارة مف فكؽ طريؽ مرتفع، كيجب االنت

 (1) العقدية.في حالة المسؤكلية  بالمسؤكلية عف األضرار الناجمة عف األشغاؿ العامة ال تنطبؽ
 عن األضرار الناتجة من إصابات العمل التعويض-ثانياً 

ب إصابات عف األضرار التي تحدث بسب الدكلة مسؤكليةس الدكلة الفرنسي مجم يطبؽ
امة عمى أساس الخطر أم بدكف خطأ، أك المكظفيف بالمرافؽ الع العمؿ التي تمحؽ بعماؿ اإلدارة

ذا طبؽ نظرية المسؤكلية عمى أساس الخطأ فذلؾ سيؤدم إلى عدـ تعكيض العماؿ عما أصابيـ  كا 
مف أضرار عمى الرغـ مف أنيا قد تككف جسيمة تصؿ إلى فقدىـ حياتيـ أك فقدىـ القدرة عمى أداء 

اف مجمس الدكلة الفرنسي بفكرة المسؤكلية العمؿ، كىذا ال يتفؽ مع اعتبارات العدالة، كبالتالي استع
 (2) .العمؿعمى أساس الخطر لمتعكيض عف األضرار الناجمة عف إصابات 

، بؿ مد نطاؽ عمى العامميف المسؤكليةالنكع مف مجمس الدكلة الفرنسي تطبيؽ ىذا لـ يقصر 
سكاء كاف المعاكف مكمفان بيا أك  (3) كظائفيا.يعاكنكف الدكلة في أداء  تطبيقيا عمى األفراد الذيف

 لتعكيض  حدكدان  كؽ األفراد؛ كلكف مجمس الدكلة كضعكحفاظان عمى حق متطكعان بأدائيا
المعاكنيف المختاريف حيث اشترط أف يككف النشاط الذم يعاكنكف فيو مف قبيؿ المرفؽ العاـ، كينبغي 

ستغنى عف ىذا الشرط في حالة أف تككف المعاكنة بناء عمى طمب اإلدارة صراحة أك ضمنا، كي
 (4) االستعجاؿ.

تعكيض أحد المكاطنيف : فقد قرر مجمس الدكلة الفرنسي المكمف من قبل اإلدارة مثال الحالة األولى
 (5) .أصيب بجراح نتيجة اشتراكو في إطفاء أحد الحرائؽ حيث أجبرتو اإلدارة عمى ىذا االشتراؾ

                                                           

 كما بعدىا. 920، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 1)

 .192، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
حيث أصيب أحد العماؿ بشظية أثناء قيامو بطرؽ الحديد  "كمف التطبيقات عمى ىذا النكع تطبيؽ "كاـ 

منعتو مف استخداـ يده اليسرل مما أفقده القدرة عمى العمؿ، حيث أصدر المجمس  ىذه اإلصابةالمحمي، 
مقرران التعكيض، كالذم يعتبر التطبيؽ األكؿ في ىذا الخصكص راجع، البنا،  1349يكنيك  01حكمان في 

 .922، صمرجع سابقمحمكد عاطؼ، 
 .333، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب،  (3)

 كما بعدىا. 923، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 4)

 .191، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 5)
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راء ػػػف جػػػػػػاص مػػػػػتعكيض أحد األشخقرر مجمس الدكلة الفرنسي  :)المتطوع( ومثال الحالة الثانية

 (1) .إصابتومطاردتو ألحد المصكص فطعنة المص بسكيف مما أدل إلى 

 عن استخدام أشياء خطرةو لئلدارة  عن األضرار الناجمة من األنشطة الخطرة التعويض-ثالثاً 

الخطر مف األضرار الناجمة عف كيمكف بمكجب ىذا المجاؿ تعكيض األفراد عمى أساس 
، كالمفرقعات ؾ إذا قامت اإلدارة بنشاط خطرذلة األشياء أك آالت خطرة ك استخداـ الدكل

 (2) .... فأصاب األفراد بضرر استثنائي فإف مجمس الدكلة الفرنسي يقضي ليـ بالتعكيضكالذخائر
زؿ لدكاعو صحية المناكعمى سبيؿ المثاؿ القضاء عف مخاطر الجكار غير العادية كيدـ أحد 

  (3) .، مما تسبب في امتدادىا لمنازؿ الجيراف حيث يستكجب األمر تعكيضيـباستخداـ النيراف

ستخداـ الدكلة عف ا مسؤكليةكمف قضاء مجمس الدكلة الفرنسي في ىذا الشأف تقريره 
السيارات المشتبو فييا ففي إحدل الكقائع حاكؿ رجؿ البكليس إيقاؼ أحد البكليس لؤلسمحة النارية، 

افيا عف طريؽ تصكيب ، فحاكؿ أحد الجنكد إيقففرت ىاربة، ىا عمى أحد الكمائفبمناسبة مركر 
كقد قيؿ في ىذه أماـ متجره، ، فأدل ذلؾ إلى مقتؿ أحد األشخاص كاف جالسان السبلح نحكىا
ينسب خطأ إلييا حيث يتطمب  في ىذه الكاقعة لـ تكف مؤكده لكي الدكلة مسؤكليةالقضية أف 

، مما أدل بكليس كىك ما يصعب القكؿ بتكافرهعف أعماؿ ال مسؤكليةالقضاء تكافر الخطأ الجسيـ لم
 (4) .في ىذه القضية عمى أساس الخطر المسؤكليةتأسيس 

 مموظفين المشروع ل فصلالالتعويض عمى قرار -رابعاً 

أقر مجمس الدكلة الفرنسي منذ فترة طكيمة حؽ المكظؼ في التعكيض إذا ما فصؿ فجأة 
كبالتالي فإف ، طار التنظيـ السميـ لممرفؽ العاـكذلؾ في إعمى أثر إلغاء الكظيفة بطريقة مشركعة، 

قرارىا بالفصؿ يككف مشركعا إال أف القضاء اإلدارم ألزميا بتعكيض مكظفييا المفصكليف عما 

                                                           

( ككذلؾ حكمة بتعكيض صاحب سيارة حيث قاـ بنقؿ مصاب بمرض عقمي في سيارتو إلى المستشفى كمعو 1)
رجؿ البكليس كأثناء السير قاـ المريض بإمساؾ عجمة القيادة فاختمت مما أدل إلى كقكع حادث كترتب عميو 

 .191، صمرجع سابقأضرار بالسيارة. راجع خضر، طارؽ، 
 .114، صمرجع سابق، ( عكيس، حمدم أبك النكر2)
 .190، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)
  .194، صسابقال مرجعال( 4)
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غير  في حالة صدكر قرار المسؤكليةبمعنى أف  .(1)يـ مف أضرار نتيجة فصميـ مف الخدمة أصاب

 4/2/1959كيبلحظ أف النظاـ الحالي في فرنسا الصادر في مشركع تؤسس عمى فكرة الخطأ، 
  .شركع الناتج عف إلغاء الكظيفةقرر حؽ المكظؼ في التعكيض لفصمو الم

 عمى أساس المساواة أمام التكاليف أو األعباء العامة  المسؤولية: الثاني األساس
حيث يعد ىذه األساس ىك األحدث كاألقؿ تطبيقان، كذلؾ يدؿ عمى الدكر اإلنشائي المتطكر 

حرياتيـ، لممجمس باعتباره ييدؼ إلى المكازنة كالمبلئمة بيف صالح اإلدارة كحماية حقكؽ األفراد ك 
ؼ عند حد معيف أك نطاؽ بذاتو، بؿ يبتكر كيبتدع الحمكؿ غير متكق فيذه المكازنة تجعؿ عممو
 (2) القائمة.المناسبة لمركابط اإلدارية 

، فإذا ما ترتب عمى ىك في مصمحة الجميع العاـ المشركع كأساس ىذا المبدأ أف النشاط
كجب أف يتحمؿ المكاطنكف جميعا  ،معينيف أفرادعمى جسيمة لفرد أك ىذا النشاط بعض األضرار ال

صبلحأعباءىا دكف البعض األخر، كذلؾ بتحمؿ الخزانة العامة عبء التعكيض  ىذا الضرر  كا 
 (3) ا لمبدأ المساكاة أماـ التكاليؼ العامة.تحقيق

 عمى أساس الخطر في ضركرة المسؤكليةمع مبدأ عامة مبدأ المساكاة أماـ األعباء الكيتفؽ 
ف كاف يبلحظ أف الضرر في مباتساـ الضرر بالجسامة كالخصكصية دأ المساكاة أماـ األعباء ، كا 

، كمف ثـ فيك متكقع كغير ء أك إجراءات اتخذت لمصالح العاـيعد نتيجة طبيعية إلجرا العامة
 :المساكاة أماـ األعباء العامة فيكيمكف أف نحدد أىـ الحاالت التي يتضمنيا مبدأ  (4) مفاجئ.

 

                                                           

 .924، صمرجع سابقالبنا، محمكد عاطؼ، ، ك 110، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
حيث أنو عيف في  Villenaveكمف األحكاـ التي تؤيد ىذه االتجاه حكـ مجمس الدكلة الفرنسي في قضية  -      

بقرار مف العمدة، كتـ التعييف بطريقة  Algerكبيران لميندسي أشغاؿ إحدل المقاطعات  1344أغسطس  00
صدر قرار  1422المسابقة كلـ تتضمف شركطيا تحديد المدة المتطمبة لشغؿ الكظيفة، كفي العاـ التالي سنة 

ض النفقات، كتضمف القرار صرؼ تعكيض يعادؿ المجمس البمدم لممقاطعة بإلغاء الكظيفة لممساىمة في خف
لرفع دعكاه أماـ مجمس الدكلة الفرنسي مطالبان  Villenave راتب ثبلثة أشير لشاغميا، فمجأ الميندس

بتعكيض، إال أف المجمس قرر مسؤكلية الدكلة بدكف خطأ؛ كلكنو رفض الدعكل حيث إرتأل المجمس أف 
 .194، صمرجع سابق، التعكيض كاؼو كمناسب. راجع، خضر، طارؽ

 .132، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .933، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 3)

 .199، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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 لمصالح العامالقضائية عن تنفيذ األحكام  االمتناع-أوالً 

امتناع جية اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ الدكلة مف جراء  مسؤكلية مجمس الدكلة الفرنسي قرر 
. رغـ أف ىذا االمتناع (1) ()ككيتباس، كجاء ذلؾ في حكـ كذلؾ دكف خطأ مف جية اإلدارة اءالقض

التي حدث فييا حفاظان عمى النظاـ العاـ منعا لبلضطرابات لـ يكف تصرفا خاطئا في الظركؼ 
 (2) التنفيذ.التي مف الممكف أف تحدث مف جراء ىذا  تكالمشاكبل

كتكضيح ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ لك أف شخصان حصؿ عمى حكـ قضائي فإف لو الحؽ في 
، فقد تنفيذ الحكـ جبران جية اإلدارة ل حالة أف المحكـك عميو رفض التنفيذ االختيارم أف يطمب معاكنة

بدافع الحفاظ عمى  ، كفي بعض األحكاؿ قد ال تستجيبيب جية اإلدارة كيتـ تنفيذ الحكـتستج
كيجب أف تككف أسباب (3).؛ كلكف مع التزاـ اإلدارة بتعكيض المضركر مف جراء ذلؾالنظاـ العاـ

ذا لـ  النظاـ العاـ تفكؽ في أىميتيا خطكرة االمتناع عف تنفيذ الحكـ، كىذا يخضع لرقابة القضاء كا 
تتحقؽ األسباب المبررة لبلمتناع عف تنفيذ الحكـ، كاف ىذا االمتناع خطأ جسيمان تسأؿ عنو اإلدارة، 
عمى أساس الخطأ الجسيـ، كقد اتجو قضاء مجمس الدكلة إلى تقرير المسؤكلية الشخصية لممكظؼ، 

األحكاـ النيائية الصادرة ضد جية اإلدارة،  إلى جانب مسؤكلية اإلدارة في حالة االمتناع عف تنفيذ
 (4).ككذلؾ تسأؿ اإلدارة في حالة التأخير المبالغ فيو في تنفيذ األحكاـ

كقد تسأؿ اإلدارة عف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا أك أف تصدر قرارا 
أماـ التكاليؼ أك يتعارض كقكه الشيء المقضي بو عمى أساس الخطأ كليس عمى أساس المساكاة 

كاإلدارة حيف تمتنع عف تنفيذ األحكاـ فإف لممحككـ لو أف يقيـ دعكل التعكيض عف  ،األعباء العامة
الخطأ المقترؼ كالمتمثؿ في ىذه الحالة في عدـ تنفيذ الحكـ كذلؾ لجبر األضرار الناجمة عف عدـ 

 (5) .التنفيذ سكاء تمثمت في كسب فائت أك خسارة الحقة
زاء ما سبؽ فقد استقر مجمس الدكلة الفرنسي منذ عاـ  عمى تقرير تعكيض  1923كا 

، إذا كاف عدـ تنفيذ الحكـ كاألعباء العامة المساكاة أماـ التكاليؼب اإلخبلؿ عمى أساسلممدعي 
لؾ آثرت اإلدارة عدـ تنفيذ كبناءن عمى ذ، ه بدافع الحفاظ عمى النظاـ العاـالقضائي لو ما يبرر 

                                                           

قاـ بشراء  Couiteas، كتتحصؿ كقائع الدعكل في أف السيد Couiteasباس( ي( الحكـ الصادر في قضية )ككيت1)
ألرضي الزراعية في تكنس كحصؿ عمى حكـ قضائي بنفاذ عقد مف كرثة أحد األشراؼ مساحة كبيرة مف ا

البيع، كطمب مف اإلدارة تنفيذ ىذا الحكـ الصادر لصالحة بممكية ىذه األرض؛ كلكف امتنعت جية اإلدارة عف 
تنفيذ الحكـ حفاظان عمى النظاـ العاـ، حيث كانت تكجد قبيمة عربية تمتنع عف إخبلء األرض كتعتقد بأحقيتيا 

 كما بعدىا.332، صمرجع سابقتيا في ىذه األرض. راجع، الحمك، ماجد راغب، كأكلكي
 .931، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 2)

 .114، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)
 .930، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 4)

 .111، صمرجع سابق( عبد المجيد، محمكد سعد، 5)
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 الفصل الثاني
اس لمجمس الدكلة الفرنسي طالبان التعكيض حيث قضى لو بالتعكيض بفمجأ السيد ككيتي ،الحكـ

(1) التعكيض.، إال أنو يعد أمران يستكجب ناع ال يشكؿ خطأ مف جانب اإلدارةمقرران أف عدـ االمت
كقد  

(2) الخصكص.تكاترت أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي في ىذا 
 

 الدولية التعويض عن أضرار المعاىدات-ثانياً 
عمى أساس المساكاة أماـ األعباء كالتكاليؼ  المسؤكليةأخذ مجمس الدكلة الفرنسي بمبدأ 

، كقد استند الدكلية إذا ما سببت بعض األضرارالعامة في مجاؿ التعكيض عف أضرار المعاىدات 
، كليس ان لممساكاة أماـ األعباء العامةبدكف خطأ كفق المسؤكليةالمجمس في تأسيس قضائو عمى 

 (3) الخطأ.المقامة عمى فكرة  المسؤكليةعمى 
 عن التدخل لمواجية بعض االضطرابات االمتناع-ثالثاً 

؛ كلكف قد يككف ىناؾ الضبط اإلدارم مكاجية االضطراباتمف الكاجبات األساسية لرجاؿ 
األضرار ؛ كلكف قد تتحقؽ بعض تمنع اإلدارة مف القياـ بكاجبيا مف المبلبسات كالظركؼ التي

، كمف ىنا فقد استقر مجمس الدكلة ف جراء امتناع اإلدارة عف التدخؿلشخص أك أشخاص م
 .الفرنسي عمى تقرير تعكيض لممضركر مف جراء ىذا االمتناع

كمف األحكاـ القضائية التي تؤيد ىذا المسمؾ القضاء بتعكيض المضركر نتيجة رفض 
أدل إلى عض النقابات المينية عمى أحد األنيار مما اإلدارة التدخؿ إلزالة العائؽ الذم أقامتو ب

، فيذا المكقؼ السمبي مف جانب جية اإلدارة كاف لو ما يبرره خشية تكقؼ عدة بكاخر عف العمؿ
 .، كمف ثـ لـز تعكيض المضركريفالضطرابات كاإلخبلؿ باألمف العاـتفاقـ ا

( كىي التي ت االجتماعيةاالضطرابا)عميو االضطرابات تجنب ما يطمؽ  كيندرج في مفيكـ
ؿ جية اإلدارة يؤدم إلى ، بمعنى أف تدخُّ عتبارات االقتصادية كاالجتماعيةتفرضيا بعض اال
 .اضطراب اجتماعي

كمثاؿ ذلؾ ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي مف تعكيض أصحاب بعض المشركعات 
   (4) العامميف.الخاصة نتيجة لرفض اإلدارة السماح ليـ بفصؿ بعض 

                                                           

 كما بعدىا. 191، صسابقمرجع خضر، طارؽ، ( 1)
لصالح أحد أصحاب  1443سنة  ( حيث قضى بمسؤكلية الدكلة بالتعكيض مف جراء عدـ تنفيذىا لحكـ صدر2)

المصانع بضركرة إخبلء مقر المصنع مف العماؿ المضربيف، كاستندت اإلدارة في عدـ تنفيذىا لمحكـ لتأييد 
مما قد يؤدم إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ راجع، الحمك،  النقابات العمالية كسكاف المنطقة لمعماؿ المضربيف

 .333، ص مرجع سابقماجد راغب، 

 .192، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)

 .194، صسابقال مرجعال (4)
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 الناجمة عن القرارات اإلدارية المشروعة  األضرار-رابعاً 

قضى مجمس الدكلة الفرنسي بمسؤكلية الدكلة دكف خطأ كذلؾ عمى أساس اإلخبلؿ بمبدأ 
المساكاة أماـ األعباء العامة في حالة اتخاذىا لقرار مشركع فرديان كاف أك الئحيان نتج عنو ضرر 

كقد سبؽ الحديث عف قرار اإلدارة باالمتناع عف تنفيذ  (1) معينيف.غير عادم لشخص أك أشخاص 
األحكاـ القضائية، كعف الفصؿ المشركع لممكظفيف نتيجة إللغاء الكظيفة، كسكؼ يتـ الحديث عف 

 :االتياالمتناع عف تنفيذ المكائح كعف األضرار الناجمة عف القرار البلئحية عمى النحك 

 االمتناع عن تنفيذ الموائح - أ

ذا امتنعت عف تنفيذىا يعد خطأ تسأؿ الدكلة األصؿ أف  اإلدارة ممزمة بتنفيذ المكائح كا 
بتعكيض األضرار الناجمة عنو؛ كلكف قد تمتنع اإلدارة عف التطبيؽ البلئحة العتبارات تتعمؽ 
بالصالح العاـ، كىنا ال يعد امتناعيا خطأ يستكجب مسؤكلية الدكلة حيث يعد تصرفيا مشركعا ليذه 

قضى مجمس الدكلة الفرنسي بمسؤكلية الدكلة بالتعكيض إذا ترتب عف االمتناع إدارة ، ك االعتبارات
 (2) أشخاص.رغـ مشركعيتو أضراران غير عادية لشخص أك عدة 

 البلئحية اتاألضرار الناجمة عن القرار  - ب

إصابة فرد أك مجمكعة أفراد معينيف بأضرار غير عادية  إذا ترتب عمى صدكر قرار الئحي
خبلؿ في المساكاة بيف األفراد  بصكرة يمكف معيا القكؿ بأف ىناؾ إخبلؿ باسـ المصمحة العامة، كا 
في تحمؿ األعباء العامة فإف مجمس الدكلة الفرنسي يقضي بمسؤكلية الدكلة بتعكيض ىذه األضرار 

 (3) السميمة.الفردية  كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقرارات

، حيث قضى مجمس الدكلة الفرنسي 1987مايك سنة  13كمثاؿ ذلؾ الحكـ الصادر في 
بتعكيض صاحب مطعـ خصصو صاحبة لسائقي سيارات النقؿ الحديثة، كذلؾ عف األضرار التي 

مشركع يمنع مركر ىذه السيارات عبر القرية التي يقع عمى  الئحيأصابتو نتيجة صدكر قرار 
 (4) المطعـ.أطرافيا ىذا 

 

                                                           

"، المنصكرة، مكتبة قضاء التعويض " مسئولية الدولة عن أعماليا غير التعاقدية( الجميمي، محمد عبد الكاحد، 1)
 .311ـ، ص1441-1449الحديثة، الجبلء 

 كما بعدىا. 322، صمرجع سابق( الجميمي، محمد عبد الكاحد، 2)

 .323، صسابقال مرجعال( 3)

 .323، صمرجع سابقال( 4)
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 الفصل الثاني

 موقف القضاء المصري من المسؤولية بدون خطأ الفرع الثاني:
لـ يتجو مجمس الدكلة المصرم اتجاىا مكحدا في االعتراؼ بالمسؤكلية بدكف خطأ، كقد 

كيبدك أف أحكاـ المجمس الحديثة تتجو إلى تعارضت أحكامو بيف مؤيد كمنكر ليذه المسؤكلية، 
القضاء  كاف 1946قبؿ إنشاء مجمس الدكلة سنة كالجدير بالذكر أنو  (1) المسؤكلية.إنكار ىذه 

كبعد إنشاء مجمس الدكلة كاختصاصو ، تص بالفصؿ في المنازعات اإلداريةيخ العادم المصرم
كمف ىنا سنقسـ الدراسة ضي العاـ في المنازعات اإلدارية، القا 1972بالفصؿ أضحى منذ عاـ 

 :ك التاليليذا المطمب إلى فرعيف عمى النح

 بدون خطأ  المسؤوليةموقف القضاء العادي من -أوالً 
اإلدارية بدكف خطأ حيث رفضت المحاكـ  المسؤكليةاتخذ القضاء العادم مكقفان ثابتان إزاء        

زاء ذلؾ لقانكف المدني القديـ أك الجديد، ، كذلؾ سكاء في ظؿ ابدكف خطأ المسؤكليةعادية تقرير ال كا 
، كرفض األساس التكميمي أك القائـ عمى الخطأ المسؤكليةبأصؿ فقد تمسؾ القضاء العادم 

كباستقراء أحكاـ المحاكـ العادية نجد أنيا بدكف خطأ،  المسؤكليةأال كىك  االستثنائياالحتياطي أك 
 (3) المكقؼ.. كأيدت محكمة النقض ىذا (2) الخطأ عمى أساس المسؤكليةكب قضت صراحة بكج

، حيث قرر بدكف خطأ المسؤكليةالمشرع بمبدأ كلقد صدر القانكف المدني الجديد كلـ يأخذ 
 المسؤكلية، مع النص عمى المسؤكليةعتباره ركنان مف أركاف بشرط تكافر الخطأ با المسؤكليةقياـ 

زاء ذلؾ لـ يتغير الناجمة عف األشياء،  المسؤكليةعف فعؿ الغير ك  المسؤكليةالمفترضة في حالة  كا 
، كيبلحظ أف المشرع بدكف خطأ المسؤكليةان بمبدأ عدـ ؿ متمسك، بؿ ظحكمة النقضمكقؼ قضاء م

، مثؿ التعكيض عف إصابات العمؿ بالتعكيض في حاالت معينة دكف خطأالدكلة  مسؤكليةقرر 

                                                           

 .333، ص مرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)

مف الفاعؿ حتى  خطأحيث جاء في أحد أحكاميا: )أنو قد اتفؽ الشراح كأحكاـ المحاكـ عمى كجكب حصكؿ  (2)
تتقرر مسئكليتو، كعمى ىذا األساس كجب عمى المدعي أف يثبت حصكؿ خطأ مف المدعى عميو "كىي 

 مصمحة السكة الحديد في ىذه الدعكل"، كأف الحريؽ حصؿ بسبب ىذا الخطأ(. 

عدـ كقكع ( حيث أكردت في أحد أحكاميا: )أف المحكمة لـ تخطئ في نفي المسؤكلية التقصيرية عف الحككمة ل3)
خطأ أك إىماؿ منيا، فإف المسؤكلية التقصرية ال تترتب إال عف خطأ كالحككمة في ىذا كبقية األفراد، كانتيت 
إلى تأييدىا لحكـ المحكمة برفض إقامة المسؤكلية كمف ثـ رفضت تعكيض رافع الدعكل عف األضرار التي 

حكـ محكمة النقض الصادر  المدعي(ؽ منزؿ ترتبت عف نشاط اإلدارة نتيجة رشح المياه التي أدت إلى إغبل
 .112، صمرجع سابق، أشار إليو، خضر، طارؽ، 0/1/1443في 
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أثناء العمؿ كبسببو دكف حاجة إلثبات الخطأ مف اإلدارة أك مف صاحب التي تحدث لمعامميف 

  (1).العمؿ

 بدون خطأ المسؤوليةموقف القضاء اإلداري المصري من -ثانياً  
األخذ بفكرة  الدكلة عمى أساس الخطأ، كيرفض مسؤكليةيأخذ مجمس الدكلة المصرم بمبدأ      

اإلدارة  مسؤكليةاإلدارية العميا " أف مناط  محكمةال، كمف ذلؾ ما قضت بو بدكف خطأ المسؤكلية
، بأف يككف فؽ العامة ىك قياـ خطأ مف جانبياعف القرارات اإلدارية التي تصدرىا في تسييرىا لممرا

... كأف يمحؽ صاحب الشأف ضرر، كأف تقكـ عبلقة ارة غير مشركع لعيب أك أكثر شابوالقرار اإلد
 (2) ".رتب الضرر عمى القرار غير المشركع السببية بيف الخطأ كالضرر بأف يت

 (3) خطأ.كقد جاء حكـ أخر يؤكد رفض األخذ بفكرة المسؤكلية بدكف 

مسؤكلية الدكلة بدكف  التي تؤيد كعمى الرغـ مف ىذا االتجاه إال أنو تكجد بعض األحكاـ
 (4):كذلؾ في حالتيفررت فييا محكمة القضاء اإلدارم كالمحكمة اإلدارية العميا ق خطأ

 
                                                           

 .111، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
حيث نظـ المشرع عددا مف حاالت المسؤكلية القائمة عمى أساس المخاطر بقكانيف منيا قانكف اصابات العمؿ  -

الذم يصيب العقارات بسبب بشأف التعكيض عف التمؼ  1434ة لسن 33كالقانكف رقـ  1492لسنة  43رقـ 
 .340، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، قبل عف، الحرب، ن

 .149، صمرجع سابق، محمد، خالد عبد الفتاح كأحمد، حسف محمكد، عميا-ؽ0لسنة  1341( الطعف رقـ 2)

عميا، كقد جاء حكـ أخر بيذا الخصكص " أف القكؿ بإقامة مسؤكلية الحككمة  -ؽ0لسنة  1914( الطعف رقـ 3)
عمى أساس تبعة المخاطر، ال يمكف األخذ بو كأصؿ عاـ، إذ مقتضاه أف تقـك المسؤكلية عمى ركنيف فقط، 

كاف ىذا النشاط غير منطك ىما الضرر كعبلقة السببية بيف نشاط اإلدارة في ذاتو كبيف الضرر حتى كلك 
عمى خطأ؛ كلكف نصكص القانكف المدني كنصكص قانكف مجمس الدكلة المصرم قاطعة في الداللة عمى أنيا 
عالجت المسؤكلية عمى أساس قياـ الخطأ، بؿ حددت نصكص القانكف األخير أكجو الخطأ في القرار اإلدارة 

كؿ أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في بأف يككف معيبان عدـ االختصاص أك كجكد عيب في الش
ترتيب المسؤكلية عمى أساس تبعة  –كالحالة ىذه  –تطبيقيا كتأكيميا أك إساءة استعماؿ السمطة، فبل يمكف 

المخاطر كأصؿ عاـ، بؿ يمـز لذلؾ نص تشريعي خاص، كقد قالت المذكرة اإليضاحية لمقانكف المدني في 
ية عمى أساس تبعة المخاطر المستحدثة فبل يكجد بشأنيا سكل تشريعات خاصة ىذا الخصكص، أما المسؤكل

تناكلت تنظيـ بمغت مف النضكج ما يؤىميا ليذا الضرب مف التنظيـ " محمد، خالد عبد الفتاح كأحمد، حسف 
 132، صمرجع سابقمحمكد، 

 .122، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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 : حالة فصل الموظف العام فصبًل مشروعًا )لمصالح العام( ىاألول الحالة

الدكلة عف فصؿ المكظؼ العاـ لمصالح العاـ  مسؤكليةقضت محكمة القضاء اإلدارم ب       
يكفي لقبكؿ طمبات التضميف مف قرارات الفصؿ بغير ) كأكؿ أحكاميا في ىذا الشأف ما أكردتو بأنو:

، أف قرار الفصؿ صدر بغير مسكغ، أك في كقت غير الئؽ التأديبي أف يثبت لممحكمةالطريؽ 
كعمى الحككمة في ىذه الحالة لتفادم الحكـ بالتعكيض أف تثبت أف قرار الفصؿ كاف ألسباب جدية 

 .(1) الخدمة(قائمة بذات المكظؼ تبرر إبعاده مف 

أف الدكلة إذا رغبت في جاء فيو: )ة القضاء اإلدارم حكمان كفي تاريخ الحؽ أصدرت محكم
أف تضحي بالمكظؼ العمكمي القابؿ لمعزؿ بإحالتو لممعاش قبؿ بمكغو السف المقرر لمتقاعد 

مؿ في كقت ذاتو مخاطر تتح، فإنو ينبغي عمييا أف يا في حدكد القانكف لمصالح العاـاستعماالن لحق
، ت غير الئؽا تبيف أنو فصؿ في كقإذ ، فتعكض المكظؼ المفصكؿ تعكيضان معقكالن،ىذا التصرؼ

 (2) (.بطريقة تعسفية أك بغير مبرر شرعيأك 

تعكيض  في أحكاـ أخرل رفض القضاء اإلدارم في مصر مف ذلؾ كلكف في المقابؿ 
المكظؼ بناء عمى فصمة بطريؽ مشركع، كأكد في ذلؾ عمى أخذه بالمسؤكلية عمى أساس الخطأ، 
كمثاؿ ذلؾ أنو أحيؿ أحد المكظفيف إلى المعاش بغير الطريؽ التأديبي فطعف في قرار اإلحالة 
باإللغاء كطالب بتعكيض ما أصابو مف ضرر بسبب الفصؿ، فرفضت محكمة القضاء اإلدارم 

المدعي، كقالت بأف القرار سميـ كخاليا مف عيكب البطبلف، كأنو ال محؿ لمتعكيض إال إذا  طمبات
المحكمة اإلدارية العميا بشأف نظر الطعف المرفكع مف المكظؼ  كأفكاف القرار المطعكف فيو باطبل، 

بعدـ تقرير تعكيض لو أيدت حكـ محكمة القضاء اإلدارم بعدـ تقرير تعكيض مما يفيـ منو 
األصمي أال كىك كجكب خطأ  المسؤكلية، كأخذىا بأساس بدكف خطأ صراحة مسؤكليةبعادىا لمتاس

، أيدتيا ت إليياالنتيجة التي انتيكىذه د الضرر كعبلقة السببية بينيما، مف جانب اإلدارة ككجك 
 ليةالمسؤك األحكاـ الحديثة لممحكمة اإلدارية العميا حيث أكردت عبارات صريحة يظير منيا أخذىا ب

 (3).عمى أساس الخطأ بأركانو الثبلثة

                                                           

الثالثة،  السنة-المجمسمجمكعة  410في القضية رقـ  03/3/1434م الصادر في ( حكـ محكمة القضاء اإلدار 1)
 .110، صمرجع سابقخضر، طارؽ،  ،راجع

قضائية، راجع خضر،  3لسنة  01في القضية رقـ  19/1/1492( حكـ محكمة القضاء اإلدارم الصادر في 2)
 .114، صمرجع سابقطارؽ، 

 .113، صمرجع سابقخضر، طارؽ، ك . 341، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
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كفي حكـ آخر تؤكد المحكمة اإلدارية العميا " أف المناط في مساءلة الحككمة بالتعكيض  

عف القرارات اإلدارية ىك قياـ خطأ مف جانبيا بأف يككف القرار اإلدارم غير مشركع، كأف يترتب 
ر، فإذا كاف القرار سميما مطابقان لمقانكف فبل عميو ضرر، كأف تقكـ عبلقة السببية بيف الخطأ كالضر 

 (1) "....تسأؿ عنو اإلدارة ميما بمغ الضرر الذم يترتب عميو النتفاء ركف الخطأ

: كحيث إف حيث تقكؿ 29/12/1990ا الصادر في حكمي كذلؾ كمف ىذه األحكاـ
، يترتب عمييا ضرر، كأف نكنية رىينة بأف تككف صدرت معيبةاإلدارة عف تصرفاتيا القا مسؤكلية

، الذم أصاب المضركر طالب التعكيض كأف تقكـ عبلقة سببية بيف عدـ مشركعيتيا كبيف الضرر
كذىبت المحكمة اإلدارية العميا في حكميا  (2)فإذا تخمؼ ركف مف ىذه األركاف انتفت مسئكليتيا.

ر نكع مف إلى حد اعتبار المسؤكلية القائمة عمى أساس المخاط 1962سنة  19الصادر في 
التأميف " يجب أف يككف مرجعو إلى القانكف كمف ثـ لـز تدخؿ الشارع لمنص عمى التعكيض في 

 .ىذه الحالة كبياف حدكده كقكاعد تقديره "

 : االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية لمصالح العامةالثاني الحالة
التعكيض إذا كاف يترتب عمى في أحكاـ قميمة جدان ب في مصر المحكمة اإلدارية قضت       

 .(3) تنفيذ الحكـ القضائي إخبلالن بالصالح العاـ
في مصر " كمف حيث أنو كلئف كاف ال يجكز  فقد قضت المحكمة اإلدارية العمياكمف ذلؾ  

ال كاف مخالفا لمقانكف، إال أنو إذا كاف  لمقرار اإلدارم في األصؿ أف يعطؿ تنفيذ حكـ قضائي كا 
ه فكرا إخبلؿ خطير بالصالح العاـ يتعذر تداركو كحدكث فتنو أك تعطيؿ سير يترتب عمى تنفيذ

                                                           

، راجع الحمك، ماجد راغب، القضائية 5لسنة  7276حكم المحكمة اإلدارية العميا في الدعوى رقم راجع، ( 1)
 .341، صمرجع سابق

 ،، نقبل عفق27لسنة  5766في الطعن رقم  56/75/7660حكم المحكمة اإلدارية العميا الصادر في راجع، ( 2)
 .113، صسابقمرجع خضر، طارؽ، 

حيث تقكؿ: )لئف كاف ال يجكز لمقرار اإلدارم في األصؿ أف  12/1/1494( كمف ىذه األحكاـ ذلؾ الصادر في 3)
ال كاف مخالفان لمقانكف، إال أنو إذا كاف يترتب عمى تنفيذه فكران إخبلالن خطيران  يعطؿ تنفيذ حكـ قضائي كا 

ؿ سير مرفؽ عاـ، فيرجح عندئذ الصالح العاـ عمى الصالح بالصالح العاـ يتعذر تداركو كحدكث فتنة أك تعطي
الخاص، كلكف بمراعاة أف تقدر الضركرة بقدرىا، كأف يعكض صاحب الشأف إذا كاف لذلؾ كجو( كلكف مما 
أكردتو المحكمة في ىذا الحكـ ال يعد مسمكيا الذم تكاترت عميو، بؿ ىك الحكـ الكحيد الذم قررت فيو 

تنفيذ األحكاـ القضائية لحماية الصالح العاـ، أم أخذت بمبدأ المسؤكلية بدكف خطأ التعكيض في حالة عدـ 
 .119، صمرجع سابقخضر، طارؽ، راجع،  في ىذا الحكـ فقط.
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مرفؽ عاـ فيرجح عندئذ الصالح العاـ عمى الصالح الفردم الخاص، كلكف بمراعاة أف تقدر 

 (1) ".الضركرة بقدرىا، كأف يعكض صاحب الشأف إذا كاف لذلؾ كجو 
، كعمى سبيؿ عديدةاـ اإلدارة عمى أساس الخطر في أحك مسؤكليةألخذ برفضت الكنيا ك 

أف نصكص قانكف مجمس الدكلة ) :حيث جاء فيو 22/6/1968الصادر في المثاؿ ذلؾ الحكـ 
 (2) (.عمى أساس قياـ الخطأ المسؤكليةقاطعة في الداللة عمى أنيا عالجت 

 (3)تقدير الفقياء لممسؤولية القائمة بدون خطأ انقسموا إلى فريقين:

حيث عارض بعض الفقياء مكقؼ مجمس الدكلة الفرنسي في إقامة  الفريق األول: معارض:
 .اعتداء عمى سيادة القانكف إف فييامسؤكلية الدكلة بغير خطأ، كقالكا 

المسؤكلية ال تمس سيادة الدكلة ألف السيادة المطمقة لـ يعد ليا  إف ىذهكقالكا  الفريق الثاني: مؤيد:
، كذلؾ ألف مجمس الدكلة لـ يجعميا تمثؿ القاعدة العامة في المسؤكلية الحديث كجكد في القانكف

نما جعميا استثناء عمى القاعدة ، ككذلؾ فإف األخذ بالمسؤكلية بدكف خطأ يقيـ تكازف بيف مصالح كا 
 .اإلدارة كمصالح األفراد دكف إفراط أك تفريط

مصر مف األخذ بمسؤكلية اإلدارة كيرل الدكتكر ماجد الحمك بأنو ليس ىناؾ ما يمنع في 
 (4)القائمة بغير خطأ كذلؾ لبلعتبارات اآلتية:

أف األخذ بفكرة المسؤكلية بغير خطأ عمى أساس المخاطر أك تحمؿ التبعة ال يجعؿ منيا  -1
نما يعتد بيا في بعض الحاالت عمى سبيؿ االستثناء  مف األصؿ العاـ في مسؤكلية اإلدارة، كا 

كىك ـ مسؤكلية اإلدارة عمى أساس الخطأ، كأف االستثناء ىنا لو ما يبرره األصؿ العاـ كىك قيا
 .المسؤكلية عمى أساس الخطأ العدالة بالنسبة لؤلفراد عندما ال تنصفيـ تحقيؽ

                                                           

الحمك، ماجد راغب، ، نقبل عف، القضائية 2لسنة  457حكم المحكمة اإلدارية العميا في القضية رقم راجع، ( 1)
 .342، صمرجع سابق

 مرجع سابؽ،خضر، طارؽ، ، نقبل عف، 55/9/7691حكم المحكمة اإلدارية العميا الصادر في راجع، ( 2)
 .119ص

 .344، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، أشار اليو، ( 3)
  .344، صسابقال مرجعال( 4)

ككذلؾ يؤيد الدكتكر محمكد عاطؼ البنا األخذ بالمسؤكلية بدكف خطأ، كذلؾ لما تتفؽ مع اعتبارات العدالة،  -      
البنا، محمكد عاطؼ، كحاجة األفراد لحماية حقكقيـ مف األضرار التي تصيبيـ نتيجة لتكسع النشاط اإلدارم، 

 .943، صمرجع سابق
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أف إقرار المشرع لفكرة مسؤكلية اإلدارة القائمة بغير خطأ في بعض الحاالت ال يؤكد استبعاد  -2

 إلدارم كىك بطبيعتو قضاء إنشائييقررىا القضاء االحاالت األخرل التي يمكف أف 

كتقرير  المسؤكليةأنو يمكف لمجمس الدكلة المصرم تقرير  كيرل الدكتكر طارؽ خضر
 عف المسؤكلية بدكف خطأ: التعكيض

، فذلؾ يتفؽ مع قكاعد العدالة التي تكجب المكازنة كالمكاءمة بيف لجسيمةفي حالة األخطاء ا -1
كأف ذلؾ ال يثقؿ كاىؿ ميزانية الدكلة مف جراء  كالمصمحة الخاصة لؤلفراد،المصمحة العامة 

دفع التعكيضات حيث إف األخطاء اليسيرة تستمـز في رأيو قياـ خطأ مف جانب اإلدارة لشمكليا 
 .بالتعكيض

بدكف خطأ يعد أساسان تكميميان فميس معنى رأينا أف يضحى أساسان أصميان  المسؤكليةأف األخذ ب -2
 (1) .الخطأعمى أساس  مسؤكليةمكمؿ لم بؿ ىك

مرافؽ الدكلة التقميدية في أداء عمميا عف المنظكمة الحديثة حيث تستخدـ  في اختبلؼ يكجد  -3
تقنيات حديثة كأسمحة متطكرة يمكف أف تؤدم إلى كقكع أضرار عمى األفراد مف جراء 

المثاؿ عمى ذلؾ استخداـ كلعؿ ، استخداميا عمى الرغـ مف عدـ كجكد خطأ مف جانب اإلدارة
، و إصابة فرد أك أكثر أثناء القبضخطر مما ترتب عمي مشبكه أسمحة متطكرة في القبض عمى

فقكاعد المنطؽ كالعدالة تكجب التعكيض عمى الرغـ مف عدـ كجكد خطأ استنادان إلى فكرة 
 (2) الخطر.

 بدون خطأ المسؤوليةوالقضاء الفمسطيني من  والفقو موقف المشرع: الفرع الثالث
ربػط قػانكف المخالفػات المدنيػة رقػـ  بدون خطأ: المسؤوليةالفمسطيني من  والفقو موقف المشرع-أوالً 
( 3، فقػد نصػت المػادة )سػكاءن كانػت بخطػأ أك بػدكف خطػأ الضػرربأسػاس المسػؤكلية  1944لسنة  36

منػػو عمػػى " ... يحػػؽ لكػػؿ مػػف لحػػؽ بػػو أذل أك ضػػرر بسػػبب مخالفػػة مدنيػػة ارتكبػػت فػػي فمسػػطيف أف 
 (3) العادلة ". النصفويناؿ 

اسػتقر قػديما بمكجػب األمػر كلكف يكجد رأم مخالؼ لمػدكتكر محمػد أبػك عمػارة يقػكؿ فيػو: أف  
، المسؤكليةعمى ضركرة كجكد ركف الخطأ لتقرير  1944لسنة  36رقـ  أحكاـ قانكف المخالفات المدنية

                                                           

 .111، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .111، ص سابقال مرجعال (2)
 .(4، المادة رقـ )7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم راجع،  (3)
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بػػنص القػػانكف مباشػػرة كبػػدكف خطػػأ، كيمكػػف التأكيػػد  المسػػؤكليةكىػػذا باسػػتثناء الحػػاالت التػػي تتقػػرر فييػػا 

عمى ىذه الحقيقة مف خبلؿ مسمؾ القضاء فػي أحكامػو المختمفػة، كمػف خػبلؿ تعريػؼ المخالفػة المدنيػة 
كالتي ىي )كؿ فعؿ باطؿ يخكؿ الشخص المتضرر مطالبة الفاعؿ عف كؿ عطؿ كضرر، كفػي نفػس 

 (1)ألمر ال يتعدل األشكاؿ الثبلثة اآلتية:الكقت ال يشكؿ في حد ذاتو إخبلال بعقد، كىذا ا
 .التعدم المباشر عمى حؽ قانكني يعكد لمغير -1

 .اإلخبلؿ بكاجب عاـ إخبلال يصيب أحد األفراد بأذل -2

 .إيذاء أحد األفراد بسبيؿ اإلخبلؿ بكاجب خاص -3

التعكيض بالضرر، بمعنى حيث كجد  2012لسنة  (4رقـ) الفمسطيني القانكف المدني كقد ربط 
مف قانكف المدني الفمسطيني عمى ( 179المادة ) نصت حيثكليس الخطأ،  لضرر كجد التعكيضا
ني ربط كبالتالي فإف القانكف المد .(2)كؿ مف ارتكب فعبلن سبب ضرران لمغير يمـز بتعكيضو " "

 .كجكدا كعدما التعكيض بالضرر
ذا كانت أحكاـ القضاء في الدكؿ المختمفة لـ تستقر عمى مذىب كاحد بشأف تقرير         كا 

بدكف خطأ، فإف التشريعات الخاصة في مختمؼ الدكؿ كمنيا فمسطيف تقرر ىذه  المسؤكلية
 (3)بدكف خطأ في مناسبات مختمفة كمف أمثمة ىذه القكانيف: المسؤكلية

 .القكانيف المتعمقة بإصابات العمؿ -

 .يف المتعمقة بشأف التعكيض عف أمراض المينةالقكان -

 .القكانيف المتعمقة بشأف التعكيض عمى ذكم الشيداء كالمصابيف كالمفقكديف بسبب األعماؿ الحربية -

 .القكانيف المتعمقة بالتعكيض مصابي حكادث الطرؽ الذيف ال يستطيعكا مطالبة المؤمف بالتعكيض -

ينص عمى جكاز التعكيض في حالة فصؿ المكظؼ كجدير بالذكر أف المشرع الفمسطيني لـ 
   )لمصالح العاـ(، ككذلؾ حالة عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية لمصالح العاـ. العاـ فصبلن مشركعا

 عدد مف الفقياء إلى تأييد ما اتجو إليو القضاء الفرنسي ما ذىب إليو مع يتفق الباحثو 
الدكلة بدكف خطأ في  مسؤكليةمف تقرير  حمكككذلؾ فقياء القانكف في مصر مثؿ الدكتكر ماجد ال

                                                           

، 0220-0221 ،مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 1)
 كما بعده 011ص

 (.124)، المادة 5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 2)

، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  ،.القضاء اإلداري في فمسطين..( أبك عمارة، محمد عمى، 3)
 .كما بعدىا 011ص
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 الفصل الثاني
، " كحالة فصؿ المكظؼ العاـ فصبلن مشركعان " بعض الحاالت الخاصة غير ما نص عميو المشرع

كذلؾ تحقيقا لمعدالة كعمى اعتبار أف نشاط الدكلة ىك في تزايد مستمر كأف الحياة العممية ينتج عنيا 
دكلة بدكف خطأ األمر الذم يستكجب التعكيض في صكر كثيرة مف األضرار الناجمة عف نشاط ال

ضمير األمة الساىر عمى المصالح العامة كالخاصة الستثنائية سيما كأف القضاء ىك ىذه الصكر ا
 عمى حد سكاء.

 بدون خطأ المسؤوليةلفمسطيني من ا القضاءموقف -ثانياً 
عدد مف قضايا التعكيض المنصكص  –المحاكـ العادية–عيرض عمى القضاء الفمسطيني 

عمييا في القكانيف الخاصة كأساس ىذه القضايا بدكف خطأ، كىذه القضايا أما متعمقة بإصابات 
الذيف ال يستطيعكا مطالبة المؤمف بالتعكيض...، كتـ  عمؿ أك قضايا تعكيض مصابي حكادث طرؽ

ا بالتعكيض الفصؿ كالحكـ فييتـ ك  نظر ىذه القضايا أماـ المحاكـ كفؽ إجراءات التقاضي العادية،
، بشكؿ كاضح في التشريع الفمسطيني لممدعييف )لممتضرريف(، كىاتيف الحالتيف منصكص عمييما

 .2005( لسنة 20، كقانكف التأميف رقـ )2000( لسنة 7في قانكف العمؿ رقـ )
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 الفصل الثاني

 المطمب الثالث
 ركني الضرر وعبلقة السببية  

 الضرر الذي يستوجب التعويضالفرع األول: 
الخطأ كحده ال يكؼ القتضاء الحؽ في التعكيض بؿ البد مف كجكد ركف الضرر الذم        

يدفع إلى تحريؾ المسؤكلية كالبحث عف خطأ اإلدارة، كيعني ذلؾ أف خطأ اإلدارة في حالة 
مكف مساءلة اإلدارة المسؤكلية عمى أساس الخطأ، أك إذا كانت المسؤكلية عمى أساس المخاطر ال ي

إال إذا ترتب عف ذلؾ ضرر، كبالتالي فإف الضرر يعتبر عنصران رئيسيان في قياـ المسؤكلية اإلدارية 
بجميع أنكاعيا، سكاءن قامت عمى أساس الخطأ أـ قامت عمى أساس الخطر أـ قامت عمى أساس 

  (1) مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة كلك لـ يتكافر فييا الخطأ.

"المكت أك  الضرر بأنو 1947لسنة  5عرؼ قانكف المخالفات المدنية المعدؿ رقـ قد ك   
الخسارة أك التمؼ الذم يمحؽ بماؿ، أك سمب الراحة، أك اإلضرار بالرفاه الجسماني، أك السمعة أك 

 (2) ما يشبو ذلؾ مف الضرر أك الخسارة".

ت خبللو الضرر " ىك المساس كقد قررت المحكمة اإلدارية العميا في مصر مبدأ عرف 
 (3) بمصمحة لممضركر بحيث يصير المضركر في كضع أسكأ مما كاف عميو قبؿ كقكع الخطأ ".

كمف حيث أف الضرر بكصفة ركنان مف أركاف المسؤكلية، إما أف يككف ماديان أك أدبيان، 
كحيث أف التعكيض يدكر كجكدان كعدمان مع الضرر، كحيث أف التعكيض عف الضرر قد يككف 

 ، كىذا المقابؿ قد يككف نقديان أك غير نقدم، كنبيف ما أجممناه فيما يأتي:بمقابلأك  عينياً 

 

                                                           

 .23، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،( المنجي، إبراىيـ، 1)
:" كمف حيث أف قضاء المحكمة اإلدارية العميا االتيكفي ىذا الصدد قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر 

الخاص  أساسوجرل عمى أف القضاء بالتعكيض ليس مف مستمزمات القضاء باإللغاء، بؿ لكؿ مف القضائيف 
الذم يقـك عميو، كمف حيث أف مناط مسؤكلية جية اإلدارة عف قراراتيا اإلدارية أف تتكافر ثبلث عناصر تمثؿ 

 السببية بينيما"في الخطأ كالضرر كعبلقة 

 /أ(.0، المادة )7674لسنة  2قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ( راجع، 2)

. راجع، البيجي، عصاـ 01/1/0210، صدر بتاريخ القضائية العميا 76لسنة  9270الطعن رقم راجع، ( 3)
ر الفكر العربي، الطبعة ، اإلسكندرية، داالمستحدث من المبادئ التي أقرتيا المحكمة اإلدارية العمياأحمد، 
 .922، ص0213األكلى، 
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 الفصل الثاني

 الضرر الموجب لممسؤولية شروط -أوالً 
يمـز تكافر عده شركط أك خصائص أك سمات لمضرر الذم يمكف التعكيض عنو، أيان كاف   

نكع المسؤكلية سكاءن كانت خطأيو أك غير خطأيو طالما تكفر الضرر، كىذه الشركط يمكف إجماليا 
 عمى النحك االتي:

 الوقوع الشرط األول: أن يكون الضرر محقق

كليس ، عمى كجو اليقيف أم مؤكدان ثابتان يشترط لمتعكيض أف يككف الضرر محققان       
 (2) .قد كقع فعبلن أك سيقع حتمان في المستقبؿى ذلؾ أف يككف الضرر كمعن .(1)محتمبلن 

كيختمؼ الضرر المستقبمي عف الضر االحتمالي، حيث أف الضرر المستقبمي يستحؽ 
تقدير قيمة ىذا التعكيض قد يرجأ أك يؤجؿ لحيف استكماؿ العناصر التعكيض ما داـ مؤكدان؛ كلكف 

كاألسس البلزمة لتقييـ ىذا الضرر، أما الضرر االحتمالي فيك قائـ عمى أساس افتراضي، بمعنى 
ضافة لذلؾ  أنو غير مؤكد الحدكث فقد يقع أك ال يقع " محؿ شؾ " فبل يككف مكجبان لمتعكيض، كا 

أبعاده، كمف ثـ ال يصمح ألف يككف أساسان لمتعكيض، كقاؿ عدـ إمكاف العمـ بنطاقو ك 
في رسالتو عف الضرر في القانكف اإلدارم أف " الحؽ في التعكيض ال يمكف أف   Colliardاألستاذ

يؤسس عمى الخشية كالشؾ كالخطر أك التيديد، فالضرر االحتمالي ال يككف محققان كبالتالي ال 
 (3)يعطي الحؽ في اقتضاء الحؽ ".

بأنو:) مف المبادئ المقررة أال يككف  في مصر كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة القضاء اإلدارم
ككذلؾ سارت عمى  (4)التعكيض إال عف ضرر محقؽ فبل يدخؿ في حسابو األضرار االحتمالية (.

ذات المسمؾ المحكمة اإلدارية العميا فقد قضت بأنو:) يشترط لقياـ المسؤكلية أف يككف الضرر 
محقؽ الكقكع أم يككف قد كقع فعبلن أك سيقع حتمان، فبل تعكيض عف الضرر االحتمالي إلى أف 

عقار  ؾأصاب مالالضرر الذم  قد اعتبر مجمس الدكلة الفرنسي مف األضرار المؤكدة ذلؾيقع(، ك 

                                                           

 .321، صمرجع سابقك الحمك، ماجد راغب، 123، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 . 013، ص0220-0221 مرجع سابؽ،الجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 2)

تسبب لو عجزان كميان أك جزئيان في أدائو العمؿ، فيذا الضرر كمثاؿ ذلؾ إصابة شخص بعاىة تمنعو أك 
مستقبمي محقؽ الحدكث، حيث أنو مف المؤكد أف اإلصابة بالعاىة ستمنعو مف العمؿ، أك تقمؿ قياـ ذلؾ 

 الشخص مف القياـ بعممة، فيستكجب األمر التعكيض.

 .32، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،( المنجي، إبراىيـ، 3)

 .133، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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 الفصل الثاني
، مما يرتب عميو تحكيؿ المركر عمى الطريؽ السريع ، بسببتجارم مف جراء شدة الضكضاء

 (1).ضياع القيمة التجارية لممبنى
كاعتبر أيضان مجمس الدكلة الفرنسي مف األضرار المؤكدة التي يمكف التعكيض عنيا تمؾ 

أحد المتقدميف لشغؿ –بالمخالفة لمقانكف –الناجمة عف تفكيت فرصة جديدة مثؿ استبعاد جية اإلدارة
  (2) كظيفة مف االشتراؾ في المسابقة المقررة ليا حيث تعد قد فكتت عميو فرصة جدية لشغميا.

 ()محل الضرر حق مشروع الشرط الثاني: أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني جدير بالحماية
يجب أف تككف الحقكؽ التي ك ، بالحمايةب عمى مركز قانكني جدير الضرر يجب أف ينص        
، بمعنى أنو يجب أف يككف قد أخؿ بمركز يحميو القانكف، كبالتالي يجب أف ل عمييا مشركعةاعتد
حة مالية مشركعة ، سكاء تمثؿ ىذا المركز في مصمالضرر قد كقع عمى حؽ مقرر كشرعي يككف

، فيو العمؿ اإلدارم غير المشركع ركأف التعكيض يجب أف يقـك عمى حؽ أث (3) قانكني.أك في حؽ 
 (4) المعنكية.مف الناحية المادية أك  فألحؽ بصاحبة ضرران سكاء

كقد أكردت أحكاـ محاكـ مجمس الدكلة المصرم ىذا الشرط، كعمى سبيؿ المثاؿ ما قضت 
يجب أف يقكـ التعكيض: )عمى حؽ أثر فيو القرار، فألحؽ بصاحبة  بو محكمة القضاء اإلدارم بأنو

. كقضت المحكمة اإلدارية العميا بأف: )اعتقاؿ (5) ضرران سكاء مف الناحية المادية أك األدبية(
                                                           

 كما بعدىا. 133، ص مرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)

 .942، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 2)
كمثاؿ عمى األضرار المؤكدة كالتي مف الممكف التعكيض عنيا " تفكيت الفرصة عمى أحد المشتركيف في     

القضاء اإلداري في مناقصة عامة، كذلؾ باستبعاد اسمو بدكف كجو حؽ. أبك عمارة، محمد عمى، 
 .013، ص0220-0221 مرجع سابؽ،الجزء الثالث،  فمسطين...،

ة اإلسبلمية يرل الدكتكر كىبة الزحيمي أنو عند تقدير التعكيض يبلحظ ما حدث مف كفي ىذا الشأف في الشريع     
األضرار المادية المممكسة الكاقعة فعبلن، أما األضرار المحتممة فإف كاف كقكعيا مؤكدان فيي في حكـ الكاقعة، 

دبية أك المعنكية، فبل كأما ضياع المصالح كالخسارة المنتظرة غير المؤكدة) أم المستقبمية( أك األضرار األ
يعكض عنيا في أصؿ الحكـ الفقيي؛ ألف محؿ التعكيض ىك الماؿ المكجكد المحقؽ فعبلن، كالمتقـك شرعان، 
كاألضرار المستقبمية غير محققة حاالن، ككذا الضرر األدبي غير متقـك شرعان؛ لكف يمكف أف نجد مستندان 

كحة لمقاضي فيما ال نص عميو، عمبلن بمبدأ السياسة الشرعية لتعكيض تمؾ األضرار في السمطة التقديرية الممن
قرار العدؿ كدفع الحرج كالمشقة، كأخذان بمشركعية التعزيرات أك الغرامات المالية، يفعؿ  إلحقاؽ الحؽ كا 
القاضي في ذلؾ ما يراه حسب الحاجة، كالمبدأ العاـ في تعكيض األضرار الناشئة عف ضماف اليد أك 

. راجع، صيرية: ىك المماثمة بيف التعكيض كالضرر أم أنو يجب تعكيض جميع الضررالمسؤكلية التق
 .كما بعدىا 49، صمرجع سابؽ ،...نظرية الضمانالزحيمي، كىبة، 

 .021-022، صمرجع سابقأبك زيد، محمد عبد المجيد، ( 3)

 .129، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، ، ك 32ص ،مرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...، المنجي، إبراىيـ( 4)

 .321، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 5)
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 الفصل الثاني
الشخص في غير الحالتيف المتيف أبيح مف أجميما االعتقاؿ دكف سبب قانكني يبرره يؤدم إلى 
بطبلف القرار الصادر في ىذا الشأف مما يسكغ طمب التعكيض عف األضرار المادية كاألدبية 

. كمف ذلؾ أنو ال يجكز تعكيض الخميمة عف مقتؿ خميميا )عشيقيا( مف (1) ناجمة مف جرائو(ال
 (2) جانب اإلدارة، كال يجكز التعكيض عف أمكاؿ غير متقكمو.

 الشرط الثالث: خصوصية الضرر

ىذا الشرط ينصرؼ إلى المسؤكلية الناشئة بدكف خطأ كفقا لما ذىب إليو القضاء الفرنسي،       
فردان معينان أك أفرادان  ، أم أف يصيبذم يعكض عنو أف يككف ضرران خاصان يشترط في الضرر الك 

مما يترتب ، فإنو يعد ضرران عامان لضرر عددان غير محدكد مف األفراد، كبالتالي إذا أصاب امعينيف
 عنياكالتي ال تعكيض  مف األعباء التي يتحمميا الجميع ؛ ألنو يعتبرعميو عدـ كجكب التعكيض

ىذا إذا كاف أساس المسؤكلية بدكف خطأ، أما إذا كاف أساس المسؤكلية الخطأ فإنو يتكجب عمى 
 (3) اإلدارة التعكيض حتى لك كاف الضرر عاما.

 الشرط الرابع: يجب أن يكون الضرر مباشراً 

، كيمكف القكؿ يف فعؿ اإلدارة أك نشاطيا كالضرركيقصد بيذا الشرط كجكد صمة مباشرة ب       
عقد ، أما السبب العارض ال يكفي لتج ىك الذم يحدث الضرر في العادةالسبب المألكؼ أك المن إف

 (4) .مألكؼالمسؤكلية حيث أنو غير 

؛ كلكف ، ثـ نقمة إلى المستشفى لمعبلجةحككميكمثاؿ ذلؾ إصابة شخص في حادث سيارة 
في ىذه الحالة تمتـز جية اإلدارة بالتعكيض ، فوأدل إلى كفات أثناء عبلجو أصيب بمرض معد حيث

، فالكفاة فاة، حيث إف الفعؿ كىك )الحادث( أدل إلى)إصابتو( كليس إلى كفاتوعف اإلصابة دكف الك 
عارض أال كىك اإلصابة بمرض  ، بؿ حدثت لسببا كبيف ارتكاب الحادث صمة مباشرةليست بيني

فرنسي يتساىؿ نسبيان في تحديد الضرر المباشر كقد الحظ جانب مف الفقو أف مجمس الدكلة ال، معد
 (5) .المستكجب التعكيض

 
                                                           

 .131، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)

 .014، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،، ( أبك عمارة، محمد2)

 .949ص ،مرجع سابق، محمكد عاطؼ، البنا .002، صسابقال مرجعال( 3)
، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 4)

 .013ص

 .134، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 5)
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 الفصل الثاني
 الشرط الخامس: أن يكون الضرر قاببًل لمتقويم بالنقود

يجب أف يككف الضرر الذم يعكض عنو قاببلن لمتقدير بالنقكد، كيعد تقدير الضرر بالنقكد       
أمران يسيران بالنسبة لؤلضرار المادية، حيث يمكف حصر ما يترتب عمى حدكثيا مف آثار في صكرة 

 (1) .مالينقدية، كيتمثؿ الضرر المادم فيما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب 

عف األفعاؿ الشخصية  المسؤكليةلقانكف المدني الفمسطيني عمى ذلؾ في باب كلقد نص ا
، كما فاتو مف ردر ما لحؽ المضركر مف ضر حيث قاؿ " يقدر التعكيض في جميع األحكاؿ بق

 (2) ".كسب بشرط أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار

كاآلالـ النفسية أما الضرر المعنكم كىك ما يصيب اإلنساف في كرامتو كسمعتو كعاطفتو 
، كمف ثـ لـ يكف القضاء أك اإلىانة، كىك ما يصعب تقديره بالنقكد، أك تحديد آثار الضرر كحدكده

، حيث تطكر الحقا اختمفت النظرة إلى الضرر األدبي ؛ كلكفيعكض عنواإلدارم في فرنسا مثبلن 
مجمس  وي الضرر األدبي في كثير مف الحاالت، ككذلؾ تبعضاء كأضحى يقرر التعكيض عف الق

 . (3) مصرالدكلة في 

 أنواع الضرر-ثانياً 
 ينقسـ الضرر إلى نكعيف: الضرر المادم، كالضرر األدبي )المعنكم(

بأنو ذلؾ الضرر الذم يصيب الشخص في حؽ أك يقع عمى مركز  ويعرف الضرر المادي
ىك اإلخبلؿ بمصمحة ذات قيمة  بأنوويعرف كذلك  قانكني جدير بالحماية أك عمى مصمحة مالية

كىك الضرر الذم يصيب المضركر في جسمو أك في مالو كىك األكثر الغالب.  (4) مالية لممضركر.
فاألضرار المادية بأسرىا سكاءن أنصبت عمى حؽ مالي عيني أك عمى حؽ مالي شخصي يجب   (5)

الضرر  1944لسنة  36أف يعكض عنيا في جميع األحكاؿ، كعرؼ قانكف المخالفات المدنية رقـ 

                                                           

 .014، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 1)
كمثاؿ ذلؾ قياـ سمطة الضبط اإلدارم بإحداث تمفيات بأحد المنازؿ مف جراء محاكلتيا القبض عمى شخص،  -

 أك المساس بأحد األشخاص مما أدل إلصابتو، كبالتالي التأثير سمبيان عمى قدرتو عمى العمؿ.
 (.131، المادة )5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 2)

 .129، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)

 .21، ص مرجع سابق، إبراىيـ، كالمنجى. 322، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 4)
 .201، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (5)
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كبمعنى آخر ىك اإلخبلؿ بحؽ  (1) المادم بأنو أية خسارة أك نفقة فعمية يمكف تقدير قيمتيا نقدا.

 (2)مضركر يكفمو القانكف، أك اإلخبلؿ بمصمحة مالية لو. ثابت لم

بأنو الضرر الذم يمس مصمحة غير مالية، فينصب عمى  (بي)المعنوياألد الضرر ويعرف
الحقكؽ غير المالية، أم عمى غير الذمة المالية لمشخص، كالضرر الذم يقع عمى جسـ اإلنساف 
أك حقو في الحياة أك حقو في اسمو أك شرفة أك عرضة أك كرامتو، أك حقو في مصنفات الممكية 

لمركز األدبي لمشخص، كالضرر األدبي غالبان ما يككف الفكرية كالشيرة، كعمكـ اآلالـ النفسية كا
مصاحبان لمضرر المادم كممتحمان معو، كىك ما يطمؽ عميو الضرر المختمط بأف ينجـ عف الضرر 

 (3) المعنكم بعض األضرار المادية.

 (4)كيقسـ الدكتكر السنيكرم الضرر األدبي إلى أربع حاالت ىي:
تسببو مف آالـ، كما قد تخمفو مف تشكيو في  ضرر أدبي يصيب الجسـ، كالجركح كما -1

 األعضاء.
 ضرر أدبي يصيب العرض كالشرؼ كاالعتبار، كالسب كالقذؼ كىتؾ العرض. -2
ضرر أدبي يصيب العاطفة كالشعكر، كالحناف كاالعتداء عمى أـ أك قتؿ ابف، أك التعرض  -3

 لشخص في معتقداتو الدينية.
ى حؽ ثابت لو، لك لـ يترتب عمى ىذا االعتداء عم جراءضرر أدبي يصيب الشخص مف  -4

 االعتداء ضرر مادم.
كلقد اتفؽ الفقو كالقضاء عمى التعكيض عف الضرر المادم حيث يمكف تقديره بالنقكد؛ 
كلكف بالنسبة لمضرر األدبي )المعنكم( فيك ال يمكف تقديره بالنقكد فيؿ يمكف التعكيض عنو؟ 

 ة لمتعكيض عف الضرر األدبي)المعنكم(:بالنسب كأعرض لمكقؼ القضاء المصرم كالفرنسي
 القضاء المصري  موقف-أ

لقد سمؾ القضاء العادم كالقضاء اإلدارم مسمكان مكحدان في ىذا الشأف، حيث قببل      
( مف القانكف المدني نصت عمى أنو )يشمؿ 222. فالمادة )(5) التعكيض عف األضرار األدبية

                                                           

 (.0/0، المادة )7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم راجع، ( 1)

 .121، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)

 .23، صمرجع سابق( المنجي، إبراىيـ، 3)

 .241، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (4)
 .324، صمرجع سابق، ماجد راغب، كالحمك. 123، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر،  (5)
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زاء صراحة النص ككضكحو، فإف التعكيض يككف عمى  (1) التعكيض الضرر األدبي أيضان(. كا 

 الضرر المادم كالضرر األدبي كذلؾ.

كنيج القضاء اإلدارم المصرم ىذا النيج حيث يعكض عف الضرر أيان كاف نكعو ماديان أـ 
قضاء المحكمة اإلدارية العميا عمى  كجرل (2) معنكيان طالما تكافرت فيو شركط استحقاؽ التعكيض.

   (3) المسمؾ، كأصدرت أحكامان عديدة تضمنت التعكيض عف األضرار األدبية.ذات 
 القضاء الفرنسي  موقف-ب

 كمف ىذه الحاالت: عدة فترةرفض مجمس الدكلة الفرنسي التعكيض عف الضرر األدبي في حاالت 
الضرر المترتب عمى مقتؿ قريب عزيز كالكالد أك الكالدة أك الكلد أك األخ ككانت لممجمس  -

كلكف كاف المجمس يعكض عف ىذه الحاالت إذا  .(4) (بماؿال تقـك  )الدمكعالشييرة المقكلة 
 .صاحبيا ضرر مادم

                                                           

 (.000، المادة )7671لسنة 27القانون المدني المصري رقم راجع، ( 1)

عمى سبيؿ المثاؿ ما قضت بو محكمة القضاء اإلدارم في مصر بضركرة التعكيض عف الضرر األدبي الذم  (2)
أصاب أحد األطباء مف جراء حجزه بمستشفى األمراض العقمية لمدة عشر سنكات بناء عمى تشخيص غير 

بية جسيمة إذ صحيح حيث جاء في حكميا:)مف حيث إف ىذا القرار قد أضر بالمدعي أضراران مادية أك أد
كصمة بالمرض العقمي بيف ذكيو كفي كطنو كىك منو براء، كأثر في بنيتو كصحتو كاحتجزه ما يقرب مف عشر 
سنكات عف العمؿ كطمب الرزؽ سكاء أكاف ذلؾ في المجاؿ الحككمي أـ في الميداف الحر كىك الطبيب الكؼء 

.. كىذا ما أثر كمو في أىمة كفيمف يعكؿ، الحاصؿ عمى مؤىبلت عممية عالية ثـ حرمة مف التدرج كالتقدـ
جنية مراعية في ذلؾ التقدير العناصر  922كحيث إف المحكمة تقدر لممدعي تعكيضان عف ذلؾ مبمغ 

 كما بعدىا. 134، ص مرجع سابقخضر، طارؽ، . نقبل عف، كاالعتبارات المتقدمة الذكر(

جاء فيو :) مما ال جداؿ فيو أف تأخير ترقية  حيث 04/1/1434( كمف ىذه األحكاـ ذلؾ الحكـ الصادر في 3)
المدعي طيمة ىذه المدة ألسباب تبرئ ساحتو منيا مرده لدل الخصكمة كالمنازعات الشخصية، كيشكؿ خطأ 
ممحكظان في جانب الجية اإلدارية، كىك خطأ ترتب عميو إلحاؽ ضرر بيف محقؽ مادم كأدبي تمثؿ في 

كمباشرة مياميا، كحمؿ أماناتيا، كجني مزاياىا نحك عشر سنكات،  حرمانو مف حقو في شغؿ كظيفة أستاذ،
بما صاحب ذلؾ مف إيذاء كمعاناة نفسية، كمساس باعتباره األدبي بيف أقرانو كطبلبو كالييئة العممية بكجو 

لكضع عاـ، بؿ بيف أسرتو كمعارفو، قدحان في أىميتو لتقمد كظيفة أستاذ كأقرانو خبلفان لمكاقع كالقانكف، ىذا ا
مؤداه حرمانو فترة غير قصيرة مف الزمف استنفذت الكثير مف كقتو كجيده في تأكيد جدارتو كأىميتو كتثبت 
حقو..(، ثـ أردفت المحكمة قائمة )كاإلجراءات التي اتخذتيا اإلدارة مف شأنيا حصكؿ الطاعف عمى حقكقو 

المعنكية "قائمة باقية مستكجبة  ربذلؾ "األضراالكظيفية فقط، كمف ثـ تظؿ األضرار األخرل كتقصد 
خضر، طارؽ،  ؽ، راجع،43السنة  -04/1/1434حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر في  التعكيض(،
 .142، ص مرجع سابق

 كما بعدىا. 122، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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الـ غير كفي حالة اآلالـ الجسدية كاف المجمس يرفض التعكيض عنيا مستندان إلى أف ىذه اآل -

حيث قضى بالتعكيض عف اآلالـ  1942عدؿ عف مسمكو سنة  ومقكمة بالنقكد؛ كلكن
  (1) .الجسمانية

كفيما يتعمؽ بالضرر المعنكم المتعمؽ باضطراب كاختبلؿ العاطفة كالشعكر كالكجداف، فقد ظؿ  -
نقطة يعد  24/11/1961كلكف الحكـ الصادر في المجمس يرفض التعكيض عنيا لفترة طكيمة، 

لك متعمقان بقضية ) تحكؿ في مسمؾ مجمس الدكلة في ىذا الخصكص، ككاف الحكـ
كمما ال شؾ فيو أف دالالت الحكـ كاضحة في التعكيض عف األضرار المعنكية (2)تسيركف(.

حتى كلك لـ تترتب أضرار مادية، بمعنى أف األضرار المعنكية منفصمة عف األضرار المادية، 
انب مجمس الدكلة الفرنسي تكسعان محمكدان، ألف اآلالـ المعنكية في كيعد ىذا المسمؾ مف ج

 (3).بعض األحكاؿ قد تطفى كتتعدل كتتجاكز األضرار المادية

كيعتبر التعكيض عف الضرر األدبي مف الحقكؽ المتعمقة بالشخص الذم ألـ بو الضرر، 
ذا أفصح المضركر عف نيتو في استعماؿ ىذا الحؽ كأقاـ الدعكل لمم طالبة بو، فإنو يصبح مف كا 

 (4) الحقكؽ التي تؤكؿ إلى الكرثة.
 موقف المشرع والقضاء الفمسطيني-ج

 :نص القانكف المدني عمى

كؿ مف تعدل عمى الغير في حريتو أك في عرضو أك شرفو أك سمعتو أك في مركزه االجتمػاعي  .1
 أك في اعتباره المالي يككف مسئكالن عما لحؽ الغير مف ضرر أدبي.

أف يقضي بالتعكيض لمزكج كالقريب مف الدرجة الثانية عما يصيبو مف ضرر أدبي بسبب  يجكز .2
 مكت المصاب.

                                                           

 .323، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)

كتتمخص كقائعيا في أف سيارة حككمية دىمت دراجة حيث قتمت راكبيا كطفمة الذم كاف معو، فرفع كالد ذلؾ  (2)
الشخص دعكل طالبان التعكيض عف األضرار المعنكية التي أصابتو نتيجة فقد ابنو كحفيده، كاستند إلى ذلؾ 

كمان قضى بأنو )عمى الرغـ الضرر المعنكم فقط حيث لـ يصب بأم أضرار مادية، فأصدر مجمس الدكلة ح
مف عدـ ثبكت أف مكت السيد ) لك تسيركف( قد سبب ضرران ماديان ألبية، كلـ يغير مف ظركؼ معيشتو، فإف 
األلـ النفسي الذم أصابو لفقده كلده في كقت مبكر قد سبب لو ضرران معنكيان يقدر بمبمغ ألؼ فرنؾ فرنسي(، 

 .140، ص مرجع سابقخضر، طارؽ، 
 .140، صمرجع سابقطارؽ، ( خضر، 3)

 .029، صمرجع سابقأبك زيد، محمد عبد المجيد، ( 4)



  لممرفق العام ممسئولية اإلداريةل األساس القانوني  
 

154 

 الفصل الثاني
ال ينتقػػػػؿ الحػػػػؽ فػػػػي طمػػػػب التعػػػػكيض عػػػػف الضػػػػرر األدبػػػػي إلػػػػى الغيػػػػر، إال إذا تحػػػػددت قيمتػػػػو  .3

 1)) بمقتضى اتفاؽ أك بحكـ قضائي نيائي.
لتعكيض عف الضرر المعنكم كبالتالي مف خبلؿ نص المادة سابؽ الذكر يتضح أنو يجكز ا

نػػص القػػانكف المػػدني عمػػى " لكػػؿ مػػف كقػػع عميػػو اعتػػداء غيػػر مشػػركع فػػي حػػؽ مػػف )األدبػػي(. ك 
الحقكؽ المبلزمة لشخصيتو أف يطمب كقؼ ىذا االعتداء، مع التعكيض عما يككف قد لحقو مف 

 مػػف خػػبلؿ نػػص المػػادة يتضػػح أف كػػؿ مػػف كقػػع عميػػو اعتػػداء غيػػر مشػػركع أف يطمػػب (2)ضػػرر".
كقؼ ىذا االعتداء كأف يطمب بالتعكيض عما لحقػو مػف ضػرر، كذكػرت المػادة كممػة ضػرر كلػـ 

كنػص القػػانكف تحػدد أم نػكع مػػف الضػرر سػػكاء كػاف مػػادم أك معنػكم، جػاء لفػػظ الضػرر عامػػا، 
جػاء لفػظ ضػرر  (3)المدني كذلؾ عمى " كؿ مف ارتكب فعبلن سبب ضرران لمغيػر يمػـز بتعكيضػو".

عمػى " يقػدر التعػكيض فػي  كػذلؾ كنػص القػانكف المػدنيكذلؾ عاما دكف تحديػد أم نػكع ضػرر، 
جميػػع األحػػكاؿ بقػػدر مػػا لحػػؽ المضػػركر مػػف ضػػرر، كمػػا فاتػػو مػػف كسػػب بشػػرط أف يكػػكف ذلػػؾ 

كجاء لفظ الضرر كذلؾ عاما، دكف تحديػد أم ضػرر، كبالتػالي  (4)نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار".
 المادة عمى الضرر المادم كالمعنكم. ينطبؽ نص

مف خبلؿ جميع نصكص المكاد التي سبؽ ذكرىا أف يجكز التعكيض عف  ويرى الباحث
مف القانكف المدني الفمسطيني ككذلؾ لعمكـ لفظ  (132)الضرر المعنكم، كذلؾ لكضكح المادة 

ف أثار الضرر المعنكم الضرر الذم الكارد بالمكاد السابقة، ككذلؾ إنو في كثير مف األحياف تكك 
 أكثر إيبلمان كخسارة كأكبر خطكرة مف الضرر المادم. 

فقد استقر القضاء عمى التعكيض عنيا  أما مكقؼ القضاء الفمسطيني مف الضرر المعنكم
ككذلؾ فإنو كبالرجكع إلى عدد مف القضايا التي يطمب فييا  (5) بمبالغ مالية أك بما يجبر الضرر.

المدعي)المتضرر( بالتعكيض عف الضرر المعنكم الناتج عف مسؤكلية اإلدارة، نجد أف القضاء قد 
 (6) حكـ فييا بالتعكيض لممتضرر كما كرد في السكابؽ القضائية المشار إلييا في البحث.

                                                           

 (.132، المادة )5075لسنة  7القانون المدني الفمسطيني رقمراجع،  (1)

 (.94، المادة )5075لسنة  7القانون المدني الفمسطيني رقم( راجع، 2)
 (.124) ، المادة5075لسنة  7القانون المدني الفمسطيني رقم( راجع، 3)

 (.131، المادة )5075لسنة  7القانون المدني الفمسطيني رقم( راجع، 4)

، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 5)
 .014ص

 كما بعدىا مف ذات البحث. 114-113انظر المبلحؽ كص( 6)



  لممرفق العام ممسئولية اإلداريةل األساس القانوني  
 

155 
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 اط اإلدارة والضرر رابطو السببية بين نشالفرع الثاني: 
سبؽ الحديث أف األساس الطبيعي الذم تقكـ عميو المسؤكلية اإلدارية ىك الخطأ، كالبد أف         

يتسبب ىذا الخطأ في إحداث الضرر، كمف ثـ ال يمكف أف نقرر أف خطأ اإلدارة في حالة 
ال يؤدم إلى  المسؤكلية عمى أساس الخطأ أك نشاطيا في حالة المسؤكلية عمى أساس المخاطر

مسئكليتيا إال إذا ترتب عميو الضرر، كأمكف نسبة ىذا الضرر إلييا، أم كجدت بينو كبيف 
تصرفاتيا غير المشركع عبلقة مباشرة، فإذا انتفت رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر، انتفت 

 (1) المسؤكلية اإلدارية.
ب المضركر قد نتج مباشرة يعني ركف السببية أف يككف الضرر الذم أصامفيوم السببية: 

عف خطأ اإلدارة، أك بمعنى آخر أف يككف الخطأ اإلدارم ىك السبب المباشر لمضرر، كيتمثؿ ذلؾ 
في الرابطة التي تربط الفعؿ الخاطئ بآثاره الضارة، فإذا تعذر نسبو الضرر إلى تمؾ األعماؿ فإنو 

الضرر مباشران أك غير مباشر إنما  يعد ضرران غير مباشر ال تسأؿ عنو اإلدارة، كالكاقع أف ككف
يتكقؼ عمى رابطة السببية التي تربط بينة كبيف فعؿ اإلدارة، فإذا كجدت ىذه الرابطة فقد قاـ 
ذا قطعت لكجكد خطأ الغير أك خطأ المضركر نفسو أك قكة قاىرة، فقد انتفى الضرر  الضرر، كا 

 (2)اؿ في إحداث الضرر فعبلن.المنسكب لئلدارة جزئيان أك كميان بحسب مساىمة ىذه األعم

بمعنى أنو قد تنعدـ رابطة السببية لكجكد السبب األجنبي كذلؾ كالقكة القاىرة أك لخطأ      
المضركر ذاتو أك لخطأ الغير، ففي ىذه األحكاؿ ال يككف الخطأ بفعؿ جية اإلدارة، كمف ثـ تنعدـ 

ذا كانت القكة  القاىرة تؤدم إلى إعفاء اإلدارة مف المسؤكلية، رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر، كا 
فإف خطأ المضركر ذاتو قد ال يعفي اإلدارة كميان مف التعكيض، كذلؾ إذا ساىـ المضركر بجزء في 
ىذا الخطأ مع اإلدارة، ففي ىذه الحالة تعفي اإلدارة مف مسؤكليتيا بالقدر الذم ساىـ فيو المضركر 

كلية نتيجة الخطأ المشترؾ الذم كقع مف جية اإلدارة بالخطأ، كبذلؾ تتحقؽ تكزيع المسؤ 
كالمضركر، كما يقاؿ بالنسبة لخطأ المضركر يقاؿ بالنسبة لخطأ الغير حيث تتحقؽ مسؤكلية اإلدارة 

    (3)بقدر الخطأ الذم قامت بارتكابو.

كال تثكر أيو صعكبة في حالة نشكء الضرر عف سبب كاحد، حيث تربط عبلقة السببية 
؛ كلكف في األغمب فإف الضرر ينشأ مف عده أسباب، كلذلؾ إذا قاـ الضرر عمى أسباب بينيما

                                                           

، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  ...،اإلداري في فمسطينالقضاء ( أبك عمارة، محمد عمى، 1)
 .330، صمرجع سابق، ماجد راغب، ، كالحمك002ص

 .31، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...، ، إبراىيـ،المنجى( 2)
 .30، صسابقال مرجعال (3)
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 الفصل الثاني
عديدة فيؿ تؤخذ جميعيا في االعتبار عمى الرغـ مف اختبلؼ قكة كؿ منيا في إحداث الضرر؟ 
كقبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ البد مف تكضيح لممحاكالت الفقيية التي قيؿ بيا لتحديد سبب 

 ا يمي:الضرر، كذلؾ كم
 حالة تعدد األسباب -أوالً 

إذا كقع الضرر نتيجة ألكثر مف سبب لـز األمر تحديد سبب الضرر، كقد كجدت نظريتاف في ىذا 
 الخصكص ىما:

 " تكافؤ األسباب"تعادل األسباب  نظرية - أ

كمفاد ىذه النظرية أف جميع األسباب التي تدخمت في إحداث الضرر يتساكل دكرىا ميما 
بعيدة، طالما كانت ضركرية إلحداث النتيجة، فكؿ منيا يعد سببان مباشران لما لحؽ كانت أسبابان 

 (1) بالفرد مف ضرر طالما أف تخمفو يؤدم إلى عدـ كقكع الضرر.
كبالتالي فإنو يبلحظ أف النظرية تؤدم إلى اتساع نطاؽ المسؤكلية اتساعان شديدان، حيث ال 

عف السببية الطبيعية ال السببية القانكنية، عمى تحصر األسباب المحدثة لمضرر، فيي تحدثت 
الرغـ مف االختبلؼ بينيما، فالسببية الطبيعية يقصد بيا أف كؿ ىذه العكامؿ أك األسباب قريبة 
كانت أـ بعيدة تعد أسبابان أحدثت الظاىرة، أما السببية القانكنية فتعني بتحديد نطاؽ المسؤكلية عف 

لمضرر ليقؼ عندىا القانكف، كمف ثـ تمكينو مف تحديد  طريؽ حصر تمؾ األسباب المحدثة
 (2) مسؤكلية فاعمة.

إزاء ىذا النقد الجكىرم ليذه النظرية، حاكؿ بعض الفقياء مف أنصارىا تحديدىا؛ كلكف بما 
يضيؽ مف نطاؽ األسباب التي يعتد بيا القانكف، فذىب البعض إلى أف القانكف ال ييتـ إال بالضرر 

عنو، كبالتالي فإف الظركؼ المساعدة كاالستثنائية بالحادث تعد مف الخصكصيات كضركرة التعكيض 
 التي يمـز استبعاد غالبيتيا، حيث ال يترتب عمى استبعادىا أم تغير في نطاؽ التعكيض.

  :تعرضت ىذه النظرية لمنقد
ع متفؽ م، يعد أمران غير ألخذ ببعضيا كاستبعاد أسباب أخرلمحاكلة حصر النظرية لؤلسباب كا - أ

ادليا ال عمى أكلكية ، فيي تستند عمى تكافؤ األسباب كتعجكىر النظرية كأساسيا كمضمكنيا

                                                           

، 0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  ...،القضاء اإلداري في فمسطين( أبك عمارة، محمد عمى، 1)
 .123، صمرجع سابق، محمكد عاطؼ، ، كالبنا001ص

 .143، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
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 الفصل الثاني
، يعد مف األسباب الرئيسية ، أك أف ذلؾ السببسبب عمى آخر، أك تفضيؿ سبب عمى آخر

 (1) .كذاؾ السبب يعد مف األسباب الثانكية

، حيث ال يمكف حاسمان في كؿ الحاالتسببية حبلن أف ىذه النظرية تعجز عف حؿ مشكمة ال  - ب
، عدـ كجكدىا بيف الضرر كسبب معيف القكؿ في بعض الحاالت بكجكد عبلقة السببية أك

كيرجع ذلؾ إلى أنو مف الصعكبة بمكاف في كثير مف األحكاؿ بياف كمعرفة ما إذا كاف يمكف 
 (2) .حدكث الضرر عند تخمؼ سبب مف األسباب

 

 لسبب الكافي نظرية السبب المنتج أو ا - ب

اتجو جانب مف الفقو إلى  بعد أف تعرضت نظرية تعادؿ األسباب لمجمكعة مف االنتقادات
األخذ بنظرية السبب المنتج، كطبقان ليذه النظرية فإنو ال يعكؿ إال عمى السبب الذم يؤدم حسب 
أك المجرل العادم كالطبيعي لؤلمكر إلى حدكث الضرر، كمف ثـ تستبعد األسباب العارضة 

القانكنية أم غير المؤثرة في كقكع الضرر، كعمى ذلؾ فجكىر النظرية يقكـ عمى أف الفعؿ الذم 
 (3) قامت بو جية اإلدارة يؤدم إلى إحداث الضرر بحسب المجرل العادم لؤلمكر.

أف السبب أك الخطأ الذم صدر عف الشخص يجب أف يككف كافيان  ومعنى ىذه النظرية
داث النتيجة، أم الضرر الذم أصاب الغير، كبالتالي إذا ظيرت عكامؿ كمنتجان في حد ذاتو إلح

أخرل أدت إلى إحداث الضرر ككاف ليا الدكر األساسي في إحداثو انتفت رابطة السببية بيف الخطأ 
كالضرر، إال إذا كاف ىذا الخطأ لو دكر في إحداث ذلؾ الضرر بنسبة معينة فيعد صاحبو مسئكالن 

 (4) لنسبة مف األضرار كيسمي بػػػػ )الخطأ المشترؾ(.فقط عف إحداث ىذه ا
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف نظرية السبب المنتج يعتد بيا القضاء كيستند إلييا في أحكامو، 
كمثاؿ ذلؾ ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي بأف ىبكط الطريؽ أثناء سير إحدل السيارات ال يعد 

ىمالو في عدـ سببان مباشران إلصابتيا ببعض األضرار، ح يث إف ذلؾ ناتج عف إغفاؿ السائؽ كا 
تأكده مف سبلمة مبرد السيارة، كحكـ مجمس الدكلة الفرنسي في حكـ آخر بعدـ تكافر السببية 

                                                           

 .149، صمرجع سابقخضر، طارؽ،  (1)
 .001، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  ...،القضاء اإلداري في فمسطين( أبك عمارة، محمد، 2)
 .149، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)
 .139، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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 الفصل الثاني
المباشرة بيف الترخيص الصادر بحمؿ سبلح كجريمة قتؿ اقترفيا حامؿ الترخيص، حيث إنيا تمت 

 (1) بعد مضي ثبلث سنكات مف منحة ذلؾ الترخيص.
كأخذ القضاء اإلدارم المصرم بنظرية السبب المنتج، كمثاؿ ذلؾ ما قضت بو المحكمة 
اإلدارية العميا في أحد أحكاميا بتكافر رابطة السببية المباشرة بيف تراخي جية اإلدارة في ضـ مده 

السبب الخدمة السابقة لصاحبة الشأف كبيف األضرار التي نالتيا بعدـ ترقيتيا، كاعتبرت ذلؾ ىك 
المنتج، كليس تراخي المدعية في رفع دعكل اإللغاء في الميعاد المقرر قانكنان حيث إف ىذا التراخي 

 (2) يعد سببان غير مباشر في حدكث الضرر.

كالذم يعتبر نتيجة طبيعية -في تقدير الدكتكر محمكد البنا-كالمقصكد بالضرر المباشر
مألكفة كيدخؿ في حدكد األمكر الطبيعية التي يغمب لمحادث، ىك الضرر الذم يعتبر مف النتائج ال

يمكف القكؿ بأف الضرر الذم يمكف تكقيو -حسب رأيو-كقكعيا في التسمسؿ العادم لؤلحداث ك
ببذؿ جيد معقكؿ ىك ضرر غير مباشر ال يعكض عنو إذا لـ يكف مف النتائج المألكفة طبقان لمسير 

 (3) العادم لؤلمكر.
/أ( مف 60، حيث نصت المادة )بيذه النظرية )السبب منتج(وأخذ المشرع الفمسطيني 

قانكف المخالفات المدنية عمى )...كال يحكـ بالتعكيض إال عف الضرر الذم قد ينشأ بصكرة طبيعية 
 في سياؽ األمكر االعتيادية كالذم ينجـ مباشرة عف المخالفة المدنية التي ارتكابيا المدعى عميو(.

متى كاف نتيجة طبيعة لمخطأ أك النشاط الضار، كىك يعتبر نتيجة  كالضرر يعتبر مباشرا (4)
طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة المضركر أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ، أما الضرر الذم يمكف 

ككذلؾ نص المادة  (5) لممضركر تكقيو ببذؿ جيد معقكؿ ىك ضرر غير مباشر ال يعكض عنو.
... كيعد الضرر نتيجة حيث نصت عمى "  2012ي لسنة ( مف القانكف المدني الفمسطين239/1)

 (6) ."طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ

 

 

                                                           

 .141، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .141، صسابقال مرجعال (2)
 .124، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 3)
 .7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم( راجع، 4)

 .000، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،، ( أبك عمارة، محمد5)

 .(044/1) المادة، 5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 6)
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 الفصل الثاني
 أو انعدام السببيةحاالت انتفاء السببية -ثانياً 

في كثير مف الحاالت التي قضى فييا القضاء اإلدارم برفض التعكيض يككف مرجع ذلؾ 
السببية، كيعبر القاضي عف ذلؾ بأف عيب اإلجراء أك الشكؿ لـ يكف ذا تأثير عمى إلى انتفاء ركف 

  (1) مضمكف القرار اإلدارم.

كيمكف أف نحدد حاالت التي تنيار فييا عبلقة السببية بيف العمؿ غير المشركع كالضرر 
 إذا كاف كقكع ىذا الضرر مرجعة إلى سبب أجنبي عف اإلدارة في ثبلث حاالت ىي:

 ة القاىرة القو  - أ

ىك عدـ التمييز بيف القكة القاىرة كالحادث المفاجئ في المسؤكلية  كالراجح السائد هاالتجا
 (2).عمى أساس الخطأ، فالقكة القاىرة كالحادث الفجائي كبلىما يرفع المسؤكلية عمى أساس الخطأ

كال تتأثر المسؤكلية بدكف خطأ بالحادث الفجائي؛ كلكنيا تتأثر بالقكة القاىرة فقط، حيث تعفى اإلدارة 
مف المسؤكلية النقطاع رابطة السببية في حالة القكة القاىرة، كتبقى المسؤكلية منعقدة تجاىيا إذا 

  (3)كاف الضرر راجعان لحادث فجائي.

متكقعو كال يمكف دفعيا، كأجنبية عمف تسبب في كيتعيف أف تككف القكة القاىرة غير 
الضرر، كيعتبر مفيكـ القكة القاىرة مفيكـ نسبي يتطكر بتطكر الحياة كالعمـ، كبالتالي فإف تصدم 

 (4) القاضي ليا يجب أف يككف في ضكء اإلمكانات البلزمة لمتصدم لمثؿ ىذه الحاالت.

لقاىرة كالحادث الفجائي لمعيار يطمؽ عميو كاستند مجمس الدكلة الفرنسي لمتمييز بيف القكة ا
معيار)الخارجية(، حيث إف القكة القاىرة التي تعفي اإلدارة مف المسؤكلية تعد حدثان خارجيان عف 
النشاط الذم تتحقؽ بو المسؤكلية، أما الحادث الفجائي فيفتقر لمخارجية كيرتكز عمى ككنو حدثان 

  (5) داخميان ناجمان عف النشاط ذاتو.

                                                           

 .132، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .111، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 2)
 .142، صسابقمرجع ( خضر، طارؽ، 3)

 .142، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)

 .143، صسابقمرجع ( خضر، طارؽ، 5)
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 الفصل الثاني
ما القضاء اإلدارم المصرم فإنو ال يعترؼ بالمسؤكلية عمى أساس المخاطر إال في حالة أ

النص الصريح، إال أنو يميز بيف القكة القاىرة كالحادث الفجائي كيجعؿ القكة القاىرة سببان لئلعفاء 
 (1) مف المسؤكلية.

 خطأ المضرور  - ب

كفيؿ بقطع عبلقة السببية كبذلؾ تنتفي إذا كقع الضرر نتيجة لخطأ المضركر فإف ذلؾ         
كمثاؿ ذلؾ ما  (2)المسؤكلية القائمة عمى أساس الخطأ ككذلؾ المسؤكلية دكف خطأ مف باب أكلى.

قضت بو المحكمة اإلدارية العميا في مصر بأنو: )بفرض أف جية اإلدارة أخطأت بإصدار ترخيص 
لممطعكف ضدىا بتشغيؿ الكرشة، رغـ كجكد قرار بإزالتيا، فإف ىذا الخطأ لـ يكف سببان لمضرر الذم 

يا إنما ىك خطؤىا لحؽ بالمطعكف ضدىا مف جراء تنفيذ قرار اإلزالة، بؿ إف الخطأ الذم أضر ب
 (3)كحدىا بقياميا بإنشاء الكرشة عمى أرض مممككة لمدكلة كبغير ترخيص منيا مما استكجب إزالتيا(.

كلكف يكجد بعض الحاالت التي تساىـ فييا اإلدارة بخطئيا مع المضركر في إحداث الضرر كفي 
  (4)ا في إحداث الضرر.مثؿ ىذه الحالة تتحمؿ اإلدارة قدران مف التعكيض بقدر مساىمتيا بخطئي

                                                           

( كمف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا الصادرة في ىذا الشأف ما قضى بو مف أف)الحادث الفجائي في مجاؿ 1)
المسؤكلية عمى أساس الخطر ىك الحادث الداخمي المجيكؿ السبب غير المتكقع الذم ال يمكف دفعة، كالذم 

اتو أك إلى شيء تمتمكو أك تستعممو، كأف القكة القاىرة إنما ترجع إلى أمر يرجع مصدره إلى نشاط اإلدارة في ذ
، خارجي عف نشاط اإلدارة أك عف األشياء التي تمتمكيا، كأف القكة القاىرة يترتب عمييا انعداـ عبلقة السببية(

 بل عف،ؽ، نق1لسنة  0332في القضية رقـ  14/9/1410راجع حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر في 
 .143، صمرجع سابقخضر، طارؽ، 

 .003، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 2)

 .144، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)
 .114، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 4)
أف )مناط مسؤكلية اإلدارة عف القرارات اإلدارية  كمثاؿ ذلؾ ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا في مصر مف -

الصادرة عنيا كجكد خطأ مف جانبيا، بأف يككف القرار اإلدارم غير مشركع، كأف يمحؽ صاحب الشأف ضرران، 
كأف تقـك رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر(، كقد انتيت محكمة القضاء اإلدارم في أحد أحكاميا) إنو لتقدير 

ؽ لممدعي عف تقصير الكزارة في ضـ مده خدمتو في التعميـ الحر كما ترتب عميو مف التعكيض المستح
تخطية الترقية يتعيف أف يراعى في تقدير مبمغ التعكيض، أف المدعي قصر في حؽ نفسو بعدـ المبادرة إلى 

م الصادر ، راجع حكـ محكمة القضاء اإلدار الطعف في قرار التخطي كعدـ تحميؿ الكزارة كامؿ المسؤكلية (
 .144، صمرجع سابقخضر، طارؽ، ، نقبل عف، 12/4/1499في 
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كيبلحظ في بعض الحاالت الخطأ المشترؾ أف خطأ المضركر ييًجب خطأ اإلدارة، ففي 
حاالت ال يستمـز األمر تكزيع المسؤكلية بيف جية اإلدارة كالمضركر، بؿ يتحممو المضركر دكف 

  (1) اإلدارة، حيث إف الخطأ الذم اقترفو يستغرؽ خطأ اإلدارة المدعى عمييا.
 ل الغير فع - ج

قد تنتفي عبلقة أك رابطة السببية بخطأ الغير أك فعمة إذا كاف ىك السبب الكحيد في إحداث 
الضرر)أم دكف أف ينسب إلى المدعى عميو خطأ ثابت أك مفترض(، كفي ىذه الحالة ال يقع عمى 

كاممة،  المدعى عميو أم خطأ كال يمكف نسبتو إليو بؿ إنو ينسب إلى الغير كتقع عميو المسؤكلية
كقد يشترؾ مع إحداث الضرر خطأ المدعى عميو مع خطأ الغير كخطأ المضركر فيتحمؿ كؿ منيـ 

كقد يترتب عمى مساىمة الغير مع خطأ المدعى عميو أف ينفييا، ذلؾ إذا  (2)نصيبو مف الضرر.
ير استغرؽ خطأ الغير خطأ المدعى عميو، كبطبيعة الحاؿ إذا استغرؽ خطأ المدعى عميو خطا الغ

فإف الغير يعفى مف المسؤكلية، كتنعقد عمى المدعى عميو بأكمميا حيث يعد مسئكالن مسؤكلية 
 (3)كاممة.

أف رابطة السببية أحد األركاف الجكىرية لعقد مسؤكلية اإلدارة، إال أنو  نخمص مما تقدم
تكجد عكامؿ لقطع ىذه الرابطة، مما يترتب عميو نتيجة مؤداىا عدـ مسؤكلية اإلدارة، فالقكة القاىرة، 
كخطأ المضركر نفسو، كفعؿ الغير تعد حاالت النتفاء ركف السببية، كقد اطرد القضاء اإلدارم 

 كالمصرم عمى أف ىذه الحاالت قاطعة لرابطة السببية بيف الخطأ كالضرر.الفرنسي 
 بين نشاط اإلدارة والضررركن السببية  عبلقة موقف المشرع الفمسطيني من حاالت انتفاء

مف خبلؿ البحث في التشريعات الفمسطينية لـ نجد أف مشرعنا تحدث عف حاالت انتفاء 
ضرر، كألجؿ النقص المكجكدة بخصكص المسألة الراىنة نمجأ عبلقة السببية بيف نشاط اإلدارة كال

 ( منو181في المادة ) لقد نصإلى األصؿ كىك القانكف المدني باعتباره الشريعة العامة، حيث 

                                                           

 .022، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
كمثاؿ ذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا بأف)ما شاب قرار قبكؿ طالب بالكمية الحربية مف أخطاء تتمثؿ في  -

نما مرده سعي خفاؤه حالتو المرضية  اعتباره مستكفيان شركط المياقة الطبية مع إنو فاقدىا، كا  الطالب نفسو، كا 
رغـ عممو بأف إصابتو تعتبر سببان مف أسباب عدـ لياقتو الطبية، كمف ثـ فإف خطأ اإلدارة جاء نتيجة لخطأ 
الطالب المذككر، كبذلؾ ال يتحقؽ في جانب الجية اإلدارية الخطأ المكجب لممسؤكلية، كما يككف القرار 

كر مف عداد طمبو الكمية بعد أف ظيرت إصابتو متفقان كالقانكف، كمف ثـ ال الصادر بشطب اسـ الطالب المذك
 يستحؽ تعكيضان عف ىذيف القراريف أك أييما(

 .003، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 2)
 .021، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 3)
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" إذا اثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو، كقكة قاىرة، أك خطأ مف  عمى

ر ممـز بتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص أك اتفاؽ المضركر، أك خطأ مف الغير، كاف غي
ألف نص المادة نص عميو في العبلقة  –لك طبقنا نص المادة ىذه جدالن ك  (1)." يقضي بغير ذلؾ

عمى حاالت انتفاء عبلقة السببية بيف نشاط اإلدارة  -بيف األفراد العادييف كليس بيف اإلدارة كاألفراد
 كالضرر نجد أنو تنتفي ىذه العبلقة مف خبلؿ عدة حاالت عمى سبيؿ الحصر كىي:

 القكة القاىرة -1

 خطأ المضركر -2

 خطأ الغير -3

أيو حالة مف الحاالت سالفة الذكر فإنو تنتفي عبلقة السببية بيف نشاط كبالتالي إذا تحققت 
اإلدارة كالضرر، كمف ثـ ال يستحؽ المتضرر أية التعكيض بشرط عدـ كجكد عكامؿ أخرل مشتركة 

 في إحداث الضرر كما أسمفنا مف قبؿ. 

إذا تعدد المسئكلكف عف فعؿ كجدير بالذكر أف القانكف المدني الفمسطيني قد نص عمى " 
كيتكزع غـر المسئكلية بينيـ بقدر  لتعكيض كؿ الضررضار التـز كؿ منيـ، في مكاجية المضركر 

دكر كؿ منيـ في إحداث الضرر، فاف تعذر تحديد ىذا الدكر، كزع عمييـ غـر المسئكلية 
كبالتالي حسب نص المادة سالؼ الذكر يتبيف أنو إذا اشترؾ مع خطأ اإلدارة خطأ  (2) ."بالتساكم

الغير أك خطأ المضركر فإف المسؤكلية كعبء التعكيض يتكزع بينيـ بقدر مساىمة كبلن مف منيـ 
ذا تعذر تحديد دكر كبلن منيـ فإف المسؤكلية تتكزع بالتساكم فيما بينيـ.  في إحداث الضرر، كا 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 (.131، المادة )5075( لسنة 7ني الفمسطيني رقم )القانون المد( راجع، 1)
 (.139، المادة )5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 2)
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 الرابعمب المط
 اإلدارية المسؤوليةموقف الشريعة اإلسبلمية من 

في الفقو اإلسبلمي ككسيمة فٌعالة لكفالة سبلمة أفراد المجتمع مف أم تمؼ  (1) الضمافشيرع 
، كالمحافظة عمى حقكقيـ كتكقي اإلضرار بيـ كدفعان ـ أك أعضائيـ أك أمكاليـتتعرض لو أنفسي

، بؿ ىك فجبر الضرر أمر سائغ في الشريعة اإلسبلمية .مف ضرركجبران لما يصيبيـ لمعدكاف عنيـ 
 (2) خالدة.مف خصائصيا بصفتيا شريعة عامة سمحة 

ؿ كلـ تمر مشركعية التعكيض كالضماف في التشريع اإلسبلمي بمراحؿ تطكر كما ىك الحا
نما كردت مشركعية الضماف في العديد مف آيات الذفي التعكيض في األنظمة الكضعية كر ، كا 

، كما استميـ كسمـ تسميمان كثيراكصحبو ميو كعمى آلو الحكيـ كأحاديث سيدنا محمد صمى اهلل ع
 :الفقيية الدالة عمى كجكب الضماف فقياء المسمميف مف ىذيف المصدريف العديد مف القكاعد

 الضمان في القرآن الكريم و  التعويض مشروعية -6

َِػَىِيِاْعجََدىَِعنَيُْكْهِ :قاؿ تعالى ِْاَّلله َِواِاْعجََدىَِعنَيُْكْهَِواتهُقيا ِبِِىثِْل َِْعنَيِْه فَاْعجَُدوا
َِوعَِ ِاَّلله نه

َ
  . (3)الُْىجهِقْيََِِواْعنَُىياِْأ

                                                           

مَّنىو ًإياه: كىفَّمىو.  معنى الضمان( 1) انان: كىفىؿ ًبًو. كضى مى ٍمنان كضى ًبًو ضى ًمفى الشيءى كى . ضى : اٍلكىًفيؿي ًميفي لغةن: ضمف: الضَّ
ًمٍنتي الشيءى  : ضى . ييقىاؿي كىاًفؿه ككىًفيؿه ًميفه كساًمفه كسىًميف كناًضره كنىًضير كى فه ضاًمفه كضى اٍبفي األىعرابي: فيبلى

مانان، فأىن ًديًث:أىٍضمىنيو ضى ًفي اٍلحى ، كىىيكى مىٍضمكف. كى مىى المًَّو أىف  ا ضاًمفه مىٍف مىاتى ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىييكى ضاًمفه عى
نَّةى  مىى المَّوً  ييٍدًخمىوي اٍلجى مىافو عى  .(092/ 14) لسان العرب ، راجع،أىم ذيك ضى

كيأتي الضماف بمعنى التعكيض المالي، أم بمعنى " االلتزاـ بتعكيض الغير عما أصابو مف ضرر، كقد  
عرؼَّ بعض الفقياء المعاصريف الضماف بأنو " تضميف اإلنساف عبارة عف الحكـ عميو بتعكيض الضرر الذم 

كيض لدل فقياء القانكف أصاب الغير مف جيتو، كىذا التعريؼ ىك الذم يقابؿ المسؤكلية المدنية أك التع
الكضعي، فالمسؤكلية المدنية ىي حالة الشخص الذم ارتكب أمران يستكجب المؤاخذة أك ىي التزاـ بإصبلح 

بمعنى  –( 311األضرار التي أصابت اآلخريف، كقد عرفت مجمة األحكاـ العدلية الضماف في المادة )
لمثميات، كقيمتو إف كاف مف القيميات "، كيبلحظ بأنو " إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف ا –التعكيض المالي 

ف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف  مف التعريؼ بأنو أقرب لمتعكيض العيني مف التعكيض بمعناه العاـ، كا 
تقدير التعويض وأثر تغير القوة عفيؼ، ، أبك كمكبراجع، األصؿ أف يككف التعكيض عينان قدر المستطاع، 

"، مصر، جامعة القاىرة،  ره " دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقو اإلسبلميالشرائية لمنقود عمى تقدي
 .11ىػ، ص1343 –ـ 0214رسالة دكتكراه، 

 .13، صمرجع سابقعفيؼ،  ( أبك كمكب،2)
 .143: اآلية سورة البقرة( 3)
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ِِوثْنَُىاكقاؿ تعالى    َِسيِّئٌَة َِسيِّئٍَة َِواِ :كقاؿ تعالى (1) وََجَزاُء ِبِِىثِْل ْ َِػَعاقِبُيا ََِعَؼبْجُْه َوإِْن
ابِرييَُِعيقِبْجُهِ ِمِّنصه ُتْهِلَُىَيَِخْْيٌ   (2)بِِهَِومَِِئَِصََبْ

، فقد نقؿ الطبرم في تفسيره اآليات تدؿ عمى مشركعية التعكيض ذكر المفسريف أف ىذه
ي الرجكع ليذه اآليات عف ابف سيريف " إف أخذ منؾ رجؿ شيئان فخذ منو مثمو " كأكجب السيكط

لنفسو دكف السمطاف فك عاصو  " كمف انتصريحكـ بالعكض، كىك بالتالي لئلماـ في جميع المظالـ
 (3)، كلـ يرض بحكـ اهلل تعالى "مسرؼ، قد عمؿ بحميَّة الجاىمية

، كاالعتداء مضمكف شخص بنفس أك ماؿ غيره يعد اعتداءكتدؿ اآليات عمى أف إضرار ال
ات السابقة ليقرر ، كقد استشيد اإلماـ السرخسي باآليسكاء كاف شخص عادم أـ اإلدارة عمى فاعمة

 (4)دكاف مقدر بالنص نصان "أف " ضماف الع

كمف الكقائع التي تدؿ عمى التعكيض كالتضميف في القرآف الكريـ قصة نبي اهلل داككد كابنو 
ِإِذِْقال تعالى ، سميماف عمييما السبلـ مع صاحب الحرث كصاحب الغنـ ِوَُسنَيَْىاَن وََداُووَد

 إِْذَِنَفَشْتِِػيِهَِغنَُهِامَقْيِمَِوُكنهاِحِلُْكِىِىْهَِشاِوِدييَََِيُْكَىاِنِِِفِاحلَْرِثِ
ْىنَاَواُِسنَيَْىاَنَِولُُكًِّ َػَفىه

ِوَِ ُِحْكًىا ، كبياف القصة أف نبي اهلل داككد عميو السبلـ عمىرجميف  دخؿحيث  . (5)ِعنَىاآثَيْنَا
ألخر فأكمت جميع ما فيو الرجؿ اغنـ الرجؿ األكؿ دخمت ليبلن عمى حرث أم حقؿ صاحب الحرث 

فإنيا تساكم قيمة الحرث  ، فحكـ داككد لصاحب الحرث أف يأخذ غنـ خصمو مقابؿ حرثومف الزرع
، فتكجو سميماف بلـ فأخبره بقضاء نبي اهلل داككد، كمر صاحب الغنـ بسميماف عميو السالذم أفسدتو

: ادفع الغنـ إلى صاحب قاؿ سميماف، فقاؿ: كيؼ ؟ ف القضاء غير ما قضيتإلى أبيو كقاؿ لو إ
زراعو كسقيان  ، كادفع الحرث إلى صاحب الغنـ ليقكـ عميوبألبانيا كسمنيا كأصكافياالحرث لينتفع 

ا تحت يده فيأخذ صاحب الحرث ، ثـ يعيد كؿ منيما إلى صاحبة محتى يعكد كما كاف كتعيدان 
ء ما قضيت كأمضى حكـ سميماف : القضاالغنـ غنمو، فقاؿ داككد عميو السبلـ، كصاحب حرثو

، كبالتالي يبلحظ أف حكـ  داككد " أم فيمنا سميماف القصة كحكميا كقاؿ تعالى " ففيمنيا سميماف
حيث حكـ داكد عميو السبلـ بقيمة المتمؼ  لصاحب الحرث عميو السبلـ اتجو إلى مجرد التعكيض 

 ا عدؿ ؛ كلكف حيكـ سميماف تضمفىذ، ك در القيمة فدفعيا إلى صاحب الحرثكقد كجد أف الغنـ بق
                                                           

 .32: اآلية سورة الشورى( 1)

 .101: اآلية سورة النحل( 2)

 .13، صسابق مرجع( أبك كمكب، عفيؼ، 3)

 (.91/ 1) أصول السرخسي( 4)

 .24-23اآلية:  سورة األنبياء( 5)
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، كما حكـ بو لعدؿ دافعان إلى البناء كالتعمير، كجعؿ اأم تعمير البستاف مف جديد البناء كالتعمير

 (1).سميماف أقرب لمعدؿ

كبالتالي نبلحظ أف اليدؼ مف قضاء نبي اهلل داككد كسميماف ىك جبر الضرر كىذا دليؿ 
 الضماف عند اإلضرار بماؿ الغير، أيان كاف المتسبب في الضرر سكاء اإلدارة أك األفراد. عمى كجكب

 الضمان في السنة النبوية و  التعويض مشروعية -2

، ما اديث عمى كجكب الضماف نذكر بعضياكرد في السنة النبكية المطيرة العديد مف األح
مَّى المَّوً  رىسيكؿي اهلل عنيـ أف  أنس بسنده عف ابف عباس كغيره رضي أخرجو اإلماـ مالؾ بف  اهللي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى رى  الى : »قىاؿى  كى رى (2)« ًضرىارى  كىالى  ضى
يعتبر ىذا الحديث أحد األسس كالقكاعد التي بني عمييا  .

، كأف التعكيض المسؤكليةالتعكيض كالضماف كاألمر كاضح كببل شؾ أف األحاديث اعترفت بمبدأ 
، كقد أجمع الفقياء عمى كجكب الضماف األساسية في الشريعة اإلسبلميةر عف الضرر مف األمك 

فقاؿ ابف قيـ " كالقياس كالعدؿ يقتضي أف مف تسبب إلى إتبلؼ ماؿ شخص أك تغريمو أنو يضمف 
(3) أتمفو.ما غرمو كما يضمف ما 

 

دَّثىنىا: كمف األحاديث الدالة عمى ذلؾ أيضان  مَّدي  حى مىٍيمىافى  ٍبفي  ميحى ، سي دَّثىنىا اأٍلىٍنبىاًرمُّ ، اٍبفي  حى ٍيرو  نيمى
ٍبدً  عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍبدً  عىفٍ  يىسىارو دَّثىنىا: قىاؿى  لىٍيمىى، أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ابي  حى مَّدو  أىٍصحى  ميحى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى، عى سى كفى  كىانيكا أىنَّييـٍ  كى مَّى النًَّبيِّ  مىعى  يىًسيري مىٍيوً  اهللي  صى ، عى مَّـى سى ـى  كى ، رىجيؿه  فىنىا  فىاٍنطىمىؽى  ًمٍنييـٍ
ييـٍ  ٍبؿو  ًإلىى بىٍعضي ذىهي، مىعىوي  حى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  فىفىًزعى، فىأىخى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  َأنْ  ِلُمْسِمم   َيِحل   اَل : »كى
  (4).« ُمْسِمًما ُيَروِّعَ 

ناىيؾ عف اإلضرار  تحريـ تركيع المسمـ ألخيو المسمـ كلك مازحان كفي الحديث دليؿ عمى 
، فىًإفَّ »، كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في حجة الكداع بنفسو أك مالو ـٍ ، ًدمىاءىكي ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ كي  كىأىٍعرىاضى

ـٍ  رىاـه، بىٍينىكي ٍرمىةً  حى ـٍ  ًفي ىىذىا، يىٍكًمكيـٍ  كىحي ـٍ  ًفي ىىذىا، شىٍيًركي ، الشَّاًىدي  ًلييبىمِّغً  ىىذىا، بىمىًدكي  الشَّاًىدى  فىًإفَّ  الغىاًئبى
  (5) .«ًمٍنوي  لىوي  أىٍكعىى ىيكى  مىفٍ  ييبىمِّغى  أىفٍ  عىسىى

                                                           

، مرجع سابقأبك كمكب، عفيؼ، ك  كما بعدىا. 33، صمرجع سابؽ .،.نظرية الضمان.الزحيمي، كىبة،  (1)
 .19ص

 (.233/0431/ 0) سنن ابن ماجو( 2)

 .13، صمرجع سابقعفيؼ،  ،( أبك كمكب3)
 : صحيح. (. ]حكـ األلباني[9223/حديث رقـ 421/ ص  3الجزء) سنن أبي داودراجع، ( 4)

 (.03/12/ 1) صحيح البخاري( 5)
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بعض الوقائع التي حدثت في التاريخ اإلسبلمي التي تؤيد مبدأ التعويض عن الضرر  -3

الخطاب يتفقد الرعية إذ جاءه كاف عمر بف : واقعو الرجل الذي مات بعد أن نزل الوادي
رجؿ فجعؿ يقكؿ كاعمراه، فسألناه عف خبره فقاؿ: إف عامبلن مف عمالو )أم عماؿ عمر بف 
الخطاب( أمر رجبلن أف ينزؿ في كاد ينظر كـ عمقو فقاؿ الرجؿ إني أخاؼ، فعـز عميو 

" أما  فمات، بعد أف تحقؽ عمر مف ذلؾ بعث إلى الكالي قائبلن  –كزا –فنزؿ، فمما خرج 
لكال أني أخاؼ أف تككف سينَّو مف بعدم لضربت عنقؾ " لككف الكالي ال يقصد مكتو، كلكف 

  (1) ال تبرح حتى تؤدم ديتو، ثـ قاؿ كاهلل ال أكليؾ أبدان.

 (2)كيستفاد مف ىذه الكاقعة أيضان:

 سرعو محاسبة المخطئ بعد التحقؽ مف الكقائع. .1

 البلـز طبقان لمشريعة اإلسبلمية.إقرار الدكلة بالخطأ كتقديـ التعكيض  .2

تكقيع العقاب التأديبي عمى المكظؼ المختص ميما كانت درجتو الكظيفية، كقد طبؽ في  .3
 ىذه الكاقعة قضاء التعكيض كالتأديب.

 والتعويض القواعد الفقيية في وجوب الضمان  -4

مـ عددا مف القكاعد كقد استنبط الفقياء مف آيات القرآف الكريـ كأحاديث النبي صمى اهلل عميو كس
 :  ، كمف ىذه القكاعداإلضرار باآلخريف ككجكب التعكيض الفقيية التي تدؿ عمى عدـ

 الضرر يزالوقاعدة  الضرر يدفع بقدر اإلمكان قاعدة  - أ

كجكب رفع الضرر  ، كالثانية تعنياألكلى كجكب دفع الضرر قبؿ كقكعوالقاعدة  كتعني
الفعؿ أحد ركائز الديف فيي مف األسس الميمة لمنع  القكاعدىذه ، كتعتبر بعد الكقكع كترميـ أثاره

؛ كألف الضرر في التعكيض المالي كغيره، كمف ثـ ترتيب نتائجو الضار في أم صكرة مف الصكر
قظمـ كغدر، كالكاجب عدـ إيقاعو زالة ، رار الظالـ عمى ظممة ممنكع شرعان، فيجب إزالتو، كا  وا 

 : الضرر تكون بإحدى طريقتين

 استمراره ومنع تكراره وتجدده وقف-األولى

كشرع ترميـ ىذا الضرر بعد  حيث أكجب اإلسبلـ إزالة الضرر، آثاره بعد وقوعو ترميم-الثانية
زالة ضرر اإلتبلؼ عيرؼ عند فقياء القانكف ىـ القكاعد في ذلؾ ضماف المتمفات، كمف أكقكعو ، كا 

                                                           

 (  121/ حديث رقـ 149/ ص: 4)جزء:  التذكرة الحمدونية( 1)
 .02، صمرجع سابق( أبك سميدانة، عبد الناصر عبد اهلل، 2)
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، كقد قرر الفقياء أف اإلتبلؼ سبب جبران لمضرر محؿ ماؿو فاقد: إحبلؿ ماؿو ذم يعنيبالتعكيض كال

   (1) الضماف.لكجكب 

، ضرر ال ينبغي أف يككف بضررو مثموكتعني ىذه القاعدة أف إزالة ال، الضرر ال يزال بمثمو - ب
، يزاؿ " ألف ىذا ليس إزالة لو بؿ لك أيزيؿ الضرر بضرر لكاف ذلؾ مناقضان لقاعدة " الضرر

التعكيض بالمثؿ ال إتبلؼ النظير كىذا أقؿ إفسادان كأصمح  كذلؾ اقتضت السنة المطيرة
 عامة.مطرفيف بؿ كلممجتمع بصفة ل

ف كاف ىذا الماؿ م شريطة التعدم أك التفريط، من أتمف مال الغير فيو ضامن - ت كجكد حتى كا 
، فقد قاؿ ابف تيمية رحمة اهلل " فإف تمؼ الماؿ المقبكض عند الشخص عمى سبيؿ األمانة

؛ ألف غايتو أك بتفريطو أك بعدكانو فيك ضامف بفعموباإلكراه تحت يد القابض فإف كاف قد أتمفو 
أف تككف يده يد أمانو كيد األمانة إذا أتمفت شيئان بتفريطيا أك عدكانيا ضمنتو كيد المستأجر 

 (2) كالككيؿ.كالمكدع كالمضارب 

، كمعنى ىذه القاعدة أنو ال يجكز شرعان ال يجوز ألحد أن يتصرف في ممك الغير ببل إذنو - ث
، ءن أكاف التصرؼ فعميان أك قكليان ، سكاأمكاؿ اآلخريف بدكف أذف أصحابيا ألحد أف يتصرؼ في

القاعدة  " ال يجكز ألحد ، كتستتبع ىذه القاعدة عدـ جكاز أخذ ماؿ الغير ببل مسكغ مشركع
، ، كمعناىا أنو ال يحؿ شرعان ميما كاف الحاؿ عمدان أـ خطأ"ماؿ أحد ببل سبب شرعي  أخذ

اـ ىك ، ألف مبدأ الشريعة العاف ماؿ غيره بدكف سبب شرعي مشركعجدان أـ ىزالن أف يأخذ إنس
، فمف تجاكز ىذا المبدأ اعتبر غاصبان متعديان يجب عميو رد الماؿ احتراـ حقكؽ الناس المالية

لقكلة عميو السبلـ " عمى اليد ما ، كضماف مثمو أك قيمتو إف ىمؾ، ما داـ مكجكدا لصاحبة
، كمف أخذ عصا أخيو قكلو " ال يأخذ أحدكـ متاع صاحبة، العبان جادان أخذت حتى تؤديو " ك 

 (3).فميردىا "

، " الخراج (4)كمف القكاعد الفقيية كذلؾ في ىذا الشأف عمى سبيؿ المثاؿ " الغـر بالغنـ"
ف لـ يتعمد "(5)الضماف "ب ، " الضرر (7)، " المتسبب ال يضمف إال بالتعمد "(6)، " المباشر ضامف كا 

                                                           

 .02، صمرجع سابق( أبك كمكب، عفيؼ، 1)

 .04، صسابقال مرجعال (2)

 كما بعدىا. 023، صمرجع سابق..، .( الزحيمي، كىبة، نظرية الضماف3)

 .32، المادة مجمة األحكام العدلية( راجع، 4)

 .39، المادة مجمة األحكام العدلية( راجع، 5)

 .40، المادة مجمة األحكام العدلية( راجع، 6)

 44، المادة مجمة األحكام العدلية( راجع، 7)
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ىذا باإلضافة إلى العديد مف القكاعد الفقيية التي تكجب الضماف كالتعكيض ، (1)يدفع بقدر اإلمكاف"
غير أصبلن بالتعكيض عف الضرر الذم يصيب ال المسؤكليةبغيره كاعتبار مبدأ عمى كؿ مف أضر 

 .شرعيان ثابتان في كافة المذاىب الفقيية ببل خبلؼ
سكاء كاف في القرآف الكريـ أك في السنة النبكية  مف خبلؿ جميع ما ذكر في ذلؾ الخبلصة

أك في القكاعد الفقيية أك مف خبلؿ الكقائع التي حدثت في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ التي 
لضرر أمر مقرر أساسي في اإلسبلـ، كأف عف ا المسؤكليةفإنو يدؿ عمى أف مبدأ  سبؽ ذكرىا،

 .كأثارىا مقررة عمى األفراد كعمى اإلدارة ياقكاعد ىذه المسؤكلية كأحكام

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 41، المادة العدليةمجمة األحكام ( راجع، 1)



 

 
 

 

 
 الثبلثالفصل 

األثر القبنىني املرتتب عن املسؤولية  
 اإلدارية للمرفق العبم

 

 ويشتمل على مبحثين:
 

جراءاتو  يالمبحث األول: التعو   ض عن الضرر وا 
 المبحث الثاني: الجية المختصة بالتعويض
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 الفصل الثالث

 المسؤولية اإلدارية لممرفق العاماألثر القانوني المترتب عن 
عف قراراتيا اإلدارية سبؽ أف أكضحنا أف الدكلة مسئكلة بالتعكيض عف األضرار الناجمة         

، كخبلصو ما أ، أك قياميا بدكف خطإلى فكرة الخطأ المسؤكليةع أساس ، كيرجالمادية أك أعماليا
، تكافر أركاف ثبلثة ىي: الخطأ، كالضررأ تقكـ عمى عمى أساس الخط المسؤكليةتحدثنا بو أف 
فبل تتحقؽ إال بتكافر ركنيف ىما:  بدكف خطأ المسؤكليةأما  ،ية بيف الخطأ كالضرركعبلقة السبب

أيان كاف  المسؤكليةأركاف  ، كأصبح مف المعمـك لدينا أف كبلىما يعد ركنان مفالضرر، كعبلقة السببية
سكاء عمى الخطأ أك بدكف  المسؤكليةقة السببية ال تقـك تكافر الضرر كعبلي إذا لـ، كمف ثـ نكعيا
 مسؤكلية قياـ بياف جزاء كمف ثـ فإف األمر يستمـزعبلقة السببية، ك  الضرر يركنككذلؾ بينا ، خطأ

يض مف حيث ككنو عينيان أك ، كذلؾ ببياف صكر التعك مضركراإلدارة أم التعكيض الذم يستحؽ لم
ند تقديره لكي يراعى جبر تقدير التعكيض التي يجب االستناد إلييا ع، كأيضان بياف قكاعد نقديان 

، ة بالتعكيض عف الضرر أماـ القضاءبياف إجراءات الكاجب إتباعيا لممطالبكذلؾ ك الضرر، 
             .الجية المختصة بالتعكيض ككذلؾ
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 المبحث األول
جراءاتو  التعويض عن الضرر وا 

سكاءن قامت ىذه المسؤكلية  التعكيض عف الضرر، عف في ىذا الفصؿ الحديثسكؼ يتـ          
عمى أساس الخطأ أك بدكف خطأ، كسكاء أصاب الضرر فرد أك مجمكعة أفراد، كيرتبط التعكيض 

الركف األساس النعقاد المسؤكلية، فالقاعدة أنو " حيث ال ضرر فبل مسؤكلية "،  هبالضرر باعتبار 
كمف ثـ فإنو بدكف تحقؽ الضرر ال تكتمؿ لممسؤكلية أركانيا كال يكجد تعكيض، كسكؼ يتـ الحديث 
عف التعكيض كذلؾ ببيانو مف حيث تعريفة كأىميتو ككيفية تقديره كصكره، كأخيرا إجراءات المطالبة 

 كيض.بالتع
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 األولالمطمب 
 تعريف التعويض وأىميتو وكيفية تقديره وصوره  

اإلدارة  مسؤكليةتناكؿ في ىذا المطمب مكضكع التعكيض باعتباره الجزاء المترتب عمى ن        
، حيث لحقت بفرد أك مجمكعة مف عمى أساس الخطأ أك بدكف خطأ المسؤكليةسكاء قامت ىذه 

لتساؤالت كيثير التعكيض لجبر األضرار المتحققة بعض اراد أضراران مما يستكجب التعكيض، فاأل
قديره؟  لئلجابة عف ؟ كما ىي قكاعد تأىميا: ما ىك تعريؼ التعكيض؟ كما أىميتو؟ كما ىي صكرة

 :ثبلثة أفرعدراسة ليذا المطمب إلى ، سأقسـ الىذه األسئمة

 وأىميتو : تعريف التعويض ودعواهالفرع األول
 ودعواه اإلداريالتعويض  تعريف-أوالً 

: البىدىؿي  تعكيض لغة بأنويعرؼ ال قاؿ عضت فبلنان ، فيالًعكىض أك الخمؼ عكض: الًعكىضي
ًديثً ، : إذا أعطيتو بدؿ ما ذىب منوضتوكأعأك عٌكضتو  ًفي حى ٍيرىةى: فىمىمَّا أىحؿ المَّوي ذىًلؾى  كى أىبي ىيرى

، يىٍعًني  يـ أى ًلٍمميٍسًمًميفى فيكا أىنو قىٍد عاضى المغة  كبالتالي فإف العكض في، فضؿ ًممَّا خافيكااٍلًجٍزيىةى، عىرى
بدالن ، كقاؿ اإلماـ الشافعي " سافر تجد ًعكضان عمف تفارقو " أم يعني مطمؽ البدؿ أك الخمؼ

 (1) .ؼالخم، كمف اشتقاقات مادة العكض " التعكيض " كىك البدؿ أك كتغتربمكافئان عمف تنأل عنو 
" يطمؽ عميو في الفقو اإلسبلمي الضماف أك التضميف كيقابمو عند فقياء القانكف اصطبلح 

 .(2)المسؤكلية القانكنية عف الفعؿ الضار أك العمؿ غير المشركع "
 المسؤكلية: األثر المترتب عمى تكافر أركاف ويعرف التعويض في االصطبلح القانوني بأنو

 كالضرر كعبلقة السببية، كالمقصكد بو " كمف الممكف قياميا بدكف خطأ " في الخطأ المدنية متمثمة
، كذلؾ بإعادة المتضرر الضرر إلى ما كاف عميوتصحيح التكازف الذم أختؿ كأىدر نتيجة كقكع 

ييا عمى حساب المسئكؿ الممتـز بالتعكيض إلى الحالة التي كاف مفركضان أك متكقعان أف يككف عم
، كلما كاف ك مقابؿ الضرر الذم أصاب المتضرر، فالتعكيض ىر المشركعلكال كقكع الفعؿ غي

الضرر يتمثؿ في االعتداء عمى حؽ أك مصمحة مشركعة لممتضرر فإف التعكيض يتمثؿ بالتالي 
 (3).مى ىذا الحؽ أك المصمحة المشركعةفي إزالة أثر االعتداء ع

                                                           

 (.140/ 2لسان العرب )راجع، ( 1)

، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنو( الزحيمي، كىبة، 2)
 .1، ص1443بيركت، دار الفكر المعاصر، 

 .1، صمرجع سابق( أبك كمكب، عفيؼ، 3)
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رتب عمى تحقيؽ المسؤكلية كيعرؼ الدكتكر السنيكرم التعكيض بأنو: ىك الحكـ الذم يت
 (1)كىك جزاؤىا. 

بأنو النتيجة النيائية لممسؤكلية اإلدارية،  ويعرف اصطبلح التعويض في القانون اإلداري
كييدؼ إلى جبر الضرر الكاقع عمى المضركر، كذلؾ سكاءن كانت المسؤكلية اإلدارية قائمة عمى 

كالتعكيضات ىي أساس الخطأ أـ قائمة عمى غير الخطأ " عمى أساس المخاطر أك تحمؿ التبعة " 
، بمعنى أف التعكيض ىك الجزاء عمى قياـ لضرر، كجبر ىذا امسئكؿ عف الضررمبالغ يمتـز بيا ال

، سكاءن بخطأ كبدكف السببيةافر الضرر كعبلقة ، إذا تك المسؤكليةد تكافر أركاف اإلدارية عن المسؤكلية
 (2) .خطأ

 التعكيضكذكر فقياء الشريعة اإلسبلمية عدد مف التعريفات لمضماف كالذم يأتي بمعنى 
: ىك كاجب رد الشيء أك بدلو بالمثؿ أك حيث عرؼ الضماف ،اإلماـ الغزاليكمنيا تعريؼ . (3)

 .بقكلو الضماف: ىك التزاـ بتعكيض مالي عف ضرر لمغير الزرقاءكعرفة األستاذ  (4) .بالقيمة

قو مف تمؼ : ىك االلتزاـ بتعكيض الغير عما لحالضمان بأنو وعرف الدكتور وىبة الزحيمي
 (5) اإلنسانية.، أك عف الضرر الجزئي أك الكمي الحادث بالنفس الماؿ أك ضياع المنافع

 يستمـز األمرقبؿ تعريؼ دعكل التعكيض اإلدارم  :اإلداري تعريف دعوى التعويض أما
ات تميزىا ؛ كلذلؾ لما ليذه الدعكل مف خصائص كسمالحديث عف طبيعة الدعكل اإلدارية بإيجاز

 (6)عف غيرىا مف الدعاكم :

 

 
                                                           

 .234، صمرجع سابقالسنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد،  (1)
 .33، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى( 2)
( كيعرؼ التعكيض في االصطبلح الشرعي فقد عرؼ األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي بأنو: ىك تغطية الضرر 3)

بمثمو، إذ ال ضرر كال  الكاقع بالتعدم أك الخطأ، كالمبدأ المقرر في المسؤكلية المدنية ىك عدـ مقابمة اإلتبلؼ
نظرية الزحيمي، كىبة، . راجع، ضرار في اإلسبلـ، كالتعكيض أك التضميف فيو جبر الضرر كترميـ آثاره

 كما بعدىا. 32ص مرجع سابؽ، .،.الضمان.

 .13، صسابقالمرجع ال( 4)

 .19، صسابقالمرجع ال( 5)
 كما بعدىا. 03، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ أحمد، 6)
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 وسمات الدعوى اإلداريةخصائص 

 من حيث أطراف الدعوى   - أ

ان أك مدعى عميو يككف جية إدارية مف يبلحظ دكمان أف أحد أطراؼ الدعكل اإلدارية كاف مدعي      
، أما إذا كانت الجية "ـ يتمتع بامتيازات السمطة العامةشخص معنكم عا"  أشخاص القانكف العاـ

 شخصان خاصان، فإف الدعكل ال تتصؼ بأنيا دعكل إداريةاإلدارية ممثمة في الدعكل بكصفيا 
إلدارية غير متساكييف ، كبالتالي يبلحظ أف طرفا الدعكل اكتخرج مف اختصاص القضاء اإلدارم

، أما الطرؼ اآلخر فيك ة يتمتع بامتيازات السمطة العامة، فأحدىما كىك الجية اإلداريفي المراكز
كنتيجة منطقية المتيازىا في إصدار القرارات  لمسمطة اإلدارية مجرد مف ىذه االمتيازات التي تعطي

 .اإلدارية التي تعتبر أعماالن قانكنية بحد ذاتيا إلى جانب إمكانية تنفيذىا مباشران 
 من حيث موضوع الدعوى   - ب

يتعمؽ مكضكع الدعكل اإلدارية بحؽ مف الحقكؽ اإلدارية بيدؼ حماية ىذا الحؽ مما 
أك أعماؿ  ، كقد يككف منشأ ىذا الحؽ القانكفعماؿ تمس أك تعتدم عميودارة مف أقامت بو اإل

كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى كد اإلدارية أك أعماليا المادية، : القرارات أك العقاإلدارة القانكنية مثؿ
، كدائمان لقانكف العاـ كليس القانكف الخاصىك ا كالتي منيا دعكل التعكيض اإلدارم الدعكل اإلدارية

، فالدعكل اإلدارية نشأت في ظؿ العامة يككف أحد أطرافيا شخص معنكم يتمتع بامتيازات السمطة
 .القانكف العاـ كتحكميا ركابط القانكف العاـ

بناءن عمى ما سبؽ  ،فمسطين عمى دعوى التعويض اإلداريالقانون الواجب التطبيق في 
مشرعنا  القكانيف الفمسطينية لـ نجد أففي  ؛ كلكف لما بحثنافإف األصؿ أف يطبؽ القانكف العاـ

جراءات الدعاكم اإلدارية  قانكنية مكادالفمسطيني نص بشكؿ كاضح كصريح عمى  تنظـ أحكاـ كا 
نما نص عمى بعض المكاد المتعمقة بدعكل اإللغاء مف خبلؿ قانكف أصكؿ  بشكؿ خاص، كا 

جراءات دعكل التعكيض 2001( لسنة2المحاكمات المدينة التجارية رقـ ) ، كلـ ينص عمى أحكاـ كا 
ؿ المحاكمات كف المدني أك قانكف أصك اإلدارم، كألجؿ ذلؾ نمجأ إلى القكاعد العامة سكاءن في القان

ينظـ أحكاـ الدعاكم  ؿالمدنية كالتجارية، كبالتالي ال يكجد لدينا في فمسطيف قانكف عاـ كبشكؿ مستق
  .اإلدارية كمنيا دعكل التعكيض اإلدارم

ىي الدعكل التي ترفع لممطالبة بجبر الضرر : بأنيا وتعرف دعوى التعويض اإلداري  
ة بمبمغ مف ، كغالبان ما تككف المطالبمف جية اإلدارة لخطأيحدث نتيجة  ي الذمالمادم أك األدب
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إلغائو ال يجكز  اإلدارم الخاطئ الذم ال يجكز طمب ، مع مراعاة أف القرارالماؿ لجبر ىذا الضرر
كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ يعتريو بعض النقد،  (1) .عنوتبعان لو كقاعدة عامة طمب التعكيض 

كذلؾ أف دعكل التعكيض اإلدارم ترفع لجبر الضرر سكاءن كاف الضرر بخطأ مف جية اإلدارة أك 
ككذلؾ ليس شرطان في كؿ الحاالت أف القرار الذم ال يجكز إلغائو ال يجكز طمب  بدكف خطأ،

 التعكيض عنو.
عمى جية اإلدارة مف  ىي الدعكل التي ترفع اإلداري بأنيا: ويمكن لمباحث تعريف دعوى التعويض

يحدث نتيجة لسمكؾ مف  لممطالبة بجبر الضرر الذم المتضرر أك مف لو الحؽ في رفع الدعكل
 جية اإلدارة )بخطأ أك بدكف خطأ(.

ىي الدعكل التي يرفعيا أحد األشخاص إلى القضاء لممطالبة بتضميف " وفي تعريف آخر
 (2) ".ضرر نتيجة تصرؼ اإلدارة مف  أصابوما 

 . (3) اإلداريةتعتبر دعكل التعكيض أحد أنكاع الدعاكم 

                                                           

 .33، صمرجع سابق دعكل التعكيض اإلدارم...، ، إبراىيـ،المنجى( 1)

 .13، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ أحمد، 2)

 دعاكل التفسير.-3دعكل التأديب .-4دعكل القضاء الكامؿ -0دعكل اإللغاء. -1 اإلدارية: دعاوىأنواع ال( 3)
 اإلدارية:أود اإلشارة إلى موقف المشرع والقضاء والفقو الفمسطيني من تعريف الدعوى  -

: خمط المشرع الفمسطيني بيف مصطمح الخصكمة كالدعكل، فقد استخدـ موقف المشرع الفمسطيني -أوالً 
 مصطمح الدعكل في نصكص قانكنية قاصدان بيا الخصكمة، مثاؿ ذلؾ استخدـ لفظ كقؼ السير في الدعكل

( 0( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )101في نص الفقرة األكلى مف المادة )
عمى أنو " لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناءن عمى طمب الخصـك كقؼ السير في الدعكل..."،  0221لسنة 

دارية؛ إال أف مجمة األحكاـ العدلية كبالتالي لـ يقـ المشرع الفمسطيني بتحديد مفيـك الدعكل المدنية أك اإل
 عرفت الدعكل بأنيا " طمب أحد حقو مف آخر في حضكر القاضي كيقاؿ لو المدعي كلآلخر المدعى عميو ".

: عرفت محكمة العدؿ العميا مصطمح الدعكل بأنيا " ىي سمطة مخكلة القضاء الفمسطيني موقف-ثانياً 
عمى تقرير حؽ لو كلحمايتو، كىك يختمؼ عف سبب الحؽ  إلى القضاء لمحصكؿ االلتجاءلصاحب الحؽ في 

في قرار "، كجاء ذلؾ  ...الذم ىك الكاقعة القانكنية المنشئة لو، سكاءن كاف عقدان أك إرادة منفردة أك القانكف
 ، غير منشكر.5006( لسنة 546محكمة العدل العميا الفمسطينية برام اهلل رقم )

نما : نموقف الفقو الفمسطيني -ثالثاً  ظران لعدـ كجكد فقو فمسطيني بحث أك تناكؿ تعريؼ الدعكل اإلدارية، كا 
أقتصر األمر عمى بحث مكضكع الخصكمة اإلدارية، حيث عرؼ الدكتكر عبد الناصر أبك سميدانة 
الخصكمة اإلدارية دكف التطرؽ إلى تعريؼ الدعكل اإلدارية أك بياف الفرؽ بينيما بأنيا " منازعة يككف أحد 

يا عمى الدكاـ مدعي كاف أك مدعى عميو جية إدارية متمتعة بامتيازات السمطة العامة، كذات ىيمنة أطرفي
= 
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سمطة  كتتسع فيو (1) .الكاملدعاوي القضاء  أىم دعوى التعويض اإلداري منكتعتبر 
  (2)القاضي اإلدارم لتشمؿ:

 .تعكيض الضرر الناشئ عف تصرفات اإلدارة -

 ة.إلغاء بعض القرارات اإلداري -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

عمى الطرؼ األخر سكاء أكاف فردان أك شخصان مف أشخاص القانكف الخاص، كتبدأ بإجراءات إدارية غير 
كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى  قضائية أماـ الجيات اإلدارية، أك بإجراءات قضائية مباشرة أماـ القضاء اإلدارم،

حكـ فييا " ؛ كلكف كجدت تعريفان لمدعكل اإلدارية، كىك رأم فقيي كيؤيده الدكتكر بعمكشة كالذم يعرؼ الدعكل 
بعمكشة،  ،اإلدارية بأنيا " الكسيمة القانكنية لمفصؿ في المنازعات اإلدارية بالمجكء إلى القضاء اإلدارم" راجع

 كما بعدىا. 10، صمرجع سابقشريؼ أحمد، 
مما أكد اإلشارة إليو أيضان أف مصطمح الدعكل اإلدارية يختمؼ عف مصطمح الخصكمة اإلدارية، فالدعكل ك 

اإلدارية تعتبر كسيمة الحماية القضائية لمحؽ، أم الكسيمة التي خكليا القانكف لصاحب الحؽ في االلتجاء 
خصكمة اإلدارية ىي مجمكعة اإلجراءات الناشئة لتقرير حقو كحمايتو أماـ محاكـ القضاء اإلدارم... أما ال

عف ممارسة الدعكل اإلدارية التي يقـك بيا الخصـك أك ككبلؤىـ كالقاضي اإلدارم، كتبدأ بالمطالبة القضائية 
 .04، صمرجع سابقكتيدؼ إلى الحصكؿ عمى حكـ قضائي فاصؿ في مكضكعيا يحقؽ الحماية القضائية. 

التسكية، كالتي تعرؼ بأنيا " طمب يتقدـ بو أحد المكظفيف أك كرثتيـ  دعاكلامؿ ( مما يدخؿ ضمف القضاء الك1)
إلى القضاء اإلدارم لتحديد حقكقو المالية التي يستمدىا مف القانكف في مكاجية اإلدارة فيما يتعمؽ براتبو أك 

ت  المكظفيف التي معاشة أك مكافآتو أك عبلكاتو "، كىي مف قبيؿ المطالبة بحؽ ألحد المكظفيف في منازعا
يختص بيا القضاء اإلدارم، كمثاؿ تمؾ الحقكؽ المطالبة بحؽ في درجة مالية أك راتب يدعي أف التشريعات 
تمنحو لو، أك المطالبة بمكافأة، أك المطالبة بحؽ ألحد المكظفيف، أم أف دعكل التسكية يطالب فييا المدعي 

 شخصية يستمدىا مف التشريعات. بحماية المركز القانكني الذم يعطي شاغمو حقكقان 
كاعتبر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أف دعكل التسكية تمتاز بطبيعة تختمؼ عف دعكل اإللغاء 
باعتبارىا دعكل حقكقية تتعمؽ بتسكية الحقكؽ الخاصة بالركاتب أك الحقكؽ التقاعدية، حيث قالت في حيثيات 

البينات المقدمة فييا كبالنسبة لمدفع المثار مف قبؿ الجية المستدعى حكميا أنو " بالرجكع إلى ممؼ الدعكل ك 
نما  دعاكلضدىا لرد الدعكل لتقديميا بعد الميعاد القانكني، فإننا نجد أف ىذه الدعكل ليست مف  اإللغاء، كا 

 التسكية ) الحقكؽ التقاعدية دعاكلىي دعكل تسكية حقكؽ تقاعدية، كقد استقر الفقو كالقضاء عمى أف 
اإللغاء، كال يرد عمييا اإلذعاف، كليست مقيدة بميعاد األمر الذم يجعؿ مف ىذا  دعاكلكالركاتب ( ليست مف 

 الكاقع غير كارد فتقرر رده.
التسكية المتعمقة بحقكؽ المكظفيف مثؿ  دعاكلكبالتالي نجد أف القضاء اإلدارم الفمسطيني يختص بنظر 

كأف دعكل التسكية ذات طبيعة مختمفة عف دعكل اإللغاء، كال تخضع  الركاتب كالعبلكات كالحقكؽ التقاعدية،
 .20-21ص ،مرجع سابق لمميعاد المحدد لرفع دعكل اإللغاء. بعمكشة، شريؼ أحمد،

 .302، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 2)
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بعض التصرفات القانكنية التي ال يصدؽ عمييا كصؼ القرار اإلدارم، كما في حالة إلغاء  -
 .إبطاؿ االنتخابات المحمية أك العقكد اإلدارية

تعديؿ القرار اإلدارم في حاالت استثنائية مثؿ تخفيض مبمغ ربط الضريبة، مع مبلحظة أف  -
عكل القضاء الكامؿ أك في سمطة القاضي ال تصؿ إلى حد إصدار أكامر لئلدارة، سكاء في د

 .دعكل اإللغاء

كم اإللغاء ، كردىا إلى نكعيف ىما دعاو المصرم تقسيـ الدعاكم اإلداريةتناكؿ الفق كلقد  
الحصكؿ عمييا مف القضاء  ، اعتمادان عمى نكع الحماية القضائية المطمكبكدعاكم القضاء الكامؿ

س مركزان قانكنيان النزاع بيف اإلدارة كالفرد تم يا، كدعاكم القضاء الكامؿ ىي التي يظير فياإلدارم
، إذ ترمي دعكل ء عمى حؽ خاص بو كألحقت بو ضرران ، كمف ثـ فيي تتضمف اعتداخاصان بو

، كمف ىنا ك ييدد باالعتداء عمى تمؾ الحقكؽالقضاء الكامؿ إلى حماية الحقكؽ قبؿ مف يعتدم أ
المراكز القانكنية حماية صي الذم يستيدؼ بو انتماء دعكل القضاء الكامؿ إلى القضاء الشخ كاف

كيتمتع  (1).، كمنيا دعكل التعكيضا حقكقان شخصية نسبية بشكؿ نيائيالخاصة التي تمنح شاغمي
جميع جكانبو الكاقعية ، مف حيث بحث مكضكعيا مف اسعةفييا القاضي اإلدارم بسمطات ك 

الدكلة عف أعماؿ سمطاتيا  مسؤكلية، كتقرير مدل كاختيار الحكـ الذم يراه مناسبان ، كالقانكنية
 .بالنسبة لؤلضرار التي تصيب اآلخريف نتيجة ىذه األعماؿ

 يختص مجمس الدكلةكما  (2) اإلدارية.في نظر المنازعات  كيختص مجمس الدكلة المصرم
يككف فييا االختصاص لممحاكـ  حاالت ، إال أنو تكجدنظر دعكل القضاء الكامؿ كأصؿ عاـب

 (3) العادية.
 اإلداريأىمية التعويض : ثانياً 
القرارات  بإعداـقضاء التعكيض يكمؿ الحماية التي يصبغيا قضاء اإللغاء عمى حقكؽ األفراد  - أ

اإلدارية غير المشركعة، كذلؾ عف طريؽ تضميف الضرر الذم يصيب األفراد في فترة ما بيف 
لغائوصدكر القرار   (4) .كا 

                                                           

 .40، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى( 1)

( كتعرؼ المنازعة اإلدارية بأنيا ىي إجراءات الخصكمة القضائية بيف الفرد كاإلدارة كالتي ترفع لممطالبة بحؽ مف 2)
الحقكؽ الناتجة عف تسيير اإلدارة لممرافؽ العامة التي تدار كفقان لمقانكف العاـ كأساليبو، أشار إليو محمد غنيـ، 

 .2، ص0222ار الكتب القانكنية، ، مصر، دالمرشد في الدعوى اإلداريةإبراىيـ، 

 .14، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ أحمد، 3)
 .303، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، ( 4)
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لمساندة، فكؿو منيما يكمؿ عمى التعاضد كا قضاء اإللغاءك  التعكيضقضاء  تقكـ العبلقة بيف  - ب
زيؿ ، فبل يلقرار اإلدارم فائدة كبيرة لمشخص، فقد ال يحقؽ إلغاء ااآلخر، كال يتعارض معو

، فيأتي قضاء التعكيض ليعكض المضركر ، كالتي حدثت بالفعؿاآلثار الكاقعية الناجمة عنو
 (1) .القرارمف جراء ىذا  تحمموعما 

لنقدم إلى تخيير اإلدارة بيف دفع التعكيض ا في بعض الحاالت كذلؾ التعكيض أىميةكترجع   - ت
رار الكضع الناشئ عنو تجدد لمضرر، ، إذا كاف في استمأك الرجكع عف تصرفيا الضار

، تعكيض المضركر عما أصابو مف ضرر ، كمف العدالةمقصكدان بو جبر خاطر المضركر
 .المحكـك بو يجب أف يغطي كؿ الضرر الذم تحممو المضركرالتعكيض عمى أف يككف 

الحرص عمى جبر الضرر الذم يصيب المضركر ىك مف صفات المجتمع المتحضر حفمت   - ث
 .تكافؿ االجتماعي كالعدالةبو أحكاـ القضاء اإلدارم الحديثة التي تقـك عمى مباد ال

 .(2) باإللغاءليس مف مستمزمات القضاء كالمرجع في أىمية التعكيض أف القضاء بالتعكيض  - ج
كـ ذلؾ قكاعد ، بؿ يحلمجرد إلغاء القرار المطعكف فيو فميس مف المحتـ أف يحكـ بالتعكيض

، كأف كاف أساسو الخاص الذم يقكـ عميو فالقضائي، ذلؾ أف لكؿ مف اإلدارية المسؤكلية
القرارات  حقكؽ األفراد بإلغاءقضاء التعكيض يكمؿ الحماية التي يصبغيا قضاء اإللغاء عمى 

 .، إال أنو في ذات الكقت يمثؿ ضمانة لممضركراإلدارية غير المشركعة

، الطعف باإللغاء كيبدك قضاء التعكيض أكثر فائدة لممضركر بالنظر إلى قصر مكاعيد  - ح
، فإذا انقضت مكاعيد الطعف باإللغاء لـ يبؽ لممضركر إال كبالمقارنة بمكاعيد دعكل التعكيض

                                                           

 .2، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

( كقد قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر في ىذا الصدد: " القضاء بالتعكيض ليس مف مستمزمات القضاء 2)
باإللغاء، كأف لكؿ مف القضائيف أساسو الخاص الذم يرتكز عميو، كتطبيقان لذلؾ فإف عيب الشكؿ أك عيب 

ح حتمان كبالضركرة أساسان عدـ االختصاص الذم يشكب القرار اإلدارم فيؤدم بو إلى اإللغاء، ال يصم
لمتعكيض، ما لـ يكف العيب مؤثران في مكضكع القرار، فإذا كاف القرار سميمان في مضمكنة محمكالن عمى أسبابة 
المبررة لو رغـ مخالفتو لقاعدة االختصاص أك الشكؿ فبل يككف ثمة مجاؿ لمقضاء بالتعكيض عنو إذا ما 

الختصاص، طالما لـ يكف ذلؾ لعيب أك ذاؾ مؤثران في مكضكع قضى بإلغائو لعيب لحؽ بالشكؿ أك لحؽ با
راجع حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر  القرار الذم كاف سيصدر عمى أم حاؿ بذات المضمكف...

المنجي، إبراىيـ، دعكل التعكيض ، نقبل عف، 12/1/1444قضائية، جمسة  42لسنة  0994الطعف رقـ 
 .34ص ،مرجع سابقاإلدارم...، 
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ككذلؾ مف المحتمؿ  ،و مف ضرر مف جراء القرار اإلدارمأف يطمب التعكيض عما أصيب ب
 (1) باإللغاء.تحصيف القرار اإلدارم ضد دعكل اإللغاء بالنص عمى عدـ جكاز الطعف فيو 

أعماليا المادية، أما دعكل اإللغاء يراقب بيا القضاء مشركعية قرارات اإلدارة فقط دكف  - خ
 (2) التعكيض.األعماؿ المادية فيراقبيا القضاء عف طريؽ دعكل 

في مجاؿ القضاء الكامؿ، كفيو يككف لمقاضي  كذلؾ كتتجمى أىمية التعكيض بشكؿ كاضح  - د
و أك تعديمو كتقكيمو أك استبدالو، كترتيب الحقكؽ اإلدارم إلغاء قرار اإلدارة لعدـ مشركعيت

لزاـ  ، كالتعكيض عف األضرار التي لحقت بو نتيجة ىذا القرار غيرلمطاعفالمترتبة  المشركع كا 
، كبالرغـ مف أف سمطات القاضي اإلدارم في كالية القضاء الكامؿ تبدك أكثر جية اإلدارة بيا

، ة ىي بدكف شؾ أشد خطران كتأثيران ، إال أف ىذه األخير اعان مف سمطاتو في كالية اإللغاءاتس
 ،دارم يؤدم إلى إعداـ ىذا القرارالحكـ في دعكل اإللغاء بعدـ مشركعيو القرار اإل كذلؾ ألف

نما بالنسبة لكافة ذكم الشأفليس بالنسبة ألطراؼ الدعكل فحسب الذيف يمحقيـ ىذا القرار  ، كا 
اء ىي حجية مطمقة بالنسبة ، بمعنى أكثر كضكحان أف حجية الحكـ في دعكل اإللغبآثاره
ىي حجية نسبية تقتصر (التعكيض)في دعكل القضاء الكامؿأف حجية الحكـ  ، في حيفلمكافة

  (3).عمى أطراؼ الدعكل كحدىـ

 : صور التعويض الثانيالفرع 
كالتعكيض ىك  .(4) بمقابؿالتعكيض بمعناه الكاسع أما أف يككف تعكيضان عينيان أك تعكيضان         
 (5) معنكيان.لجبر الضرر الذم لحؽ بالمضركر سكاء كاف ذلؾ الضرر ماديان أك  المسؤكليةجزاء 

االثنيف معا، أما في القانكف  أك أك التعكيض بمقابؿ التعكيض العينيكلقد أجاز القانكف المدني 
في القانكف المدني أف  ةالعام ةذلؾ فإف القاعد عمى كبناءن ، اإلدارم فيككف التعكيض نقديا فقط

عطي أكلقد ، التعكيض النقدم ةالمدني المسؤكليةكبالتالي فإف األصؿ في  ،التعكيض يككف نقديان 
 .القانكف لمقاضي األمر بالتعكيض العيني إذا استمزمت الظركؼ ذلؾ أك إذا طمب المضركر

                                                           

 .303، صمرجع سابقالحمك، ماجد راغب، ( 1)

 .303، صالسابق المرجع (2)

 .33ص  مرجع سابؽ، دعوى التعويض اإلداري...،( المنجي، إبراىيـ، 3)

 .39، صسابقالمرجع ال( 4)
 .024، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 5)
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 سؤكليةالمر التعكيض في المدنية يختمؼ عف إطا المسؤكليةكلكف إطار التعكيض في 
 المسؤكليةف، كمف ثـ المسؤكليةلمنكع الثاني مف  ة يككف التعكيض إال نقديا بالنسب، حيث الاإلدارم
، أف يككف الجزاءاإلدارية عند تحقؽ  المسؤكليةكاألصؿ في  (1).ال تأخذ بالتعكيض العيني ةاإلداري

، ذلؾ أف التعكيض العيني المتمثؿ في اإلجبار عمى أداء أمر معيف ال نقديان " " التعكيض بمقابؿ
بحيث اإلدارية ىك التعكيض النقدم  المسؤكليةفجزاء  (2).اإلدارية المسؤكليةكجكد لو في مجاؿ 
 :عممية وقانونيةكذلؾ ألسباب  ،لعيني حتى كلك كاف ممكنان عمميان يستبعد التعكيض ا

نو سيتـ عمى حساب إذا كاف التعكيض العيني ىك الممكف فإ فمن من الناحية العممية
مما قد تحقيقان لمصمحة خاصة، ، إذ يجب أف يييدـ كؿ ما تـ مف تصرفات إدارية المصمحة العامة

ف تقكـ ببناء أصدرت قراران كمف المقطكع بو أنو ال يمكف لئلدارة أ، يؤدم إلى شؿ حركة اإلدارة
، ة اإلدارة كاستطاعتيا ىذا البناء، حتى لك كاف في قدر حكـ القضاءعد إلغاء قرار اليدـ ب، ببيدمة

زاؿ آثار الضرر بالنسبة لممستقبؿ، فإنو ال يزيميا بالنسبة إضافة إلى ذلؾ أف التعكيض العيني إذا 
  .، كلذلؾ يككف مصحكبان غالبا بتعكيض نقدملمماضي

استقبلؿ اإلدارة عف القضاء سكاء كاف إداريا أك  مع فإنو يتنافى ومن الناحية القانونية
، كىك ما ال ، فيك ليس سمطة عميا بالنسبة لياإصدار أكامر لئلدارةعاديا مع تخكيؿ القاضي سمطة 

ضاء اإلدارم أيان كاف مسماه يقضي؛ كلكنو ال كالق .(3) طريقةيؽ التعكيض العيني إال عف يمكف تحق
، فكؿ جية مستقمة عف األخرل القضاء اإلدارم كجية اإلدارةبيف ، فضبلن عف مبدأ الفصؿ يدير

اتخاذ ما تراه في ضكء ي ف ةحريتيا الكامم دارةلئليمـز أف تظؿ ك ، الن عضكيان كاستقبلالن كظيفيان استقبل
 (4). ةبمبدأ المشركعي ةلتزاـ اإلدار المدم  ةالرقاب عمىكيقتصر دكر القضاء  ةكظيفتيا اإلداري

أف  ةبأنو ليس مف اختصاص المحكمقضت محكمة القضاء اإلدارم ) كتطبيقا لذلؾ فقد 
 (5) .(اإلدارةتصدر حكما بترقية مكظؼ ألف ذلؾ مف شأف 

يا كذلؾ تقديران مف فيالتعكيض العيني ، حيث يتـ عده حاالت ويستثنى من القاعدة السابقة
القضاء اإلدارم لمدل أفضمية التعكيض العيني كقد درج القضاء اإلدارم عمى استعماؿ  جانب

                                                           

 .024، صسابق مرجعخضر، طارؽ،  (1)
 .343، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 2)
 .141، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)
 .31ص  ،مرجع سابؽدعوى التعويض اإلداري...، ( المنجي، إبراىيـ، 4)

 .023، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 5)
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، بدال مف اـ بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، أم القيلحث اإلدارة عمى التنفيذ العيني أساليب معينة
 :ع التعكيض النقدم كمف ىذه مثبلدف
مبمغ التعكيض الذم ، فيخيرىا القضاء بعد أف يحدد دارة عمى القياـ بالتنفيذ العينيحث اإل -1

، بيف دفع المبمغ المحككـ بو كبيف إمكانية التحرر مف ىذا االلتزاـ إف قررت يحكـ بو عمييا
  (1) العيني.التنفيذ 

الصادر مف اإلدارة عمى  في القانكف الفرنسي حالة االعتداء المادم أك نظرية االعتداء المادم -2
ي قياـ اإلدارة بعمؿ مادم تستكجب تكافر شركط معينة لتطبيقيا ممثمة ف التي أحد األفراد

كجكب كقكع أعماؿ التنفيذ  ، فضبلن عففيذ عمى خطأ جسيـ كاضح، كأف يشتمؿ ىذا التنتنفيذم
ذا تكافرت شركط النظرية فإف القاضي العادم ية أك إحدل الحريات العامة، عمى حؽ الممك كا 

، لما إعادة أمر معيف إلى ما كاف عميو اإلدارة بعمؿ أمر معيف أكيختص بإصدار أكامر لجية 
يمثمو ىذا االعتداء مف عدكاف عمى مبدأ الشرعية فضبلن عف ككنو مساسان بالحقكؽ كالحريات 

كمف أمثمة االعتداء المادم مصادرة الصحؼ بدكف  (2).العامة كبالتالي يككف التعكيض عينيان 
ص في غير حالة الظركؼ االستثنائية، كالقبض عمييـ بدكف ، كاالعتداء عمى األشخاكجو حؽ

 (3).إذف السمطات المختصة

ات دكرية كمف ذلؾ أيضا أف يمجأ القضاء اإلدارم إلى الحكـ عمى اإلدارة بالتعكيض عمى دفع -3
كالمثاؿ  (4) .ليا، مما يدفعيا إلى التنفيذ العيني ألنو سيككف أفضؿ طالما استمر كجكد الضرر

جارم رغـ تكافر شركط رفض اإلدارة منح ترخيص ألحد األشخاص بافتتاح محؿ تعمى ذلؾ 
 المحؿ التجارمتاح ، ففي ىذه الحالة يعد كؿ يكـ يمضي عمى الشخص دكف افتمنح الترخيص

، كبالتالي فالقاضي لو أف يقضي بمبمغ معيف إلجبار اإلدارة عمى منح ضرران محققان مستمران 
  (5) .تيديديةكال يعد غرامة ، ترخيص

 

 

                                                           

 .143، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .023، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .101، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 3)
 .143، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، ك  .100، صمرجع سابقالبنا، محمكد عاطؼ، راجع،  (4)

 .029، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 5)
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 : قواعد تقدير التعويض الفرع الثالث
لمضركر مف األساس في تقدير التعكيض أف يككف التعكيض كامبلن أم متضمنان ما فات ا       

كيمـز أف يكضع في االعتبار أف طمبات المدعي بالضرر تمثؿ حدان  (1)كسب كما لحقو مف خسارة.
يمتـز القاضي أصبلن بما قد يقرره المشرع في  كما ،الحكـأقصى في جميع الحاالت بحيث ال يتعدىا 

، إذا عكيض بالمقدار الذم حدده القانكف" بمعنى أف القاضي يمتـز في حكمة بالت تقدير التعكيض
ك إنقاص كبالتالي ليس لو سمطة تقديرية في زيادة أ كاف ىناؾ نص قانكني يحدد ىذا المقدار "

ؿ عمى ذلؾ ما يقرره القانكف لمتعكيض عف أضرار الحرب أك ، كالمثاالتعكيض عما قرره المشرع
 (2).التعكيض عف حكادث العمؿ

ة كمف جانب آخر ليس لممضركر أف يطبؽ القكاعد العامة في تقدير التعكيض في حال
، فإذا لـ يحدد القانكف يث البد مف المجكء ليذا القانكف، حكجكد قانكف خاص يطبؽ عمى حالتو

مقداران لمتعكيض فإف القضاء ىك الذم يحدده كفقا لسمطتو التقديرية مراعيان في ذلؾ بعض 
 يمي:اليامة التي نكردىا فيما كاألسس االعتبارات 

، كعمى لتعكيض يرتبط بالضرر كليس بالخطأ، فاإن التعويض يكون عمى قدر جسامة الضرر -1
بإسناد  ينظر إلييا كليس ليا أدنى اعتبار إال فيما يتعمؽ ذلؾ فإف درجة جسامة الخطأ ال

لخطأ ، أما التعكيض فيقدر بقدر الضرر بصرؼ النظر عف ككف اعمى ركف الخطأ المسؤكلية
 (3) ".جسيمان كىك ما يعبر عنو بمبدأ التعكيض الكامؿ 

ـ كعدكقد الحظ جانب مف الفقو بأنو عمى الرغـ مف استناد القاعدة عمى جسامة الضرر 
، إال أف القاضي يتأثر مف الناحية العممية بجسامة الخطأ مما يجعمو االعتداد بجسامة الخطأ

ناؾ حالة يعتد فييا بؿ كيضيؼ ىذا الرأم أف ىفي اعتباره عند تقديره لمتعكيض،  يضعو

                                                           

 .349، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 1)

 .029، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 2)
 .020، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)
النقض المصرية بأنو " لما كاف التعكيض ىك مقابؿ الضرر الذم يمحؽ المضركر كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة  -

مف الفعؿ الضار كال يصح أف يتأثر بدرجة خطأ المسئكؿ عنو، فإف إدخاؿ المحكمة جسامة الخطأ بيف 
العناصر التي راعتيا عند تقدير التعكيض يجعؿ الحكـ متعينان نقضو، كيككف لمحكمة النقض سمطة العمؿ 

تصحيحو، فتستبعد مف التعكيض المقضي بو ما ترل أف محكمة المكضكع في تقديرىا عمى ذلؾ األساس عمى 
 .022، صمرجع سابقخضر، طارؽ، . راجع، الخاطئ



 األثر القانوني المترتب عن المسئولية اإلدارية لممرفق العام  

183 

 الفصل الثالث

، حيث يتـ تقسيـ التعكيض بينيـ بالتساكم أك بجسامة الخطأ، كىي حالة تعدد المسئكليف
 (1) الخطأ.ة بحسب جسام

األضرار المادية بصفة عامة مراعاة ما فات المضرور من عف  يمـز عند تقدير التعكيض -2
لية بصفة عامة عند حيث إنيا قاعدة أساسية في مجاؿ المسؤك كسب وما لحقو من خسارة 

لؤلضرار األدبية فإن تقديرىا يكون بشيء من جانب أما بالنسبة  (2).تقدير التعكيض
كيميؿ القضاء إلى التعكيض عف الضرر األدبي تعكيضا رمزيا أك بمبمغ زىيد  (3).القاضي

، فيو متعذر التعكيض نظرا ألف تعكيض المالي ال يزيؿ الضرر األدبي أك المعنكم كأف تقدير
عنو، أك برد اعتباره، كقد يكفي  الترفيوكاليدؼ منو ىك المكاساة لممصاب كتخفيؼ آالمو أك 

 (4).تعكيض ضئيؿ، بؿ قد يكفي مجرد صدكر الحكـ كنشره لرد اعتبار المضركر

، كيقصد بذلؾ الكضع في الحسباف الظركؼ مراعاة ظروف المضرور عند تقدير التعويض -3
كعمى ذلؾ ، كر كليس ظركؼ مرتكب الفعؿ الضارالشخصية التي تتصؿ بحالة المضر 

 (5) .فقرهعكيض يمتـز بقدر ما حدث مف ضرر دكف النظر إلى درجة ثرائو أك فالمسئكؿ بالت

، كعمى ذلؾ فإذا حصؿ المضركر عدم جواز جمع المضرور بين تعويضين في ذات الوقت -4
، فإف ما حصؿ عة لدعكل تعكيض أماـ إحدل الجياتعمى جانب مف التعكيض مف جراء رف

 .الثانية الماثمة أماـ القضاء عميو يمـز كضعة في االعتبار عند نظر الدعكل

 .يقدر القاضي التعويض في حالة تعدد المسئولين حسب نسبة اشتراك كل منيم في الضرر -5

، كعمى سبيؿ العديد مف أحكاميا عمى ذلؾ مصر في يا فيكقد أكدت المحكمة اإلدارية العم
، المشترؾ كأثرهض تقصي كجكد الخطأ المثاؿ ما قضت بو مف إنو " يتعيف عند تقدير التعكي

 (6) المدني.( مف القانكف 216كذلؾ عمبلن بالقاعدة الكاردة في المادة )

                                                           

 .022، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 1)
 .009، ص0220-0221الجزء الثالث، مرجع سابؽ،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 2)

 .024، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 3)

 كما بعدىا. 104، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 4)

 .009، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،، ( أبك عمارة، محمد5)
 .023، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 6)
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إذا ما تسبب بقدر معيف التابع ليا بجزء مف التعكيض  لجية اإلدارة حق الرجوع عمى الموظف -6
، في المدة التي حددىا قانكف كؿ دكلة خبلؿ ؛ كلكف يمـز أف يككف ىذا الرجكعفي إحداثو

كث الضرر المتسبب فيو خبلؿ ثبلث سنكات مف عمـ اإلدارة بحد تككف المدة مثبلن بعض الدكؿ 
مى ، كعاـ عديدةفي أحك في مصر كىذه القاعدة أكدتيا المحكمة اإلدارية العميامف تابعييا، 

:" يسقط حؽ جية اإلدارة في الرجكع عمى العامؿ بقيمة سبيؿ المثاؿ ما قضت بو مف أنو
التعكيض عف األضرار التي تسبب في إحداثيا بمضي ثبلث سنكات مف اليكـ الذم يثبت فيو 

، كبطبلف المطالبة بالتحميؿ في مثؿ ىذه بحدكث الضرر كبالشخص المسئكؿ عنوعمميا 
 (1)".الحاالت يستند إلى سقكط حؽ جية اإلدارة في طمب التعكيض

، كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا أفاد ال يستحق التعويض إال عن الضرر الفعمي وال يتجاوزه -7
ة في الحسباف عند تقدير التعكيض، المضركر مف جراء العمؿ الضار تعيف كضع ىذه الفائد

دعكل إللغاء كتـ رفع  التعكيض الذم يستحؽ لممكظؼ المفصكؿ فصبل تعسفيا، :مثاؿ ذلؾك 
التي أصابتو مف جراء  يستحؽ تعكيضان عف األضرار المادية كاألدبية، فإنو ىألغك ذلؾ القرار 
، محددان بما فاتو مف كسب متمثبلن في راتبو الذم حـر منو إال أنو يمـز مراعاة ما قرار الفصؿ

، أك حتى ما كاف يمكنو أف أفاده ذلؾ المكظؼ مف جراء قيامة بعمؿ آخر خبلؿ مده الفصؿ
 (2).كسبان يعكضو عف الحرماف مف راتبومف أنشطة يحقؽ منيا  ةيباشر 

، ذلؾ أف الحكـ قد يستغرؽ صدكره يقدر التعويض وقت الحكم بو ال وقت وقوع الفعل الضار -8
، كمف الغبف أف يتحمؿ المضركر نتيجة تأخر مة حيث تنخفض خبلليا قيمة العممةمده طكي

تجدر اإلشارة إلى أف القضاء اإلدارم الفرنسي قد عدؿ عف المبدأ الذم ك  (3) دعكاه.الفصؿ في 
كاف متمسكان بو في ىذا الخصكص أال كىك تقدير قيمة التعكيض يكـ كقكع الضرر ليحؿ محمو 

كيأخذ القضاء المصرم اإلدارم كالعادم بقاعدة  (4) .الحكـتقدير قيمة الضرر يـك صدكر 
، كقد أخذ القضاء الفمسطيني بذلؾ فقد  يكـ كقكع الضررتقدير التعكيض يكـ صدكر الحكـ ال

 صدرت عده أحكاـ عنو كتـ ربط فييا مبمغ الحكـ بجدكؿ الغبلء كالمعيشة.

                                                           

 .024ص ،سابقمرجع خضر، طارؽ،  (1)

 .109، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 2)

 .349، صمرجع سابق( الحمك، ماجد راغب، 3)
 كما بعدىا. 024، صمرجع سابق( خضر، طارؽ، 4)
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التي رفعيا مبمغًا معينًا فإن القاضي ليس لو أن  إذا طمب المضرور في دعوى التعويض -9
 (1) .المدعييحكم بأكثر مما طمبو 

، يثبت الخطأ في جانب اإلدارة ، فقدفي تقدير التعويض يتمتع القاضي اإلداري بالحرية -10
؛ كلكف ض عف الضرر الذم سببو ىذا القراركيككف مبرران لمحكـ بإلغاء القرار المعيب كالتعكي

ذا التنفيذ ىك ترل أف مقتضى تنفيذ ما جاء بالحكـ بإلغاء القرار كما يترتب عمى ىالمحكمة 
  (2) .بذلؾض مادم اكتفاء ، كال تحكـ لو بتعكيخير تعكيض لممضركر

، بمعنى أنو ال يجكز لو أف التعويض المحكوم بو نيائيًا بالنسبة لممضرور يكون يجب أن -11
، أما إذا كاف متغيرا ، كذلؾ إذا كاف الضرر ثابتايمتويعكد بعد فترة مف الزمف لممطالبة بتعديؿ ق

عادة النظر في تقدير بإ فإف لمقاضي أف يحتفظ لممضركر بالحؽ في المطالبة خبلؿ مدة معينة
لحكـ بالتعكيض في شكؿ إيراد ، كقد استثنى القضاء الفرنسي مف ذلؾ حالة اىذا التعكيض

 (3) .االقتصاديةإعادة النظر في تقديره مع تغير الظركؼ ، حيث قرر إمكانية دكرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .024، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 .023، صسابقال مرجعال (2)
 .011ص ،السابق المرجع (3)
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 الثانيالمطمب 
 إجراءات المطالبة بالتعويض 

سيتـ سبؽ أف عرفنا التعكيض كطبيعتو كتعريؼ دعكاه، كتحدثنا عف صكره ككيفية تقديره، ك         
لجية تنظيـ ايث ، مف حالقانكني لدعكل التعكيض اإلدارم التنظيـعف  الحديث في ىذا المطمب

، كشركط نشأة الحؽ فييا ،بنظرىا االختصاص القضائي مبينان  ،القضائية لنظر دعكل التعكيض
، كمف ثـ الحديث عف إجراءات تحضير كنظر دعكل التعكيض بيف كميعاد رفعيا، لياكشركط قبك 

الكضع الراىف كمشركع مجمس الدكلة مستقببلن، كبعد ذلؾ الحديث عف مدل حجية الحكـ الصادر 
 في دعكل التعكيض اإلدارم ككيفية تنفيذه.

 الفرع األول: الجية القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض
، تحديد مدل سمطة كؿ محكمة مف محاكـ ختصاص بنظر دعكل التعكيضلمقصكد باالا       
كما يخرج  ، ببياف ما يدخؿ في سمطتيا الفصؿ فيوإلدارم في الفصؿ في دعكل التعكيضالقضاء ا

قتضى مبدأ كحدة القضاء كيقصد باالختصاص القضائي اإلدارم عمى م، عنيا في ىذا االختصاص
 .تنظيـ قضائي مستقؿ لجية القضاء اإلدارم إلى جانب القضاء المدني، أف يكجد كاستقبللو

اإلشارة إلى النظـ القضائية  يستمـز األمرقبؿ البحث في الجية المختصة بنظر التعكيض كلكف 
 ي دكؿ العالـ إلى نظاميف رئيسيف:تتنكع ف مزدكج( –مكحد )

منيا ، كأخذت عنيا بعض الدكؿ إنجمترامتو تزع :"سكسونياألنجمو  " القضائي الموحد النظام-األول
 (1) تاريخو.ككذلؾ النظاـ القضائي الفمسطيني مف الناحية العممية حتى  ،الكاليات المتحدة األمريكية

 عدد مف كأخذت بو  (2) فرنسا.الذم ابتدعتو كأنشأتو  :" البلتيني" المزدوج القضائي النظام-الثاني
ي في القانكف كقد أخذ بو المشرع الفمسطين، سكرياك  العربيةجميكرية مصر الدكؿ العربية كمنيا: 

                                                           

في محاكميا عمى اختبلؼ درجاتيا كعمى رأسيا محكمة النقض ( كيقصد بو أف تتكلى السمطة القضائية ممثمو 1)
صبلحية الفصؿ في جميع المنازعات المدنية كاإلدارية عمى حد سكاء، كتككف كالية السمطة القضائية في ىذا 
المجاؿ كالية كاممة، فتختص المحاكـ العادية بالفصؿ في المنازعات القضائية التي تنشأ بيف األفراد بعضيـ 

مرجع بعمكشة، شريؼ أحمد،  . راجع،اآلخر، كالمنازعات التي تقـك بيف الجيات اإلدارية كاألفرادكالبعض 
 .31، صسابق

( في فرنسا يمكف تقسيـ القضاء اإلدارم إلى نكعيف رئيسييف ىما قضاء اإللغاء كالقضاء الكامؿ، كالذم تعتبر 2)
 . راجع،فحص المشركعية كقضاء التأديبدعكل التعكيض أىـ صكرة، باإلضافة إلى قضاء التفسير كقضاء 

 .1، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، 
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كلكؿ نظاـ  .(1) العمميةمف الناحية النظرية فقط، كلـ يتـ األخذ بو مف الناحية  األساسي المعدؿ
 .منيما مزاياه كعيكبو

 الفرنسي النظام-أوالً 

لتعكيض في دعاكم ا، كمف بينيا الفرنسي يدخؿ المنازعات اإلداريةالقاعدة العامة أف المشرع 
، كمف بعده الفقو الفرنسي بمعايير مختمفة كقد أخذ القضاء اإلدارم الفرنسي ،اختصاص القضاء اإلدارم

، كالقرارات اإلدارية التي عكيض عف أعماؿ اإلدارة القانكنيةيحدد عمى أساسيا اختصاصو بدعاكم الت
، كالتي تصيب األفراد بالضرر ا المادية، ككذلؾ عف أعمالييا كالعقكد اإلدارية التي تبرمياتصدر عن

كالفقو الفرنسياف المعيار كمف أىـ ىذه المعايير التي أخذ بيا القضاء كتستكجب بالتالي مسئكليتيا عنيا، 
 ؽ ػػػػػرفػػػػػػار المػػػػػػكمعي (4) ة.ػػػػػػػامػػػػػػالعة ػػػػػمطػػػار السػػػػكمعي (3) ة.ػػػػػايػػػالغار ػػكمعي. (2) ()العضكم يػػالشكم
 

                                                           

( كيقـك عمى أساس كجكد قضاء مستقؿ كتخصص لنظر المنازعات اإلدارية، فتتكلى الكظيفة القضائية جيتاف 1)
ية القضاء قضائيتاف، األكلى جية القضاء العادم كالتي تتكلى الفصؿ في المنازعات المدنية، كالثانية ىي ج

، مرجع سابقبعمكشة، شريؼ أحمد،  راجع، اإلدارم التي تتكلى الفصؿ في المنازعات ذات الطبيعة اإلدارية.
 .34ص

المنازعات التي تككف اإلدارة أحد أطرافيا تككف منازعو إدارية،  أف العضويمضمون المعيار الشكمي أو ( 2)
كتخضع بالتالي الختصاص القضاء اإلدارم، أما إذا كاف أطراؼ المنازعة كميـ مف األفراد فإنيا تعد منازعة 
عادية كيختص بيا القضاء العادم، إال أنو تعرض لمنقد بأنو ال يتسـ بالمكضكعية في تكزيع االختصاص 

 .ئي حيث تدخمت الدكلة في أنشطة ماثمة ألنشطة األفرادالقضا
أنو إذا كاف تدخؿ اإلدارة بيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ فإف المنازعة تككف إدارية، كتخضع  مضمون معيار الغاية( 3)

بالتالي الختصاص القضاء اإلدارم كالعكس صحيح؛ كلكنو تعرض لمنقد أيضان أف فكرة المصمحة العامة 
 محدده تحديدان دقيقان كبالتالي ال تصمح معيار.مطاطة كغير 

 عمى أساس أف اإلدارة عندما تمارس نشاطيا تقـك بنكعيف مف األعماؿ: يقوم معيار السمطة العامة( 4)
النكع األكؿ: تمارس فيو اإلدارة نشاطيا عف طريؽ إتباع كسائؿ كامتيازات السمطة العامة، كىي التي تخضع 

النكع الثاني: تقـك اإلدارة بأنشطة مشابية لؤلنشطة التي يقـك بيا األفراد فيما ، الختصاص القضاء اإلدارم
بينيـ، كىذه األنشطة يطبؽ عمييا القانكف الخاص الذم يطبؽ عمى األفراد، كقد تعرض ىذا المعيار أيضان 

عكيس،  راجع، لمنقد أنو يؤدم إلى تضييؽ نطاؽ اختصاص القضاء اإلدارم كأنو غير محدد كغير دقيؽ.
 كما بعدىا. 41، صمرجع سابقحمدم أبك النكر، 
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 (3) المزدكج.كالمعيار  (2) التطبيؽ.كمعيار القانكف الكاجب  (1) اـ.ػػػػػػػػالع

العتبارات مف اختصاص القضاء العادم  جعؿ بعض ىذه المنازعاتإال أف المشرع الفرنسي  
 (4):كمف ىذه الحاالت ،معينة

التعكيض عف األضرار التي تصيب المبلؾ المجاكريف لساحات التدريب كالرماية مف  دعاكل -1
 .جراء العمميات التي يقكـ بيا الجيش كقت السمـ

الطاقة  تاستخداماجراء حكادث  فدعاكم التعكيض عف األضرار التي تصيب األفراد م -2
 .النككية

 .التعكيض عف األضرار الناتجة عف سير مرفؽ السجكف دعاكل -3

، نتيجة ي تقع لمتبلميذ أك بفعؿ التبلميذالتعكيض عف األضرار الناجمة عف الحكادث الت عاكلد -4
األخطاء التي تقع مف مكظفي التعميـ العالي أك التعميـ الخاص المرتبط بالتعميـ العاـ عند 

 .اإلشراؼك قياميـ بكاجب الرقابة 

التعكيض عف األضرار الناجمة عف الحكادث التي تسببيا السيارات التابعة لجية  دعاكل -5
 .اإلدارة

                                                           

أف القانكف اإلدارم ىك قانكف المرافؽ العامة، كبالتالي فإف القضاء اإلدارم  مضمون معيار المرفق العام( 1)
 يختص بالنظر في كؿ المنازعات اإلدارة التي تتصؿ بتنظيـ مرفؽ عاـ أك بنشاط ىذا المرفؽ.

عمى الربط بيف نكعية القكاعد القانكنية التي تطبؽ عمى المنازعة كبيف  الواجب التطبيقويقوم معيار القانون ( 2)
الجية القضائية المختصة بنظرىا، فإذا كانت قكاعد القانكف المدني ىي الكاجبة التطبيؽ عمى النزاع المعركض 

ما إذا كانت المنازعة كانت المنازعة ذات طبيعة مدنية، كبالتالي فيي تدخؿ في اختصاص القضاء العادم، أ
تخضع لقكاعد القانكف العاـ فإنيا تدخؿ في اختصاص القضاء اإلدارم، كتعرض ىذا المعيار لمنقد حيث أنو 
غير منطقي، ألف تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع ال يمكف أف يحدد الجية القضائية المختصة، 

يقبؿ أكالن االختصاص بالنزاع ثـ يحدد بعد ذلؾ القانكف ألنو يككف سابقان عمى تحديد االختصاص، فالقاضي 
 كما بعدىا. 42، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر، راجع، الكاجب التطبيؽ. 

( حاكؿ أنصار ىذا االتجاه تفادم االنتقادات التي كجيت لمعيار المرفؽ العاـ كمعيار السمطة العامة، كيقكلكف 3)
 ىما:لمقضاء اإلدارم إذا تكافر شرطاف بنظر النزاع ينعقد  إف االختصاص

 أف يككف النزاع المعركض عمى القضاء اإلدارم متعمقان بتسيير أك تنظيـ المرافؽ العامة. -1

مرجع عكيس، حمدم أبك النكر، راجع، أف تستخدـ اإلدارة في عمميا أساليب كامتيازات السمطة العامة.  -0
 كما بعدىا. 43، صسابق

 كما بعدىا. 31، صمرجع سابق ( عكيس، حمدم أبك النكر،4)
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مع أنيا تعتبر مف المسائؿ اإلدارية العادم لقضاء ا يختص بياكما أف ىناؾ مسائؿ معينة  
 (1):كمنيا

 .االعتداء عمى الحريات العامة -1

 .االعتداء عمى الممكية الخاصة -2

 (2) المشركع.أعماؿ الغصب غير  -3

 (3) المادم.االعتداء  -4

  مصر-ثانياً 

عف أعماؿ الدكلة كاألشخاص  المسؤكليةمرت عممية تكزيع االختصاص القضائي بدعاكم       
مجمس الدكلة عاـ  المعنكية العامة األخرل في مصر بمراحؿ مختمفة منذ الفترة السابقة عمى إنشاء

 :كحتى اآلف، سيتـ سرد ىذه المراحؿ بشكؿ مكجز 1946

، ككاف مكحدان كاف النظاـ القضائي في مصر ، مرحمة ما قبل إنشاء مجمس الدولة المصري -1
كـ المختمطة التي ، كبيف المحا1883األىمية التي أنشئت عاـ  كـالنظاـ مختمط بيف المحا

حسب  تنظر أماـ ىذيف النكعيف مف المحاكـ المسؤكلية، كقد كانت دعاكم 1857أنشئت عاـ 
، ككاف كبل النظاميف يطبؽ قكاعد القانكف المدني عمى نظاـ تكزيع االختصاص بينيما

 (4) .الماديةالدكلة عف أعماليا  مسؤكليةبصدد  تثارالمنازعات التي 
 

                                                           

 كما بعدىا. 43، صسابقال مرجعال( 1)

يتخذ  أف-0يقع االعتداء عمى عقار مممكؾ ألحد األفراد  أف-1 :ويشترط شرطان لقيام حالة الغصب وىما( 2)
 اعتداء اإلدارة صكرة سمب أك استيبلء تاـ عمى العقار.

-0العمؿ بقرار إدارم أـ ال  ذايككف ىناؾ عمؿ مادم تنفيذم، كذلؾ سكاءن تعمؽ ى أف-1: ويشترط فيو شروط( 3)
يستند التنفيذ إلى قرار  أف-أ يصيب التنفيذ عيب جسيـ، كيتخذ العيب الذم يشكب التنفيذ إحدل صكرتيف أف

كـ بإلغائو   أف-4يذ ذاتيا. يصيب العيب الجسيـ إجراءات التنف أف-بمعيب مثؿ أف تقـك اإلدارة بتنفيذ قرار حي
ينتج عف التنفيذ اعتداء عمى حؽ الممكية أك عمى إحدل الحريات الفردية، كحؽ الممكية ىنا يشمؿ الممكية 
العقارية كالممكية المنقكلة بعكس الحاؿ في نظرية الغصب التي تقتصر فيو الممكية عمى الممكية العقارية فقط، 

مصادرة الصحؼ دكف سند قانكني أك االعتداء عمى  أما االعتداء عمى الحريات الفردية فتشمؿ مثبلن 
 المراسبلت البريدية.   

 .90، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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 ()مرحمة االختصاص المقيد1971مرحمة إنشاء مجمس الدولة وحتى دستور عام  -2

بح ىناؾ أصكمنذ ىذا التاريخ  1946لسنة  112أنشئ مجمس الدكلة المصرم بالقانكف رقـ       
، فقد أصبح ىناؾ نكعاف مف القضاء ىما القضاء العادم كالقضاء نكع مف االزدكاج القضائي

، فإذا كاف النزاع ذا طبيعة اختصاص كؿ منيما ىك طبيعة النزاعاإلدارم، ككاف فيصؿ التفرقة بيف 
، أما إذا لـ يتصؼ بيذه الصفة فإف القضاء العادم يككف إف القضاء اإلدارم يختص بنظرهف إدارية

 .ىك المختص بنظره
 1949لسنة  9والقانون رقم  1946لسنة  112ظل القانون رقم ككاف الكضع في 

ر في منازعات التعكيض االختصاص عمى سبيؿ الحصمحددان ، بشأن اختصاصات مجمس الدولة
لصادرة في حؽ ف القرارات اإلدارية اع: دعاكم التعكيض عف األضرار الناجمة كالتي منيا

العادم  القضاء بعد أف كافعف أعماؿ اإلدارة المادية ... كدعاكم التعكيض المكظفيف العمكمييف
لسنة  55كالقانكف رقـ  1955لسنة  165كفي ظؿ القانكف رقـ ىك المختص بيا دكف غيره، 

ف أىـ ما جاء بشأف مجمس الدكلة 1959 في ىذاف القانكناف ىك إلغاء االختصاص المشترؾ ، كا 
، حيث قررت اختصاص القضاء اإلدارية المسؤكليةارم في قضايا بيف القضاءيف العادم كاإلد

 .اإلدارم كحده بكؿ قضايا التعكيض عف القرارات اإلدارية التي يختص بإلغائيا

كالية القضاء  أصبح لمجمس الدكلة 1959لسنة  55كحيث أنو طبقان لنص القانكف رقـ 
كطبقان ليذا النص كاف مجمس الدكلة يختص فقط بطمبات التعكيض الناجمة عمى ... الكامؿ

، كبالتالي لـ يكف يختص بطمبات التعكيض دة عمى سبيؿ الحصر في صمب المادةالقرارات الكار 
نما كاف يختص بيا القضاء العادم، ك لئلدارةعف األعماؿ المادية  ، ككاف مجمس الدكلة يكتفي في ا 

  (1) بو.ىذا الشأف أف يككف نزاع التعكيض مبنيان عمى قرار إدارم حتى يككف مختصان 

     1972لسنة  47اختصاص مجمس الدولة بدعاوي التعويض في ظل قانون رقم  -3

يؤلؼ القسـ  عمى أف " 1972لسنة  47رقـ لدكلة نصت المادة الثالثة مف قانكف مجمس ا
-اإلدارية د المحاكـ-جالقضاء اإلدارم  محكمة-بالعميا  اإلدارية المحكمة-أ: القضائي مف

      (2) الدكلة.مفكضي  ىيئة-قالتأديبية  المحاكـ

بناءن عمى ىذا القانكف تـ إسناد دعاكم التعكيض عف القرارات الصادرة مف الدكلة أك 
، كقد عددت المادة العاشرة مف ىذا القانكف كية العامة إلى مجمس الدكلة كحدهالمعناألشخاص 

                                                           

 كما بعدىا. 94، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 (.4، المادة )7645لسنة  47قانون مجمس الدولة رقم راجع، ( 2)
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تنص  العاشرة كالتياختصاصات المجمس " اختصاصات محاكـ مجمس الدكلة " حيث جاءت الفقرة 
كاءن رفعت بصفة ، سص عمييا في البنكد السابقةعمى " طمبات التعكيض عف القرارات المنصك 

كلكف لـ  (1) .كقد عددت ىذه المادة اختصاصات المجمس بشكؿ جامع مانع ،أصمية أك تبعية "
اإلشارة إليو أف الكثير مف فقياء القانكف المصرم  يجدرلئلدارة، كمما  تذكر المادة األعماؿ المادية

، كليس عماؿ اإلدارة المادية كالقانكنيةالمجمس يختص بدعاكم التعكيض التي تقاـ بشأف أ إفقالكا 
رية عف اإلدا المسؤكليةكاعتبر مجمس الدكلة نفسو بأنو ىك المختص في نظر دعاكم القانكنية فقط، 

؛ كلكف مف خبلؿ استعراض ىذه الكقائع نبلحظ عماؿ المادية لئلدارة، كذلؾ مف خبلؿ عدة كقائعاأل
 : ؤوليةالمساإلدارة حتى تقبل دعوى المحكمة وضعت شروطًا لمعمل المادي الصادر من  أف

 .العمؿ المادم بمرفؽ عاـ يدار كفقان ألساليب القانكف العاـ اتصاالن مباشران اتصاؿ  -1

 .أف يظير بكضكح كجو السمطة العامة كمظيرىا في المنازعة -2

 (2) الخاص.أال تتعمؽ المنازعة بجية اإلدارة عندما تمارس نشاطان يخضع لمقانكف  -3

لة التنازع عمى االختصاص اإلشارة إليو أف الجية المختصة بالفصؿ في حا تجدركمما 
، أقصد في حالة التنازع بيف القضاء العادم كالقضاء اإلدارم مف حيث مف ىي الجية القضائي

، ة االختصاص بالفصؿ في ىذا النزاعالمحكمة الدستكرية العميا ىي صاحب فإف النزاع؟المختصة بنظر 
تختص ف المحكمة الدستكرية العميا أف "بشأ 1979لسنة  48مف القانكف رقـ  25المادة  فقد قررت

: الفصؿ في تنازع االختصاص بتعييف الجية ثانيان  "رية العميا دكف غيرىا بما يأتيالمحكمة الدستك 
رفعت الدعكل  ، كذلؾ إذا ماأك الييئات ذات االختصاص القضائيالمختصة مف بيف جيات القضاء 

  (3) ".عف نظرىا أك تخمت كمتاىما عنياد أماـ جيتيف منيا كلـ تتخؿ أحداىما عف مكضكع كاح

دكج فيك التنظيـ القضائي في مصر يقكـ عمى مبدأ القضاء المز اإلشارة إليو أف  تجدركمما 
دة أنكاع قضاء العادم كجية القضاء اإلدارم الذم يختص بع، جية اليتككف مف جيتيف قضائيتيف

 (4):اإلدارية ىيمف الدعاكم 
                                                           

 كما بعدىا. 12، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)

 .14، صسابقال مرجعال (2)

كمعناه أف تدعي كؿ جية قضائية مف  ( يظير مف خبلؿ نص المادة أف ىناؾ نكعيف مف التنازع األكؿ: إيجابي3)
الجيتيف المتنازعتيف أف الدعكل المرفكعة مف اختصاصيا ىي دكف غيرىا، الثاني: سمبي كمعناه أف تتخمى كؿ 

القضائيتيف عف نظر الدعكل، كترل أنيا غيرىا مختصة بنظرىا كأف الجية األخرل ىي مف الجيتيف 
 كما بعدىا.22، صمرجع سابقعكيس، حمدم أبك النكر،  . راجع،المختصة

 .1، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
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 .قضاء اإللغاء  -1
، كاليدؼ منو الحصكؿ عمى مبمغ مف الماؿ لجبر ضرر ناتج عف عمؿ أك قضاء التعكيض -2

 .قرار صادر مف اإلدارة
 .، كاليدؼ منو تسكية أكضاع المكظفيف الكظيفية التي اعتدت عمييا اإلدارةقضاء التسكيات -3
 الػتأديب قضاء  -4
 .قضاء العقكد اإلدارية -5

كيختص القضاء اإلدارم بنظر طمبات التعكيض في كؿ مف األردف كقطر كليبيا كالمممكة 
 (1) السعكدية.العربية 

 

                                                           

"تختص المحكمة )محكمة /ب( مف قانكف محكمة العدؿ الحالي في األردف عمى 4نصت المادة ): األردن في( 1)
العدؿ العميا( في طمبات التعكيض عف القرارات كاإلجراءات المنصكص عمييا في الفقرة )أ( السابقة مف ىذه 

أفرد المشرع األردني فقره خاصة لدعكل التعكيض، كذلؾ  ،المادة سكاء رفعت إلييا بصفة أصمية أك تبعية "
و كالقضاء اإلدارياف األردني عمى أف اختصاص القضاء اإلدارم تمييزا ليا عف دعكل اإللغاء، كقد استقر الفق

قرار إدارم النيائي بالمعنى القانكني لو، كال  بإصداربالفصؿ في قضايا التعكيض عف القرارات اإلدارية منكط 
يحكـ بالتعكيض إال إذا تسبب القرار اإلدارم غير المشركع بضرر كشاب ىذا القرار كجو مف كجكه عدـ 

، عماف، مكتبو دار الثقافة لمنشر، الطبعة األكلى، اإلصدار األكؿ، القضاء اإلداريكنعاف، نكاؼ،  يةالمشركع
 كما بعدىا.  110، ص0220
عمى اختصاص القضاء اإلدارم بالنظر في طمبات  0222لسنة  2نص القانكف القطرم رقـ : قطرفي 

لسنة  4القانون القطري رقم راجع، . ة أـ تبعيةالتعكيض عف القرارات اإلدارية، سكاءن رفعت إلييا بصفة أصمي
، http://www.almeezan.qa/ ،10/1/0211(، نقبل عف مكقع الميزاف القطرم، 4/3، المادة)5004
ى مجمس الدولة دراسة مقارنة عن مجالس الدولة والييئات التي تتولبكر، عصمت عبد المجيد، كراجع، 

ـ، 0210 –ق 1344، األردف، دار الثقافة، الطبعة األكلى، القضاء اإلداري في الدول العربية وتركيا وفرنسا
 .343ص

التعكيض التي قدميا ذكك الشأف عف قرارات أك  دعاكلتختص المحاكـ اإلدارية بالنظر في : السعودية في
/ج(. نقبل عف مكقع 14، المادة)العربية السعوديةنظام ديوان المظالم المممكة أعماؿ جية اإلدارة راجع، 

 .http://www.mohamah.net/answer/8887/ ،12/1/0211محاماة نت، 

: تفصؿ دائرة القضاء اإلدارم في طمبات التعكيض عف القرارات اإلدارية التي تختص الدائرة بالنظر في ليبيا
في الطعكف بيا، إذا رفعت إليو بصفة أصمية أك تبعية، عمما بأنو يترتب عمى رفع دعكل التعكيض أماـ 

، المادة ضاء اإلداري الميبيقانون القالمحاكـ العادية عدـ جكاز رفعيا أماـ دائرة القضاء اإلدارم. راجع، 
 .http://www.mohamah.net/answer/14313/ ،11/1/021(، نقبل عف مكقع محاماة نت، 4)

http://www.almeezan.qa/
http://www.mohamah.net/answer/8887/
http://www.mohamah.net/answer/14313/
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  فمسطين-ثالثاً 

ضائية ، كبالتالي يكجد جية قطيف يقكـ عمى مبدأ القضاء المكحدالتنظيـ القضائي في فمس        
 بمياـفي فمسطيف  بصفتيا محكمة عدؿ العميا كتقكـ المحكمة، كاحدة )جية القضاء العادم(

( مف قانكف 37مؤقتان لحيف تشكيؿ المحكمة اإلدارية كذلؾ كما كرد في المادة ) المحكمة اإلدارية
أماـ  االختصاصات اإلدارية جيؿكيتـ نظر  (1).2001( لسنة 5رقـ ) تشكيؿ المحاكـ النظامية

فيما يتعمؽ ك  (2).(33التي حددىا قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية في المادة ) محكمة العدؿ العميا
، كجاء قرار محكمة طمبات التعكيض أماـ محكمة العدؿ عدد مفتـ رفع بقضايا التعكيض فقد 

إذا ترتب عف ذلؾ أم ضرر لفرد مف الناس عميو أف يمجأ إلى  ... العدؿ العميا في أحد الطمبات "
بالتعكيض كأف محكمة العدؿ العميا غير مختصة بالنظر في مثؿ ىذه  المحكمة المختصة

... فإذا تبيف أف المشركع إنما قصد بو التحسيف قد جاء في حيثيات القرار اآلتي "ك  (3)."الحالة
كاإلصبلح كأنو ترتب عنو ضرر ما لفرد مف الناس فإف حؽ ىذا الشخص يقتصر عمى التعكيض 

، أما ىذه المحكمة فيخرج عف يف الطرفيف أماـ المحاكـ المختصةمجاال بالمبلئـ الذم يككف تقديره 

                                                           

ؿ (" تتكلى المحكمة العميا مؤقتان ك42مادة )، م5007( لسنة 2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) راجع،( 1)
المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا لحيف تشكيميا بقانكف ما لـ تكف داخمة في 

 اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة.

( تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر 44مادة )، م5007( لسنة 2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) راجع، (2)
التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك  الطمبات-0الخاصة باالنتخابات.  الطعكف-1 فيما يمي:

القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ 
فييا إصدار أكامر اإلفراج التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب  الطمبات-4النقابات المينية.

المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك  المنازعات-3عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع. 
الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿ، كسائر 

الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان  رفض-9ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية. 
التي ليست قضايا أك  المسائؿ-2المنازعات اإلدارية. سائر-1ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا.

محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا 
 أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف. أية-3دالة. تحقيقان لمع

" مف حؽ السمطة اإلدارية اتخاذ كافة ما مف شأنو إقامة الطرؽ  عدل عميا 75/7692الطمب رقم ( في 3)
ذا ترتب عف ذلؾ أم ضرر لفرد  صبلحيا كتكسيعيا بغية تحسيف المدينة أك القرية كفؽ ما يحتاج ليذا البمد كا  كا 

ميو أف يمجأ إلى المحكمة المختصة بالتعكيض كأف محكمة العدؿ العميا غير مختصة بالنظر في مف الناس ع
، الجزء الرابع مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العميا، كليد حممي، الحايؾراجع، مثؿ ىذه الحالة " 

 21، ص1441(، نكفمبر 1411-1413عشر، )
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اختصاصيا تقدير ذلؾ التعكيض كال تممؾ إال أف تقضي برد الدعكل طالما أف المستدعي لـ يقدـ 
 ..."عميو إنما قصد بو مجرد الكيد بو ما بظاىرة عمى أف المشركع المعترض

تقدير التعكيض المستحؽ لممكاطف المتضرر  ( عدؿ عميا "108/1997ككذلؾ القرار رقـ )
جراء تكسيع البمدية لمشارع ال يدخؿ في اختصاص ىذه المحكمة بؿ يجب المكذ بالمحكمة المختصة 

قبؿ صدكر قانكف تشكيؿ المحاكـ  التعكيض ككانت محكمة العدؿ ترفض طمبات (1).قانكنان "
ما يسمك عمى الشؾ أف مناط قضت في قرار أنو " م، فقد 2001( لسنة 5النظامية رقـ )

( مف النظاـ الدستكرم 58اختصاص محكمة العدؿ العميا طبقان لمصبلحية المخكلة ليا بالمادة )
ىك إلغاء أك تعديؿ القرارات اإلدارية النياية الصادرة مف مختمؼ الجيات اإلدارية إذا  1962لسنة 

 (2).شابيا أم عيب مف العيكب التي نص عمييا القانكف
كعدد مف السكابؽ األخرل فإف مكقؼ محكمة العدؿ العميا  كبالتالي مف خبلؿ ىذه السكابؽ

؛ كلكف يكجد رأم آخر أكد اإلشارة إلية كمف تنظر في طمبات التعكيض كاضح كصريح بأنيا ال
يشمؿ أف اختصاص محكمة العدؿ العميا  يرلك  (3) .بعمكشةالذيف يتبنكف ىذا الرأم الدكتكر شريؼ 

( مف القانكف األساسي لسنة 104كذلؾ طبقان ألحكاـ نص المادة ) (4) معان.قضاء اإللغاء كالتعكيض 
كنص  .(6)2001( لسنة 5( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )37كنص المادة) .(5)2005

                                                           

 .12، ص(5002-7662ئ محكمة العدل العميا )مجموعة مختارة من مباد( عكيضة، ناظـ، 1)
 ، غير منشكر.76/77/5000جمسة  7666( لسنة 712قرار محكمة العدل العميا الفمسطينية بقطاع غزة رقم )راجع، ( 2)

 .22، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ، 3)
طبيعة كؿ منيما: دعكل التعكيض دعكل شخصية  -1( تختمؼ دعكل اإللغاء عف دعكل التعكيض مف حيث: 4)

تيدؼ إلى حماية المراكز القانكنية، بينما دعكل اإللغاء دعكل مكضكعية عينية تتضمف مخاصمة القرار اإلدارم 
ار اإلدارم غير المشركع، بينما المعيب، كتختمؼ مف حيث ىدؼ كؿ منيما: دعكل اإللغاء تيدؼ إلى إلغاء القر 
مف أضرار مادية كأدبية،  أصابودعكل التعكيض تيدؼ إلى إلزاـ اإلدارة بأف تؤدم لممضركر تعكيضا عما 

كتختمؼ كذلؾ مف حيث محؿ كؿ منيما: دعكل اإللغاء محميا القرار اإلدارم النيائي، أما دعكل التعكيض 
فمحميا قد يككف قرار إدارم كقد يككف عقد إدارم أك عمؿ مادم صادر عف اإلدارة، كتختمؼ كذلؾ مف حيث 

ادـ، كلكف مدة تقادـ دعكل اإللغاء تككف قميمة إذا ما قكرنت مدة تقادـ كؿ منيما: يحدد قانكف كؿ بمد مدة التق
، عماف، مكتبو دار الثقافة لمنشر، الطبعة األكلى، القضاء اإلداريبمدة تقادـ دعكل التعكيض. كنعاف، نكاؼ، 

 .114-110، ص0220اإلصدار األكؿ، 

كمة العميا مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ " تتكلى المح(123)المادة  ،5002القانون األساسي المعدل لسنة  راجع،( 5)
 اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمو في اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة".

" تتكلى المحكمة العميا مؤقتان كؿ  (42المادة )، 5007( لسنة 2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) راجع،( 6)
المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا لحيف تشكيميا بقانكف ما لـ تكف داخمة في 

 اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة ".
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( مف قانكف 33كنص المادة ) (1)2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ )83المادة )
كيدعك بعمكشة كذلؾ قضاة محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لممارسة  .(2) النظاميةتشكيؿ المحاكـ 

وال ، في دعاكم اإللغاء كالتعكيض معان  الصبلحيات التي منحيـ إياىا المشرع كالمتمثمة في الفصؿ
العميا في فمسطين ىو إلغاء فقط، ل أن اختصاص محكمة العد ويرىىذا الرأي  معباحث ال يتفق

 :لؤلسباب اآلتية وذلك ،(3) وليس إلغاء وتعويض
( 2001( لسنة )5كف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )( مف قان33إلى نص المادة ) استنادان -أوالً 

ت المنازعا سائر-6)ؿ حيث جاءت الفقرة السادسة منو عمى اختصاصات محكمة العد كالتي تنص
أكجو الطعف في ( كالتي تبيف 34جاءت المادة التي تمييا مف نفس القانكف المادة )ثـ ( اإلدارية

حيث نصت عمى " يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة  )إلغاءن(، القرارات اإلدارية فقط
( مف ىذا القانكف أف يككف سبب الطعف 33العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة )

 مقان بكاحد كأكثر مما يمي:متع

 .االختصاص-1

 عيب في الشكؿ. كجكد-2

 القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا. مخالفة-3

 أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف. التعسؼ-4
( لسنة 2كالتجارية رقـ )مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  (284مادة )استنادان لنص ال -ثانياً 
يككف ميعاد تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف يكمان مف تاريخ نشر القرار  (2001)

اإلدارم المطعكف فيو أك تبميغو إلى صاحب الشأف، كفي حالة رفض اإلدارة أك امتناعيا عف اتخاذ 
، فإف نص ىذه المادة يـ الطمب إليياأم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف يكمان عمى تقد
ف تاريخ نشر القرار خبلؿ ستيف يكـ مجاء ليبيف ميعاد تقديـ االستدعاء أماـ محكمة العدؿ العميا 

ىذه المادة تتحدث عف ، ك ثبلثيف يكـ انقضاءيبدأ الميعاد مف تاريخ كفي حالة الرفض  ...اإلدارم
                                                           

مة العميا مؤقتا كؿ المياـ " تتكلى المحك (34المادة )، 5005( لسنة 7قانون السمطة القضائية رقم ) راجع،( 1)
المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا لحيف تشكيميا ما لـ تكف داخمو في اختصاص جية 

 قضائية أخرل كفقا لمقكانيف النافذة ".
 كما بعدىا. 143( سبؽ اإلشارة إلييا ص2)
يكجد بعض الفقو يؤيد أف اختصاص محكمة العدؿ العميا ىك إلغاء فقط، كمنيـ الدكتكر ىاني غانـ، راجع،  (3)

، مكتبة نيساف لمطباعة كالتكزيع، الطبعة األكلى، الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فمسطينغانـ، ىاني، 
 .014، ص0211
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كىي مدة الستيف يـك كمدة الثبلثيف يـك األصكؿ المتبعة أماـ المحكمة العدؿ العميا مف حيث المدة 
تنطبؽ ىذه المدد ، كال فقط دعكل اإللغاء(القرارات اإلدارية )بخصكص إلغاء  تـ كضعيا كىذه المدد

يؼ يمكف ، كبالتالي كقكؿ أنيا تنطبؽ عمى دعكل التعكيض، كال نستطيع  الضعمى دعكل التعكي
 .لنا أف نقكؿ أف محكمة العدؿ العميا ىي محكمة إلغاء كتعكيض ؟!

النصكص القانكنية كالتي تبيف أف اختصاصات محكمة العدؿ العميا ىك اإللغاء كال  صراحة-ثالثاً 
 (1) التعكيض.يكجد مف بينيا نص يتحدث عف 

عاما أكدت بمكجبة عدـ اختصاص محكمة قانكنيا  مبدأن القضائية المختمفة شكمت  السكابؽ-رابعاً 
يتـ كقد جرل العمؿ في فمسطيف عمى أف ، اإلدارية بقضاء التعكيض اإلدارم كالعقكدالعدؿ العميا 

، كذلؾ حسب االختصاص القيمي المحاكـ العادية نظر دعكل التعكيض اإلدارم في فمسطيف أماـ
 (2) دعكل.لكؿ 

( مف 33كيرل الدكتكر ىاني غانـ أنو ال يمكف أف يعكؿ عمى الفقرة السادسة مف المادة )-خامساً 
كالتي تقكؿ " سائر المنازعات اإلدارية " كالتي  2001لسنة  5قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 

كلك أنصار الرأم المنكر الجتياد محكمة العدؿ العميا في الفقو المصرم كالفمسطيني اعتمد عمييا 
أراد المشرع أف يجعؿ اختصاص محكمة العدؿ العميا يتسع لمتعكيض كمنازعات العقكد اإلدارية 

مف قانكف مجمس الدكلة المصرم  10لنص عمى ذلؾ كما فعؿ المشرع المصرم حيث تنص المادة 
 (3). 1972لسنة  47رقـ 

أف دعاكم التعكيض اإلدارم  عدد مف األحكاـلنا بشكؿ كاضح مف خبلؿ  كبالتالي يظير
ذلؾ مدنية تنظر أماـ المحاكـ العادية ك ال الدعاكم باقي، كذلؾ مثؿ يتـ نظرىا أماـ المحاكـ العادية

المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المعمكؿ  كالقكاعد كفؽ اإلجراءات
 .(4) فمسطيفبو في 

                                                           

لعدؿ العميا لدينا ىك قضاء إلغاء كليس قضاء ( كيرل كذلؾ الدكتكر محمد أبك عمارة أف قضاء محكمة ا1)
، الجزء الثالث، اإلداري في فمسطين مجموعة القانون اإلداريالقضاء تعكيض. أبك عمارة، محمد عمى، 

 .124، ص0220-0221الطبعة الرابعة، 

 البحث. انظر المبلحؽ مف ذات (2)

 .003، ص0211، مرجع سابقغانـ، ىاني،  (3)

 .5007( لسنة 5المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) قانون أصول راجع، (4)
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كالذم ، 2004مشركع قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني كأكد في ىذه المسألة تكضيح مكقؼ 
 (1) .اهللنأمؿ أف يرل النكر قريبان إف شاء 

كذلؾ بأف جعمت جية  ع قانكف مجمس الدكلة كاضحةجاءت نصكص المكاد في مشرك 
كجعمت نظاـ التقاضي عمى درجتيف  .(2) العادمالقضاء اإلدارم جية قضائية مستقمة عف القضاء 

                                                           

، لـ يقر بعد حتى تاريخو كىك مكجكد في أدراج 5007لسنة ن مجمس الدولة الفمسطيني مشروع قانوراجع، ( 1)
الكعي القانكني  قمة-0السياسي بيف شطرم الكطف  االنقساـ-1المجمس التشريعي، لعدة أسباب كمف أىميا: 

 مف أىمية مشركع قانكف مجمس الدكلة. التقميؿ-4دكلة البشأف قانكف مجمس 
 القانكف:كمف ميزات ىذا 

أف إنشاء مجمس دكلة بأبعاده المألكفة في القضاء اإلدارم ىك درب مف التخصص كتقسيـ العمؿ، كأف  -1
ىذا األمر لو نتائج خاصة كمممكسة عمى صعيد اإلدارة كأنشطتيا المختمفة كعمى صعيد حقكؽ كحريات 

 األفراد.

 أف كجكد مجمس لمدكلة يدفع باتجاه بركز قانكف إدارم متميز يمبي حاجات المجتمع المتطكرة كالسريعة. -0

أف األخذ بنظاـ مجمس الدكلة كنتائجو يدفع اإلدارة إلى االلتزاـ بمبدأ المشركعية، فكثيران ما تجد اإلدارة  -4
، كاألصؿ أف اإلدارة ال تساكل في األفراد في نفسيا ضائقة ذرعان بنصكص مكاد تساكم بينيا كبيف األفراد

  مختمفة.كثير مف المسائؿ؛ ألف المصالح مختمفة كالسمطات 

إف القانكف كالقضاء اإلدارييف ىما األقدر عمى فيـ متطمبات اإلدارة العامة في احتياجاتيا كسمطاتيا، كىما  -3
 ة القانكف، كاحتراـ حقكؽ كحريات األفراد.في ذات الكقت األقدر عمى تقييد اإلدارة بمبدأ المشركعية كسياد

كالقرارات الفردية( التي  )المكائحإيجاد قضاه محاكـ إدارية ىـ أقدر عمى معالجة عيكب القرارات اإلدارية  -9
قد تشكبيا عيكب قانكنية، كسكاءن كاف العيكب نتيجة عدـ مراعاة قكاعد االختصاص، أك الشكؿ الذم 

 رسمو القانكف أك السبب أك المحؿ...

كذلؾ فإف لمعقكد اإلدارية مميزاتيا كخصائصيا كما يبيف ذلؾ المشرع في قانكف العطاءات لؤلشغاؿ العامة  -1
، كلف ينجح القضاء غير المتخصص في 1443لسنة  4، كقانكف المكاـز العامة رقـ 1444لسنة  3رقـ 

تحقيؽ األىداؼ التي ابتغاىا المشرع مف كراء أحكاـ ىذه القكانيف الخاصة كالمميزة عف أحكاـ كقكاعد 
 القانكف الخاص، األمر الذم يدلؿ عمى ضركرة استحداث مجمس دكلة كقضاء إدارم مميز.

العامة حماية إدارية كجنائية كمدنية، كال شؾ أف الحماية اإلدارية في األقدر مف سكاىا عمى إف لؤلمكاؿ  -2
المبادرة بالحفاظ عمى تحقيؽ المنفعة العامة كدكاـ استخداـ الماؿ العاـ فيما خصص لو، كالقضاء 

 كالقانكف اإلدارم ىك مف يسعى إلى تحقيؽ ىذه المنافع بصكرة أفضؿ مف أم قضاء أخر.

 )بديكافظاـ القضاء اإلدارم المميز بمجمس الدكلة ىك تطكير لمنظاـ القضائي اإلسبلمي المعركؼ أف ن -3
، كقد أخذت بو بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية، األمر الذم يعني اتساؽ ىذا النمط مف القضاء المظالـ(

 مع الشريعة اإلسبلمية الغراء.

" ينشأ بمكجب أحكاـ ىذا القانكف مجمس  5007مسطيني مشروع قانون مجمس الدولة الفمف  (1( المادة )2)
 الدكلة كيككف ىيئة قضائية مستقمة ".
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ىي ، ك رية العميا ىي محكمة آخر درجةفجعمت مف المحكمة اإلدا (1) كاحدة.كليس عمى درجو 
محكمة الستئناؼ األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية كالمحاكـ التأديبية كأنيا تعتبر محكمة 

محاكـ أكؿ درجة كبله كجعمت مف المحاكـ اإلدارية كالتأديبية ىي  .(2) كقائعقانكف كليست محكمة 
كأف يتـ نظر دعاكم التعكيض أماـ محاكـ مجمس الدكلة حيث كردت  ،حسب اختصاصو

اختصاصات محاكـ مجمس الدكلة عمى سبيؿ الحصر في المادة التاسعة منو كمف ىذه 
) سكاءن رفعت بصفة أصمية أك تبعية االختصاصات دعاكم التعكيض

 عك كمف ىنا يتبيف أف المشر . (3
كالتعكيض عنو في  أخذ بنظاـ القضاء الكامؿ بحيث يتمكف مجمس الدكلة مف إلغاء القرار اإلدارم

كمف أىـ مبررات ، أك انفصؿ عنيارافؽ طمب التعكيض الدعكل األصمية باإللغاء  ذات الكقت سكاء
لغاء ، ثـ إنو ليس مف الحكمة في شيء أف يككف إتككف العدالة سيمة كقريبة المناؿىذا النص أف 

القرار اإلدارم في جية قضائية كالتعكيض عف ذات القرار في جية قضائية أخرل، كما أف الفصؿ 
كيرل الدكتكر محمد أبك عمارة أنو يجكز  ،غاء ييسر الكقكؼ عمى شأف التعكيضفي دعكل اإلل

القياس عمى القضاء الجزائي كذلؾ كما أنو يجكز لمقاضي الذم ينظر في الجريمة أف يحكـ 
  .(4)عكيض بالتبعية لقضية جنائيةبالت

                                                           

حيث نصت عمى  ترتيب كتشكيؿ المجمس  5007مشروع قانون مجمس الدولة الفمسطيني ( مف 4( المادة )1)
القضائي مف مجمس الدكلة " يؤلؼ القسـ القضائي مف: المحكمة اإلدارية العميا ك المحاكـ اإلدارية كالمحاكـ 
التأديبية " حيث اعتبر القانكف أف المحكمة اإلدارية العميا ىي أخر درجة لمتقاضي، كىي محكمة الستئناؼ 

ـ اإلدارية كالمحاكـ التأديبية ؛ كلكف مما يجب ذكره أف األحكاـ الصادرة عف األحكاـ الصادرة عف المحاك
المحاكـ اإلدارية كالمحاكـ التأديبية ىي أحكاـ نيائية، كأف المحكمة اإلدارية العميا تدقؽ قانكنان كليس كقائع 

مباشره ما لـ يطعف فييا  "مكضكع"، كيجكز تنفيذ ىذه األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية كالمحاكـ التأديبية
في القانكف، كذلؾ حسب نص  أماـ المحكمة األعمى درجة في المكاعيد المضركبة كلؤلسباب المحددة

( مف مشركع مجمس الدكلة " أحكاـ المحاكـ اإلدارية كالتأديبية نيائية، كتقبؿ الطعف فييا أماـ 14)المادة
 انكف....المحاكـ اإلدارية العميا في األحكاؿ مبينة في الق

كحيث  حيث نصت عمى "( 02المادة ) ،5007الفمسطيني  المذكرة اإليضاحية لمشروع مجمس الدولةراجع، ( 2)
 (.02يتـ الطعف أماـ المحكـ اإلدارية العميا حسب الحاالت التي حددتيا المادة )

الدكلة دكف غيرىا تختص محاكـ مجمس  "(4المادة )، 5007مشروع قانون مجمس الدولة الفمسطيني  راجع، (3)
التعكيض عف القرارات المنصكص عمييا في البنكد السابقة سكاءن رفعت  طمبات-4في المسائؿ التالية "... 
 بصفة أصمية أك تبعية..." 

 .131، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 4)
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إنشاء ىيئة تسمى " ىيئة قضايا الدكلة " كذلؾ  كنص مشركع مجمس الدكلة كذلؾ عمى
 الييئة.حتى يتـ تمثيؿ الحككمة في المنازعات اإلدارية التي تككف طرفان فييا مف قبؿ أعضاء ىذه 

  (2) .أماـ المحاكـ التأديبية االدعاءكيتكلى أعضاء النيابة اإلدارية  (1)
جعؿ مشركع قانكف مجمس الدكلة جية القضاء اإلدارم ىي صاحبة االختصاص  الخبلصة       

غاء في نظر طمبات التعكيض بجانب دعاكم اإللغاء كسكاءن كانت طمبات اإللغاء مرافقو لدعكل اإلل
؛ كذلؾ لما ليا مف أىمية المادةضركرة تطبيؽ ىذه  الباحث ويرى، األصمية أك كانت منفصمة عنيا
مثؿ ىذا كقت كجيد عمى أعضاء القضاء الذيف يتكلكف الفصؿ في حيث تعتبر أقرب لمعدالة كتكفر 

 .المنازعاتالنكع مف 

ومن ىنا نادى بعض الفقو الفمسطيني ومنيم الدكتور محمد أبو عمارة ويتفق الباحث 
ولحين تعديل التشريعات التي تحكم ىذا  مؤقتا أن نتجو إلى األخذ بما يأتي مع وجية النظر ىذه،

بذلؾ المحكمة الحقكقية )صمح أك بداية( أنو إذا كاف المطمكب أساسا ىك التعكيض اختصت  األمر
حسب قيمة الدعكل، أما إذا كاف المطمكب أساسا إلغاء قرار إدارم كبالتبعية التعكيض اختصت 

منع أف ينعقد االختصاص لمحكمتيف عمى التكالي، بذلؾ محكمة العدؿ العميا؛ كلكف ىذا األمر ال ي
فيعرض األمر عمى محكمة العدؿ العميا لتقكؿ كممتيا دكف أف تتعرض لمتعكيض، ثـ تترؾ 

  (3).األطراؼ، كشأنيـ في الذىاب لممحاكـ األخرل مف عدمو حكؿ التعكيض

كمف ذلؾ ما قضت بو محكمة العدؿ العميا " برفض طمب المستدعي بإلغاء القرار اإلدارم   
الصادر في حقو، ألنو تراخى عف المدة المحددة قانكنا، كذكرت أنو يجكز لممستدعي أف يمجأ إلى 

 (4) ".المحكمة المختصة لطمب التعكيض عف القرار اإلدارم إف كاف لو كجو حؽ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 30/2قريب مف ىذا المعنى نص المادة ) كلعموي  
إذا اختصت المحاكـ بدعكل ما فإنيا تختص أيضان بالمسائؿ كالطمبات العارضة كالتجارية "

 (5) ".كاألصمية المرتبطة بيا

 

                                                           

 (2، المادة )5007الدولة الفمسطيني مشروع قانون مجمس ( راجع، 1)

 (3، المادة )5007مشروع قانون مجمس الدولة الفمسطيني ( راجع، 2)

 .131، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد عمى، 3)

 . 76/7622القرار الصادر عن محكمة العدل العميا بغزة في الطمب ( راجع، 4)
 (42/0، المادة )5007لسنة  5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( راجع، 5)
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  : شروط نشأة الحق في دعوى التعويضالفرع الثاني
يض" المدعي الحؽ في دعكل التعكيض حتى يستطيع طالب التعك يجب أف يتكفر عده شركط لنشأة 

 :" المطالبة بالتعكيض

 يتعمق األمر بقرار إداري نيائي أو عمل إداري غير مشروع أن-أوالً 

، كالقرار ف يتعمؽ األمر بقرار إدارم نيائيمف شركط نشأة الحؽ في دعكل التعكيض أ      
ة عامة يحدده القانكف عف إراداتيا بما ليا مف سمط اإلدارم ىك إفصاح اإلدارة في الشكؿ الذم

، متى كاف ممكنان كجائزان قانكنان  ، كذلؾ بقصد إحداث مركز قانكني معيفبمقتضى القكانيف كالمكائح
، كقد يككف سمبيان صريحان ، كالقرار اإلدارم قد يككف ايجابيان ف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامةككا

فردة بقصد إحداث أثر ، ىك إفصاح عف إرادة منبالنظر إلى طبيعتو الذاتيةدارم ، كالقرار اإلضمنيان 
دارة بقصد ترتيب أثر قانكني ، كبمعنى أدؽ عمؿ قانكني يصدر باإلرادة المنفردة لئلقانكني محدد

، تعديبلن ليذا المركز أك إلغاء لو، كىذا األثر قد يككف إنشاء مركز قانكني عاـ أك شخصي أك معيف
كقد سكل المشرع في قانكف مجمس عة الحقكؽ كالكاجبات لشخص معيف، قانكني ىك مجمك كالمركز ال

الدكلة في مصر بيف القرار اإلدارم االيجابي الصريح كالقرار اإلدارم السمبي الضمني في مدل 
 (1).حية الطعف عميو بالدعكل اإلداريةصبل

أم مف إحدل الييئات  ،در مف سمطة إداريةكيشترط في القرار حتى يعتبر إداريا أف يص
ستبعد القرارات الصادرة مف فإنو يي  ثـ ، كمفقانكف العاـاإلدارية التابعة لشخص مف أشخاص ال

تستبعد القرارات الصادرة مف  كأيضان ، اص فبل تعد مف القرارات اإلداريةأشخاص القانكف الخ
 (2) مستقمة.المنظمات السياسية باعتبارىا سمطات دستكرية 

، بمعنى أف تككف تمؾ القرارات تصدر متخذه أف يككف القرار اإلدارم نيائيان  ككذلؾ يجب
، كبالتالي فإف ىذه القرارات ال تتخذ صفة النيائية ية دكف حاجة إلى تصديؽ سمطة أعمىصفة تنفيذ

، كال يمنع ى قبؿ المجكء إلى القضاء اإلدارمإذا أكجب القانكف المنظـ ليا االلتجاء إلى سمطة أعم
، كيعد القرار أف تسحبو الجية التي أصدرتو استطاعةائية القرار اإلدارم أف يككف في مف ني

كقد جرل قضاء كف حاجة إلى تصديؽ مف سمطة أعمى، المكقكؼ نيائيان ألنو قد ينفذ في أم كقت د
مجمس الدكلة في اطراد عمى أف العبرة في نيائية القرار اإلدارم ىك صدكره مف سمطة إدارية تممؾ 

أف  ، كال يكفي لتكافر صفة النيائية لمقرار اإلدارمحاجة إلى تصديؽ سمطة إدارية أعمىاره دكف إصد

                                                           

 كما بعدىا. 104ص ،مرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى( 1)
 .142، صسابقالمرجع ال( 2)
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، بؿ يمـز باإلضافة إلى ذلؾ أف يقصد مصدره تحقيؽ أثره القانكني يككف صادران ممف يممؾ إصداره
 (1).فكران كمباشرة دكف كجكد سمطة إدارية لمتعقيب عميو

 يؤثر القرار اإلداري أو العمل اإلداري غير المشروع عمى المركز القانوني لممدعي أن-ثانياً 

دارم عمى المركز القانكني مف شركط نشأة الحؽ في دعكل التعكيض أف يؤثر القرار اإل     
كىذا  ،ان في المراكز القانكنية القائمةيعد قراران البد أف يؤثر تأثيران مباشر  ، فالقرار اإلدارم لكيلممدعي

ؿ الحقكؽ ، كتعديعديؿ الحقكؽ أك تعديؿ االلتزاماتما بتالمراكز القانكنية القائمة يككف إالتأثير في 
، كبالزيادة كالقرار القرار الصادر بتأجيؿ عبلكة مكظؼ، مثاؿ عمى النقص كأما بالنقص أك بالزيادة
تزامات أما بالنقص أك ل، أما تعديؿ االؼ أك التصريح لممالؾ بإقامة بناءالصادر بترقية مكظ

 ، كبالزيادة كالقرار الصادر باستيبلءالصادر بإنياء االعتقاؿ اإلدارم ، مثاؿ النقص كالقراربالزيادة
ال  ، كمف ىنا فإف األعماؿ التي ال تعدؿ في المراكز القانكنية لؤلفرادأك بنزع الممكية لممنفعة العامة
نما مجرد يمكف اعتبارىا قرارات إدارية كال شؾ  (2).أعماؿ مادية تخرج مف نطاؽ الدعكل اإلدارية، كا 

؛ كلكنو ال يمنع مف يجعمو صالحان لمطعف فيو باإللغاءالقرار اإلدارم ألحد عناصره ال  رأف افتقا
الطعف فيو مف ذكم الشأف باعتباره منازعة إدارية تمس مصالح األفراد كالتعكيض عنو في صكرة 

 .صادرة مف جية اإلدارة أماـ محاكـ مجمس الدكلةالتعكيض عف األعماؿ المادية ال
يكون من شأن القرار اإلداري أو العمل اإلداري غير المشروع إلحاق الضرر بمركز  أن-ثالثاً 

 المدعي

إلدارم إلحاؽ الضرر مف شركط نشأة الحؽ في دعكل التعكيض أف يككف مف شأف القرار ا
ماف المدعي مف الحقكؽ اعتداء يؤدم إلى حر ، كالمقصكد بيذا الشرط أف يحدث بمركز المدعي

، االعتداء عمى المراكز القانكنية أك اإلخبلؿ بااللتزامات تعرض المدعي لمخطر كتمحؽ المتاحة لو
م ضرر ، أما إذا كاف القرار ال ينزؿ أحد سكاء كاألدبية عمىف المادية بو الضرر مف الناحيتي

، ذلؾ أف الدعكل تكجد إذا ممتنعان النتفاء عنصر الضرريعد  ، فإف الطعفبالمراكز القانكنية لممدعي
 (3) كجكدىا.تكافرت شركط 

 

                                                           

 .142، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى (1)

 .140، صسابقالمرجع ال (2)

 .144ص ،سابقالمرجع ال( 3)
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 : شروط قبول دعوى التعويض الفرع الثالث
ستنظر دعكل التعكيض عده شركط، يشترط لقبكؿ دعكل التعكيض أماـ الجية القضائية التي  

كشركط خاصة تتمثؿ بالشركط كىذه الشركط تنقسـ إلى شركط عامة كالمتمثمة بالصفة كالمصمحة، 
 (1) :كىي ، كاكتفي بذكر الشركط العامةالسمبية كىي عدـ كجكد مانع قانكني لقبكليا

 شرط المصمحة الشخصية المباشرة  توافر-أوالً 

الفمسطيني كجكب تكافر المصمحة  قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية اشترط
ال تقبؿ دعكل أك  " أنو عمىمنو ( 3الشخصية لرافع الدعكل أك الطمب أك الطعف، فقد نصت المادة)

ذا لـ تتكافر، ك طمب أك دفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف المصمحة  ا 
 (2) ." قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكل

تقبؿ دعكل التعكيض يجب  عمى أنو لكي في مصر قضاء مجمس الدكلة عمؿ جرلكقد 
، كىذا يعني أف يككف في حالة قانكنية خاصة بالنسبة إلى يككف لرافعيا مصمحة شخصية مباشرةأف 

كيض ال تحمي ، كدعكل التعمباشران القرار المطعكف فيو مف شأنيا أف تجعمو يؤثر فييا تأثيران 
، كأف الدفع بانعداـ المصمحة ليس دفعان دبية؛ كلكنيا تحمي أيضان المصالح األالمادية فقطالمصمحة 

نما دفع بعدـ القبكؿ   (3) .مكضكعيان كليس دفعان شكميان كا 

مجمع عميو فقيان  كمف ىنا يمكف القكؿ بأف المصمحة شرط حتمي لقبكؿ أم دعكل كىك أمر       
، سكاءن قانكف أنو حيث ال مصمحة فبل دعكلتقرة في فقو ال، كمف المبادئ المسكقضاءن مف قديـ

، غير أنو إذا كاف مف المتفؽ عميو في العادية أك إلى المحاكـ اإلداريةرفعت الدعكل أماـ المحاكـ 
أف المصمحة التي تبرر قبكؿ الدعكل يجب أف تستند إلى حؽ . (4) مصرقانكف المرافعات في 

 –دعكل القضاء الكامؿ –المصمحة في دعكل التعكيض، فإف عميوتدل عميو أك ميدد باالعتداء اع
ال يمـز أف تستند إلى حؽ لممدعي؛ بؿ يكفي أف يككف لرافع الدعكل مجرد مصمحة ترقى إلى مرتبة 
الحؽ، ألف دعكل التعكيض تعتبر دعكل شخصية كليست مكضكعية، كالدفع بانعداـ المصمحة ليس 

                                                           

 .002، ص0223، المكتب الجامعي الحديث، خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية( الشامي، عايدة، 1)

 (.4، المادة )5007 ( لسنة5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )راجع، ( 2)
 .143ص ،مرجع سابؽ اإلداري...،دعوى التعويض ، إبراىيـ، المنجى( 3)

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر  7669لسنة  17القانون رقم ( راجع، 4)
 .7691لسنة  72بالقانون رقم 
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نما  ىك دفع بعدـ القبكؿ يتعمؽ بالنظاـ العاـ، يجكز إبداؤه في أيو حالة دفعان مكضكعيان أك شكميان، كا 
 (1) نفسيا.تككف عمييا الدعكل، كما يجكز لممحكمة أف تتصدل لو مف تمقاء 

 شرط الصفة  توافر-ثانياً 

التي تعني إمكاف رفعيا قانكنان أك الصبلحية لمترافع ك صفة  ذك رافع الدعكليجب أف يككف  
في الدعكل، فقد يككف الشخص ذا مصمحة كمع ذلؾ يمتنع عميو مباشرة أماـ القضاء كطرؼ 

الدعكل بنفسو لعدـ كماؿ أىميتو فصاحب الصفة ىك نفس صاحب المصمحة في الدعكل أك مف 
 .ينكب عنو قانكنان أك اتفاقان 

ينقطع السير في "  عمى أنو الفمسطيني قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةكقد نص 
بحكػػـ القػػانكف بكفػػاة أحػػد الخصػػـك أك فقػػداف أىميتػػو أك بػػزكاؿ صػػفة مػػف كػػاف يمثمػػو إال إذا الػػدعكل 

 . (2)" كانت الدعكل مييأة لمحكـ في مكضكعيا

أحد كرثة الخصـ المتكفى، أك  ل سيرىا إذا حضر الجمسةتستأنؼ الدعك "  كنص كذلؾ عمى
 (3) ."ير فييامف زالت عنو الصفة، كباشر الس مف يقكـ مقاـ فاقد األىمية أك

 في مصرإلى لجان التوفيق في المنازعات اإلدارية  المجوء-ثالثاً 

استحدث المشرع المصرم شرط المجكء إلى لجاف التكفيؽ في المنازعات اإلدارية كشرط مف 
، كاألفراد لتي يككف أحد أطرافيا جية إداريةشركط قبكؿ دعكل التعكيض في المنازعات اإلدارية ا

كاألصؿ أف تختص لجاف التكفيؽ في المنازعات اإلدارية متضرريف مف العمؿ اإلدارم الخاطئ، ال
، سكاء الحككمية أك الييئات العامة جميع المنازعات اإلدارية التي تقع بيف األفراد كبيف الجيات

تكفيؽ ، بمعنى أف نظاـ الذه الجيات أك مف المتعامميف معياكانكا ىؤالء األفراد مف العامميف بي
، بمعنى أف المجكء إلى لجاف التكفيؽ في المنازعات إال ما استثناه المشرع بقيد النصإجبارم 

اإلدارية يعد شرطان مف شركط قبكؿ دعكل التعكيض، كمف ثـ إذا لـ يمجأ رافع الدعكل إلى لجاف 
، بحيث إذا تقبؿالمحاكـ اإلدارية  فإنيا ال يا إلى عالتكفيؽ في المنازعات التي حددىا النص قبؿ رف

اء اإلدارم حسب االختصاص أقيمت دعكل التعكيض أماـ المحكمة اإلدارية أك محكمة القض

                                                           

 .141ص ،مرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى( 1)
 (.103/1، المادة )5007 ( لسنة5المدنية والتجارية رقم )قانون أصول المحاكمات راجع، ( 2)
 (.141، المادة )5007 ( لسنة5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )راجع، ( 3)
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، فإف ىذه الدعكل تككف غير فتتعمؽ بمكضكع مف اختصاص ىذه المجاككانت ، القضائي
 (1).مقبكلة

 : ميعاد رفع دعوى التعويضالرابعالفرع 
مقيدة بمدة تقادـ الحؽ ، بمعنى أنيا التعكيض اإلدارم خبلؿ مدة معينة يتـ رفع دعكل   

ؽ في رفعيا يسقط ، فإذا انقضت ىذه المدة دكف اتخاذ أم إجراء لتحريكيا فإف الحالمدعى بو
كيقصد بالتقادـ في دعاكم التعكيض مركر مدد معينة يحددىا القانكف ال يحؽ بسقكط ىذا الحؽ، 

 .بتعكيض عما أصابو مف ضرر لممضركر بعدىا المطالبة
حرص المشرع في قانكف مجمس الدكلة عمى تحديد ميعاد رفع الدعكل اإلدارية في قضاء  في مصر

فإذا أقيمت ىذه الدعكل بعد انتياء المدة المقررة  (2) .قاـ دعكل اإللغاء خبلؿ ىذه المدةاإللغاء بأف ت
، فبل تسرم عمى دعكل اإللغاء كحدىادة قاصرة عمى دعكل ، فيذه المبعدـ قبكليا ليا يحكـ
، إذ لـ يحدد قانكف مجمس الدكلة مدد رفع دعاكم التي تخضع لمدد التقاضي العادية التعكيض

، بمعنى أف غير ذلؾ مف الدعاكم تعمؽ بطمبات اإللغاء دكف التعكيضالمنازعات اإلدارية إال فيما ي
، كىي في القانكف المدني المدة الطكيمة و لـ يتقادـ بفكاتيجكز رفعيا متى كاف الحؽ المطالب ب

 خمسة عشر عامان. 

 (3):م عمىمف القانكف المدني المصر  172تنص المادة 

                                                           

 كما بعدىا. 144ص ،مرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،، إبراىيـ، المنجى( 1)

" مف قانكف مجمس الدكلة عمى أنو " ميعاد رفع الدعكل 03في مصر: تنص المادة "  اإللغاءميعاد رفع دعكل ك ( 2)
أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء ستكف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو في الجريدة 

ع محاماة نت، مكق ،الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا المصالح العامة أك إعبلف صاحب الشأف بو راجع
http://www.mohamah.net/answer/11216/ ،0/1/0211، قانكف مجمس الدكلة المصرم الحالي. 

كينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أك الييئات الرئاسية كيجب أف يبت 
ذا صدر القرار بالرفض كجب أف يككف مسببان كيعتبر في  التظمـ قبؿ مضي ستكف يكمان مف تاريخ تقديمو كا 

، . راجع، المنجىمضي ستكف يكمان عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو السمطات المختصة بمثابة رفضو
 199، صمرجع سابؽ دعوى التعويض اإلداري...،إبراىيـ، 

انظر مكقع شبكو قكانيف الشرؽ  (،120المادة ) ،7671لسنة  727المصري رقم  القانون المدني( راجع، 3)
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384 ،

04/1/0211. 

http://www.mohamah.net/answer/11216/
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384
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تسقط بالتقادـ دعكل التعكيض الناشئة عف العمؿ غير المشركع بانقضاء ثبلث سنكات مف اليـك  -1
في كؿ  كتسقط ىذه الدعكل كث الضرر كبالشخص المسئكؿ عنوالذم عمـ فيو المضركر بحد

  .يكـ كقكع العمؿ غير المشركع حاؿ، بانقضاء خمس عشرة سنة مف

عمى أنو إذا كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة، ككانت الدعكل الجنائية لـ تسقط بعد انقضاء  -2
 .المكاعيد المذككرة في الفقرة السابقة، فإف دعكل التعكيض ال تسقط إال بسقكط الدعكل الجنائية

اإلدارم ىذه القكاعد المدنية في التقادـ عمى دعكل التعكيض في المجاؿ كيطبؽ القضاء 
، نو ال يمتـز بيذه القكاعد بشأنيا، أما األعماؿ القانكنية فإدارم عف األعماؿ المادية لئلدارةاإل

المدنية التي تنص عمييا ىذه المادة  المسؤكليةكقررت المحكمة اإلدارية العميا في ىذا الشأف أف 
 . (1) االلتزاـالثالث مف مصادر الناشئة عف المصدر ىي فقط 

اشئة عف المصادر األخرل ، كال يجكز تطبيقو بالنسبة لمحقكؽ النكىك العمؿ غير المشركع
أما  (2) لو.دني يحدد مده التقادـ بالنسبة ؛ ألف لكؿ منيا نص خاص بيا في القانكف الملبللتزاـ

نيا إلى المصدر الخامس مف مصادر االلتزاـ )القانكف( ألمسئكليتيا عف القرارات اإلدارية فتنسب 
، كما أف عبلقة الحككمة بمكظفييا ىي عبلقة تنظيمية عامة تصرفات قانكنية كليست مادية

 (3) كالمكائح.مصدرىا القكانيف 

كمما يجب االنتباه إليو أنو جرل العمؿ أماـ محاكـ مجمس الدكلة في مصر عمى رفع 
، حيث ال لؾ بخبلؼ ما عميو الحاؿ في فرنسا، كذالتعكيض بعريضة كاحدةلغاء كدعكل دعكل اإل

 (4) خاصة.ترفع دعكل اإللغاء إال في عريضة مستقمة نظران لما خصيا المشرع الفرنسي مف رعاية 

تقضي بو المحكمة مف تمقاء  كجدير بالذكر أف ىذا التقادـ غير متعمؽ بالنظاـ العاـ فبل
نقضاء مدة التقادـ مف تمقاء نفسياان، كال تسقط الدعكل بنفسيا ما يجب أف يطمب ذلؾ صاحب ، كا 

مف دستكر  57، كيستثنى مما سبؽ بعض دعاكم التعكيض كالتي حددتيا المادة المصمحة

                                                           

اإلثراء ببل سبب  –العمؿ غير المشركع  –اإلرادة المنفردة  – )العقداللتزاـ في القانكف المدني خمسة ( مصادر ا1)
 .القانكف( –

 كما بعدىا. 014، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)
 .013، صسابقال مرجعال (3)

 .193ص مرجع سابؽ، دعوى التعويض اإلداري...،( المنجي، إبراىيـ، 4)
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الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة حيث نصت المادة عمى " كؿ اعتداء عمى  .(1)مصر
التي يكفميا الدستكر كالقانكف جريمة ال تسقط  العامةبالمواطنين وغيرىا من الحقوق والحريات 

عميو  ، كتكفؿ الدكلة تعكيضا عادال لمف كقعك المدنية الناشئة عنيا بالتقادـالدعكل الجنائية أ
، ت التي سبؽ ذكرىا ميما طاؿ الزمفاإلدارية عف الحاال المسؤكليةبمعنى أنيا ال تسقط  .(2)"اعتداء

 .فبل يخضع ألم تقادـ
خبلؿ تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا  بخصكص طمبات اإللغاء يتـ: سطينفي فم

)القرار  ستيف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو أك تبميغو إلى صاحب الشأف
، كفي حالة رفض اإلدارة أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء اإليجابي(
 (3) .()القرار السمبي يكمان عمى تقديـ الطمب إليياثبلثيف 

أما بالنسبة لدعاكم التعكيض فإف القانكف أك المشرع الفمسطيني لـ يأتي بنص صريح 
جع إلى القانكف ، األمر الذم يتطمب أف نر اإلدارم كمستقؿ يكضح ميعاد رفع دعكل التعكيض

تقادـ دعكل التعكيض الناشئة عف الفعؿ  عمى (199مادة )، كالذم نص فيو في الالمدني الفمسطيني
 (4): االتي الضار

تسقط بالتقادـ دعكل التعكيض الناشئة عف الفعؿ الضار بانقضاء ثبلث سػنكات مػف اليػـك الػذم  .1
 عنو. كبالشخص المسئكؿعمـ فيو المضركر بحدكث الضرر 

 الضار. تسقط ىذه الدعكل في جميع األحكاؿ بانقضاء خمس عشرة سنة مف يـك كقكع الفعؿ .2

عمى أنو إذا كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة ككانت الدعكل الجزائية لـ تسػقط بعػد انقضػاء  .3
 المكاعيد المقررة في الفقرة السابقة، فإف دعكل التعكيض ال تسقط إال بسقكط الدعكل الجزائية. 

                                                           

نما تتقادـ الدعكل بتقادـ الحؽ المدعى بو، أما طمب 1) ( في األردف: رفع دعكل التعكيض ال تتقيد بميعاد محدد كا 
 )عريضةالتعكيض يتقيد بميعاد الطعف باإللغاء في حالة االرتباط بينيما أم عند جمعيما في عريضة كاحدة 

مسؤكلية اإلدارة عف القرارات اإلدارية دعكل اإللغاء(، كفي ىذا الشأف قضت محكمة العدؿ حكـ مفاده أف 
نما تنسب إلى المصدر الخامس مف مصادر االلتزاـ كىك  المخالفة لمقانكف ال تنسب إلى الفعؿ الضار، كا 

، عماف، مكتبو القضاء اإلداريكنعاف، نكاؼ، . راجع، القانكف، كبالتالي ال تسقط إال بمضي خمسة عشر سنو
 113-112، ص0220لى، اإلصدار األكؿ، دار الثقافة لمنشر، الطبعة األك 

 .011، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 2)

 (033/1، المادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) ( راجع،3)
 .5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )( راجع، 4)
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الناشػئة عػف كبالتػالي جػاء القػانكف بػنص صػريح ككاضػح بخصػكص تقػادـ دعػكل التعػكيض 
م عمػػػـ فيػػػو المضػػػركر بحػػػدكث الضػػػرر بانقضػػػاء ثػػػبلث سػػػنكات مػػػف اليػػػـك الػػػذ كذلػػػؾ الفعػػػؿ الضػػػار

 .بالشخص المسئكؿ عنوك 
يجػب عمػى المشػرع التػدخؿ كالػنص صػراحة عمػى ميعػاد  وبالتالي ومن وجيـة نظـر الباحـث

 .رفع دعكل التعكيض اإلدارم سكاءن كانت مبنية عمى الخطأ أك عمى المخاطر

مشروع ى التعويض بين الوضع الراىن و راءات تحضير ونظر دعو : إجالخامسالفرع 
 مجمس الدولة الفمسطيني مستقببلً 

 تحضير دعوى التعويض  إجراءات-أوالً 

: دعـاوي التعـويض تحضـير فـي فمسـطين بخصـوص العاديـة عميو العمل أمـام المحـاكم ما
كال يكجػد فػي  .(1)يتـ تطبؽ ما ىػك منصػكص عميػو فػي قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة كالتجاريػة 

نمػا يػتـ إيػداع ، ك تعػكيض أك الػدعاكم المدنيػة عمكمػان دعػكل الالقػانكف إجػراءات معينػة لتحضػير  ىذا ا 
إذا فػالمحػاكـ العاديػة حسػب االختصػاص القيمػي ليػا  الئحة الدعكل الخاصة بػدعكل التعػكيض لػدل

ذا  .(2)( دينػػػار أردنػػػي فإنيػػػا ترفػػػع أمػػػاـ محػػػاكـ الصػػػمح 100000كانػػػت قيمػػػة الػػػدعكل ال تتجػػػاكز ) كا 
، كيكػػػكف االختصػػػاص المحمػػػي لػػػدعاكم االختصػػػاص لمحػػػاكـ البدايػػػة زادت قيمتيػػػا عػػػف ذلػػػؾ يكػػػكف

الناشػػئة عػػف الفعػػؿ الضػػار إقامػػة الػػدعكل لػػدل المحكمػػة التػػي يقػػيـ المػػدعي ضػػمف دائػػرة التعكيضػات 
كىػػذا األمػػر  ،صاصػػيا أك المحكمػػة التػػي حػػدثت فػػي دائرتيػػا الكاقعػػة المنشػػئة لمفعػػؿ المشػػكك منػػواخت

الدعكل عمى جميع البيانات الكارد ذكرىا في  الئحةكيجب أف تشتمؿ  .(3)جكازم حسب نص المادة 
، كيػتـ الػرد عمػى الئحػة الػدعكل ببلئحػة صكؿ المحاكمػات المدنيػة كالتجاريػة( مف قانكف أ52المادة )

(4) الدعكل.( يكمان مف تاريخ تبميغيا ببلئحة 15جكابية مف جية اإلدارة كذلؾ خبلؿ )
 

                                                           

 .5007( لسنة 5والتجارية رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية راجع،  (1)

( لسنة 5م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )5002( لسنة 2القانون رقم )( راجع، 2)
 (.1، المادة)م5007

 .(33، المادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )( راجع، 3)

عمى المدعى عميو أف  ( "10، المادة )5007( لسنة 5لمدنية والتجارية رقم )قانون أصول المحاكمات ا( راجع، 4)
يقدـ إلى قمـ المحكمة الئحة جكابية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغو الئحة الدعكل، مف أصؿ كصكر 

تندات التي بعدد المدعيف مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعو، فإف لـ تكف بحكزتو فعميو أف يقدـ بيانان بالمس
 بكسعو الحصكؿ عمييا دكف اإلخبلؿ بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة ".
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تبدأ إجراءات الفصؿ في الدعكل اإلدارية بتحضير الدعكل  وفق مشروع مجمس الدولةأما 
كلو صبلحية االتصاؿ  .(1) المحكمةكتييئتيا مف قبؿ باحث قانكني أكؿ كالذم يكمؼ مف قبؿ رئيس 
، تندات الزمة لسير إجراءات الدعكلبالجيات اإلدارية ذات الشأف لمحصكؿ عمى أم بيانات أك مس

ك تكميفيـ بتقديـ مذكرات أك أ، ئع التي يرل لزكـ تحقيقياأك استدعاء ذكم الشأف لسؤاليـ عف الكقا
ث في ، أك إدخاؿ شخص ثالذلؾا يمـز كذلؾ خبلؿ أجؿ يحدده لمستندات تكميمية كغير ذلؾ مم
الدعكل تكرار التأجيؿ لسبب  ، كال يجكز لمباحث القانكني أثناء تييئةالدعكل إذا اقتضى األمر ذلؾ

ال تتجاكز ، كلو أف يحكـ عمى طالب التأجيؿ بغرامة ح أجؿ جديد، إال إذا رأل ضركرة منكاحد
 (2).، كلو أف يمنحيا لمطرؼ األخرخمسيف ديناران أردنيان 

كمف ثـ يجب عمى الباحث القانكني بعد االنتياء مف تييئة الدعكل أف يرفع تقريران لرئيس 
ة برأيو الذم المحكمة يبيف فيو كقائع الدعكل كالمسائؿ القانكنية التي يثيرىا مكضكع الطمب مشفكع

، كيحؽ لذكم الشأف االطبلع عمى التقرير أك طمب صكرة عنو عمى نفقتيـ يجب أف يككف مسببان 
كيجكز لمباحث القانكني األكؿ أف يعرض عمى طرفي الدعكل حؿ النزاع كتسكيتو كديان  (3).الخاصة

ذا ما تمت اإلدارية العمياعمى أساس المبادئ القانكنية التي تكاترت عمييا قضاء المحكمة  ، كا 
لسند الحالة االتسكية فيتـ إثباتيا في محضر يكقع عميو طرفا الخصكمة كككبلؤىـ كيحكز في ىذه 

، كيجب عمى الباحث القانكني األكؿ أف يقكـ خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ رفع قكة السند التنفيذم
التقرير بعرض ممؼ الدعكل عمى رئيس المحكمة لتعييف تاريخ الجمسة المقررة لنظر الدعكل كيتكلى 

 (4).قمـ المحكمة تبميغ الخصـك بمكعد الجمسة

كالفصؿ فييا كالتي منيا دعاكم التعكيض  كبالتالي نبلحظ السرعة في إنجاز الدعاكم اإلدارية 
 .ة تطبيؽ ىذا النظاـ عند سف قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني، كمف ىنا نرل ضركر اإلدارم

 الخصوم جمسة المحكمة حضور-ثانياً 

خصوم وغيابيم حضور ال عميو العمل أمام المحاكم العادية في فمسطين بخصوصما 
( لسنة 2أصكؿ المحاكمات المدنية التجارية رقـ ) قانكف فقد نص :دعاوي التعويضل بالنسبة
 :في اليكـ المحدد لنظر الدعكل كمع مراعاة القكاعد المتعمقة بتبميغ األكراؽ القضائية 2001

                                                           

( "... يقـك رئيس المحكمة خبلؿ أربع كعشريف 03، المادة )5007مشروع مجمس الدولة الفمسطيني ( راجع، 1)
 أكؿ بتحضير الدعكل ".ساعة مف انقضاء الميعاد المبيف في الفقرة األكلى بتكميؼ باحث قانكني 

 .(04)، المادة 5007مشروع مجمس الدولة الفمسطيني لسنة ( راجع، 2)

 .(42)، المادة 5007مشروع مجمس الدولة الفمسطيني لسنة ( راجع، 3)

 (44-40، المادتاف )5007مشروع مجمس الدولة الفمسطيني لسنة ( راجع، 4)



 األثر القانوني المترتب عن المسئولية اإلدارية لممرفق العام  

209 

 الفصل الثالث

 (اإلدارة معان اإلدارة أك المكظؼ ) كال المدعى عميو ()طالب التعكيض لـ يحضر المدعي إذا-1 
حضر المدعي كلـ يحضر المدعى عميو ككانت الئحة الدعكل قد  إذا-2 تقرر المحكمة شطبيا.

... كف قد بمغ لشخصو كجب عمى المحكمةبمغت لشخصو حكمت المحكمة في الدعكل، فإذا لـ ي
كـ في تأجيؿ نظر الدعكل إلى جمسة تالية يبمغ بيا المدعى عميو لمحضكر كتقديـ دفاعو كيعتبر الح

حضر المدعى عميو كلـ يحضر المدعي يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا  إذا-3 الدعكل حضكريان.
أك بناءن عمى طمب المدعى عميو تأجيؿ الدعكل أك شطبيا، فإذا كاف لممدعى عميو ادعاء متقابؿ 

ابمة إذا فمو أف يطمب محاكمة المدعي )المدعى عميو في االدعاء المتقابؿ( كالسير في الدعكل المتق
أف يبدم في  ()طالب التعكيض يجكز لممدعي ال-4 كاف المدعي قد تبمغ بالطمبات المتقابمة.

الجمسة التي تخمؼ فييا خصمو طمبات جديدة أك أف يعدؿ أك يزيد أك ينقص في الطمبات األكلى 
 (1) ".إال إذا كاف المدعى عميو قد تبمغ بيذه الطمبات

ذا حضػػػر المػػػدعى عميػػػو إحػػػدل جمسػػػات المحاكمػػػة كتغيػػػب بعػػػد ذلػػػؾ لغيػػػر عػػػارض مػػػف ك  ا 
 (2) لبلستئناؼ.عكارض الخصكمة فإف الحكـ الصادر ضده يككف حضكريان كقاببلن 

بعد إتماـ إجراءات تحضير الدعكل اإلدارية كتييئتيا  وفق مشروع مجمس الدولةأما 
، يقكـ قمـ نظر الدعكل فيياالجمسة التي يتـ  لممرافعة كعرض الممؼ عمى رئيس المحكمة لتحديد

ثمانية أياـ عمى األقؿ  خبلؿ المحكمة بتبميغ ذكم الشأف بتاريخ الجمسة كيككف ميعاد الحضكر
 (3) أياـ.كيجكز في حالة الضركرة تقصيره إلى ثبلثة 

ك غيابيـ كلـ يبيف مشركع قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني إجراءات حضكر الخصكـ أ
صدار قانون إجراءات ، كبالتالي فإف األمر يتطمب المترتب عمى ذلؾ كاألثر ضرورة سن وا 

كتضمينو نصكصان قانكنية تتعمؽ بحضكر الخصكـ كغيابيـ عف جمسات المحكمة  التقاضي اإلدارية
 (4) ذلؾ.كبياف األثر المترتب عمى 

 ودفوع الخصوم  طمبات-ثالثاً 

فمسطين بخصوص طمبات ودفوع الخصوم في عميو العمل أمام المحاكم العادية في ما 
تقديـ طمباتيـ كدفكعيـ مرة  طالب التعكيض كجية اإلدارة() يجب عمى الخصكـ :دعاوي التعويض

                                                           

 (.39)، المادة 5007( لسنة 5ية رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية التجار ( راجع، 1)

 (.31، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 2)
 .(44)، المادة 5007مشروع مجمس الدولة الفمسطيني لسنة ( راجع، 3)

 .022، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ، 4)
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يجكز لممدعى عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل استنادان ك ، (1) الدعكلكاحدة قبؿ الدخكؿ في أساس 
إلى أم سبب يؤدم لعدـ قبكليا قبؿ الدخكؿ في األساس، كيككف القرار الصادر برد الطمب أك 

 .(2) لبلستئناؼقبكلو قاببلن 

الػػدفع بعػػدـ االختصػػاص المحمػػي، كالػػدفع بإحالػػة الػػدعكل إلػػى محكمػػة أخػػرل  أمػػا بخصػػكص
ميػػػا أك لبلرتبػػػاط، كالػػػدفع بػػػالبطبلف، كسػػػائر الػػػدفكع المتعمقػػػة بػػػاإلجراءات يجػػػب لقيػػػاـ ذات النػػػزاع أما

ال سقط الحؽ فيمػا لػـ يبػد  إبداؤىا معان قبؿ إبداء أم طمب أك دفاع في الدعكل أك دفع بعدـ القبكؿ كا 
تحكػػـ المحكمػػة فػػي ىػػذه الػػدفكع عمػػى اسػػتقبلؿ مػػا لػػـ تػػأمر بضػػميا إلػػى المكضػػكع كعمييػػا أف ، ك منيػػا

مدفع بعدـ االختصاص النتفاء كاليتيا أك أما بالنسبة ل .(3) حكمت بو في كؿ منيا عمى حدة تبيف ما
بسبب نكع الدعكل أك قيمتيا أك لسبؽ الفصؿ فييا تحكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، كيجػكز الػدفع 

 (4) الدعكل.بو في أية حالة كانت عمييا 
عكل بحالتيػا إلػى المحكمػة حالػة الػدعمى المحكمة إذا قضت بعػدـ اختصاصػيا أف تػأمر بإو
ذاك  (5) بنظرىا.حكمة المحاؿ إلييا الدعكل كتمتـز الم المختصة قررت المحكمة اإلحالة كجػب عمييػا  ا 

أف تحػػػدد لمخصػػػـك الجمسػػػة التػػػي يحضػػػركف فييػػػا أمػػػاـ المحكمػػػة التػػػي أحيمػػػت إلييػػػا الػػػدعكل كتبميػػػغ 
 (6) بذلؾ.الغائبيف منيـ 

يتضػمف تصػحيح  مػا-1 أف يقػدـ مػف الطمبػات العارضػة: ()طالػب التعػكيض لممدعي ككذلؾ
يككف مكمبلن  ما-2 ظركؼ طرأت أك تبينت بعد إقامتياالئحة الدعكل أك تعديؿ مكضكعيا لمكاجية 
األمػػػر بػػػإجراء  طمػػػب-3  بيػػػا اتصػػػاالن ال يقبػػػؿ التجزئػػػةالئحػػػة الػػػدعكل أك مترتبػػػان عمييػػػا أك متصػػػبلن 

يمػػػو ممػػػا يكػػػكف مرتبطػػػان بالطمبػػػات الػػػكاردة فػػػي الئحػػػة تػػػأذف المحكمػػػة بتقد مػػػا-4 تحفظػػػي أك كقتػػػي
 (7) الدعكل.

المقاصػػػػة كطمػػػػب الحكػػػػـ لػػػػو  طمػػػػب-1 لممػػػػدعى عميػػػػو أف يقػػػػدـ مػػػػف الطمبػػػػات العارضػػػػة:ك 
طمب يككف متصبلن ببلئحػة  أم-2 م لحقو مف جراء إجراءات التقاضيبالتعكيضات عف الضرر الذ

                                                           

 (.34، مادة )5007( لسنة 5التجارية رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية ( راجع، 1)
 (.42، مادة )5007 ( لسنة5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 2)

 (.41، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 3)

 (.40، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 4)
 (.44، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 5)

 (.49، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 6)
 (.42، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 7)
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تأذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطان بالطمبات الكاردة فػي  ما-3 يقبؿ التجزئة الدعكل اتصاالن ال
 (1) الئحة الدعكل.

تقػػػدـ الطمبػػػات المشػػػار إلييػػػا فػػػي المػػػكاد السػػػابقة إلػػػى المحكمػػػة المختصػػػة كفقػػػان لئلجػػػراءات ك 
، ر إلييػػا بعػػد إقفػػاؿ بػػاب المرافعػػةالمقػػررة إلقامػػة الػػدعكل، كفػػي كػػؿ األحػػكاؿ ال تقبػػؿ الطمبػػات المشػػا

 (2) ذلؾ.لمحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعكل األصمية كمما أمكف تفصؿ اك 

محكمػػػػػة المختصػػػػػة فػػػػػي شػػػػػكؿ تقػػػػػدـ سػػػػػائر الطمبػػػػػات األخػػػػػرل المتعمقػػػػػة بالػػػػػدعكل إلػػػػػى الك 
تصدر المحكمة األمر المطمػكب بحضػكر المسػتدعي مػا لػـ تػرى ضػركرة تبميػغ الخصػـ ، ك استدعاءات

اآلخر بصكرة عف االستدعاء حسب األصكؿ، كعمى ىذا الخصـ أف يرد حػاؿ رغبتػو فػي االعتػراض 
 (3) المحكمة.عمى الطمب خبلؿ المدة التي تقررىا 

عيـ أثنػػاء تقػػديـ يجػػب عمػػى الخصػػـك تقػػديـ طمبػػاتيـ كدفػػك  وفــق مشــروع مجمــس الدولــةأمــا 
ر الػدعكل الئحة الدعكل كتبادؿ المكائح الجكابيػة أك عنػد تقػديميـ لممػذكرات كالمسػتندات أثنػاء تحضػي

كيترتب عمى ذلؾ أف المحكمػة كأثنػاء نظرىػا الػدعكل ال تقبػؿ أم دفػكع أك مف قبؿ الباحث القانكني، 
، إال إذا ثبػت أف ىػػذه الػػدفكع  الجمسػػةكل إلػػى طمبػات أك أكراؽ ممػػا كػاف يمػػـز تقػػديميا قبػؿ إحالػػة الػدع

، كيجػكز لممحكمػػة ك كػاف الطالػب يجيميػا عنػد اإلحالػةأ، أك الطمبػات أك األكراؽ ظيػرت بعػد اإلحالػة
ـ ، أمػػا الػػدفكع المتعمقػػة بالنظػػاا رأت أف فػػي ذلػػؾ تحقيقػػان لمعدالػػةأف تقبػػؿ أم دفػػع أك طمػػب أك كرقػػة إذ

 (4).التصدم ليا مف تمقاء نفسيا، كلممحكمة العاـ فيجكز إثارتيا في أم كقت

 في دعوى التعويض اإلداري  واإلدخال التدخل-رابعاً 
مػف خػػبلؿ التتبػػع لنصػػكص مػػكاد مشػػركع مجمػػس الدكلػػة لػػـ نجػػد أنػػو تضػػمف أم نػػص يتعمػػؽ 

نصػػػت المػػػادة ، ك كالتػػػي منيػػػا دعػػػكل التعػػػكيض اإلدارم، كل اإلداريػػػةابتػػػدخؿ أم شػػػخص فػػػي الػػػدع
يػػػة الدكلػػػة عمػػػى " تطبػػػؽ أحكػػػاـ قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدن( مػػػف مشػػػركع قػػػانكف مجمػػػس 130)

، ، كذلؾ إلى أف يصدر قانكف بػاإلجراءات الخاصػة بالقسػـ القضػائي "كالتجارية فيما لـ يرد فيو نص
المدنيػة كالتجاريػة بخصػكص كبالتالي فإنو يػتـ تطبيػؽ األحكػاـ الػكاردة فػي قػانكف أصػكؿ المحاكمػات 

                                                           

 (.43، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 1)
 (.122، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 2)
 (.121، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 3)
مرجع شريؼ،  ،( كأشار إليو بعمكشة43، المادة )5007مجمس الدولة الفمسطيني لسنة مشروع قانون ( راجع، 4)

 .022، صسابق
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أف يطمب الدعكل  قائمة بيف طرفيال التعكيض لو مصمحة في دعكل يجكز لمف، كبالتالي المكضكع
تدخمػػػو فييػػػا بكصػػػفو شخصػػػان ثالثػػػان منضػػػمان أك مخاصػػػمان فػػػإذا اقتنعػػػت المحكمػػػة بصػػػحة طمبػػػو تقػػػرر 

، ككػذلؾ يحػؽ لممحكمػة أك رفض التدخؿ قاببلن لبلسػتئناؼ يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿك  (1).قبكلو
يجػكز لممحكمػة ك  (2) .مػييـ إذا لػـ يكػكف محػبلن إلدخالػوأم مػف المػدعي عأثناء نظرىا الػدعكل إخػراج 

لمخصػـ  دعكاه بمقدار مػا تتطمبػو العدالػة في حالتي اإلدخاؿ كالتدخؿ تكميؼ المدعي أف يعدؿ الئحة
ال يعتبػر مكتفيػان  الذم تبمغ البلئحة المعدلة أف يرد عمييا خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغػو كا 

 (3) األساسية.ببلئحتو 

حسػب نصػكص مػكاد قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة : فـي دعـوى التعـويضأما اإلدخال 
اران لمحقيقػػػة أك لممحكمػػػة كلػػػك مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا أف تػػػدخؿ أم شػػػخص تػػػرل فػػػي إدخالػػػو إظيػػػالتجاريػػػة 

إذا أدخػػؿ مػدعى عميػو فػػي الػدعكل فػبل تسػػرم عميػو اإلجػراءات المتخػػذة فييػا إال مػػف ، تحقيقػان لمعدالػة
( منػو عمػى 29) أشػارت إليػو المػادة فقـدالدولة أما مشروع مجمس . (4) الػدعكلتاريخ تبميغو ببلئحة 

، إال أنيػػا لػػـ تتضػػمف أم إدخػػاؿ أم شػػخص ثالػػث فػػي الػػدعكل" يجػػكز لمباحػػث القػػانكني األكؿ  أنػػو
 (5) الدعكل.نص خاص يجيز اإلدخاؿ أماـ المحكمة أثناء نظرىا 

صػدار قػانكف إجػراءات التقاضػي أنػو  ويتضح مما سـبق يجػب عمػى المشػرع التػدخؿ كسػف كا 
ان قانكنية تتعمؽ بتنظػيـ إجػراءات التػدخؿ كاإلدخػاؿ فػي الػدعكل اإلدارية الفمسطيني كتضمينو نصكص

، كذلػػػؾ ألىميػػػة ىػػػذه كبمػػػا يػػػتبلءـ مػػػع طبيعػػػة ىػػػذه الػػػدعكل دعػػػكل التعػػػكيض اإلدارمإلداريػػػة فػػػي ا
 .اإلدارية عمكمان، كدعكل التعكيض اإلدارم خصكصان  الدعاكماإلجراءات في 

 في دعوى التعويض اإلداري الخصومة  عوارض-خامساً  

ن عوارض الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتباره القانو
نص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  الحاضر في الوقتالمطبق عمى دعاوي التعويض اإلداري 

 .(140-126) في المكاد عكارض الخصكمةعمى  منو الباب الثامفكالتجارية في 

، كأكد اإلشارة إلييا بإيجاز وقف السير في الدعوىمنو عمى  الفصؿ األكؿحيث تحدث 
لممحكمة أف تقرر مف تمقاء نفسيا أك بناءن عمى طمب الخصـك  " منو عمى (126مادة )حيث نصت 

                                                           

 (.41، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 1)
 (.30، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 2)

 (.44، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 3)
 (30، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 4)
 (.04، المادة )5007مشروع قانون مجمس الدولة الفمسطيني لسنة ( راجع، 5)
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، كقؼ السير في الدعكل إذا رأت أف الحكـ في مكضكعيا يتكقؼ عمى الفصؿ في مسألة أخرل
مادة كتحدثت ال ."يحؽ ألم مف الخصكـ طمب تعجيؿ السير في الدعكل بمجرد زكاؿ سبب الكقؼك 
أجيبلن عامان بناءن عمى اتفاؽ الخصكـ مدة ال تزيد يجكز لممحكمة تأجيؿ الدعكل ت عمى " (127)

 (1) ." عمى ستة أشير مف تاريخ قرار المحكمة بذلؾ
منو  (128مادة )حيث نصت ال انقطاع السير في الدعوىعمى  الفصؿ الثانيكتحدث 

 ينقطع السير في الدعكل بحكـ القانكف بكفاة أحد الخصكـ أك فقداف أىميتو أك بزكاؿ"  عمى اآلتي :
ذا طمب أحد الخصكـ أجبلن ، ك ت الدعكل مييأة لمحكـ في مكضكعياصفة مف كاف يمثمو إال إذا كان ا 

لتبميغ مف يقـك مقاـ الخصـ الذم تحقؽ في شأنو سبب االنقطاع، كجب عمى المحكمة قبؿ أف 
ؿ تقضي بانقطاع سير الخصكمة أف تكمفو بالتبميغ خبلؿ أجؿ تحديده لو، فإذا لـ يقـ بالتبميغ خبل

ال ينقطع السير في ، ك قطاع سير الخصكمة منذي تحقؽ سببواألجؿ دكف عذر قضت المحكمة بان
الدعكل بكفاة محامي أحد الخصميف، أك بتنحيو أك بعزلو، عمى أف يبمغ المككؿ في حالتي الكفاة 

 .(2)" كالتنحي
لكؿ ذم منو "  (632مادة )حيث نصت ال سقوط الخصومة عف الفصؿ الثالثكتحدث 

مصمحة مف الخصكـ في حالة عدـ السير في الدعكل بفعؿ المدعي أك امتناعو أف يطمب الحكـ 
 (133مادة )كنصت ال ." بسقكط الخصكمة إذا انقضت ستة أشير اعتباران مف آخر إجراء اتخذ فييا

تبدأ مدة سقكط الخصكمة في حاالت االنقطاع مف اليكـ الذم قاـ فيو مف يطمب الحكـ  منو عمى "
كط الخصكمة بتبميغ كرثة خصمو الذم تكفي أك مف قاـ مقاـ مف فقد أىميتو لمخصكمة، أك مقاـ بسق

يقدـ طمب الحكـ بسقكط الخصكمة ضد عمى "  (134مادة )ككذلؾ نصت ال ." مف زالت صفتو
ال كاف غير مقبكؿ جميع المدعيف في  (3) ." الدعكل أك المستأنفيف في االستئناؼ كا 
يحػػؽ  منػػو عمػػى " (138مػػادة )حيػػث نصػػت ال تــرك الخصــومة عػػف الفصػػؿ الرابػػعكتحػػدث 

لممدعي في غياب المدعى عميو أف يطمب ترؾ دعكاه في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل، فػإذا كػاف 
المػػدعى عميػػو حاضػػران فػػبل يجػػكز لممػػدعي طمػػب تػػرؾ دعػػكاه إال بمكافقػػة المػػدعى عميػػو كمػػع ذلػػؾ ال 

أك دفػػع ممػػا يكػػكف الغػػرض منػػو منػػع المحكمػػة مػػف نظػػر يمتفػػت العتراضػػو إذا كػػاف قػػد تقػػدـ بطمػػب 
عمػػػػػى التػػػػػرؾ إلغػػػػػاء جميػػػػػع إجػػػػػراءات  يترتػػػػػب-1عمػػػػػى "  (139) نصػػػػػت المػػػػػادة ككػػػػػذلؾ ." الػػػػػدعكل

الخصػكمة ال يمنػػع  تػرؾ-2.الخصػكمة بمػا فػي ذلػؾ إقامػة الػدعكل، كيحكػػـ عمػى التػارؾ بالمصػاريؼ

                                                           

 .(102-101) المكاد، 5007( لسنة 5ارية رقم )أصول المحاكمات المدنية التج قانون( راجع، 1)
 .(103، مادة )5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 2)

 .(143-144-140) المكاد، 5007( لسنة 5قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )( راجع، 3)
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"  عمى (140) كنصت المادة ." المدعى بومف إقامة دعكل جديدة ما لـ يكف الترؾ مبرئان مف الحؽ 
 (1) ." النزكؿ عف الحكـ يستتبع النزكؿ عف الحؽ الثابت بو

الخصكمة في لـ يتضمف أم نص قانكني يتعمؽ بعكارض أما مشروع مجمس الدولة 
م مف ، أك باألثر المترتب في حاؿ قياـ أراءات الكاجب إتباعيا، أك باإلجدعكل التعكيض اإلدارم

: كقؼ سير الدعكل أك انقطاع السير في إجراءات الخصكمة أك الخصكمة اإلدارية مثؿعكارض 
تطبؽ أحكاـ قانكف ( مف مشركع القانكف نصت عمى أنو " 130)إال أف المادة .(2) الخصكمةترؾ 

، كذلؾ إلى أف يصدر قانكف باإلجراءات ية كالتجارية فيما لـ يرد فيو نصأصكؿ المحاكمات المدن
 ."الخاصة بالقسـ القضائي 

أنو يجب عمى المشرع الدكتور شريف بعموشة  بعض الفقو ومنيم ويتفق الباحث مع
ص كقانكف إجراءات التقاضي ، دار قانكف مجمس الدكلة الفمسطينيالفمسطيني التدخؿ كالقياـ بسف كا 

ات القضائية عمى نصكص قانكنية تبيف عكارض الخصكمة ، عمى أف يشتمؿ قانكف اإلجراءاإلدارية
اإلدارية كاإلجراءات الكاجب إتباعيا في حاؿ قياـ أم منيا أثناء نظر الدعكل كاألثر المترتب عمييا 

إلدارية كلطبيعة الدعاكم اجراءات الدعكل كالخصكمة اإلدارية، ألىمية ىذه اإلجراءات في سير إ
ختبلؼ طبيعة اإلجراءات أماـ القضاء اإلدارم عف اإلجراءات المتبعة ، كالكتعمقيا بمبدأ المشركعية

 (3).القضاء العادم أماـ

  هتنفيذوكيفية  اإلداري مدى حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض: السادسالفرع 
 حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض -أوالً 

فيما فصؿ فيو مف حقكؽ يقصد بالحجية أف الحكـ القضائي إذا صدر فإنو يككف حجة 
 .كبالتالي يحكز االحتراـ كاإللزاـ أماـ المحكمة التي أصدرتو

ع كتتعمؽ بذات الحؽ محبلن : حجية نسبية قاصرة عمى أطراؼ النزاكحجية األحكاـ نكعاف
مثؿ دعكل  ، كحجية مطمقة تككف ممزمة لمكافة كتعمؿ آثارىا في مكاجية الكافة في أيو دعكلكسببان 
ما بالنسبة لؤلحكاـ القضائية القاصرة حجيتيا عمى أطراؼ النزاع، فيذه األحكاـ الصادرة أ، اإللغاء

في غير دعاكم اإللغاء، فتتمتع األحكاـ الصادرة في دعاكم القضاء الكامؿ كدعاكم التسكية بحجية 

                                                           

 .(132-144-143) المكاد، 5007( لسنة 5التجارية رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية ( راجع، 1)

 .021، صمرجع سابق( بعمكشة، شريؼ، 2)

 .020ص ،سابقالمرجع ال( 3)
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نسبية تقتصر عمى أطراؼ الدعكل دكف غيرىـ، ألف ىذه الدعاكم تتضمف بطبيعتيا إلزاـ أحد 
 (1) .الدعكل بأداء حؽ لمطرؼ األخر طرفي

إذا نخمص مما تقدـ أف دعكل التعكيض اإلدارم مف حيث الحجية تعتبر مف األحكاـ 
 .النسبية القاصرة عمى أطراؼ النزاع

 كيفية تنفيذ الحكم بالتعويض-ثانياً 

أك بأنو تأدية المحكـك عميو سكاء كاف جية إدارية  يقصد بتنفيذ األحكام اإلدارية عموماً 
الحكـ ك  (2) أدائو.الحكـ عميو مف أداء العمؿ أك االمتناع عف  افترضوأك طكاعية ما  أفرادا جبران 

نما يقرره، ألف األحكاـ بطبيعتيا كاشفة، كبالتالي  الصادر عف القضاء عمكمان ال ينشئ الحؽ، كا 
 (3)ينشئ لو مزايا لـ تكف قبؿ صدكر الحكـ كأىميا:

 .تأكيد الحؽ كمنع النزاع عميو -1

 .المقضي فيو بقكة األمرمنع المحككـ عميو مف تجديد ذات النزاع في المستقبؿ أك ما يسمى  -2

 .الترخيص لممحكـك لو أف ينفذ الحكـ جبرا عمى المحككـ ضده -3

، فإذا حكـ عمييا مقرر عمييا التزاـشريؼ ال تجادؿ في  األصؿ أف اإلدارة خصـك 
نفيذ الحكـ ؛ كلكف ما العمؿ إذا تمنعت اإلدارة عف تعمييا أف تبادر إلى تنفيذه فكرا بالتعكيض فإف

، كما ىي الكسيمة التي يممكيا المحككـ لو إللزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر ضدىا بالتعكيض
كمف المعمكـ أف ىناؾ استحالة في استخداـ طرؽ اإلكراه ضد اإلدارة بسبب انعداـ  ؟ر ضدىاالصاد

  (4) اختيارا.طرؽ التنفيذ الجبرم ضدىا، كليس ىناؾ طريؽ أخر لسداد ما قضي بو ضد اإلدارة إال 

 طريقة تنفيذ أحكام التعويض الصادرة ضد اإلدارة  - أ

 أسباب:، كيرجع ذلؾ إلى عده دارةعدم إمكانية استخدام طرق التنفيذ العادية ضد اإل

                                                           

 .442، صمرجع سابقبعمكشة، شريؼ،  (1)
-ىػ1342، الطبعة األكلى، امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدىاالميثي، محمد سعيد، ( 2)

 .03، ص0224
 .001، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 3)
 .033، صالمرجع السابق (4)
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 المنكط بيا أصبل تنفيذ األحكاـ باستخداـ ىذه األساليب ضد األفراد، فيؿ  أف اإلدارة ىي الجية
 (1) .األساليب ضد نفسيا لتنفيذ الحكـ يعقؿ أف تستخدـ اإلدارة ىذه

  العادية ضد يكجد قاعدة أساسية في القانكف العاـ مؤداىا عدـ إمكانية تطبيؽ طرؽ التنفيذ
ألف الذمة المالية  ؛بالنسبة ألمكاؿ الدكميف العاـ اإلدارة كعدـ إمكانية الحجز عمى أمكاؿ الدكلة

 (2) .ة ليست ىي الضماف العاـ لدائنييالمييئات العام

  نظرية الفصؿ بيف الجيات القضاء كجيات اإلدارة، كأف اإلدارة تخصص أمكاليا لنشاطاتيا
 (3) اإلدارة.تفرض التزاما ماليا عمى  ة، كال يقبؿ مف السمطة القضائية أفالمختمفة كمرافقيا العام

 كمنيا مثبل القانكف الفرنسي كانيف بعض الدكؿ تؤكد ىذا المبدأكجكد نصكص تشريعية في ق ،
كالتنازؿ عنيا أك التصرؼ بيا ال حيث نص عمى أف أمكاؿ الدكلة ال تشكؿ ضمانا لمدائنيف 

 (4) الشعب.يككف إال اختيارا كعف طريؽ ممثمي 

  (5) العامة.نظرية تخصيص األمكاؿ العامة لممنفعة 

يتـ التنفيذ إال اختيارا، األمر كذلؾ بالنسبة لتنفيذ األحكاـ ضد اإلدارة في فمسطيف فإنو ال 
مف قانكف  السادسة كىذا ىك منطكؽ المادة بالرضاء، أك بقبكؿ حجية الحكـ المقضي فيو،كمعمبل 
  (6) الحككمة.دعاكم 

                                                           

 كما بعدىا. 003، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 كما بعدىا. 003، صسابقال مرجعال( 2)
 .031، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 3)

 كما بعدىا. 003، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 4)
 .031، ص0220-0221، مرجع سابؽالجزء الثالث،  القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 5)

عمى " إذا أصدرت المحكمة في أية دعكل أقيمت نص  (1، المادة) 7659الحكومة  دعاوىقانون ( راجع، 6)
بمقتضى ىذا القانكف حكما عمى الحككمة فبل تجرم معاممة التنفيذ أك الحجز أك أيو معاممة أخرل مف ىذا 
القبيؿ استنادا إلى ذلؾ الحكـ بؿ يرسؿ الفريؽ الذم يرغب في تنفيذ الحكـ نسخة منو إلى المندكب السامي، 

ينة الستئناؼ الحكـ ك لـ تقدـ عريضة استئناؼ عمى ذلؾ الحكـ مف قبؿ النائب العاـ أك فإذا انتيت المدة المع
بالنيابة عنو يصدر المندكب السامي أمران مميكرا بتكقيعو بدفع المبمغ المحكـك بو إذا كاف الحكـ يقضي بدفع 

 مبمغ مف الماؿ، كيتخذ التدابير الضركرية لتنفيذ الحكـ في حالة أم حكـ أخر. 
 (.39-33، المادتاف )5002( لسنة 52قانون التنفيذ الفمسطيني رقم )ككذلؾ انظر،      
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الخاص،  ميفك كال تسرم قاعدة حظر التنفيذ عمى أمكاؿ الدكلة بصدد ما يعرؼ بأمكاؿ الد
، كتتصرؼ الدكلة بيا ر مخصصة لمرفؽ عاـ أك منفعة عامة، ألنيا غيأم أمكاؿ الدكلة الخاصة

 (1) الخاصة.كتصرؼ األفراد في أمكاليـ 

كيكجد عدة أسباب المتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية ضدىا، كىذه األسباب قد  
كتتمخص  تككف جدية كقد تككف غير جدية، مجرد تذرع تتذرع بو اإلدارة لبلمتناع عف التنفيذ،

 (2)أسباب امتناع اإلدارة عف التنفيذ في األمكر اآلتية:

 .لمتنفيذعدـ تكفر االعتمادات المالية البلزمة  -1

 .اإلشكاؿ في التنفيذ -2

 .عدـ كضكحو(إبياـ الحكـ ) -3

 .المصمحة العامة كالصالح العاـ -4

 .االمتناع عف تنفيذ حكـ كاجب التنفيذ طاعة ألمر رئيس تجب طاعتو -5

، يؤدل موقف القضاء والمشرع من طريقة تنفيذ اإلدارة لؤلحكام الصادرة ضدىا بالتعويض
تحديد  ، أما الضرر المتغير فيصعبكاحدة أك مقسطا أك إيرادا مرتبا التعكيض عف الضرر دفعو
، كلذلؾ يقدر التعكيض في ضكء المبلبسات المكجكدة في تاريخ الحكـ التعكيض عنو بصكرة نيائية

، كقد كضع بإعادة النظر في التعكيضمع االحتفاظ لممضركر بالحؽ في المطالبة خبلؿ مدة معينة 
الحمكؿ كالكسائؿ التي تضمف كيفية قياـ جية اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر القضاء الفرنسي بعض 

 :التعكيض المحككـ بو كمنيا ضدىا بدفع مبمغ

 أسموب المقاصة  -1

التعكيض ككاف يتـ ىذا األسمكب إذا كاف لئلدارة ديف مف نفس النكع لدل المحككـ لو ب
، فإنو يجكز ليا أف تستخدـ أسمكب ئيةأف يككف محبل لممطالبة القضا ، كيصمحدينيا مستحؽ األداء

ر مف قيمة الديف المقاصة فتدفع لممحكـك لو الفرؽ بيف المبمغيف إف كاف مبمغ التعكيض أكب
، كقد كضع الب بالجزء المتبقي مف الديف فقط، أما إذا كاف العكس فإف اإلدارة تطالمستحؽ لئلدارة

 أىميا:لتسكية المنازعات المالية ليا مف القضاء الفرنسي ضكابط معينة لتطبيؽ أسمكب المقاصة 

 
                                                           

 .009، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
 كما بعدىا. 491، صمرجع سابق عبد العميـ، صبلح يكسؼ،( 2)
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 أف المقاصة ال تككف إال بناءن عمى طمب اإلدارة. 

 ال يجكز المجكء لممقاصة في ديكف الضرائب. 

كيرل الدكتكر محمد أبك عمارة أف المقاصة القانكنية ال تجكز؛ ألنو مف شركط إجراء 
 اإلدارة ال تقبؿ الحجز عمى ديكفالالمقاصة القانكنية أف يككف كبل الدينيف قاببل لمحجز، كمعمكـ أف 

يات، في رأيو كذلؾ أنو مف الصعب المقاصة القضائية؛ ألف أمكاؿ الدكلة مشمكلة بميزانكما تقدـ، ك 
كتحصيؿ الضرائب محدد باألكقات، كالقكؿ بجكاز المقاصة يؤدم إلى صعكبة في انتظاـ 

 (1) الحسابات.
 (2) بالتعويضعن طريق السمطة المركزية في حالة الحكم عمى الييئات المحمية التنفيذ  -2

، كامتنعت عف تنفيذه فإف ض صادرا ضد إحدل الييئات المحميةإذا كاف حكـ التعكي
الفرنسي يتيح لممضركر الحؽ في المجكء إلى السمطة المركزية التي تممؾ سمطة الرقابة أك القضاء 

، كما أنيا تممؾ بعد اعذار ، أك تمزميا بتنفيذهضدىا الكصاية عمييا لحثيا عمى تنفيذ الحكـ الصادر
، أك التعكيضمبالغ البلزمة لدفع مبمغ الييئة المحمية أف تقيد بنفسيا في ميزانية الييئة المحمية ال

 .تصدر إذنا بدفع المبمغ المحككـ بو عف طريؽ أسمكب الحمكؿ محؿ ىذه الييئة المحمية
يمكف لمسمطة المركزية طبقا لقانكف اإلدارة المحمية أف تدرج في ميزانية الكحدات  في مصر

تيا كافية ، فإذا لـ تكف ميزانيعمييا سكاء بحكـ قضائي أك بغيره المستحقةالمحمية المبالغ المالية 
 .لتغطية ىذه الديكف فإف السمطة المركزية تعتبر ضامنا ليا كتمتـز في دفع ىذه المبالغ

، فقد نص المشرع الفرنسي عمى قانكف يضع إطاران في فرنسا أما بالنسبة لموقف المشرع
 ، فعمى المضركر المحكـك لصالحةألحد األفراد في مكاجية اإلدارة زمنيا لتنفيذ الحكـ بالتعكيض

ؼ بالدفع ، كيمتـز المكظختص لمطالبتو بأداء مبمغ التعكيضبالتعكيض أف يكجو إلى المكظؼ الم
، أما أربعة أشير مف تاريخ إعبلف الحكـ، كيصدر األمر بالدفع خبلؿ عمى الحكـ اطبلعوبمجرد 

فإف المشرع بو  في حالة صدكر حكـ التعكيض ضد ىيئة محمية بحكـ حائز لقكة األمر المقضي
ذا لـ يصدر األمر يصدر أمر بالدفع خبلؿ أربعة أشيرالفرنسي نص في القانكف أنو يجب أف  ، كا 

، كيتـ تكقيع ( تقكـ بو مف تمقاء نفسيامركزيةالسمطة الىذا الميعاد فإف سمطة الكصاية ) خبلؿ
 . حددة قانكنايذ خبلؿ المكاعيد المعقكبات تأديبية عمى المكظؼ المسئكؿ الذم ال يقـك بالتنف
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 (1) عنوعمى التنفيذ وجزاء االمتناع  وسائل حث اإلدارة  - ب

يتـ تحديد في بعض األحكاـ التي تصدر عف القضاء اإلدارم بخصكص التعكيض اإلدارم 
ؿ حكؿ مدل ، كيثار تساؤ مكف أف تكاجو التنفيذ، كذلؾ إلزالة العقبات التي يطريقة تنفيذه بالتفصيؿ
 :إلدارة لتنفيذ الحكـ الصادر منياالضغط المالي عمى ا إمكانية استخداـ أساليب

 فرض الفوائد التأخيرية وسيمة-أوالً 

أخذ القضاء اإلدارم الفرنسي كالمصرم بإمكانية فرض فكائد تأخيرية عمى اإلدارة لدفعيا 
  .، آخذان ىذه الفكرة مف القانكف المدنيالحكـ بالتعكيض المحككـ بو ضدىا لتنفيذ
 الغرامة التيديدية  وسيمة-ثانياً 

يتأخر فيو  مدة زمنيةالغرامة التيديدية الحكـ عمى المديف بدفع مبمغ مف الماؿ عف تعني 
؛ كلكف مف الناحية العممية لـ يقـ القضاء اإلدارم التزامو المالي بيدؼ تنفيذ الحكـعف الكفاء ب

فيذ الحكـ الصادر ضدىا تن الفرنسي أك المصرم بالحكـ عمى اإلدارة بغرامة تيديدية إذا تراخت في
اإلشارة إليو أف حظر طرؽ التنفيذ ضد اإلدارة ال يشمؿ إعبلف  يستمـز األمر كممابالتعكيض، 

اإلدارة بالحكـ كالتنبيو عمييا بإلزاميا بدفع المبمغ، كما عدا ذلؾ فإف الحظر يشممو )كؿ أنكاع 
 لعقار(.الحجكزات التحفظية كالتنفيذية كسكاء كانت عمى المنقكؿ أك ا

كأيثير تساؤؿ بالنسبة لمحجز عمى أمكاؿ المرافؽ العامة التي ال يتعارض حجزىا مع سير   
ال يجكز الحجز عمى المرفؽ العاـ ك المرفؽ العاـ، أجاب الفقو كالقضاء المصرييف إلى جكاز ذلؾ، 

كذلؾ بشرط إذا كاف  الذم يدار عف طريؽ االمتياز أك إذا كاف يدار بطريؽ االقتصاد المختمط
ذا لـ تتكافر ىذه العمة فقد ذىب  يخشى مف الحجز أنو يؤدم إلى تكقؼ المرفؽ العاـ عف العمؿ، كا 

 (2) ذلؾ.الفقو كالقضاء المصرييف إلى جكاز 

 جزاء امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام التعويض

اإلدارة إذا امتنعت عف تنفيذ األحكاـ الصادرة  مسؤكليةيجكز لمقضاء اإلدارم أف يقيـ 
 ، بؿ يمكف أف يقيـلتنفيذ يعد خطأ يستكجب مسئكليتيا؛ ألف عدـ اضدىا كترتب جزاء عمى ذلؾ

كما سبؽ الحديث في  ف اإلدارة كذلؾ عمى أساس المخاطردكف خطأ م المسؤكليةالقضاء ىذه 
، عف إرادة اإلدارة كليس خطأ منيا أمر خارج، إذا كاف عدـ التنفيذ بسبب الفصؿ الثاني مف البحث

                                                           

 .042، صسابقال مرجعال( 1)

 032، ص0220-0221، الجزء الثالث، مرجع سابؽ القضاء اإلداري في فمسطين...،( أبك عمارة، محمد، 2)
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لتالي فإف المضركر ، كباأخر لممضركر مف جراء عدـ التنفيذكبالتالي يحكـ عمى اإلدارة بتعكيض 
يذ ، األكؿ بسبب عمؿ اإلدارة الخاطئ الذم سبب لو ضررا كالثاني بسبب عدـ تنفيستحؽ تعكيضيف

تباه إليو أف امتناع المكظؼ المختص بتنفيذ ، كمما يجب االنالحكـ الصادر لصالحة بالتعكيض
، ضده مف المحكمة الجنائية المختصة، يصدر فييا الحكـ تنفيذ يشكؿ جريمة جنائيةالحكـ عف ال

 (1) .كالذم قد يصؿ إلى حبسو كعزلو مف كظيفتو

األحكاـ  منو عمى "( 106مادة )كفي ىذا الشأف فقد نص القانكف األساسي الفمسطيني في ال
القضائية كاجبة التنفيذ كاالمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا عمى أم نحك جريمة يعاقب عمييا 
بالحبس، كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف المتيـ مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة، كلممحككـ لو الحؽ 

 (2) ". مبلن لوسمطة الكطنية تعكيضان كا، كتضمف الفي رفع الدعكل مباشرة إلى المحكمة المختصة

إذا يفيـ مف نص المادة أنو يجب تنفيذ األحكاـ القضائية، كال يجكز االمتناع أك تعطيؿ 
تنفيذىا، كجاء نص المادة عاما بحيث يشمؿ جميع األحكاـ القضائية سكاءن كانت ىذه األحكاـ ضد 

سكاء صدر الحكـ عف محكمة العدؿ العميا)إلغاء(، أك صدر عف  األفراد العادييف أك ضد اإلدارة
، كاعتبر االمتناع أك تعطيؿ تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانكف بالحبس )تعكيض( المحاكـ العادية

الحؽ في رفع الدعكل مباشرة إلى المحكمة .. لممحككـ .، كنصت المادة عمىكالعزؿ مف الكظيفة
كيحمد لممشرع في ىذه الزاكية أنو ضمف ، طنية تعكيضان كامبلن لوسمطة الك ، كتضمف الالمختصة

متنفيذ يمكف لتعكيض كامبل إذا امتنعت اإلدارة؛ كلكف ال يكجد في القانكف الفمسطيني كسائؿ جبرية 
، كمعمـك أف الذمة المالية لمدكلة كىيئاتيا العامة ليست عدا ما تقدـ استخداميا ضد اإلدارة أك أمكاليا

 .اؿ العامة غير قابمة لمحجز عميياكأف األمك ىي الضماف العاـ لدائنييا، 
عمى كيفية يجب عمى المشرع الفمسطيني النص صراحة  أنومن جميع ما سبق ذكره يرى الباحث 

التنفيذ، كذلؾ ألىمية  لطريقةة مناسبة تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة، ككضع معالج
 .األحكاـ في معظميا حقكؽ لؤلفراد األمر كال سيما انو يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ قضائية، كىذه

 

 

                                                           

 .041، صمرجع سابق( عكيس، حمدم أبك النكر، 1)
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 األثر القانوني المترتب عن المسئولية اإلدارية لممرفق العام  

221 

 الفصل الثالث

 المبحث الثاني
 الجية المختصة بالتعويض 

؛ و العبء في تعكيض ما سببو مف ضررالمخطئ ىك الذم يقع عمي أف العامة القاعدة          
، لذا المكظؼ بالكظيفة التي عيدت إليو الدكلة عف مكظفييا ارتباط خطأ مسؤكليةكلكف مف شركط 

، فإذا كاف مرتكب الخطأ عمى الدكلة في تحمؿ عبء التعكيض كاف البد ليذا الشرط مف أثر خاص
، بؿ قد تتحمؿ الدكلة بصفة مؿ المكظؼ كحده عبء التعكيضال يعني تح فإف ذلؾ ىك المكظؼ

، كقد تشترؾ الدكلة مع ذم أصاب الغير نتيجة خطأ مكظفيياضرر النيائية عبء تعكيض ال
رة كالمكظؼ المكظؼ الذم أكقع الخطأ في تحمؿ العبء تجاه المضركر فيتحمؿ كؿ مف اإلدا

الضارة لذلؾ ، كقد يقع الخطأ مف المكظؼ فتمتـز اإلدارة بتعكيض النتائج حصتو في مبمغ التعكيض
لحالة يككف ليا الحؽ في الرجكع عمى ذلؾ المكظؼ بما دفعتو ، كفي ىذه االخطأ بصفة احتياطية

 .عنو لممضركر مف تعكيض

 :االتيكفي ىذا المبحث سكؼ يتـ البحث فيو مف خبلؿ ثبلثة مطالب كذلؾ عمى النحك 
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 المطمب األول
 الدولة تتحمل التعويض بصفة نيائية

 :الخطأ الشخصي أثريفعمى التفرقة بيف الخطأ المرفقي ك الفقو اإلدارم مف أىـ اآلثار التي رتبيا 

كر إال أف ، كليس لممضر اإلدارة كحدىا دكف المكظؼ مسؤكليةأف الخطأ المرفقي يؤدم إلى  -1
ليتيا تحممت ، فإذا ما قكضيت اإلدارة عف مثؿ ىذا الخطأ كقامت مسئك يقاضي اإلدارة بمفردىا
، أما الخطأ الشخصي فإف الرجكع عمى المكظؼس ليا الحؽ في ، كليالتعكيض بصفة نيائية

 .المسؤكليةحؽ المضركر فيو ينحصر في مقاضاة المكظؼ كحده كعمى األخير فقط تترتب 

شخصي اختبلؼ في االختصاص يترتب أيضان عمى التمييز بيف الخطأ المرفقي كالخطأ ال -2
ا يككف ، بينمعف الخطأ المرفقي لمقضاء اإلدارم، حيث ينعقد االختصاص القضائي

 .عف الخطأ الشخصي لمقضاء المدني المسؤكليةاالختصاص في 
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 المطمب الثاني
 مشاركة الدولة لمموظف في عبء التعويض  

" فكرة عدـ الجمع بيف جرل القضاء التقميدم لمجمس الدكلة الفرنسي السابؽ عمى األخذ         
تطبيؽ ىذا المبدأ قد كلكف  .(1)كاستقبلؿ كؿ منيما عف األخرل" الشخصية كالمرفقية المسؤكليتيف

يؤدم مف الناحية النظرية إلى احتماؿ عرض مسألة ما أماـ القضاء العادم فيقرر أف الخطأ فييا 
، كفي نفس الكقت تعرض تمؾ المسألة عمى القضاء يحكـ عمى المكظؼ بالتعكيض كامبلن شخصي ك 

 يحكـ عمى اإلدارة بالتعكيض أيضان، كىذا أمر ال يمكف قبكلو،رفقي ك اإلدارم فيقرر أف الخطأ فييا م
، كعندئذ تثكر مشكمة مف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي كقد يقع مف الحاالت ما يجتمع فييا كؿ

؟ ككذلؾ مسألة ىي اإلدارة كحدىا أـ المكظؼ كحده، ىؿ حديد الجية الممزمة بتعكيض الضررت
ى المضركر إقامة دعكييف ؟ أـ يجب عماإلدارم أـ العادمؿ تككف لمقضاء االختصاص في

 ؟عمى اإلدارة أماـ القضاء اإلدارم، أحداىما عمى المكظؼ أماـ القضاء العادم كاألخرل منفصمتيف

 : موقف القضاء الفرنسي الفرع األول
كذلؾ  الشخصي كالمرفقي فكرة الفصؿ التاـ بيف الخطأيف خرج مجمس الدكلة الفرنسي عف

يشترؾ في إحداثو نكعاف مف الخطأ،  ، كسمـ بأف الضرر قدلظيكر مشكمة اجتماع الخطأيف تيجةن
كف االىتماـ بالخطأ ، كال يمكالثاني مرفقي تسأؿ عنو اإلدارة ،األكؿ شخصي يسأؿ عنو المكظؼ

كىكذا فإف  ، فطالما كجد خطأف متكازياف فبل بد مف قياـ مسئكليتيف متكازيتيف،المرفقي كحده
كقد طبؽ مجمس (2).المكظؼ الشخصية كلك في الحادثة الكاحدة مسؤكليةالدكلة قد ترافؽ  مسؤكلية

كذلؾ عند نظره لقضية  1911الدكلة الفرنسي فكرة الجمع بيف الخطأيف ىذه ألكؿ مرة في عاـ 
Anguet)   ،)(3).ثـ تكالت أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي عمى ىذا المنكاؿانجية 

                                                           

 .030، صمرجع سابقعادؿ،  ،( الطائي1)
 كما بعدىا.  030، صسابقالمرجع ال( 2)

( كالتي تتمخص كقائعيا في أف السيد ) انجيو( دخؿ إلى أحد مكاتب البريد الستبلـ قيمة حكالة بريدية، كلما أنيى 3)
عممة كأراد الخركج، كجد أف باب المكتب المخصص لمجميكر قد أغمؽ قبؿ المكعد المحدد النتياء الدكاـ، 

ئذ اشتبو بو عامبلف كانا يفرغاف الطركد فأشار عميو أحد مكظفي المكتب بالخركج مف الباب الخمفي، كعند
فظناه لصا، فاعتديا عميو بالضرب كدفعاه بعنؼ إلى الخارج مما أدل إلى سقكطو ككسر ساقو، كقد ثار في 
ىذه القضية عده تساؤالت كمنيا إذا كاف باإلمكاف الجمع بيف مسئكلية اإلدارة كالمسؤكلية الشخصية لممكظفيف 

صابة السيد انجيو، كقد أجاب مجمس الدكلة الفرنسي عف ىذا التساؤؿ باإليجاب، الذيف تسببكا مباشرة في إ
= 
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 القضاء اإلداري المصري: موقف الفرع الثاني
المثاؿ ك ، بيف الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقيطبؽ القضاء اإلدارم المصرم فكرة الجمع 

، كقضت المحكمة اإلدارية العميا بقياـ الخطأ الشخصي فييا عمبو مصكغات ذىبية قضية فقد ذلؾ
 (1) معان.كالخطأ المرفقي 

؛ كلكف ليس عمى أساس فكرة الجمع بيف المسئكليتيف ىذه كيعرؼ الفقو كالقضاء المدنياف
نما عف طريؽ الجمخطأ الشخصي لممكظؼ كخطئو المرفقيالجمع بيف ال ع بيف الخطأ المكظؼ ، كا 
، فؤلجؿ إشراؾ الدكلة مع المكظؼ في تحمؿ العبء النيائي لمتعكيض عمى المحكمة كخطأ اإلدارة

، ككذلؾ ثبكت خطأ شخصي آخر قبؿ اإلدارةكع خطأ شخصي ارتكبو مكظؼ أف تتثبت مف كق
 .اإلدارة فتسأؿ عنو، كىذا ىك ما يقابؿ مصطمح " الخطأ المرفقي "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

حيث بيف بأف الضرر الذم أصاب المدعي قد ساىـ في إحداثو نكعاف مف الخطأ، األكؿ كاف خطأ شخصي 
كاضح كىك الخطأ الذم ارتكب مف المكظفيف باعتدائيـ عمى المضركر كاستعماليـ العنؼ في إلقائو إلى خارج 
مكتب البريد، كالخطأ األخر كاف خطأن مرفقيان، حيث إف التحقيؽ قد اثبت أف الباب المخصص لخركج الجميكر 
قد أغمؽ قبؿ المكعد المحدد بسبب تقديـ ساعة البريد بفعؿ مجيكؿ رغبة منو في إنياء العمؿ قبؿ مكعده 

راجع الحكـ كقكع الحادث، المقرر، كما أف عتبة الباب الخاص بالمكظفيف كانت سيئة مما ساعد عمى 
 .034، صمرجع سابقعادؿ،  ،أشار إليو الطائي، 4/0/1411الصادر مف مجمس الدكلة الفرنسي في 

( كتتمخص كقائع ىذه القضية أنو فقدت عمبو مصكغات ذىبية إلحدل الشركات الخاصة كانت قد أكدعتيا لدل 1)
مصمحة دفع المصكغات الذىبية، كقد أثبتت المجنة الفنية التي شكمت لتحديد أسباب الفقداف، بأف اإلجراءات 

ة بعيكب كأخطاء، كأف طريقة إدارة المتبعة في نظاـ استبلـ المصكغات كتداكليا بيف األقساـ الفنية مشكب
سناد  المرفؽ تشكبيا الفكضى مف حيث عدـ التعاكف بيف المكظفيف كعدـ الدقة في األرقاـ كالكشكفات كا 
األعماؿ الفنية إلى السعاه كالفراشيف كدخكؿ عماؿ اليكمية إلى األقساـ الفنية حيث تكجد المصكغات، كلما 

ميا قضت بأنو " يتبيف مف الكقائع السابقة كتقرير المجنة الفنية أف ىناؾ عرض األمر عمى المحكمة اإلدارية الع
أخطاء عديدة في إدارة ىذا المرفؽ، كأنو ينسب إلييا الضرر الذم كقع كلـ يكجد بينيما الخطأ الذم يٌجب 
ف تفاكتت درجاتيا، كىذه األخطاء بعضيا مرفقي كبعضيا  األخر، بؿ كميا ساىمت في إنتاج الضرر كا 

ي كمنيا ما عرؼ الشخص الذم اقترؼ الخطأ كمنيا ما لـ يعرؼ مقترفة، كمف حيث أنو ال يمكف نسبة شخص
الخطأ الذم كلد الضرر إلى المرفؽ كحده كاعتباره خطأ مرفقيان، تسأؿ عنو إدارة المرفؽ كحدىا، كمف حيث أف 

ؿ الحرص عمى أداء كاجبة المحكمة تستنتج مف مساؽ ىذه الكقائع أف الطاعف )المكظؼ( لـ يكف حريصان ك
بؿ كقع منو تقصير ساىـ في إنتاج الضرر، كمف ثـ كاف الحكـ عمى صكاب في تقسيمو الضرر كتحميمو 
المرفؽ العبء الكبير مف الضرر لتأدية ىذه الخدمة عمى كجو سيء، كما أف ىذا الحكـ كاف مكفقان في إلقاء 

راجع حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر قصيره " جانب يسير مف المسؤكلية عمى عاتؽ الطاعف كقد ثبت ت
 .033، صمرجع سابقعادؿ،  ،الطائي، نقبل 9/10/1413الصادر في 



 األثر القانوني المترتب عن المسئولية اإلدارية لممرفق العام  

225 

 الفصل الثالث

لفكرة الجمع  –بعد تطكرىا  –مف القكاعد المدنية كالقكاعد اإلدارية  كنستنتج مف ذلؾ أف كبلن 
الجمع انت قد عرفت ىذا بيف مسؤكليتي المكظؼ كاإلدارة عف ضرر كاحد تسبب لمغير ك

األشخاص المعنكية لـ تكف قد أتت بجديد  مسؤكلية، كبذلؾ فإف القكاعد اإلدارية الخاصة بمسؤكليةلم
و كؿ مف النظاميف يختمؼ عف ، كلكف الطريؽ الذم يتبعالمسؤكليةالقكاعد المدنية لتمؾ  عما قررتو

خطأ الشخصي كعي ال، فالقضاء اإلدارم يسير عمى ىدل التفرقة التي سبؽ ذكرىا بيف ناآلخر
ييا المشتركة في األحكاؿ التي يثبت ف المسؤكلية، بينما يقيـ القضاء المدني ىذه كالخطأ المرفقي

، كيثبت كذلؾ إىماؿ اإلدارة كتقصيرىا في تنظيـ شؤكف المرفؽ الذم يعمؿ ارتكاب المكظؼ لمخطأ
نماال يرتكبو المكظؼ فيسمى مرفقيان  فيو ذلؾ المكظؼ مما يشكؿ خطأ آخر ترتكبو اإلدارة نفسيا  ، كا 

، كعند قياـ مثؿ ىذه الحالة فإف القاضي طأ مع خطأ المكظؼ في إحداث الضرركيشترؾ ىذا الخ
المدني يتمتع بسمطة تقديرية في تحديد نصيب كؿ مف المكظؼ كاإلدارة في المبمغ المحككـ بو 

ذا لـ يستطع القاضي المدني أف يبيف ذلؾ أك سكت الحك ـ عف تحديد نصيب تعكيضان لممضركر كا 
كؿ مف الطرفيف فاألصؿ أف يكزع مبمغ التعكيض عمى المحكـك عمييـ مف المكظفيف كاإلدارة 

 (1).بالتساكم

 
  

                                                           

 كما بعدىا. 039، صمرجع سابق الطائي عادؿ، (1)
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 المطمب الثالث
 (تياطية )رجوع الدولة عمى الموظفالدولة تتحمل التعويض بصفة اح 
إذا كاف الضرر راجعا إلى خطأ شخصي كدفعت اإلدارة التعكيض إلى ال خبلؼ أنو  

المضركر كاف ليا أف ترجع عمى المكظؼ المخطئ بكؿ ما دفعتو، كما يجكز أف ترجع عمى 
 (1) مباشرة.المكظؼ الذم يتسبب بأخطائو الشخصية في اإلضرار بيا 

مى المكظؼ يمكف لمدكلة الرجكع عإف فكرة أف الدكلة تتحمؿ التعكيض بصفة احتياطية كمف ثـ ثـ 
 : قد مرت بعدة مراحؿ كىي

رفع المتضرر دعكاه أماـ القضاء العادم ضد مكظؼ الدكلة نتيجة خطأه  -المرحمة األولى
احتماؿ ضياع حقو نتيجة إعسار المكظؼ كخصكصا إذا كاف مف  ىنا ، كلكف الخكؼالشخصي
فظير ىنا عيب في القكاعد اإلدارية التقميدية بخصكص مسؤكلية الدكلة بمقارنتيا مع ، المبمغ كبيرا
تككف الدكلة مسئكلة عف الخطأ الصادر ىا ، كالتي بمقتضاالمسؤكليةالمدنية التي تحكـ تمؾ القكاعد 

ببية، دكف النظر مف أحد مكظفييا بمجرد أف يثبت اتصاؿ ىذا الخطأ بالكظيفة صمة مادية أك س
، كمف ىنا كجد مجمس الدكلة الفرنسي أف القكاعد اإلدارية التي كضعيا بحاجة إلى ىذا الخطأ لنكع
 .طكير مف أجؿ أف تككف أكثر عدالةت

المكظؼ عف خطئو الشخصي أماـ القضاء العادم ال يمنع مف مسائمة  مساءلة-الثانيةالمرحمة 
جعؿ ، كبالتالي ي نفس الكقتاإلدارة عف الخطأ المرفقي مع عدـ جكاز الجمع بيف تعكيضيف ف

التي  lemonierالدكلة أكثر مركنة مف ذم قبؿ كذلؾ بعد كاقعو  مسؤكليةالقكاعد اإلدارية الخاصة ب
عمى أف مجمس الدكلة حتى بعد كصكلو إلى ىذه القاعدة لـ يقررىا بشكؿ  .(2) السابقةأرست القاعدة 

                                                           

 .914، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 1)
كتعرؼ دعكل الرجكع بأنيا ىي الدعكل التي خكؿ القانكف إقامتيا لمرجكع عمى المديف في حؽ يككف مسئكال 

، اإلسكندرية، منشأة دعوى الرجوع التنظيم القانوني والعممي لدعوى الرجوععنو. راجع، المنجي، إبراىيـ، 
 . 09، ص0221المعارؼ، الطبعة األكلى، 

( حيث قضى بمسؤكلية أحد العمد لسماحة ليكاة الرماية بالتسمؽ إلصابة أىداؼ متحركة عمى الشاطئ اآلخر 2)
مما أدل إلصابة أحد المارة بجركح خطيرة، فرفع دعكل مطالبان بالتعكيض أماـ القضاء العادم فحكمت 

كلية ضد العمدة شخصيان " المحكمة بعدـ اختصاصيا بدعكل المسؤكلية ضد اإلدارة كاختصاصيا بدعكل المسؤ 
عف خطئو الشخصي"، ثـ لجأ إلى مجمس  الدكلة الفرنسي حيث قرر مسؤكلية اإلدارة بجانب مسؤكلية 
المكظؼ )العمدة( الشخصية، كعندئذ سارت اإلجراءات القضائية في ىذه القضية في كؿ مف القضائيف 

كلية العمدة الشخصية باعتباره الذم سمح العادم كاإلدارم بنفس الكقت، كقد حكمت المحكمة العادية بمسؤ 
= 
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بأف يككف ىذا الخطأ كاقعان أثناء تأدية  مطمؽ بؿ قيد إمكانية مقاضاة اإلدارة عف الخطأ الشخصي
 .الكظيفة

حيث شممت القاعدة التي كضعيا  1949المجمس عمى ىذا الحاؿ حتى عاـ  بقيكمف ثـ 
طاء تشكؿ إساءة الستعماؿ األخطاء التي تقع مف المكظفيف خارج أكقات خدمتيـ باعتبار ىذه األخ

ف كاف مرتكبان ، كبالتالي أجاز المجمس مقاضاة اإلدارة الكظيفة كمساءلتيا عف الخطأ الشخصي كا 
، لقد اعتبر مجمس الدكلة مثؿ ىذه الخطأ مرفقيان تسأؿ عنو اإلدارة باعتباره ىذا ج ساعات العمؿخار 

 (1) بالمرفؽ.الخطأ غير منقطع الصمة 

ف كا ف كبالتالي سمح مجمس الدكلة الفرنسي لممضركر بمقاضاة اإلدارة عف خطأ مكظفيا كا 
، كمف ناحية أخرل أف مجمس الدكلة حيف أكجد ىذه القاعدة ليس أ شخصيان ىذا مف ناحيةىذا الخط

نمالممضركر في مقاضاة اإلدارة عنيا عمى أساس أف تمؾ األخطاء شخصية كيسمح بسبب  ، كا 
بحيث يستقر  ارم بنظرىا كفؽ القكاعد اإلدارية، يختص القضاء اإلداعتبار ىذه األخطاء مرفقية

اـ القضاء ، كليس مف حقيا الرجكع عمى المكظؼ المخطئ ما دمى عاتؽ اإلدارةعبء التعكيض ع
، كال يبقى مف األخطاء ما يعتبر شخصيان إال تمؾ التي يقترفيا المكظؼ في قد اعتبر خطأه مرفقيان 

، كال يخفى ما في ىذا ستعماؿ إحدل كسائؿ تأديتيا، أك باخاصة كال شأف ليا بتأدية الكظيفةحياتو ال
ضرار بخزينة الدكلةمف طمس ليي األمر نماء لركح عدـ الشعكر ببة الكظيفة كا   لدل المسؤكلية، كا 

  .، ما دامت الدكلة ستقؼ كراء كؿ خطأ سيصدر منيـ حينذاؾالمكظفيف حيف تأديتيـ لكاجباتيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

بإقامة ذلؾ االستعراض في مكاف عاـ دكف اتخاذ االحتياطات البلزمة لممحافظة عمى سبلمة المارة، حيث أف 
كؿ رصاصة ال تصيب اليدؼ ال بد كأف تيدد أحد المارة عمى الشاطئ األخر لمنير، مف ناحية أخرل فقد نبو 

ىذا االستعراض ؛ كلكف العمدة قد تباطأ عف ذلؾ مما يجعؿ خطأه جسيمان كثير مف الناس عف أخطار مثؿ 
يستكجب قياـ مسئكليتو الشخصية، كلما تصدل مجمس الدكلة الفرنسي لمنظر في ىذه القضية قضى بمسؤكلية 
الدكلة لمصمحة المضركر رغـ أف الخطأ الذم ارتكبو العمدة كاف شخصيان كرغـ الحكـ عمى العمدة مف قبؿ 

اء العادم، حيث أعمف مجمس الدكلة أف ككف الضرر يرجع إلى خطأ المكظؼ الشخصي، كمف شأف ىذا القض
الخطأ أف يستتبع الحكـ عمى المكظؼ بالتعكيض كمف قبؿ المحاكـ العادية، فإف ذلؾ  ال يحكؿ دكف تقرير 

لحكـ لممضركر بتعكيض مسؤكلية اإلدارة كالحكـ عمييا بالتعكيض، عمى أف الجمع بيف المسئكليتيف ال يعني ا
أشار إليو  ،01/2/1413راجع حكـ مجمس الدكلة الفرنسي الصادر بتاريخ  الضرر الذم أصابو مرتيف،

 كما بعدىا. 032، صمرجع سابقالطائي، عادؿ، 

 كما بعدىا. 033، صمرجع سابقعادؿ،  ،( الطائي1)
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إقرار حؽ الدكلة في الرجكع عمى  ذلؾ عدؿ مجمس الدكلة الفرنسي عف ىذا الرأم السابؽ بعد-ثالثاً 
في  الصادر laruelleفي حكـ المكظؼ بما دفعت عنو لممضركر مف تعكيض، كجاء ذلؾ

28/7/1951. (1) 

كمما يجب االنتباه إليو أف مبدأ رجكع الدكلة أك اإلدارة عمى المكظؼ المخطئ بما تدفعو  
، بؿ أف أغمب التشريعات ـ بو بمقتضى قكاعد القانكف الخاصلممضركر مف تعكيض أمر مسم

 (2) كالتابع.المتبكع  مسؤكليةالمدنية نصت عميو صراحة ضمف النص عمى 

لقد نص المشرع الفمسطيني عمى بشكؿ كاضح كصريح عمى ىذه المسألة في القانكف ك 
 (3) ." المدني " كؿ مف ارتكب فعبلن سبب ضرران لمغير يمـز بتعكيضو

ذا أر  يقع عمييا الرجكع عمى التابع بعد دفع التعكيض لممتضرر  اإلدارة أك المتبكع دتاكا 
كبدكف ذلؾ ال يككف لمرجكع ، أك التابع الذم يراد الرجكع عميوإثبات الخطأ مف قبؿ المكظؼ عبء 

، كما ىي اإلجراءات الكاجب إتباعيا مف ة عمى المكظؼ؛ كلكف كيؼ يككف رجكع اإلدار كجو حؽ
 ؟لمبالغ التي قامت بدفعيا لممضركرتحصؿ عمى ا قبؿ اإلدارة اتجاه المكظؼ المخطئ كي

 
                                                           

عة إحدل المركبات العسكرية مف المكاف ( كتتمخص تمؾ الكاقعة في أف أحد العسكرييف اخرج بصكرة غير مشرك 1)
المخصص ليا بيدؼ قضاء بعض الكقت لمنزىة في تمؾ المركبة، كبينما ىك يتجكؿ حدث أف صدـ أحد 
األفراد، فرفع المضركر دعكل عمى الدكلة مطالبان إياىا بالتعكيض عف األضرار التي لحقت بو نتيجة اإلصابة 

إقرار حؽ الدكلة في الرجكع عمى العسكرم بما دفعت عنو  فقضى لو ضد الدكلة بالتعكيض كامبلن مع
لممضركر مف تعكيض، كبالتالي جاء الحكـ كاضح بأف اإلدارة يمكنيا الرجكع عمى المكظؼ المخطئ لتضع 
عمى عاتقة كؿ أك بعض ما دفعتو لممضركر مف تعكيض، كبيا يككف قد اكتمؿ تطكر القكاعد اإلدارية 

مرجع عادؿ،  ،الطائي ع،ع ما ىك مقرر في القكاعد المدنية ليذه المسؤكلية، راجلمسؤكلية الدكلة الممقاة م
 كما بعدىا. 034، صسابق

( " لممسئكؿ عف عمؿ الغير حؽ الرجكع عميو في 129( مثالة في القانكف المدني المصرم في نص المادة )2)
ف المدني في فرنسا لـ يرد فيو نص الحدكد التي يككف فييا ىذا الغير مسئكال عف تعكيض الضرر"، أما القانك 

صريح كما ىك الحاؿ في القكانيف المدنية سابقة الذكر بشأف حؽ المتبكع أك اإلدارة في الرجكع عمى التابع أك 
المكظؼ بما دفع عنو مف تعكيض بسبب الخطأ الذم ارتكبو؛ كلكف الفقو في فرنسا قد اجمع عمى كجكد مثؿ 

 1091/4ي القانكف المدني كرد بشأف الحمكؿ القانكني كىك نص المادة ىذا الحؽ استنادان إلى نص آخر ف
حيث جاء فيو " يككف لمف يمـز مع أك عف غيره حؽ الحمكؿ بما دفع عنيـ مف ديف " كقد اعتمد الفقو المدني 
 كالقضاء العادم الفرنسياف عمى ىذا النص لمقكؿ بامكانية رجكع المتبكع عمى تابعة بما دفع عنو مف تعكيض

 .092، صمرجع سابقعادؿ، ، الطائيراجع،  .استنادان لحمكؿ المتبكع قانكنان محؿ المضركر كفؽ ىذا النص

 .(124المادة رقـ )، 5075( لسنة 7القانون المدني الفمسطيني رقم )راجع،  (3)
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 فرنسا  في-أوالً 

 طريقة الحمول - أ
بإلزاـ اإلدارة بدفع التعكيض بشرط أف يحميا مجمس الدكلة الفرنسي  كفقا ليذه الطريقة قضى

كذلؾ في حدكد المبمغ الذم  ،المضركر محمو فيما حكـ أك قد يحكـ لو بو قبؿ المكظؼ المسئكؿ
فيك  (1) المكظؼ.اإلدارة كالمضركر مف خطأ  كبالتالي فإف الحمكؿ يتـ بناءن عمى االتفاؽ بيف، دفعتو

إذان حمكؿ اتفاقي يقره القاضي اإلدارم عند نظره الدعكل المرفكعة ضد اإلدارة كىذا ما كرد في 
lemonier. (2)الحكـ بقضية 

  

؛ كلكف المتبكع عمى تابعو في تبرير رجكعكيعتمد القضاء العادم الفرنسي طريقة الحمكؿ 
نما الح االتفاقيليس الحمكؿ  ( 1251/3)مكؿ القانكني المستند إلى المادةكما أكضح مجمس الدكلة كا 

ذا ال بد لممتبكع مف إقامة دعكل جدمف القانكف المدني الفرنسي ، كىي يدة في رجكعو عمى التابع، كا 
 (3) ".ىنا دعكل الحمكؿ القانكني 

لمنقد كذلؾ أف المضركر عندما يضمف حصكلو عمى التعكيض الذم تعرضت ىذه الطريقة 
يطالب بو مف الدكلة فإنو لف يكرط نفسو في إقامة دعكل ال يستفيد منيا ضد المكظؼ شخصيان، لذا 

ىذا كاف اليدؼ مف إيجاد فكرة الحمكؿ ىي الحيمكلة دكف حصكؿ المضركر عمى التعكيض مرتيف، ك 
 (4) الشأف.ىذا  في االستاذ فاليف ما عمؽ عميو

 طريقة التنفيذ المباشر عمى الموظف  - ب
اتجو مسايرا ما كضع بيذا ، مجمس الدكلة الفرنسياتجو  النقد الذم كجو لطريقة الحمكؿبعد 

كحكمة  laruelle، ككاف ذلؾ عند نظر المجمس في قضية أف مف قكاعد في القكانيف المدنيةالش
، كذلؾ بأف قة التنفيذ المباشر عمى المكظؼحيث قرر المجمس طري 1951/ تمكز/ 28فييا بتاريخ 

التعكيض الذم حكـ  يصدر الكزير المختص أمران إلى المكظؼ المخطئ يتضمف كجكب دفعو لمبمغ
ىذه   في، كقد استعممت الدكلة فعبلن الختصاص في الطعف القضاء اإلدارم، كيككف ابو عمى الدكلة

، حيث أصدر كزير الحربية أمران إلى السائؽ العسكرم بدفع مبمغ التعكيض القضية حقيا في الرجكع
، إال أف ائؽ بيذا األمر أماـ مجمس الدكلة، كقد طعف السمدفكع مف قبؿ الدكلة إلى المضركرال

                                                           

 .913، صمرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 1)

( حيث قيد الحكـ إلزاـ اإلدارة بدفع التعكيض لممضركر بشرط " أف يككف دفع مبمغ التعكيض معمقان عمى قياـ 2)
الزكجيف )المدعييف( بإحبلؿ اإلدارة محميما في حقكقيما التي تنشأ نتيجة الحكـ ليما قبؿ العمدة شخصيان عف 

 نفس الحادث مف قبؿ المحاكـ العادية ". 

 كما بعدىا. 093، صجع سابقمر عادؿ، ، ( لطائي3)
 .919، صمرجع سابقالبنا، محمكد عاطؼ، ( 4)
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لنتائج ف االمجمس رفض ىذا الطعف كقرر بأنو " كحيث أف المكظفيف ليسكا مسئكليف قبؿ اإلدارة ع
طأ شخصي كلكنيـ يصبحكف مسئكلكف إذا كاف الضرر راجعان إلى خ، ..الضارة ألخطائيـ المرفقية

.. كفي ىذه الحالة إذا حكـ عمى اإلدارة بتعكيض كؿ الضرر الذم منفصؿ عف كاجبات الكظيفة
يتحممو أحد األفراد فإف ليا أف تفرض عمى المكظؼ رد المبمغ المدفكع عف طريؽ أمر بالدفع 

 (1) ".تصدره السمطة الرئاسية المختصة 
ؼ كطبيعة حؽ اإلدارة في الرجكع عمى المكظؼ ىي مسألة مف مسائؿ القانكف العاـ، كتختم

   (2) التابع.طبيعتيا عف طبيعة دعكل الرجكع المباشرة المقررة في القانكف المدني لمصمحة المتبكع قبؿ 
 مصر  في-ثانياً 

 مسؤكليةبالنسبة لمقضاء المدني المصرم فإنو يمتـز باألصؿ العاـ الذم يقضي بعدـ تقرير 
، كلذا فإف كيحدد مقدارىا قرر تمؾ المديكنيةأم شخص عف فعمو الضار إال بمقتضى حكـ قضائي ي

ما ( في الرجكع عمى تابعة إناإلدارةتقر عمى أف حؽ المتبكع )قضاء محكمة النقض المصرية مس
، كليس عف طريؽ الحجز اإلدارم المباشر باعتبار أف المتبكع يككف باستحصاؿ حكـ قضائي بذلؾ

ال يككف الحكـ الذم يصدر ك  (3).كفالو مصدرىا القانكف كليس العقدىك في حكـ الكفيؿ المتضامف 
يكف األخير خصمان عمى المتبكع باعتباره الكفيؿ المتضامف حجة عمى التابع باعتباره المديف إذا لـ 

المكظؼ( أف يثير في دعكل الرجكع عميو كؿ ما يستطيع أف يثيره مف ، لذا يحؽ لمتابع )في الدعكل
 (4).لتابع كليس عمى المتبكعدفكع في مكاجية المضركر لك أف األخير أقاـ دعكاه عمى ا

كمف كجية نظر محكمة النقض فإف رجكع اإلدارة عمى المكظؼ المخطئ ال يمكف أف 
  كىما:يككف إال بإحدل الدعكييف 

كىذه ليست إال  .(5) المصرممف القانكف المدني  799دعكل الحمكؿ التي نصت عمييا المادة  -1
مف القانكف  326تطبيقان لمقاعدة العامة في الحمكؿ القانكني المنصكص عمييا في المادة 

                                                           

 كما بعدىا. 099، صمرجع سابق( الطائي، عادؿ، 1)

 .912، صمرجع سابقالبنا، محمكد عاطؼ، ( 2)

مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعة غير المشركعة ىي مسؤكلية تبعية مقررة بحكـ القانكف لمصمحة المضركر، ( 3)
ر المتبكع في حكـ الكفيؿ المتضامف كفالة مصدرىا القانكف لممتبكع الرجكع عمى التابع بما أكفاه مف كاعتبا

 .439، صمرجع سابقالمنجي، محمد، تعكيض لممضركر، راجع، 

  .091، صمرجع سابق( الطائي، عادؿ، 4)

، مرجع سابقمحمد،  المنجي،، راجع، 70/2/7646نقض مدني حكم محكمة النقض المصرية  راجع، (5)
 .439ص

" إذا كٌفى الكفيؿ الديف، كاف لو أف يحٌؿ محٌؿ  7671لسنة  727القانون المدني المصري رقم راجع،  -      
الدائف في جميع ما لو مف حقكؽ قبؿ المديف. كلكف إذا لـ يكٌؼ إال بعض الديف، فبل يرجع بما كٌفاه إال بعد أف 

 ."المديفيستكفي الدائف كؿ حقو مف 
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المذككر كالتي تقضي بأف المديف يحؿ محؿ الدائف الذم استكفى حقو إذا كاف المكفي ممزمان 
 .بكفاء الديف مع المديف أك ممـز بكفائو عنو

" إذا قاـ الغير بكفاء الديف كاف لو حؽ  المصرم القانكف المدني قرىاالدعكل الشخصية التي أ -2
 (1) ". الرجكع عمى المديف بقدر ما دفعو

ف كاف لكؿ منيما  –اإلدارة دعكل شخصية جديدة كيترتب عمى عدـ منح المتبكع أك كا 
أف يبقى لمف يراد الرجكع عميو الحؽ في التمسؾ بكؿ  –رلحمكؿ أك دعكل الكفاء بديف الغيدعكل ا

كيجكز لئلدارة عند مقاضاتيا بمفردىا مف قبؿ ، كمنيا الدفع بالتقادـ، دفكعو قبؿ المضركر نفسو
ما ستمـز بدفعو المضركر أف تطمب إدخاؿ المكظؼ المخطئ في الدعكل ليحكـ ليا عميو ب

ف كاف المضركر قد رفعلممضركر ، يحؽ لئلدارة أف ترفع اإلدارة كالمكظؼ معان الدعكل ضد  ، كا 
ضدىا في الدعكل دعكل ضماف فرعية تطمب فييا الحكـ ليا عمى المكظؼ بالمبمغ الذم سيحكـ بو 

. إذا رفعت دعكل التعكيض .ة النقض المصرية حيف قررت أنو "، كقد أيدت ذلؾ محكماألصمية
لتضامف مع المتيـ عمى كزارة الداخمية بامف أضرار لممدعي بالحؽ المدني ك  أحدثوعمى متيـ عما 
منيـ  ر يحدثمعيـ في تعكيض كؿ ضر  كلة عف أفعاليـ كمتضامنو، كىي مسئألنو مف رجاليا

ف إلى المتيـ في حالة الحكـ لممدعيتكجو دعكل الضماف الفرعية  ، فممحككمة أفأثناء تأدية كظائفيـ
الفرعية بحجة أنيا سابقة ألكانيا كاف ، فإذا قضت المحكمة بدعـ قبكؿ دعكل الضماف بالتعكيض

 (2) ".قضاؤىا بذلؾ خاطئان في تطبيؽ القانكف 
ذ بالنيج الذم فقد حدث الخبلؼ فيو بيف األخ :لنسبة إلى القضاء اإلداري في مصرأما با

، كبيف إجازة التنفيذ المباشر لئلدارة في الرجكع عمى ما يتقاضاه منيا مكظفيا نيجتو محكمة النقض
 111، حيث أف المادة األكلى مف القانكف رقـ الستحصاؿ ما دفعتو عنو مف تعكيض مرتباتمف 
كالتي نصت  1962لسنو  43، كالقانكف رقـ 1956لسنو  234عدلة بالقانكف رقـ الم 1951لسنو 

كالمصالح عمى أنو " ال يجكز إجراء خصـ أك تكقيع جزاء عمى المبالغ الكاجبة األداء مف الحككمة 
نفقة محكـك بيا مف جية .... إال فيما ال يجاكز الربع كذلؾ لكفاء فظاتاكمجالس المح العامة

العامؿ بسبب يتعمؽ بأداء  أك ألداء ما يككف مطمكبان ليذه الييئات مف المكظؼ أكاالختصاص 
 (3) ."....، أك بدؿ سفر أكبغير كجو حؽ مف المبالغ المذككرة، أك السترداد ما صرؼ إليو كظيفتو

                                                           

وحكم محكمة النقض المصرية نقض  .403، المادة 7671لسنة  727القانون المدني المصري رقم راجع، ( 1)
 .439، صمرجع سابقالمنجي، محمد، راجع، . 54/75/7660مدني 

 ما بعدىا.ك  093، صمرجع سابق( الطائي، عادؿ، 2)

 .094، صسابقالمرجع ال( 3)
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 إلزاـكقد قضت محكمة القضاء اإلدارم " بأف قضاء ىذه المحكمة قد جرل عمى أف 
المكظؼ بمبمغ ما كخصمو مف راتبو عمى أساس أنو مسئكؿ عنو مدنيان مع منازعتو في ىذا األساس 
ىك فصؿ في منازعو مدنية مما يدخؿ في اختصاص الجيات القضائية كيخرج عف سمطة اإلدارة 

نية تضاء حقكقيا المد، إذ شأنيا في اقالمدني اإللزاـالتي ال تممؾ سكل تكقيع الجزاء التأديبي دكف 
الطريؽ القانكني في ىذا الخصكص بااللتجاء إلى الجية القضائية  إتباع، فعمييا شأف األفراد

، حتى إذا ما صدر لصالحيا فميا أف تتبع ؿ ىذه الخصكمةكؿ عمى حكـ يحسـ مثالمختصة لمحص
 (1).مغ المحككـ بو عمى راتب المكظؼ"القانكنية في التنفيذ بالمب اإلجراءات

اتجاىا تكسعت فيو بتفسير  أقضيتيايت المحكمة اإلدارية العميا في أحد كبالعكس فقد اتج
عبارة " بحيث أجازت لئلدارة الرجكع عمى المكظؼ المخطئ بما دفعت عف خطئو مف تعكيض 

، ففي قضية أصدرت فييا كزارة الداخمية أمران ألحد ؾ عف طريؽ الحجز اإلدارم المباشركذل
، كحيف عرض القضية عمى تعكيض لممضركر مف خطئو عت عنو مفمكظفييا تطالبو بما دف

قد  اإلسكندريةالمحكمة اإلدارية قضت بأنو " متى كاف الحكـ النيائي الصادر عف محكمة استئناؼ 
مكظفييا.. ر بطريقة التضامف مع أحد قضى بإلزاـ كزارة الداخمية بالتعكيض المدني لصالح المضرك 

مف القانكف  175لممادة  ان ( كفقالمأمكر)المكظؼو عمى جكع بجميع ما أدتفإنو يحؽ لمكزارة الر 
المدني" لممسئكؿ عف عمؿ الغير حؽ الرجكع عميو في الحدكد التي يككف فييا ىذا مسئكال عف 

، كمما ال ريب فيو أف ىذا الرجكع مصدره ىك القانكف كأسمكبو التنفيذ المباشر عمى تعكيض الضرر"
 (2) مرتب المدعي ىك رجكع صحيح ".

عمى المكظؼ بطريؽ الحجز  بأف لئلدارة الحؽ في الرجكعكترل الدكتكرة سعاد الشرقاكم 
التنفيذ لصحة  إقرارىا، كقد انتقد الدكتكر الفياض مسمؾ المحكمة اإلدارية في مصر بشأف اإلدارم

دني المصرم يقتضي ممف القانكف ال 175، كيرل بأف تطبيؽ المادة المباشر عمى راتب المكظؼ
، كيعمؿ الدكتكر الفياض رأيو كيقكؿ أف المتبكع حتى ل مف جانب المسئكؿ عف فعؿ الغيرك رفع دع

ف كاف بمثابة الكفيؿ المتضامف كفالة مصدرىا القانكف كليس العقد فإنو ليس لو الحؽ في أف يعكد  كا 
حكـ  ، بؿ البد ليذا الكفيؿ مف استحصاؿدفع مبمغ الكفالة إلى المكفكؿ لوعمى المكفكؿ مباشرة بعد 

ف رجكع اإلدارة قو بالرجكع عمى المكفكؿ بما دفعوقضائي يقرر ح عف  –برأم الدكتكر الفياض –، كا 

                                                           

مرجع  الطائي، عادؿ،، نقبل عف 7627/ابريل/7الصادر في حكم محكمة القضاء اإلداري المصري راجع، ( 1)
 .012، صسابق

، مرجع سابق الطائي، عادؿ،، نقبل عف 9/9/7692حكم المحكمة اإلدارية العميا في مصر الصادر في راجع، ( 2)
 كما بعدىا. 012ص
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إنما يقتصر عمى ما يككف مطمكبان  111طريؽ التنفيذ المباشر استنادان إلى المادة األكلى مف القانكف 
صة المباشرة الخا لمييئات التي ذكرىا النص مف مبالغ ناشئة عف ممارسة الكظيفة بسبب العبلقة

، كما أف المادة المذككرة قد قررت مبدأ الخصـ في حدكد الربع كلـ تعيف بيف اإلدارة كالمكظؼ
ىذا الخصـ كما إذا كاف بناءن عمى قرار تصدره اإلدارة أك بناءن عمى حكـ قضائي  إجراءطريقة 

 (1).بحكـ قضائي كسككت النص يعني اإلبقاء عمى األصؿ العاـ كىك عدـ تقرير المديكنية إال
كيقبؿ القضاء اإلدارم المصرم أف يككف رجكع اإلدارة عمى المكظؼ المخطئ بما دفعت  

لممضركر كبل أك جزء، عف طريؽ أمر تصدره يقرر مديكنية المكظؼ كتتكلى تنفيذه تنفيذا مباشرا 
 (2) اإلدارم.حجز بالخصـ مف المرتب بما ليا مف امتياز التنفيذ المباشر كسمطة عامة كطبقا لقانكف ال

يجب رفع دعكل رجكع مف قبؿ اإلدارة عمى  وبأن ور عادل الطائيالدكت يتفق الباحث معو 
ا ذىب إليو القضاء مك  المكظؼ المخطئ كىي في سبيؿ استعاده ما دفعتو مف تعكيض لممضركر،

 لؤلسباب اآلتية: لصحيح بشأف كجكب رفع دعكل رجكع كما رآه الدكتكر الفياض ىك ا ،المدني المصرم
ؼ عف طريؽ الحجز كجكد نص صريح في ىذا التشريع يجيز لئلدارة الرجكع عمى المكظ عدـ-1

اإلبقاء عمى األصؿ العاـ كىك أال تتقرر المديكنية أم شخص  ذلؾ يعنيك ، اإلدارم المباشر
، اتمؾ المديكنية، كيحددىا مقدارىبسبب ما آتاه مف فعؿ ضار إال بصدكر حكـ قضائي يقرر 

، كلك أراد المشرع المصرم أسمكب بشأف تقرير مديكنيتو قبؿ اإلدارةكىذا ينطبؽ عمى المكظؼ 
 التنفيذ المباشر ألكرد في ىذا نصان صريحان. 

المعدلة فيك ال يتعمؽ بمكضكع الكيفية أك  111لنص المادة األكلى مف القانكف رقـ  بالنسبة-2
نما حدد ىذا النص القدر الذم يمكف المخطئ ع بيا اإلدارة عمى المكظؼالكسيمة التي ترج ، كا 

، ككؿ ما ربع أيما كانت طريقة ذلؾ التنفيذالتنفيذ بو كاستقطاعو مف راتب المكظؼ كىك ال
أك ديكنو  يقصده المشرع مف ىذا النص ىك حماية المكظؼ في األحكاؿ التي يكثر بيا دائنكه

 .مف أجؿ أف يضمف لو مستكل معاشيان يتفؽ ككرامة الكظيفة
 فمسطين في-ثالثاً  

لممسئكؿ عف فعؿ الغير، سكاء كاف متكلي الرقابة أك القانون المدنً الفلسطٌنً على "  نص
 (3)"متبكعان حؽ الرجكع عميو في الحدكد التي يككف فييا ىذا الغير مسئكالن عف تعكيض الضرر

يجكز لمرتكب المخالفة المدنية الذم يتحمؿ تبعة بشأف ذلؾ  قانكف المخالفات المدنية عمى "كنص 

                                                           

 كما بعدىا. 010، صمرجع سابقالطائي، عادؿ،  (1)

 .914ص، مرجع سابق( البنا، محمكد عاطؼ، 2)
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الضرر أف يرجع بقسـ مف التعكيض عمى أم شخص آخر مشترؾ في ارتكاب المخالفة كيتحمؿ 
تبعة بشأف ذلؾ الضرر أيضان، أك قد تترتب عميو تبعة عنو فيما لك قدـ لممحاكمة، سكاء بصفتو 

ارتكاب المخالفة أك بصفة أخرل، بيد أنو ال يحؽ لشخص أف يرجع بقسـ مف التعكيض  شريكان في
بمقتضى ىذه المادة عمى أم شخص آخر إذا كاف مف حؽ الشخص األخير أف يعكض مف 

 (1)." التعكيضالشخص األكؿ عف التبعة التي يريد الشخص األكؿ بسببيا الرجكع عميو بقسـ مف 

إذا قامت اإلدارة  الفمسطيني رجكع اإلدارة عمى المكظؼ المخطئكبالتالي أجاز القانكف 
كلـ يرسـ الطريؽ  عف خطئو الشخصي؛ كلكف لـ ينص المشرع بدفع مبمغ التعكيض عف المكظؼ

في كيفية رجكع اإلدارة عمى المكظؼ، سكاء كانت طريقة الرجكع بطريؽ الحمكؿ أك الحجز اإلدارم 
أنو يتكجب عمى  يرى الباحث ىنا أم طريؽ أخر، كمف عف طريؽ حكـ قضائي أك المباشر أك

بأف تككف طريقة الرجكع  ويقترح الباحثكيفية رجكع اإلدارة عمى المكظؼ،  المشرع النص عمى
 .اإلدارة عف طريؽ حصكليا عمى حكـ قضائي

 لتعويض المتضررين من جراء األعمال اإلدارية في فمسطينإنشاء صندوق ضمان 
إنشاء صندكؽ ضماف لتعكيض المتضرريف مف جراء  فكرة عفالبحث كالحديث قبؿ 

كادث لحديث عف فكرة الصندكؽ الفمسطيني لتعكيض مصابي حف أكد ااألعماؿ اإلدارية في فمسطي
 :مسير عمى خطاه كذلؾ عمى النحك اآلتيلالطرؽ، 

مػػر الصػػندكؽ الفمسػػطيني  ،فكــرة الصــندوق الفمســطيني لتعــويض مصــابي حــوادث الطــرق
تـ إنشاء ىذا الصندكؽ بمكجػب األمػر  ، فقدمراحؿ في إنشاءه كادث الطرؽ بعدةي حلتعكيض مصاب

ليطبؽ في قطاع غزة كقد  544ليطبؽ في الضفة الغربية كاألمر رقـ  677العسكرم اإلسرائيمي رقـ 
تكقيع اتفاؽ  إلى أف تـ ،جرل عمى ىذيف األمريف عده تعديبلت لمكاكبو التطكر التشريعي كالقضائي

رقػـ  القػراركنػتج عػف ىػذه االتفاقيػة عػده قػكانيف كقػرارات كمنيػا  انبيف اإلسرائيمي كالفمسػطيني بيف الج
كالذم أنشئ بمكجبة الصندكؽ الفمسطيني لتعػكيض مصػابي حػكادث الطػرؽ كحػدد  1995لسنة  95

بشػأف  2005لسػنة  20، كأخيرا صدر القانكف رقـ لتي يتـ الرجكع فييا عمى الصندكؽفيو الحاالت ا
نشاء الصندكؽ الفمسطيني منو  170حيث نص المادة . (2)التأميف كتضمف أحكاـ تأميف المركبات كا 

                                                           

 ./ج(13/1)، المادة7677 لسنة (29) قانون المخالفات المدنية رقمراجع، ( 1)

 .5002لسنة  50قانون التأمين رقم ، (120( كتككف مكارد حسب نص المادة )2)
مكارد الصندكؽ مف نسبة مئكية مف رسـك التأميف اإللزامي تحددىا الييئة " ىيئة سكؽ رأس الماؿ "  تتككف-1

 عمى كؿ كثيقة.
( مف ىذه المادة إلى الصندكؽ في المكعد الذم 1شركات التأميف بتحكيؿ النسبة المذككرة في الفقرة ) تمتـز-0

ذا تخمفت الشركة عف ذلؾ يككف لمييئة  صبلحية فرض غرامة تأخير عمى الشركة كتؤكؿ ىذه تحدده الييئة، كا 
 الغرامة إلى مكارد الصندكؽ.
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ينشػػأ بمكجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف صػػندكؽ يسػػمى )الصػػندكؽ الفمسػػطيني لتعػػكيض مصػػابي عمػػى " 
ككػاف األجػدر بالمشػرع أف يػنص عمػى " ؛ " حكادث الطرؽ( كتككف لو الشخصية االعتبارية المستقمة

في القياـ بكاجباتو كمسئكلياتو المنصكص  1995لسنة  95الصندكؽ الذم أنشئ بالقرار رقـ يستمر 
 (1) ".يتعارض مع نصكص ىذا القانكف  العمييا في القرار المنشئ لو بالقدر الذم 

التخفيؼ عمى المكاساة ك كلعؿ اليدؼ الرئيسي مف إنشاء الصندكؽ الفمسطيني ىك 
، كذلؾ ألسباب الكاردة السير، كال يجدكف مف يدفع ليـ التعكيض ابيف الذيف يتعرضكف لحكادثالمص

مف خبلؿ ما نص عميو  الرجوع عمى الصندوق الفمسطينيتـ يك ، مف قانكف التأميف 173في المادة 
 (2)قانكف التأميف في عده حاالت :

 .حالة تعذر معرفة المسئكؿ -1

 .عدـ كجكد تأميف -2

 .أف يككف المؤمف تحت التصفية -3
 .دكف أف يغطي الحادثكجكد تأميف  -4

 مغ التعكيضكيتعذر دفع مب كبالتالي عند حصكؿ أم ضرر مف جراء أم حادث مركرم
، ليـجبرا لمضرر الذم حصؿ  مف الصندكؽ تعكيضيــ يت ،لؤلسباب السابؽ ذكرىا لممتضرريف

مسطيني لتعكيض كىذا مكقؼ يحمد لممشرع الفمسطيني بأف أكد كحرص عمى كجكد الصندكؽ الف
 .حكادث الطرؽمصابي 
، كيتعذر في الدكؿمرفؽ إدارم  وإيؤلفراد مف جية اإلدارة أك مف كىنا عند حدكث ضرر ل 

يحصمكا عمى ليؤالء المتضرريف أف  يمكف ، فكيؼلتعكيض ليؤالء المتضرريف ألم سببدفع ا
 لتعكيضيـ؟كعمى مف يعكدا بيذه المبالغ  تكبدكىا؟تعكيض عادؿ ليـ جبرا لؤلضرار التي 

نشاء أف ينص صراحة عمى إيجادوىنا يرى الباحث أنو يتوجب عمى المشرع الفمسطيني   كا 
، عمى خطى كنيج الصندكؽ الفمسطيني عكيض المتضرريف مف أعماؿ اإلدارةلتفمسطيني صندكؽ 

 .لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ
، حيث تـ إنشاء بيت ماؿ لكجدنا أف ليذه الفكرة أساس فيياكلك تأممنا النظاـ اإلسبلمي 

في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كذلؾ لدفع الدية متى تعذر حصكليا، كىذه لمحة لممسمميف 
 :في دفع الديةبيت مال المسممين في الفقو اإلسبلمي  لدوربسيطة 
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اتفؽ معظـ الفقياء عمى إلزاـ بيت ماؿ المسمميف بالدية متى تعذر حصكليا مف الجاني 
 منيا:كاستند ىؤالء الفقياء إلى جممة مف األحاديث كاآلثار نذكر 

قتؿ عبد اهلل بف سييؿ في خيبر كتعذر  ما ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عندما -1
 سىٍيؿً  عىفٍ  عميو كسمـ مف عنده " أم مف بيت الماؿ " معرفة قاتمو دفع ديتو رسكؿ اهلل صمى اهلل

ٍثمىةى، أىًبي ٍبفً  ٍبدي  اٍنطىمىؽى : قىاؿى  حى ، ٍبفي  المَّوً  عى ةي  سىٍيؿو يِّصى ميحى ، ٍبفً  مىٍسعيكدً  ٍبفي  كى ٍيدو ٍيبىرى  ًإلىى زى  كىًىيى  خى
ًئذو  ، يىٍكمى ٍمحه ةي  فىأىتىى فىتىفىرَّقىا صي يِّصى ٍبدً  ًإلىى ميحى ، دىًموً  ًفي يىتىشىمَّطي  كىىيكى  سىٍيؿو  ٍبفً  المَّوً  عى ـى  ثيَـّ  فىدىفىنىوي  قىًتيبلن  قىًد

ًدينىةى، ٍبدي  فىاٍنطىمىؽى  المى ، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ةي، سىٍيؿو يِّصى ميحى ةي  كى يِّصى كى مَّى النًَّبيِّ  ًإلىى مىٍسعيكدو  اٍبنىا كىحي  اهللي  صى
مىٍيوً  ، عى مَّـى سى ٍبدي  فىذىىىبى  كى ، أىٍحدىثي  كىىيكى  «َكبِّرْ  َكبِّرْ : »فىقىاؿى  يىتىكىمَّـي، الرٍَّحمىفً  عى : فىقىاؿى  فىتىكىمَّمىا، فىسىكىتى  القىٍكـً
كىٍيؼى : قىاليكا ،«َصاِحَبُكمْ  َأوْ  َقاِتَمُكْم، َوَتْسَتِحق ونَ  َتْحِمُفونَ » لىـٍ  نىٍحًمؼي  كى لىـٍ  نىٍشيىدٍ  كى ؟ كى : قىاؿى  نىرى
ذي  كىٍيؼى : فىقىاليكا ،«ِبَخْمِسينَ  َيُيودُ  َفتُْبِريُكمْ » ، قىٍكـو  أىٍيمىافى  نىٍأخي مَّى النًَّبيُّ  فىعىقىمىوي  كيفَّارو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى
 (1) .ًعٍنًدهً  ًمفٍ 

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  الشَّاًميِّ  اٍلًمٍقدىاـً  عىفً كفي حديث أخر  -2 مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  اَل  َمنْ  َواِرثُ  َأَنا: »كى
أعقؿ عنو  .(2) «َوَيِرُثوُ  َعْنوُ  َيْعِقلُ  َلُو، َواِرثَ  اَل  َمنْ  َواِرثُ  َواْلَخالُ  َوَأِرُثُو، َعْنوُ  َأْعِقلُ  َلُو، َواِرثَ 

 .بمعنى أعطي عنو الدية

ف خبلؿ ىذه األحاديث كأحاديث أخرل نبلحظ أف التشريع اإلسبلمي سبؽ كافة األنظمة م
الكضعية كأسبغ الحماية لكؿ المتضرريف فقد أكمؿ التشريع اإلسبلمي دائرة الحماية لممتضرريف مف 

  .(3) اإلسبلـخبلؿ مبدأ ىاـ تقرر في الفقو اإلسبلمي كىك ال يبطؿ دـ في 

فيؼ كمكاساة عمى أىؿ المجني أجؿ أىداؼ كبيرة عظيمة ففييا تخكجعؿ اإلسبلـ الدية مف 
، ـ حفظ النفس مف الضركريات الخمس، كجعؿ اإلسبلكس كلك بشيء اليسير، كفييا تطيب النفعميو

بات لكؿ مف يتعدل عمى عقك  جميعا، ككضعاؿ بؿ حفظ كؿ الحقكؽ لمناس ككذلؾ حفظ اإلسبلـ الم
، كألـز التعكيض " لجبر الضرر عند حصكلو قكبة المدنية "، كمف ىذه العقكبات العىذه الحقكؽ

ليذه النفس كحفظ الدـ  حفظا، تعذر الحصكؿ عمييا مف الجانيبيت ماؿ المسمميف بدفع الدية عند 
 .إىداره ـكعد

                                                           

 (.121/4124/ 3) صحيح البخاري( 1)
 ( ]حكـ األلباني[ صحيح. 324/0143/ 0) سنن ابن ماجو( 2)

 .132، صمرجع سابق( أبك كمكب، عفيؼ، 3)
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 خاتمة الدراسة
ة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل الكريـ، الذم جاءنا بالحؽ المبيف، الحمد هلل رب العالميف كالصبل

                                 ،، كعمى آلو كصحبة أجمعيفسيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ

المسؤكلية اإلدارية لممرافؽ العامة ضكع رسالتنا " بعد أف انتيينا مف الدراسة البحث في مك 
إلى مجمكعو مف النتائج كالتكصيات، كذلؾ " خمصنا  عف أخطاء مكظفييا في التشريع الفمسطيني

 :االتيعمى النحك 

  النتائج-أواًل 
، كمف صمى اهلل عميو كسمـ اهلل محمد رسكؿفي اإلسبلـ، فقد عرفيا  اإلدارية المسؤكلية ترفعي  -1

اإلدارية  المسؤكليةثـ صار الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كمف بعدىـ في االعتراؼ في 
  .كالتعكيض عنيا في حاؿ ثبكتيا

، كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 2003 الفمسطيني المعدؿ لسنة القانكف األساسي أجاز -2
فمسطيف مزدكج مف عمى كجكد المحاكـ اإلدارية، كبالتالي فإف القضاء في 2003لسنة  5

يعتمد عمى مبدأ القضاء التنظيـ القضائي  الناحية الدستكرية؛ كلكف مف الناحية العممية مازاؿ
النظاـ األنجمكسكسكني(، كلـ يتـ إعماؿ مكاد القانكف األساسي كقانكف تشكيؿ المحاكـ )المكحد 

 ؟؟! تاريخوالنظامية بيذا الشأف حتى 

حاكـ اإلدارية مؤقتان في فمسطيف اختصاص الممة عدؿ عميا تتكلى المحكمة العميا بصفتيا محك -3
 .لحيف تشكيؿ المحاكـ اإلدارية

حكمة العدؿ العميا طمبات م رفضتاإلدارية في فمسطيف  مسؤكليةلمعبر التطكر التاريخي  -4
نيا تعتبر محكمة إلغاء فقط التعكيض  .حتى تاريخو، كا 

طعف تبر نيائية كال تقبؿ التع " العدؿ العميامحكمة القضاء اإلدارم " القرارات التي تصدر عف -5
كال يخفى ما ينتج عف ذلؾ مف خطكرة مف احتماؿ صدكر ، فييا بأم طريقة مف طرؽ الطعف

 .ا تنظر في مكضكع الحقكؽ كالحرياتحكـ مجحؼ أك خاطئ، كال سيما أني

مثؿ القضاء اإلدارم الفمسطيني يختص بنظر دعاكم التسكية المتعمقة بحقكؽ المكظفيف  -6
 .، كدعكل التسكية تختمؼ عف دعكل التعكيضاتب كالعبلكات كالحقكؽ التقاعديةالرك 

 ال تسرم إال 2001( لسنة 2أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ) -7
، كال تسرم ىذه األحكاـ عمى الدعاكم اإلدارية إال بما ينسجـ عمى الدعاكم المدنية كالتجارية

 .عة ىذه الدعكلمع طبي
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إلى  ؛ كلكنو أسند أحكاميااإلدارية قديمان كحديثان  المسؤكليةاعترؼ القضاء الفمسطيني بكجكد  -8
نظرية التابع كالمتبكع المعركفة في القانكف المدني، كلـ يتـ نظر كبحث المسؤكلية اإلدارية في 
نما ضمف أحكاـ المسؤكلية المدنية لممكظؼ العاـ  فمسطيف مف خبلؿ قكاعد القانكف اإلدارم، كا 

 2012( لسنة 4الفمسطيني رقـ ) القانكف المدنيفي القانكف المدني، ككجدنا أحكاميا ضمف 
كتعديبلتو، ىذا باإلضافة 1944لسنة  36ضمف نصكص مكاد قانكف المخالفات المدنية رقـ ك 

 ."إلى بعض القكانيف األخرل" القانكف الخاص

اإلدارية؛ كلكف القضاء  المسؤكليةلفظ  مسؤكلية اإلدارة عمى المشرع الفمسطيني لـ يطمؽك  -9
 .دعاكم التعكيض" باسـ "أحيانان الفمسطيني ذكرىا في عدد مف أحكامو بمفظ مسؤكلية اإلدارة ك 

، كلـ يشير إلييا مستقؿاإلدارية في قانكف بشكؿ خاص ك  المسؤكليةلـ ينظـ المشرع الفمسطيني  -10
  .حتى في نصكص القانكف المدني إال في عدد قميؿ مف المكاد كبشكؿ غير مباشر

، كال ية في فمسطيفاإلدارية( أماـ المحاكـ العاد المسؤكلية)اإلدارم يتـ نظر دعاكم التعكيض  -11
، بخبلؼ ما ىك مكجكد في مصر حيث يكجد ضاء إدارم مستقؿ لنظر ىذه الدعكليكجد ق

  .ىذه الدعكل أماـ مجمس الدكلة المصرم بعض قضاء إدارم مستقؿ كيتـ نظر

لتطبيؽ أحكامو فيما يخص  2012( لسنة 4يتـ الرجكع إلى القانكف المدني الفمسطيني رقـ ) -12
كعمى األخص الفصؿ الثالث منو الذم يتناكؿ الفعؿ  " دعاكم التعكيض " اإلدارية المسؤكلية
 .عف فعؿ الغير المسؤكليةك  عف األفعاؿ الشخصية المسؤكليةك الضار 

اإلدارم ىي  اإلجراءات كالقكاعد المتبعة أماـ المحاكـ العادية في فمسطيف لممطالبة بالتعكيض -13
، كيتـ االستناد في ذلؾ إلى أماـ المحاكـ العادية في الدعاكم المدنية نفس اإلجراءات المتبعة

 .2001 ( لسنة2رقـ ) أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةقانكف 

الخصكمة خمط المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية بيف مصطمح  -14
، كما لـ يقـ ببياف مفيكـ الخصكمة يماالمدنية كالدعكل المدنية، كلـ يقـ بتحديد الفارؽ بين

 .اإلدارية أك الدعكل اإلدارية

مكقفو مف  كمباشر تحدد بشكؿ كاضح قانكنية في القانكف الفمسطيني نصكص مكاد ال يكجد -15
إال في قانكف مصطمح الخطأ الشخصي  كما لـ يستخدـ، أ الشخصي أك الخطأ المرفقيالخط

ال "  فيو (94في المادة ) حيث نص 2005( لسنة 8الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ )
أشار المشرع الفمسطيني في قانكف  ؛ كلكف"يسأؿ الضابط مدنيا إال عف خطئو الشخصي

في  كمثاؿ ذلؾ 2012 (4رقـ ) في القانكف المدنيك  1433لسنة  41رقـ المخالفات المدنية 
إذا تعدد المسئكلكف "  عمى أنو نصت( حيث 185المادة ) 2012المدني الفمسطيني القانكف 
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كيتكزع غـر ، الضررعف فعؿ ضار التـز كؿ منيـ، في مكاجية المضركر لتعكيض كؿ 
بينيـ بقدر دكر كؿ منيـ في إحداث الضرر، فاف تعذر تحديد ىذا الدكر، كزع  المسؤكلية

 ". بالتساكم المسؤكليةعمييـ غـر 

، أحيانان يتـ االستناد إلى قانكف عف أخطاء اإلدارة د قانكف خاص لتقدير قيمة التعكيضال يكج -16
لمعرفة كيفية احتساب التعكيض كأحيانان يتـ االستناد  2005( لسنة 20التأميف الفمسطيني رقـ )

بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن  ٌقدر التعوٌضإلى قاعدة " 

، 2012 لعاـ " المكجكدة في القانكف المدني الفمسطيني ذلك نتٌجة طبٌعٌة للفعل الضارٌكون 
 .كفي األخير المسألة سمطة تقديرية لقاضي المكضكع المنظكر أماـ الدعكل

الجة الكثير ، تـ فيو معلـ يقر بعد حتى المحظة 2004 لعاـ مشركع قانكف مجمس الدكلة يكجد -17
ما جاء فيو أنو ينقؿ التنظيـ القضائي مف المكحد إلى القضاء ، كأىـ مف المسائؿ اإلدارية
قضاء إدارم مستقؿ عف في فمسطيف  ، كبالتالي سيجعؿم، قضاء إدارم(المزدكج )قضاء عاد

تنظر  عـ أعماؿ اإلدارة مدار جعؿ دعكل التعكيض اإلسي والقضاء العادم كىذا يتبعو مباشرة أن
 عمى درجتيف مشرع في مشركع مجمس بمبدأ التقاضي؛ كلكف لـ يأخذ الأماـ القضاء اإلدارم

، حيث بينت المذكرة أحكاـ محكمة محاكـ الدرجة األكلىكالذم يكجب الطعف باالستئناؼ في 
محكمة قانون وليست محكمة اإليضاحية ليذا المشركع أف المحكمة اإلدارية العميا ىي 

كرقابتيا عمى أحكاـ محاكـ أكؿ درجة تقتصر عمى رقابة الحكـ مف حيث  ،" موضوع"وقائع
، كال تتطرؽ بالقكاعد المكضكعية أك اإلجرائيةتطبيؽ حكـ القانكف تطبيقان سميمان سكاء تعمؽ 

  .لبحث الكقائع الكاردة في الحكـ المطعكف فيو

قانكف أصكؿ المحاكمات في  لـ تتضمف األصكؿ المطبقة أماـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية -18
أية نصكص قانكنية تتعمؽ بإجراءات  2001 ( لسنة2رقـ ) المدنية كالتجارية الفمسطيني

كدة الحكـ إصدار الحكـ القضائي في الدعاكم اإلدارية كالبيانات الكاجب إتباعيا في مس
إجراءات، القضائية، كما إلى ذلؾ مف ، ككذلؾ كجكب تسبيب األحكاـ كالنسخة األصمية لمحكـ

، كبالتالي إلدارم الفمسطيني عمى درجة كاحدة؛ ألف القضاء اكىذه األحكاـ ال معقب عمييا
، أما بخصكص دعكل التعكيض اإلدارم فإنيا أك ما لحؽ بو مف عيبتبقى عمى ما أصابيا 

تنظر أماـ المحاكـ العادية في فمسطيف كيطبؽ عمييا اإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف 
 .م2001 ( لسنة 2رقـ )محاكمات المدنية كالتجارية أصكؿ ال

كىذا النظاـ لو عيكب كثيرة  المعمكؿ بو في فمسطيف مف الناحية العممية ىك النظاـ المكحد، -19
 العيكب:عمى الدعاكم اإلدارية عمكمان كمف ىذه 
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عدد القضايا  كثرة، كبالتالي فإف ىذا األمر يعني عدـ التخصص كتقسيـ العمؿ - أ
   .ف أف تجد ليا حؿ في أجؿ قريبالمعركضة دك 

، كىذا يعني حصر اإلدارة بالقانكف العادم كخركجيا عمى معاممة اإلدارة كاألفراد سكاء - ب
 .مبدأ المشركعية بعد تجاىميا لمقانكف غير الممبي لحاجاتيا

، مما حاجات المجتمع السريعة كالمتجددةعدـ تطكر القانكف كالقضاء اإلدارييف بمقدار  - ت
 .ت األفراد كاإلدارة عف القانكف كالقضاء اإلدارميعني التفا

محافظات  محكمة عدؿ عميا كاحدة فقط في كؿ مفبعد العدالة عف أصحابيا مع كجكد  - ث
، يا عمى قضاء اإللغاء دكف التعكيض، كيقتصر اختصاصالشماؿ كمحافظات الجنكب

مر الذم يبدك كأف محكمة العدؿ العميا ىي درجة كاحدة كأحكاميا ال تقبؿ االستئناؼ األ
 .مخالفان لما استقر عميو مف مبادئ تقضي بكجكب أف يككف التقاضي عمى درجتيف

 التوصيات ثانيًا:
القضاء اإلدارم( إعماالن لمقانكف األساسي )اإلدارية ف يتعمؽ بتشكيؿ المحاكـ إصدار قانك  -1

النظر  لمتكلى، كمف ثـ إنشاء ىذه المحاكـ مف الناحية العممية 2003 الفمسطيني المعدؿ لسنة
 .في القضايا إلغاءن كتعكيضان 

، كمف أىميا أنو و، كذلؾ لما فيفي المنازعات اإلداريةألخذ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ا -0
  .يشكؿ رقابة قضائية عمى أحكاـ محكمة أكؿ درجة

 .لمسؤكلية اإلداريةا ينظـ أحكاـخاص كمستقؿ  يكصي الباحث ضركرة سف قانكف -4

صدارضركرة  -3 في  إجراءات التقاضيمع ذكر  مجمس الدكلة الفمسطينيمشركع قانكف  سف كا 
يتـ النص فيو عمى إجراءات التقاضي مف حيف أماـ المحاكـ اإلدارية،  الدعاكم اإلدارية

جراءاتيا  أماـ القضاء تحضير الدعكل كالتبميغات كالحضكر مركرا بكيفية سير الدعكل كا 
اإلدارم كصكالن إلى إجراءات إصدار الحكـ في الدعكل اإلدارية كما يجب أف يشتممو، كمف ثـ 

مع االىتماـ بذكر ، تنظيـ إجراءات استئناؼ الحكـ الصادر عف المحكمة اإلدارية أكؿ درجة
 .لبالغ أىميتيا في مجاؿ الدعاكم اإلداريةالمدد 

ت اإلدارية التي حتى يقكمكا بتمثيؿ الحككمة في المنازعاىيئة قضايا الدكلة ضركرة إنشاء  -9
 .أماـ المحاكـ التأديبية االدعاءحتى تتكلى نيابة إدارية ، ككذلؾ إنشاء تككف طرفان فييا

عمى كيفية تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد يجب عمى المشرع الفمسطيني النص صراحة  -1
 .فيذاإلدارة، ككضع معالجة مناسبة لطريقة التن
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المخطئ  يرل الباحث أنو يتكجب عمى المشرع النص عمى كيفية رجكع اإلدارة عمى المكظؼ -2
ة عف ، كيقترح الباحث بأف تككف طريقة الرجكع اإلدار إذا قامت اإلدارة بدفع مبمغ التعكيض عنو

 .طريؽ حصكليا عمى حكـ قضائي

أف يقـك المشرع الفمسطيني بإنشاء صندكؽ لتعكيض الحاالت التي يتعذر  كذلؾ يكصي الباحث -3
، مثؿ فكرة الصندكؽ الفمسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ، فييا التعكيض ألم سبب

 .ه الحاالت بالرجكع إلى بيت الماؿكمرجع ذلؾ بالفقو اإلسبلمي الذم عالج مثؿ ىذ

" كؿ  2012مف القانكف المدني  179المادة  يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بإعادة صياغة -4
سببو بالغير يمـز مف  " لتصبح " كؿ إضرار  سبب ضرران لمغير يمـز بتعكيضومف ارتكب فعبلن 

، كاألمر ليس ؿ اإليجابي فقط دكف الفعؿ السمبي، كذلؾ ألف كممة ارتكب تفيد الفع"بالتعكيض
 .رتب عميو ضررقد تتحقؽ عف الفعؿ السمبي متى ت المسؤكليةكذلؾ ألف 
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بصفتو  –الركن / عبد الرزاق المجايدة  المواء-7ن من رفح والمدعى عميو:المدعي: س. 

 عأل. نو ف.  م.-5/ النائب العام.  ويمثمو األستاذقائد قوات األمن الوطني الفمسطيني 
 شيكل( 567651) الدعوى:حقوق تعويض عن إطبلق نار عمى المدعي. قيمة  الدعوى:

مرسيدس قادمة مف إسرائيؿ بتاريخ  سيارةالدعكل أف المدعي كاف أحد ركاب  وتخمص وقائع     
أثناء  -عائدان إلى غزة حيث أكقفيا رجؿ األمف الفمسطيني المدعى عميو الثاني  4/4/1442

أطمؽ النار فأصيب المدعي   -قيامو بمياـ كاجباتو الكظيفية ككنو تابعان لممدعي عميو األكؿ
رقبة كقد نقؿ المدعي إلى المستشفى كتبيف كجكد مدخؿ لطمؽ نارم بعيار نارم في أسفؿ ال

دكف مخرج في الظير مف الناحية اليسرل عمى لكح الكتؼ مع تجميع دمكم كبير في الرقبة 
كضغط عمى مجارم التنفس العميا كقد أجريت لو عممية جراحية كتبيف أف الرصاصة قطعت 

 11/4/1442د كعمؿ لو البلـز كخرج بتاريخ الشرياف السباتي األيسر، كأدت إلى نزيؼ شدي
%، كتـ حساب مبمغ التعكيض بناءن عمى 09عمى أف يتابع العبلج، كتبيف أف بو عجز مقداره 

 طمب ككيؿ المدعي كما يمي:
 شيكؿ.3222بدؿ ألـ كمعاناة عف مبيت في المستشفى        -1

 شيكؿ.441222بدؿ فقداف دخؿ لمده سنة كاممة بدكف عمؿ      -0

 شيكؿ. 139403%    44ألـ كمعاناة عف نسبة عجز دائـ بدؿ  -4

 شيكؿ 041403المجمكع =    شيكؿ. 4222     ؿ مصاريؼ عبلج كتقارير طبية     بد -3

... كبعد حجز القضية إلصدار الحكـ تقدـ كبل الطرفيف بمذكره مرافعة ختامية كدفع النائب  
مف قانكف المخالفات  13جب المادة العاـ ممثؿ المدعى عميو األكؿ الدعكل بمضي المدة بمك 

 المدنية...
يكمان كأف المدعي كاف يتقاضى  03كقد مكث المصاب في المستشفى كفقان لمتقارير الطبية مده  

عامان...كحيث أف المحكمة ترل بادئ ذم بدء أف  99شيكؿ يكميان، كأف سنو  422مبمغ 
ؽ بتقادـ الدعكل فتشير إلى أف المادة تعرض لمدفع الذم أثاره ممثؿ المدعى عميو األكؿ كالمتعم

مف قانكف المخالفات المدنية قد حددت في فقرتيا )ب( مده انقضاء الدعكل بمضي سنتيف  13
مف تكقؼ الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرران متى كاف عبلج المدعي قد استمر 

انت الئحة الدعكل قد كك 09/4/1444كفقان لمتقارير الطبية التي حصؿ عمييا إلى تاريخ 
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فإف الدفع الذم أثارتو ممثمة المدعى عميو األكؿ في مذكرتيا  3/2/1444أكدعت بتاريخ  

 الختامية يغدك ال أساس لو في القانكف.
كحيث أف المدعي كقد اعتمد قكاعد التعكيض عف حكادث الطرؽ في سياؽ حساب مستحقاتو  

قكاعد التعكيض المعمكؿ بيا عف  عف الضرر الذم لحؽ بو كىك أمر محؿ نظر ذلؾ أف
حكادث الطرؽ ال تنطبؽ إال عمى ما نشأ مف أضرار بسبب استعماؿ المركبة الميكانيكية كما 
يحدث مف تمؾ المركبات مف أضرار جسدية أك مادية كىك ما ال ينطبؽ عمى ىذه الكاقعة التي 

لثاني دكف مبرر كىك ما كاف السبب في كقكعيا استخداـ السبلح النارم مف قبؿ المدعى عميو ا
يعتبر مسئكلية تقصيرية تخضع لقانكف المخالفات المدنية كقكاعده في جبر الضرر الذم يمحؽ 

 باألشخاص كباألمكاؿ.
كحيث أف قانكف المخالفات المدنية لـ يضع قكاعد لحساب الضرر كترؾ تقدير ذلؾ لقاضي 

ؿ حساب التعكيض المقررة المكضكع األمر الذم ترل معو المحكمة االستئناس ببعض أصك 
في إصابات حكادث الطرؽ لكي يككف ىذا التعكيض شامبلن لما قد يفكت المدعي مف دخؿ 
مستقبمي بسبب ما أصابو مف عجز إضافة إلى الضرر الجسماني الذم لحؽ بو فضبلن عف 

ف ما يستحقو المدعي كأجر مستقبمي إذا ما إالمصاريؼ التي تكبدىا في العبلج، كمف ثـ ف
عامان يكـ الحادث، فإف سنكات العمؿ المستقبمية لو تككف عشره سنكات  99حظ أف سنو كاف لك 

× مقدار العجز 44,9× أجرة اليكمي 422×  4222يكـ عمؿ  4222كىي عبارة عف 
ألؼ شيكؿ تعكيضان عف الضرر  02شيكؿ، يضاؼ إلييا مبمغ  011292,2=22/122

 شيكؿ 032292مصاريؼ العبلج =  شيكؿ 4222+  041292الجسماني فيصبح المبمغ 
قد حممت  7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم / ب مف 1/ 10كحيث أف المادة 

المخدكـ تبعة األفعاؿ التي يرتكبيا الخادـ إذا اقترفت في سياؽ العمؿ المكككؿ إليو ككاف 
كؿ قد أقر المدعي قد اختصـ المدعى عمييما بالتكافؿ كالتضامف ككاف المدعى عميو األ

بمسئكليتو كلـ تقدـ النيابة بينو داحضة كتخمؼ المدعى عميو الثاني عف الحضكر فحككـ 
غيابيان، فإف المحكمة تعتبر كبلن مف المدعى عمييما ممزميف بالتكافؿ كالتضامف بدفع مبمغ 

 التعكيض السالؼ الذكر لممدعي 
بصفتو قائد  المجايدةعبد الرزاؽ // الحكـ // حكمت المحكمة بإلزاـ المدعى عمييما المكاء 

ؼ. أؿ( متكافميف متضامنيف بدفع مبمغ مائتي كأربعيف  )ـ.قكات األمف الكطني الفمسطيني ك 
ألفان كخمسكف شيكؿ لممدعي )س. ف( كتعكيض كامؿ كشامؿ عف اإلصابة التي لحقت بو مف 

عيشة مف تاريخ جراء الحادث مكضكع ىذه الدعكل مع ربط المبمغ المذككر بجدكؿ غبلء الم
 ـ.42/1/0221التقاضي كحتى الكفاء التاـ... 
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كتـ استئناؼ الحكـ الصادر عف المحكمة المركزية مف قبؿ النائب ممثبلن لسيادة المكاء الركف /  

عبد الرزاؽ المجايدة بصفتو قائد قكات األمف الكطني الفمسطيني، في االستئناؼ رقـ 
ـ  ككاف 04/2/0221بغزة، تاريخ تقديـ االستئناؼ لدل محكمة االستئناؼ العميا  049/0221

مبنى االستئناؼ في أف محكمة أكؿ درجة قد أخطأت في تطبيؽ القانكف حينما لـ تأخذ بعيف 
االعتبار بالدفع الذم أثارتو النيابة العامة بعدـ جكاز قبكؿ نظر الدعكل لرفعيا بعد الميعاد 

كطالب  7677لسنة  29ات المدنية رقم قانون المخالفمف  13المنصكص عميو في المادة 
 ممثؿ المستأنؼ في ختاـ الئحة االستئناؼ بفسخ الحكـ المستأنؼ كرد الدعكل.

ترل المحكمة أف الحكـ المستأنؼ في محمة كيتفؽ كالقانكف لؤلسباب التي استخمصتيا محكمة 
المطركحة أماميا  –التقارير الطبية  –أكؿ درجة بكجو سائغ كسميـ مف البينات كالمستندات 

كليس فيما أثاره ممثؿ المستأنؼ مف أكجو طعف ما يناؿ منيا مما يتعيف معو رفض االستئناؼ 
 كتأييد الحكـ المستأنؼ.

// الحكـ // حكمت المحكمة حضكريان بقبكؿ االستئناؼ شكبلن، كفي المكضكع برفضو كتأييد 
لزاـ المستأنؼ  ـ كالمصاريؼ... صدر في ( بالرسك عميو )المحككـالحكـ المستأنؼ، كا 

 ـ. 1/12/0221

 حكم صادر عن المحكمة المركزية " البداية " غزة ومحكمة االستئناف العميا  -5
 س ككيبلهالمحكمة المركزية بغزة بيف لمدعي: ص.  32/1442في القضية الحقكقية رقـ 

الكطنية السمطة  –: كزارة الصحة الزعيـ كمصطفى طكطح كالمدعى عميوالمحامياف / شرحبيؿ 
 يمثميا / النائب العاـ. –الفمسطينية 

( مائة ألؼ شيكؿ. تاريخ اإليداع: 122,222: )نكع الدعكل: حقكؽ )تعكيض( قيمة الدعكل
 ـ.02/4/0221: حكــ. تاريخ ال02/1/1442

 4/2/1441أف المدعي بتاريخ  -حسب ما جاء في حكـ المحكمة  –كتخمص كقائع الدعكل
ة إلجراء عممية جراحية لرفع المياه البيضاء مف عينو اليمنى دخؿ المستشفى العيكف بغز 
كلـ يكف المدعي يشكك مف أية ألـ كفي اليكـ التالي  14/2/1441كأجريت لو العممية بتاريخ 

جرثكمي كبير  بالتيابلمعممية بدأ المدعي يشكك مف آالـ شديدة، حيث تبيف بأنو مصاب 
المستعممة في إجراء العممية مما أدل إلى إجراء بسبب عدـ تعقيـ غرفة العمميات كاألدكات 

كأصبح فاقد البصر بيا كقد  10/3/1441عممية تفريغ محتكيات العيف اليمنى لممدعي بتاريخ 
%، كقد قدر ككيؿ 94فحص مف قبؿ ىيئة الكمسيكف الطبي كالذم قدر لو نسبة عجز بػ 

... كحيث أف المدعى عمييا المدعي حقو بالتعكيض مف جراء اإلصابة بمبمغ مائة ألؼ شيكؿ
ممثمة باألستاذ النائب العاـ تنفي المسؤكلية عف المدعى عمييا عمى أساس أف إجراءات العبلج 
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كانت سميمة كمطابقة لؤلصكؿ الطبية... كجدير بالذكر أف نجاح عممية المياه البيضاء حكالي  
ة كعشريف ساعة أك فقد يظير األعراض خبلؿ أربع بالميكركب% كأنو في حالة اإلصابة 43

أربعة أياـ إلى سبعة أياـ حسب ما جاء في أقكاؿ األطباء الشيكد، كأف ىذا ما حصؿ لممريض 
كخرج في اليكـ التالي رغـ شككاه لؤلطباء بأنو  04/2/1441إذ أنو عممكا لو العممية في يكـ 

 يعاني مف ألـ كعاد إلى المستشفى في اليـك الثالث...
د المسؤكلية ال بد مف التعرض ألحد مصادر االلتزاـ كىي المسؤكلية كحيث أنو في سبيؿ تحدي

كما تخمؼ عنو مف  7677لسنة  29قانون المخالفات المدنية رقم كما جاءت في  التقصيرية
اإلىماؿ كالتخمؼ عف استعماؿ الحذؽ كاتخاذ الحيطة في ممارسة مينة أك حرفة أك صنعة مما 

بصيرة كمف ذكم الكفاءة في تمؾ المينة أك الصنعة يتخذه شخص عادم معتدؿ اإلدراؾ كذك 
كفي نفس الظركؼ كأساس أنيا ناتجة عف الفعؿ كمرتبطة بو كذلؾ ال بد كأف تتعرض أيضان 

 لمسئكلية المتبكع كالتابع كمدل ىذه المسؤكلية.
كحيث أنو بتطبيؽ ىذه القكاعد عمى الكاقعة المطركحة أمامنا فإننا نجد أف عنصر اإلىماؿ 

خمؼ عف استعماؿ الخدمة كعدـ اتخاذ الحيطة الكافية قد تكافر بيف القائميف عمى العممية كالت
الجراحية التي أجريت لممدعي متمثمة في أف كؿ مف ىك مسئكؿ عف غرفة العمميات لـ يتخذ 
الحيطة الكافية كرجؿ عادم يعمؿ في مثؿ ىذا العمؿ سكاء أكانكا األطباء الذيف قامكا 

عممية أك العامميف في غرفة العمميات كالمسئكليف عف تعقيميا كتعقيـ المريض باإلشراؼ عمى ال
قبؿ العممية كال أدؿ عمى ذلؾ أنو حدثت أربع إصابات بنفس الميكركب كفي نفس يكـ إجراء 
العممية لممدعي كلـ يحدث مثؿ ىذا قبؿ إجراء العممية بيكـ أك بعدىا بيكـ مما يؤكد أف غرفة 

 ة.العمميات كانت ممكث

كبيذا نجد أف عنصر اإلىماؿ كالتخمؼ عف استعماؿ الخدمة كاتخاذ الحيطة في ممارسة مينة 
لسنة  41الطب قد تحقؽ حسب ما جاء في تعريؼ المسؤكلية التقصيرية في القانكف رقـ 

كىك قانكف المخالفات المدنية كالبحث الثاني الذم تريد أف تكضحو ىك ما مدل عبلقة  1433
دـ اتخاذ الحيطة في إحداث النتيجة التي حصمت لممريض كىك كصكؿ ىذا اإلىماؿ كع

الميكركب إلى عينية كمف ثـ إجراء عممية لو لتفريغ ىذه العيف كليصبح عاجز عف الرؤية فييا 
فإف ما كرد في شرح البند األكؿ كتأكيده كاثبات مف عدـ تعقيـ غرفة العمميات كحدكث العممية 

أف النتيجة التي حصمت لممدعي كانت مف اإلىماؿ الذم أنيط لممدعي في ىذه الظركؼ يؤكد 
 بالطاقـ المشرؼ عمى غرفة العمميات سكاء أكانكا عامميف أـ أطباء.

كحيث أنو بالنسبة لمسئكلية المتبكع عف التابع فإنو كما تعرؼ أف المسؤكلية عف المستشفى 
دارتو كغرفة العمميات بالذات تابعة لكزارة الصحة كحسب نظر  ية مسئكلية المتبكع عف التابع كا 
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فإف كزارة الصحة تككف ىي المسئكلة الكحيدة عف ىذا التقصير الذم حصؿ كأحدث النتيجة  

التي تعرض ليا المدعي كبذلؾ تصبح كزارة الصحة ىي الكحيدة المسئكلة عف تعكيض ىذا 
 المصاب عما أصابو.

أما بالنسبة لتقدير قيمة التعكيض لممصاب فإف المحكمة ترل أف ما جرل عميو القضاء 
سنة أما أف المدعي  19الفمسطيني كحسب قانكف التعكيضات فإف التعكيض يعطي لغاية سف 

كقد كصؿ عمره إلى السبعيف أك أكثر فإف المحكمة ترل عدالة أف تقدر لو قيمة تعكيض 
كضو عف المصاريؼ التي قاـ بصرفيا أثناء مرضو كبعد إجراء مساعده لو عمى الحياة كيع

 أصابوعممية تفريغ عينو فقدت لذلؾ ما قيمتو عشرة أالؼ شيكؿ كتعكيض كامؿ كشامؿ عما 
 نتيجة ما حدث في مستشفى العيكف مف إىماؿ كتقصير أثناء إجراء عممية جراحة لو.

 رة الصحة بأف تدفع لممدعي مبمغان كقدرة// الحكـ // حكمت المحكمة بإلزاـ المدعى عمييا/ كزا
( كتعكيض كامؿ كشامؿ عف الضرر الذم لحؽ بعينو شيكؿ12222عشرة أالؼ شيكؿ جديد )

كالتابع  41/2/1441اليمنى نتيجة لمعممية الجراحية التي أجراىا في مستشفى العيكف بغزة 
المصاريؼ كخمسمائة لئلشراؼ الكامؿ لممدعى عمييا عمى أف تتحمؿ المدعى عمييا الرسكـ ك 

 محاماة.شيكؿ أتعاب 
كتـ استئناؼ الحكـ الصادر عف المحكمة المركزية " محكمة البداية " مف قبؿ ككيبل المدعي، 

: ص. س ككيبله غزة. المستأنؼاستئناؼ عميا  49/0221كحمؿ االستئناؼ رقـ 
طة الكطنية المستأنؼ ضده: كزارة الصحة بالسم المحامياف/شرحبيؿ الزعيـ كمصطفى طكطح.

: . تاريخ صدكر الحكـ14/3/0221تاريخ تقديمو:  الفمسطينية كيمثميا / النائب العاـ.
14/1/0220. 

... المستأنؼ ) المدعي ( ناعيان عمى الحكـ المستأنؼ أنو االتيكجاء في حيثيات الحكـ ما 
ر الضرر الذم قدر التعكيض بقد 1433لسنة  41جاء خبلفان لقانكف المخالفات المدنية رقـ 

%، كلـ 49ككاف المستأنؼ قد جرل تفريغ العيف اليمنى لو كلحقو عجز كظيفي دائـ بنسبة 
يكف طرفان في المسؤكلية كقد ثبتت مسئكلية المستأنؼ ضده فقد بات كاضحان أف التعكيض الذم 
قضي بو ال يتبلءـ كجبر الضرر الذم لحؽ بالمستأنؼ، كما أف الحكـ المستأنؼ قد جاء 

صكؿ احتساب مبمغ التعكيض عف األضرار المعنكية كالمادية كلـ يكف الضرر خبلفان أل
، كما أنو جاء خاليان مف تقدير قيمة الضرر 1441المعنكم مجدكالن طبقان لجدكؿ التعكيض لسنة 

المادم بعدـ احتساب الدخؿ المفقكد كالمدة المستقبمية كاحتساب أجر العامؿ في المنطقة طبقان 
ة كمصركفات العبلج كبالتالي فمـ يصؿ المبمغ مكضكع االستئناؼ إلى لمسكابؽ القضائي

إجمالي التعكيض كقدرة مائة ألؼ شيكؿ، كما أف ىذا الحكـ قد خالؼ األصكؿ بعدـ ربط 
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المبمغ بجدكؿ الغبلء مف تاريخ المطالبة بالقضائية كحتى الكفاء التاـ كلـ يجرم حساب بدؿ  

 أتعاب محاماة.
طمب فيو رد الدعكل شكبلن ككنو كاف يتكجب عمى  24/0221بطمب كتقدـ النائب العاـ 

المدعي اختصاـ الطبيب أك األطباء الذيف أجركا العممية الجراحية باإلضافة إلى كزارة الصحة 
لسنة  41كاستنادان إلى المادة الرابعة بفقرتييا األكلى كالثانية مف قانكف المخالفات المدنية 

كل لمخالفة مدنية عمى جبللتو كعمى الحككمة فمسطيف كأف الذم تحظر إقامة الدع 1433
يتحمؿ المكظؼ العمكمي تبعو ما يأتيو مف مخالفات... كمف الكاضح أف الجية التي ارتبطت 
بالكاقعة ىك مستشفى العيكف التابع إلى كزارة الصحة ككاف مف نتيجة التمكث في غرفة 

فقد اإلبصار كعجز في العيف اليمنى بكاقع  العمميات اإلصابة التي لحقت بالمستأنؼ كأدت إلى
% كال يمكف لتمؾ الجية أف تنفي مسئكليتيا عف ذلؾ استنادان لممادة العاشرة مف قانكف 49

المخالفات المدنية التي تجعؿ التابع مسئكالن عف الفعؿ أك الترؾ الذم يرتكبو المتبكع إذا أجاز 
لثابت تمامان أف الطبيب أك األطباء الذيف أك أشار أك عزا أك دبر أك أقره عمى فعؿ ذلؾ كا

أجركا العممية لممستأنؼ تابعيف إلى كزارة الصحة كىي مسئكلة عف تصرفاتيـ بالقدر الذم كرد 
 في ىذه المادة.

كلما قد ارتبطت عبلقة السببية بيف الفعؿ كالضرر الذم أصاب المستأنؼ األمر الذم يككف 
 .لمقانكف ستأنؼ طمب التعكيض طبقان معو مف حؽ الم

قد قررت أف المبمغ الذم يمكف تحصيمو مف أم شخص  13كلما كانت الفقرة الثانية مف المادة 
مف أصؿ التعكيض يجب أف يككف متفقان مع العدالة كاإلنصاؼ بالنظر إلى مدل تبعو ذلؾ 

الحكـ بالنصفة األمر  1فقرة  93الشخص عف الضرر كيككف مف حؽ المحكمة استنادان لممادة 
 م يعني أف التعكيض يجب أف يككف منصفان إلى الضرر الذم لحؽ بالمجني عميو.الذ

كلما كاف ذلؾ ككاف المبمغ الذم قضت بو المحكمة المركزية بالتعكيض لممستأنؼ بمبمغ عشرة 
آالؼ شيكؿ لـ يصؿ إلى حد النصفة العادلة التي تجبر الضرر الذم كقع فقد بات مف المؤكد 

يمة التعكيض لتتناسب كىذا الضرر إنصافان لمعدالة كتحقيقان لغرض أف تقكـ المحكمة رفع ق
المشرع في النصفة العادلة عف فقداف المستأنؼ لئلبصار في عينو اليمنى كلقد راعت المحكمة 
في ذلؾ الجية التي يقع عمييا التزاـ دفع التعكيض عمى اعتبار أف يككف مبمغ التعكيض ال 

ان أال يككف مجحفان بحؽ المستأنؼ ضده كيتعيف أف يككف يؤدم كؿ الطمبات المستأنؼ كأيض
عادالن بيف الفريقيف كىك ما اقتنعت بو المحكمة بكجكب أف يككف التعكيض عادالن... كأما عف 
إجمالي التعكيض المطالب بو مف ككيؿ المستأنؼ التي فصميا كبينيا في الئحة االستئناؼ 

بلؿ حساب التعكيض الخاص باإلصابة ألؼ شيكؿ كشرح ذلؾ مف خ 122مطالبان بمبمغ 
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كالعجز المحككمة بقانكف تعكيض حكادث الطرؽ، إف ذلؾ اإلسناد أمر ال يحاكي الكقائع كال  

يستند إلى قانكف ذلؾ أف قانكف المخالفات المدنية كضع لجبر الضر فقط، كترؾ لممحكمة أف 
 .. تصؿ إلى تحقيؽ النصفة العادلة في تقدير جبر الضرر بيف الطرفيف.

كأما عف قكؿ ككيؿ المستأنؼ ضده مف أف الدعكل ال يجكز أف ترفع عمى ذات الجبللة أك 
فالدعوى مردودة شكبًل األمر الذي ال يتفق والواقع العممي عمى حككمة فمسطيف كبالتالي 

الذي درجت عميو أعمال المحاكم بالنظر في مسئولية اإلدارة عن كل أعماليا مشمولة 
أعمال التابعين ليا فالجبللة هلل وحده والحكومة قائمة وىي مسئولة عن بالمسؤولية عن 

أعمال التابعين ليا والقول بغير ذلك يعني ببل شك اختبلل التوازن في الحقوق بين األطراف 
 وزعزعو ثقة المواطنين في اإلدارة وىو ما لم يقصده المشرع وال ترمي إليو القوانين

ارد في الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف قانكف المخالفات خصكصان إذا ما لكحظ الشرط الك 
المدنية التي استثنت الدعكل المقامة لئلىماؿ مف الحؽ في مخاصمة اإلدارة كالثابت أف ما 
كقع مف إىماؿ نتج عنو الضرر كاف ذلؾ اإلىماؿ الذم أشارت إليو الفقرة المذككرة يؤكد ذلؾ 

اـ التفتيش في كزارة الصحة مف أف التمكث الذم حدث في كتاب الدكتكر داكد الحسف مدير ع
غرفة العمميات ىك السبب في اإلصابة التي لحقت بالمستأنؼ كبالتالي يككف ىذا اإلىماؿ 
سبب اإلصابة كلكال كجكده لما كاف ىناؾ ضرر كبالتالي فإف ىذا اإلىماؿ كاضح طبقان ليذه 

ذا اإلىماؿ المستثنى بالفقرة المذككرة يككف دفع التقارير كالمكاتبات الرسمية كاستنادان إلى ى
ككيؿ المستأنؼ ضده بعدـ قبكؿ الدعكل شكبلن ال مكاف لو قانكنان كيتعيف طرحو كعدـ االلتفات 
إليو كبالتالي فبل حاجة لمرد عمى باقي الدفكع التي ذكرىا ككيؿ المستأنؼ ضده في مذكرتو 

 عمى استئناؼ المستأنؼ. حيث تكمفت المحكمة بالرد عمييا في باب الرد
شكبلن كفي  42/0221ك 49/0221// الحكـ // حكمت لمحكمة بقبكؿ االستئنافيف رقمي 

 49/0221المكضكع بتعديؿ قيمة المبمغ المقضي بو كتعكيض لممستأنؼ في االستئناؼ رقـ 
ليصبح خمسة كعشركف ألؼ شيكؿ... كتأييد الحكـ فيما عدا ذلؾ كرد االستئناؼ رقـ 

42/0221. 
 المدعى عمييم: و  الجمال .أ .: رالمدعي، بين بداية غزة 202/5006قضية رقم في ال -4

 –يم ويمثميا / النائب العام التربية والتعم وزارة-5 غزة. –عبد الرحمن بن عوف  مدرسة-7
حيث طالب المدعي بالتعكيض كذلؾ عف  (موضوع الدعوى)تعويض جراء حادث ،غزة

األضرار التي أصابت ابنو القاصر جراء تعرضو لحادث حرؽ أثناء كجكده في المدرسة بتاريخ 
أصابت يده اليمنى بتشكه شديد كفي أنحاء متفرقة مف جسده كقد تخمؼ لدية  3/10/0223

حرؽ النفايات  %( كأف ذلؾ تـ أثناء12%( كعجز جمالي قدره )41عجز كظيفي دائـ قدره )
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داخؿ الحاكية داخؿ سكر المدرسة أثناء تكاجد طبلب الفترتيف الصباحية كالمسائية، ككاف ذلؾ  

ناتج عف إىماؿ مف قبؿ إدارة المدرسة في أخذىا لبلحتياطات البلزمة لسبلمة الطبلب كحرؽ 
ف اختصاـ أم مف المدرستيف ىك صحيح كك  ف النفايات في مكاف بعيد عف تكاجد الطبلب كا 

ف الطفؿ المصاب حضر إلى المدرسة في  أف المسئكلية ىي مسئكلة المتبكع عف أفعاؿ تابعو كا 
الكقت المعتاد لحضكر الطبلب كال يكفي القياـ بالكاجب اإلنساني لجبر الضرر الذم لحؽ 
بالمصاب أك تعييف كالدة الطفؿ أذنو في المدارس الحككمية، كقد طالب كالد الطفؿ بالتعكيض 

 شيكؿ "...(، كقد جاء حكـ محكمة بداية غزة ) رد دعكل المدعي (.  114923دره "بمبمغ كق
استئناؼ مدني  014/0211قاـ المدعي باستئناؼ الحكـ الصادر مف لدف محكمة بداية غزة  

غزة، جاء في حيثيات الحكـ "... أف المستأنؼ تقدـ باستئنافو ناعيان عمى الحكـ المستأنؼ 
في تطبيقو كتفسيره كتأكيمو ككقكع بطبلف في الحكـ كاإلجراءات...  مخالفة القانكف كالخطأ

... أف الحكـ المستأنؼ قد جانب الصكاب كخالؼ صريح -رأم محكمة االستئناؼ  -ككاف 
القانكف برده دعكل المستأنؼ بالرغـ مف أف اإلىماؿ متحقؽ في حؽ المستأنؼ ضدىما الذم 

قياـ التابعيف لممستأنؼ ضدىما بإشعاؿ النار في سبب الضرر الذم لحؽ بابف المستأنؼ جراء 
حاكية القمامة داخؿ فناء المدرسة أثناء تكاجد الطبلب كمف بينيـ ابف المستأنؼ األمر الذم 
أدل إلى سقكطو داخؿ الحاكية أثناء أف كانت مشتعمة فييا النيراف كقد تركا الحاكية دكف 

و مسئكليتيا عما لحؽ بابف المستأنؼ حراسة أك رعاية مف قبميما األمر الذم تحققت مع
القاصر مف أضرار مادية كمعنكية جراء إىماليما كعدـ احترازىما كفقان لما نصت عميو أحكاـ 
قانكف المخالفات المدنية، كأما ما أكف إليو الحكـ المستأنؼ مف أسباب  فيي في غير محميا 

معتاد لمحضكر أسكة بباقي حيث ثبت أف الطفؿ المصاب قد حضر إلى المدرسة في الكقت ال
ف الثابت أف الحاكية كانت مشتعمة أثناء سقكط الطفؿ المصاب بداخميا نتيجة إىماؿ  زمبلئو كا 
ف قياـ إدارة المدرسة بإسعاؼ  إدارة المدرسة كعدـ منع إشعاؿ النار داخؿ فناء المدرسة كا 

ه القانكف... كأف الطفؿ ال يعفييا ىي كالكزارة مف المسئكلية عف دفع التعكيض الذم قرر 
المصاب ىك طفؿ صغير أصبح معاقان إعاقة دائمة كيمحؽ عيبان فاحشان بالمصاب األمر الذم 
بات معو الحكـ المستأنؼ معيبان كيجب إلغاؤه كالحكـ لممصاب بالنصفة العادلة في حقو في 

 الحصكؿ عمى التعكيض جبران لمضرر الذم لحؽ بابف المستأنؼ.."
الستئناؼ " بقبكؿ االستئناؼ شكبلن كفي المكضكع بإلغاء الحكـ كقد جاء حكـ محكمة ا

 49132)المستأنؼ كالحكـ بإلزاـ المستأنؼ ضدىما/ كزارة التربية كالتعميـ بدفع مبمغ كقدره 
شيكؿ( لممستأنؼ كذلؾ كتعكيض كامؿ كشامؿ عف اإلصابة التي لحقت بابنو القاصر جراء 

 الحادث..."
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ف لدف محكمة االستئناؼ مف قبؿ طرفي الدعكل )المستأنؼ كتـ الطعف بالحكـ الصادر م 

(، كقد جاء في حيثيات الطعف )... كأف 23/0214+21الطعف رقـ )في  كالمستأنؼ ضدىـ(
الدعكل تستند لقانكف المخالفات المدنية... كحيث أنو بتدقيؽ األكراؽ يستبيف بأف النعي الكارد 

لطاعف أسس دعكاه لممطالبة بالتعكيض عمى في غير محمة إذ أف ا 21/0214في الطعف رقـ 
النسؽ المطبؽ في احتساب التعكيض لحكادث الطرؽ كلـ يعترض الطاعف عمى إقرار محكمة 

في غير  23/0214االستئناؼ ليذه الطريؽ... كحيث أف النعي الثاني الكارد في الطعف رقـ 
ض المناسب القائـ عمى محمة إذ أف لمحكمة المكضكع كضع الطريقة المناسبة لمحكـ بالتعكي

 مبدأيف أساسيف ىما التعكيض عما فات المصاب مف كسب كما لحقة مف خسارة. 
رقـ  مدني طعفراجع،  حكمة محكمة النقض " بقبكؿ الطعنيف شكبلن كفي المكضكع برفضيما".

 ، غير منشكر.13/4/0214، حكـ صادر عف محكمة النقض بغزة، جمسة (21+23/0214)
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 المراجع
 قائمة المراجع 

 األصمية  المراجع-أوالً 

 الكريم القرآن-أ 

 النبوية السنة-ب

اإلماـ ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبية يزيد. )المتكفى:  -
 فيصؿ-العربية، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب سنن ابن ماجوق(. 273

 .2عيسى البابي الحمبي، عدد األجزاء:

اإلماـ أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  -
، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، سنن أبي داودق(. 275السجستاني. )المتكفى: 

 .4بيركت، صيدا، المكتبة العصرية، عدد األجزاء: 
ق(، 241عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: اإلماـ أبك  -

عادؿ مرشد،  -، المحقؽ: شعيب األرنؤكط(، مسند اإلمام أحمد بن حنبلـ2001–ق1421)
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة  كآخركف، إشراؼ: د.

 األكلى.

، صحيح البخاري. ق(1422بف إسماعيؿ البخارم الجعفي. ) اإلماـ أبك عبد اهلل محمد -
المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى، عدد 

 .9األجزاء: 
كتاب ىػ( 224)المتكفى:  أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادماإلماـ  -

 . بيركت –الناشر: دار الفكر المحقؽ: خميؿ محمد ىراس. ، األموال

أصول . ىػ(483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )المتكفى: اإلماـ  -
 .2عدد األجزاء: ، بيركت ،: الناشر: دار المعرفةالسرخسي

محمد بف الحسف بف محمد بف عمي بف حمدكف، أبك المعالي، بياء الديف البغدادم اإلماـ  -
 1417األكلى،  الناشر: دار صادر، بيركت الطبعة، التذكرة الحمدونية. ىػ(562)المتكفى: 

 .10عدد األجزاء: ، ىػ
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  كتب المغة   -ج 

معجم المغة ـ(. 2008-ق1429ق(. )1424)المتكفى:  أحمد مختار عبد الحميد عمر -
 . 4الناشر عالـ الكتب، الطبعة األكلى، عدد األجزاء:  العربية المعاصرة،

. ق(1414ق(. )711)المتكفي:  عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر محمد بف مكـر بف -
 .15، بيركت: دار صادر، الطبعة الثالثة، عدد األجزاء:لسان العرب

 والدوريات   المجبلت-د
تكامل القانونين المدني واإلداري  (.ـ2004سبتمبر-ىػ 1425)شعباف .العتيبي، صالح ناصر -

، المدنية لمموظف العام ومدى اعتبار ذلك ضمانو وظيفيةفي تطمب الخطأ لقيام المسؤولية 
 .، جامعة الككيت، مجمس النشر العممي، العدد الثالث، السنة الثامنة كالعشركفمجمة الحقوق

 العربية التشريعات-ىـ

، صػدر م فـي شـأن القضـاء اإلداري1971لسنة  88القانون رقم الجميكرية العربية الميبيػة.   -
 ـ.1971أكتكبر  31المكافؽ: ق 1391رمضاف  12في 

 9 يفػ صػدر. 1948( لسـنة 131القانون المدني المصري رقـم )  جميكرية مصر العربيػة.  -
 .(1948يكليو سنو 16)1367رمضاف سنو 

بتعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانون  1996لســــنة  81القــــانون رقــــم   جميكريػػػة مصػػػػر العربيػػػػة. -
 .1968لسنة  13رقم المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر بالقانون 

ــة اإلمــاراتي)  دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة. - ــانون المعــامبلت المدني نشػػر فػػي ، (5/1985ق
 158الجريدة الرسمية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، في السنة الخامسة عشر: في العػدد رقػـ 

 .1985ديسمبر  29-ق1406ربيع الثاني  17في 

-3-7صدر فً الدٌوان األمٌرري بترارٌخ:  ،2007لسـنة  7 القانون القطري رقمدكلة قطر.   -

 م4007-3-42الموافق: ـ ه8241
نشػر . 1992( لسنة 12رقم ) قانون محكمة العدل العميا األردنيةالمممكة األردني الياشػمية.  -

 .1992-3-25بتاريخ : 3813في الجريدة الرسمية رقـ 

مرسـوم ممكـي رقـم  المممكـة العربيـة السـعوديةنظـام ديـوان المظـالم المممكة العربية السعكدية.  -
 ىػ. 1428/  9/  29التاريخ:  (،78م/)
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 المحمية:  التشريعات-و 

 .، فترة الحكـ العثمانيمجمة األحكام العدلية. السمطة الكطنية الفمسطينية -

قػػػكانيف فمسػػػطيف )مجمكعػػػة ، 6922 مرســـوم دســـتور فمســـطين .السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية -
 .ـ1922صدر في العاشر مف آب  (،عمى فمسطيف االنتداب البريطاني زمف-درايتكف

ـــم )السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية.  - ـــانون دعـــاوي الحكومـــة رق ، الكقػػػائع م1926( لســـنة 30ق
 .1926/ أيمكؿ /  1الفمسطينية: العدد. 

م بشـــأن تعـــديل قـــانوني دعـــاوي 6995( لســـنة 6قـــانون رقـــم )السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية.  -
 الكقػػػػػائع الفمسػػػػػطينية: العػػػػػدد .م6926( لســـــنة 33م و)6958( لســـــنة 5رقمـــــي ) الحكومـــــة

   .ـ7/1/1995الث.الث
 )زمػف ، الكقػائع الفمسػطينية6943( لسنة 36قانون المحاكم رقم ) السمطة الكطنية الفمسػطينية. -

 .25/7/1940. بتاريخ 1032االنتداب البريطاني(: العدد 

ـــم )قـــانون . السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية - ـــة رق ـــات المدني الكقػػػائع  ،6944( لســـنة 36المخالف
ــــة 1944/ كػػػػانكف أكؿ 28( المػػػػؤرخ 1380العػػػػدد ) الفمسػػػػطينية: ــــات المدني ــــانون المخالف ، وق
 .1947آذار سنة  14المنشكر  6947( لسنة 5المعدل رقم )

م بشــأن تعــديل قــانوني دعــاوي 1995( لســنة 1قــانون رقــم )السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية.  -
العػدد الثالػث  ، الكقػائع الفمسػطينية:م1926( لسـنة 30م و)1958( لسنة 5الحكومة رقمي )

 .ـ7/1/1995

، الكقػػػائع الفمسػػػطينية: 2003 القـــانون األساســـي المعـــدل لســـنة. السػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية -
/ 15المكافؽ  ميبلدية 2003/مارس/18 .2العدد الممتاز   .ىجرية 1424/محـر

: العػدد الكقائع الفمسطينية ،2012سنو ل (4رقم ) القانون المدني. الفمسطينيةالسمطة الكطنية  -
 .هجرٌة1433/ رمضان/7: مٌالدٌة الموافق26/7/2012 الممتاز

، 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم . السمطة الكطنية الفمسطينية -
مػػػف صػػػفر  18ميبلديػػػة المكافػػػؽ  12/5/2001 .: العػػػدد الثػػػامف كالثبلثػػػكفالكقػػػائع الفمسػػػطينية

 .ىجرية 1422
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، الكقػػائع 2001لســنة  5قــانون تشــكيل المحــاكم النظاميــة رقــم . السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية - 

 1422/ صػػػػػفر/ 18المكافػػػػػؽ:  ميبلديػػػػػة 12/5/2001 .الثػػػػػامف كالثبلثػػػػػكف : العػػػػػددالفمسػػػػػطينية
 .ىجرية

، الكقػػػػػائع م6998( لســـــنة 4رقـــــم ) الخدمـــــة المدنيـــــة قـــــانون. السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية -
 .1998/ 05/  28 الرابع كالعشريف. : العددالفمسطينية

 بتعديل قانون الخدمة المدنية  م2335( لسنة 4قانون رقم )السمطة الكطنية الفمسطينية.  -
 ميبلدية 2005/إبريؿ /2الرابع كالخمسكف.  ، الكقائع الفمسطينية: العددم6998( لسنة 4رقم )

 .ىجرية1426صفر/  /23 المكافؽ:

، الكقائع 2005( لسنة 23قانون التنفيذ الفمسطيني رقم )السمطة الكطنية الفمسطينية.  -
/ ذك 20المكافؽ:  ميبلدية 22/12/2005صدر  .كفكالست الفمسطينية: العدد الثالث

 ىجرية. 1426القعدة/

بالبلئحة التنفيذية  2005( لسنة 45) قرار مجمس الوزراء رقم. السمطة الكطنية الفمسطينية -
. 2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4لقانون الخدمة المدنية رقم )

 .9/11/2005 .: العدد الستيفالكقائع الفمسطينية
 

 الثانوية المراجع-ثانياً 
 الكتب العربية - أ

، دار النظرية والتطبيقالقضاء اإلداري بين (. ـ2011-ق1432ـ، فيد عبد الكريـ. )أبك العث -
 الثقافة لمنشر كالتكزيع.

القضاء اإلداري دراسة مقارنو واليتا اإللغاء (.  1995-1994)  أبك زيد، محمد عبد الحميد. -
 ، القاىرة، دار النيضة العربية.والتعويض

الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء (.  2010-2009) أبك سميدانو، عبد الناصر عبد اهلل. -
 ، القاىرة، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى.في فمسطين اإلداري

مسؤولية المباشر والمتسبب دراسة مقارنو  (.ىػ1432-ـ2011. )أبك صد، عماد أحمد -
  .، عماف، دار الثقافة، الطبعة األكلىبالشريعة اإلسبلمية والقانون المدني
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الجزء  ،ين وقطاع غزةالقضاء اإلداري في فمسط(. 1998-1997. )أبك عمارة، محمد عمى - 

 الثالث، الطبعة األكلى.

، الجزء الثاني، القانون اإلداري نشاط اإلدارة العامة في فمسطين(. 2001)  -
 .الطبعة الرابعة

، اإلداري في فمسطين مجموعة القانون اإلداريالقضاء  (.2001-2002) -
 .الجزء الثالث، الطبعة الرابعة

 .، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعياإلداري السعوديالقانون  (.2014 . )أبك عيطة، سيد -

المسؤولية اإلدارية التعاقدية والغير التعاقدية في مصر (. 2011أميف زيف الديف، ببلؿ. ) -
 اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى.وفرنسا، 

، اإلسكندرية، دار الفكر اإلصبلح اإلداري في مصر والدول النامية (.2012) -
 .الجامعي

مجمس الدولة دراسة مقارنة عن مجالس (. ـ2012 –ق 1433بكر، عصمت عبد المجيد. ) -
، األردف، دار الدولة والييئات التي تتولى القضاء اإلداري في الدول العربية وتركيا وفرنسا

 الثقافة، الطبعة األكلى.
الجزء األكؿ،  ،الوسيط في شرح القانون المدني (.0221السنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد. ) -

  اللتزاـ بكجو عاـ مصادر االلتزاـ.نظرية ا
، دكف مكاف نشر، دكف دار الوسيط في القضاء اإلداري(. 1999) البنا، محمكد عاطؼ.  -

 نشر، الطبعة الثانية.

المستحدث من المبادئ التي أقرتيا المحكمة اإلدارية  (.2014 ) .عصاـ أحمدالبيجي،  -
 .الفكر العربي، الطبعة األكلى، اإلسكندرية، دار العميا

، اإلسكندرية الموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية (.2003. )جماؿ الديف، سامي -
 الطبعة الثانية، منشأة المعارؼ.

 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.نظرية العمل اإلداري (.2011 ) -

مسئولية الدولة عن قضاء التعويض " (.ـ1996-1995. )الجميمي، محمد عبد الكاحد -
 .، المنصكرة، مكتبة الجبلء الحديثةأعماليا غير التعاقدية"

 ، منشكرات عكاظتطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربيحداد، عبد اهلل،  -
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 .، اإلسكندرية، منشأة المعارؼالقضاء اإلداري (.2000. )الحمك، ماجد راغب - 

قضاء التعويض مسؤولية  اإلداري " القضاء (.ـ2006-2005خضر، طارؽ فتح اهلل. ) -
 .، القاىرة، دار النيضة العربية لمنشرالدولة عن أعماليا غير التعاقدية "

دراسة    القضاء اإلداري ورقابتو ألعمال اإلدارة  (.ـ2010-ىػ 1431. )الدبس، عصاـ -
 ، الطبعة األكلى، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.مقارنة

المسؤولية المدنية في ضوء (.  2000الشكاربي، عبد الحميد. )ك الدناصكرم، عز الديف  -
 الطبعة السابعة.، الفقو والقضاء

"، عماف، دار كائؿ المبسوط في شرح القانون المدني " الخطأ(. 2006الذنكف، حسف عمي. ) -
 لمنشر، الطبعة األكلى.

 العربية ، القاىرة، دار النيضةوسيط القضاء اإلداري (.1999. )رسبلف، أنكر أحمد -

نظرية الضمان " أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو (. 1998الزحيمي، كىبة. ) -
 ، دمشؽ، دار الفكر.اإلسبلمي "

، عماف، القانون اإلداري وتطبيقاتو في المممكة األردنية الياشمية (. 1998الزغبي، خالد. ) -
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

المصادر غير اإلرادية لبللتزام في قانون المعامبلت المدنية  (.2002. )زىرة، محمد المرسي -
 .، الطبعة األكلىلدولة اإلمارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة

، بيركت، نظام القضاء في الشريعة اإلسبلمية(. ق1421-ـ 2000بد الكريـ. )زيداف، ع -
 مؤسسة الرسالة.

، المكتب الجامعي خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية(. 2008الشامي، عايدة. )  -
 الحديث.

القضاء اإلداري في فمسطين " مشروعية أعمال اإلدارة والرقابة  (.2015) شبير، محمد. -
، دعوى اإللغاء " –أساليب الرقابة القضائية والتنظيم القضائي في فمسطين  –عمييا 

 ة العربية، الطبعة األكلى.القاىرة، دار النيض

مبادئ القانون اإلداري في دولة فمسطين " سمطات اإلدارة ووسائل (. 2015)  -
 "، القاىرة، دار النيضة العربية، الجزء الثاني، الطبعة األكلى. النشاط اإلداري

 ، دار النيضة العربية.القانون اإلداري (.2009. )الشرقاكم، سعاد -
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، األردف، دار كائؿ لمنشر، الوجيز في القانون اإلداري (. 2003) شطناكم، عمي خطار. - 

 الطبعة األكلى.

مكاف  دكفموظفييا، المسؤولية المدنية لمدولة عن أخطاء (. 1999الطائي، عادؿ أحمد. ) -
 نشر، دار الثقافة، الطبعة الثانية.

محكمة التعويض اإلداري في ضوء الفقو والقضاء وأحكام ال(. 2006الطباخ، شريؼ أحمد. ) -
 اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى.اإلدارية، 

موجز القانون اإلداري " اإلدارة العامة مجمس  (.1951 . )خميؿ، عثمافالطماكم، سميماف ك  -
 "، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة األكلى. الدولة، النشاط اإلداري

التعويض وطرق  الكتاب الثاني قضاءالقضاء اإلداري (. 1977)الطماكم، سميماف محمد.  -
 .ممتـز الطبع كالنشر دار الفكرالطعن في األحكام، 

وفي الفكر السياسي  السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة (.1979 ) -
 ، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة.اإلسبلمي " دراسة مقارنو "

 يالطعن ف وطرق التعويض قضاء-الثانيالكتاب  اإلداريالقضاء (. 1986)   -
 ، القاىرة، دار الفكر العربي."مقارنو دراسة" األحكام

، مصر، مطبعة عيف الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنو(. 1982) -
 .شمس

اإلداري لمدولة،  أثر القضاء اإلداري عمى النشاط (.2007عبد العميـ، صبلح يكسؼ. ) -
 الجامعي، الطبعة األكلى.اإلسكندرية، دار الفكر 

اإلدارية بين التجريم والتأديب  الحماية التنفيذية لؤلحكام(. 2012عبد المجيد، محمكد سعد. ) -
 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.واإللغاء والتعويض

 ". أسس وقواعد القانون اإلداري "المرافق العامة(. 2008-2007عمي، سعيد السيد. ) -

 –القانون اإلداري التنظيم اإلداري  مبادئ القانون اإلداري "ماىية(. 2004عمرك، عدناف. ) -
 اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، الطبعة الثانية. (،المرافق العامة )دراسة مقارنو

، مسؤولية اإلدارة عن أعماليا القانونية والمادية(. 2011، حمدم أبك النكر. )عكيس -
 األكلى.اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة 

 .2005-1995، مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل العمياعكيضة، ناظـ،  -
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القضاء اإلداري الرقابة القضائية عمى أعمال السمطة  (.2014. )، ىاني عبد الرحمفغانـ - 

 ، الطبعة األكلى.اإلدارية في فمسطين بين النظرية والتطبيق

، مكتبة نيساف فمسطينالوسيط في أصول القضاء اإلداري في غانـ، ىاني،  -
 .0211لمطباعة كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

 ، مصر، دار الكتب القانكنية المرشد في الدعوى اإلدارية(. 2007غنيـ، إبراىيـ محمد. )  -
، اإلسكندرية، دار الجوانب القانونية لحماية الموظف العام (.2014. )فيمي، خالد مصطفى -

 .الفكر الجامعي
، بيركت، الدار القانون اإلداري: ذاتية القانون اإلداري(. 1991فيمي، مصطفى أبك زيد. ) -

 الجامعية.
 –التنظيم اإلداري –القانون اإلداري " ماىية القانون اإلداري (.  2008القبيبلت، حمدم. ) -

 الجزء األكؿ، الطبعة األكلى. ، األردف عماف، دار كائؿ لمنشر،النشاط اإلداري "
، عماف، دار الثقافة لمنشر القضاء اإلداري دراسة مقارنو(. 1998، محمكد خمؼ. )الجبكرم -

 .كالتكزيع، الطبعة األكلى اإلصدار األكؿ
، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمطباعة الوجيز في القانون اإلداري(. 1998القيسي، أعاد عمي. ) -

 كالنشر.
، بيركت، دار النيضة العربية، اإلداري مبادئ القانون (.1969-1968. )كامؿ ليمة، محمد -

 .الجزء األكؿ، الطبعة األكلى
، عماف، مكتبو دار الثقافة لمنشر، الطبعة األكلى، القضاء اإلداري(. 2002. )نكاؼكنعاف،  -

 .اإلصدار األكؿ

، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة يالقضاء اإلدار  (.ـ2009-ىػ1430) -
  الثالث.اإلصدار األكلى 

، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الكتاب القانون اإلداري (.ـ2010-ىػ 1431) -
 .األكؿ، الطبعة الرابعة

امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة  (.2009-ىػ1430. )، محمد سعيدالميثي -
 .، الطبعة األكلىضدىا
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كتاب األحكام ىػػ، 450الماكردم، أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب المتكفى سنة  - 

 .السمطانية

قواعد المسؤولية والتعويض في  (. 2003. )محمد، خالد عبد الفتاح كأحمد، حسف محمكد -
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  ىضوء أحكام المحكمة اإلدارية العميا وفتاو 

 ، مصر، دار الكتب القانكنية.2001حتى  1955بمجمس الدولة منذ عام 

، دعوى الرجوع التنظيم القانوني والعممي لدعوى الرجوع(. 2001المنجي، إبراىيـ. ) -
 .اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، الطبعة األكلى

التنظيم القانوني والعممي لدعوى التعويض دعوى التعويض اإلداري " (.  2003) -
، اإلسكندرية، منشأه المعارؼ لمتكزيع، الطبعة اإلداري أمام محاكم مجمس الدولة

 األكلى.

 .، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، الطبعة الثالثةدعوى التعويض (.2003. )المنجي، محمد -

خطاء القضاء دراسة مسؤولية الدولة عن التعويض عن أ(.  2011النمر، محمد رضا. ) -
 لفكر الجامعي.، اإلسكندرية، دار مقارنة
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تقدير التعويض وأثر تغير القوة الشرائية لمنقود  (.ىػ1434 –ـ 2013. )أبك كمكب، عفيؼ -
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