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  التظلم اإلداري في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم
  نقدية دراسة تحليلية

  
  محمد بوزيد الدين الجياللي

  العلوم السياسيةو  الحقوقكلية  -  القانون العامقسم  –أستاذ مشارك 
  المملكة العربية السعودية –الرياض  – جامعة الملك سعود

 )ھـ13/8/1431ھـ وقبل للنشر في 17/7/1431قدم للنشر في (

  
المالذ األخير  وال زال، لقد كان القضاء اإلداري، .المستخلص

غير أن  والضمانة األقوى لحماية حقوق األفراد من تعسف اإلدارة،
ء دارية حالت في كثير من األحيان دون استيفاإجراءات الدعوى اإل

دارية في النظام إلجراءات التي تتطلبها الدعوى اإلومن أخطر ا .الحق
السعودي ممارسة التظلم اإلداري الذي يجب أن يسبق رفع الدعوى 

في  ،تسبب فتعدد درجاته واختالف مهل تقديمه وقصرها أمام الديوان،
في ضياع حقوق األفراد بسبب إغفالهم هذه  ،بعض الحاالت

وقد حاولت الدراسة معالجة هذه اإلشكالية  اإلجراءات أو جهلها،
على  واإلبقاء دعوى اإللغاء، كإجراء وجوبي لرفع باقتراح إلغاء التظلم،

بعض تطبيقاته في قضايا الخدمة المدنية، وتحويله إلى إجراء 
نفس الوقت  اختياري، بما يحقق الحكمة التي تقرر من أجلها، وفي

دارية صلح، لحل المنازعات اإلأكثر فعالية كال سائل موازيةإيجاد و 
  . القضاء خارج ساحة
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  مقدمة
ـــة تحقيـــق  أمـــل كـــل و  قضـــائيينبغـــي أن يكـــون هـــدف كـــل تنظـــيم  نـــاجزهعدال

خاصـة ، اإلجرائيـةبعـض الصـعوبات  تعترضـهغير أن تحقيق هذه الغاية  ،متقاضي
 التــي تتنــازع فيهــا المصــلحة العامــة مــع المصــلحة الخاصــة اإلداريــةفــي المنازعــات 

ال شــك أن و  ،يجــب علــى القاضــي البحــث عــن نقطــة التــوازن بــين المصــلحتين حيــث
المصـلحة  وبمـا يحفـظ ،الخصوصية تراعي هذه إجرائية يستوجب تصميم قواعد ذلك

المســـلحة ، اإلدارة العامـــةفـــي مواجهـــة  اإلفـــرادوفر حمايـــة أفضـــل للحقـــوق يـــو  العامـــة
   .بوسائل القانون العام

ولـيس هـذا مـن بـاب  فـي المملكـة يـة بشـكل كبيـرلقد تزايد عدد الـدعاوى اإلدار 
  :لعدة أسباب منها نعتقد أن ذلك يرجعو  الصدفة أو التأقيت وٕانما بشكل مطرد

فـي  الدولـة توسـع سبب ذلك، و بالنشاط الفردي توسع مجال احتكاك اإلدارة -
 ممارسـة تنظـيمو  مجال الخدمات العامة عن طريق إنشـاء المزيـد مـن المرافـق العامـة

  .الحريات الفرديةو  األنشطة
، الجمـاعي بحقـوق الفـرد فـي مواجهـة السـلطة العامـةو  ازدياد الوعي الفردي -

بنـــاء علـــى الضـــمانات التـــي أقرتهـــا الشـــريعة  حـــرص األفـــراد علـــى حمايـــة حقـــوقهمو 
  . المواثيق الدوليةو  )النظام األساسي(اإلسالمية الغراء واألنظمة السعودية 

الفردية في مواجهـة  ات التي يوفرها القضاء للحقوقانتشار الوعي بالضمان -
قدرتــه علــى حمايــة ) ديــوان المظــالم(خاصــة بعــد أن أثبــت القضــاء اإلداري ، الســلطة

  .حقوق األفراد من تعسف الجهات اإلدارية
ــــي - ــــى، فينياألمــــر خــــادم الحــــرمين الشــــر  حــــرص ول ــــوفير الضــــمانات  عل ت

من إساءة استعمال السلطة، بإصدار حمايتهم و  للحقوق الفردية وٕانصاف المظلومين
التـــي تـــوفر ضـــمانات أكبـــر لحقـــوق األفـــراد مـــن أهمهـــا نظـــام ، سلســـلة مـــن األنظمـــة
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ما سيتبعه من أنظمة أخرى خاصة قواعد ، و الجديد نظام القضاءو  المرافعات الجديد
  .)المرتقب(المرافعات أمام ديوان المظالم 

مــن شــأنه أن يضــعف ضــغطا علــى القضــاء  قــد يشــكل غيــر أن هــذا التحــول
يفقــد ثقــة  فالقضــاء البطــيء، علــى الفصــل فــي المنازعــات فــي الوقــت المناســبة قدرتــه

. )1("دائمـا مـن حكـم جيـد أفضـل تسوية سيئة"لذا قيل في المثل الفرنسي و  المتقاضي
ٕانما أهم من ذلك محاولة و  وعليه كان ال بد من التفكير ليس فقط في تفعيل القضاء

  .القاضي دون التضحية بحق المتقاضيالتقليل من حاالت اللجوء إلى 

فـــي مجـــال دعـــوى  الوحيـــدة غيـــر القضــائية، الوســيلة لقــد كـــان الـــتظلم اإلداري
، هــــوو  .اإللغــــاء، التــــي وردت أحكامهــــا فــــي قواعــــد المرافعــــات أمــــام ديــــوان المظــــالم

دونمــا حاجــة إلــى  رة لطلــب الحمايــة لحقــهيمكــن أن يســلكه خصــم اإلدا الطريــق التــي
حجــز الزاويــة فــي اإلجــراءات اإلداريــة فــي القضــاء اإلداري  أنــه شــكل كمــا، القضــاء

يمكـــن اعتبـــاره و  أهـــم الشـــروط الشـــكلية للممارســـة دعـــوى اإللغـــاء الســـعودي فهـــو مـــن
هـــو ، و إذ يمكنـــه تحقيـــق نفـــس نتـــائج دعـــوى اإللغـــاء طريقـــا موازيـــا لـــدعوى اإللغـــاء،

كأصـــل  لـــذي أدى بـــالمنظم الســـعودي إلـــى جعلـــه إلزاميـــا فـــي دعـــوى اإللغـــاءالســبب ا
  .)2(دون دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية، عام

يعتريه بعض التعقيد فـي  غير أن تنظيم ممارسة التظلم في النظام السعودي،
في كثير من  كما أنه الحقوق الفردية، خطورته على مما يزيد في درجاته،و  مواعيده
والــرد كمــا  غيــر مجــدي خاصــة أن الجهــة اإلداريــة ليســت ملزمــة بــالفحص األحيــان

  .سنبين في هذه الدراسة
                                                 

(1) Un mauvais arrangement etant toujours preferable a un bon process Borella (V), La 
Conciliation dans la loi du 31 decembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les 
etablissements d'enseignement prive. 1960. p. 315. 

(2) Pissaloux (M) Une experience reussie: le recour administrtif prealable des militaires. 
A.J.D.A. 2005, p. 221. 
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اإلداري فـــي النظــام الســـعودي ببيـــان  ســنحاول فـــي هــذا البحـــث دراســـة الــتظلم
ونعتقـــــد أن الدراســـــة مســـــاهمة فـــــي مشـــــروع اإلصـــــالحات  تقييمـــــه،و  عيوبـــــهو  مزايـــــاه

ر النظـام القضـاء ن الشـريفين بصـدو القضائية التي شرعت فيها حكومة خادم الحـرمي
الـدعوى أمـام  هـ وما سيتبعه من قواعد جديدة تبين كيفيـة ممارسـة1428الجديد سنة 
  ...ديوان المظالم

  واهللا ولي التوفيق

  شكلة البحثم
حريات األفراد و  المضمون لحماية حقوقو  لقد شكل القضاء المالذ األساسي

من فعالية  تكتنف الدعوى اإلدارية قللت غير أن التعقيدات التي، من تسعف اإلدارة
خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار ثقافة المجتمع السعودي الذي لم ، هذه الضمانة

يعتبر التظلم اإلجرائي في قواعد و . خاصة المواعيد القصيرةو  يألف هذه اإلجراءات
، تهالمرافعات أمام ديوان المظالم من أخطر هذه العقبات إذ يترتب على عدم ممارس

اعتبار ما أحدثه من ، و تحصن القرار اإلداري من اإللغاء ،في ميعاد الستين يوما
يعرض كثيرا من  هذا قدو ، تعديل في المراكز القانونية بمثابة اآلثار المشروعة

   .الحقوق لضياع

  أهداف البحث 
تعتبــر هــذه الدراســة مســاهمة فــي مشــروع تطــوير القضــاء الــذي أطلقــه خــادم 

المنازعـة  إلـى نشـر ثقافـة سـبل الحـد مـن هي تسعى فـي األسـاسو  الشرفيينالحرمين 
  :ذلك وفق ما يليو  قواعد مواجهة هذه المنازعات،و  اإلدارية

تمييــــزه عــــن صــــيغ االلتمــــاس التــــي يقــــدمها األفــــراد و  تحديــــد مفهــــوم الــــتظلم -
 للجهات اإلداريـة نظـرا لمـا يترتـب عليهـا مـن آثـار علـى ممارسـة الـدعوى أمـام ديـوان

  .المظالم
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  .بيان خصائصهو  دراسة أحكام التظلم في النظام السعودي -
انعكاســـاتها علـــى حقـــوق و  تحديـــد اآلثـــار المترتبـــة علـــى عـــدم تقـــديم الـــتظلم -
   .طرق تفاديها، و األفراد

  .اقتراح اإلصالحات الالزمةو  تقييم التظلم في النظام السعودي -
  منهجية البحث 

تحليـل نصـوص القانونيـة خاصـة اإلجرائيـة تعتمد الدراسة بشكل أساسي على 
   .استقرائي تحليلي ونقدي التطبيقات القضائية لذا سيكون منهج الدراسةو  منها

  خطة البحث
 تناولــت فــي المبحــث األول تعريــف الــتظلم قســمت البحــث إلــى أربعــة مباحــث

المبحـث و  خصصت المبحث الثـاني ألنـواع التظلمـاتو  تمييزه عن المفاهيم المقاربةو 
اإلداري علـى  المبحث الرابع قيمت فيه التظلمو  الثالث خصصته لبيان شروط التظلم

  .ضوء قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم
  المبحث األول
  مفهوم التظلم

ــتظلم بمفهومــه اإلجرائــي يخــتلط مــع كثيــر مــن المصــطلحات األخــرى لــيس  ال
   .اللوائحو  ٕانما حتى في بعض األنظمةو  فقط في االستعمال

  المطلب األول
  تعريف التظلم

  :للتظلم معاني مختلفة
أصـل الظلـم ، و هو وضع الشيء في غير موضـعهو  من الظلم التظلم لغة -1
  .)3(التعديو  مجاوزة الحدو  الجور

                                                 
، دار صادر لإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن منصور المصري :لسان العرب) 3(

 .373ص، 2ج ،بيروت
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أو هــو إلحــاق الضــرر ، تعــدي الحــدو  فــي الحــق الظلــم اصــطالحا تفــريط -2
  .االنتقاص منهابالغير أو العدوان أو التعدي على حقوق اآلخرين أو 

ــــتظلم  - 3 ــــاال ــــا، وعــــادة مــــا يكــــون مــــن  إجرائي ــــم مطلق ــــع الظل ــــب رف هــــو طل
الجهـــــات ( تصـــــرفات وأعمـــــال أصـــــحاب الســـــلطة والســـــلطان والنفـــــوذ فـــــي الدولـــــة

أو مـن يملـك ) القرار( أو التماس رفع الظلم من صدر منه الفعل الضار ).اإلدارية
  ).الرئيس اإلداري(رفعه 

هـــو إلـــزام  )4(عـــد المرافعـــات أمـــام ديـــوان المظـــالممفهـــوم قوا الـــتظلم فـــي -4 
إلى الجهة اإلدارية بهدف  أو التماس،، بتقديم طلب صاحب الشأن قبل رفع الدعوى

   .إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته

ماهيته القانونية هو حق دستوري يكفل حق المواطن فـي  إن التظلم من حيث
مـن النظـام  43العامة الضارة به جاء فـي المـادة  االعتراض على تصرفات الجهات

لكـــل مـــن لـــه و  ولـــي العهـــد مفتوحـــان لكـــل مـــواطنو  مجلـــس الملـــك"األساســـي للحكـــم 
مــن حــق كــل فــرد مخاطبــة الســلطات العامــة فيمــا يعــرض لــه مــن و  شــكوى أو مظلمــة

عليــه فــالتظلم بهــذا المعنــى مــن النظــام العــام بحيــث يمكــن ممارســته حتــى و  ".الشــؤون
  .)5(ة عدم النصفي حال

وبـــالرغم االســـتعمال الشـــائع لكلمـــة تظلـــم إال أنـــه لـــم يكـــن مـــن الســـهل وضـــع 
 ويجـدر، الذي يهمنا هنا هو التظلم اإلجرائـي الـذي يـرتبط برفـع الـدعوى، و تعريف له

  .تحديد الخصائص العامة لهذا النوع من التظلمات قبل التعريف بنا
                                                 

) 190(راء رقم الصادر بموجب قرار مجلس الوز  قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم) 4(
 .هـ16/11/1409بتاريخ 

دارية في محاكمة عادلة في المنازعات اإل، مبدأ حق اإلنسان موسى مصطفى شحادة) 5(
، مجلة الحقوق، وتطبيقاتها في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان

  .174صم، 2004هـ يونيو 1425والعشرون ربيع اآلخر العدد الثاني، السنة الثامنة 
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 صــفة النهائيــة راراتهــاتســب قفهــو مــن ناحيــة يوجــه إلــى جهــة إداريــة عاملــة تك
ـــتظلمو  اإلداريـــة الموضـــوعية التـــي و  للقواعـــد الشـــكلية مـــن حيـــث المبـــدأ ال يخضـــع ال

القــرار  أن يتعلــق بنــزاع يثيــر مشــروعية كمــا أنــه يجــب .يخضــع لهــا الحكــم القضــائي
قبـل صـدور القـرار أو أثنـاء  عليه ال يعنينا ما يبديه األفراد من مالحظـاتو  اإلداري،
كمــا أنــه يعتبــر  .أو حتــى النظــر فــي مالئمــة القــرار) التوصــياتو  تحقيــقال(تحضــيره 

  .)6(إجراء أو شكال يجب أن يستوفى قبل اللجوء إلى القاضي

  تعريف التظلم
يقدمـــه صـــاحب الشـــأن للجهـــة اإلداريـــة لمراجعـــة قرارهـــا  التمـــاسطلـــب أو  -

  .النهائي بقصد تعديله أو إلغائه

حدثه من تعـديل فـي أإفصاح صاحب الشأن عن عدم رضاه بآثار القرار فيما  - 
  .المركز القانوني، ويطلب من الجهة اإلدارية إعادة النظر في القرار بتعديله أو سحبه

الطلــب الــذي يقدمــه صــاحب الشــأن لجهــة اإلدارة إلعــادة النظــر فــي قرارهــا  -
  .)7(الذي يدعي أنه مخالف للقانون أو لعدم مالءمته

اعتـــــراض كتـــــابي يقدمـــــه مـــــن صـــــدر بشـــــأنه القـــــرار اإلداري إلـــــى الســـــلطة  -
  .)8(يبدي فيه المعترض عدم الرضا عما تضمنه القرار، المختصة

غالبــا ، و هــو التمــاس ذو طــابع إداري يوجــه إلــى اإلدارة التــي تتــولى دراســته -
  .)9(بدون مناقشة حضوريةو  ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة

                                                 
(6) Daël, Serge, Contentieux administratif, Paris, PUF, Thémis, 2006 p. 345. 

 .325ص م،1985، دار المطبوعات الجامعية، القضاء اإلداري ،ماجد راغب الحلو) 7(
راء الفقه وأحكام آيجابي في ضوء التظلم اإلداري ومسلك اإلدارة اإل، محمد خيري الوكيل) 8(

 .10ص م،2008 ،، دار الفكر الجامعي اإلسكندريةالقضاء
، دار النهضة العربية الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات اإلدارية، زكي محمد النجار) 9(

  .32ص م،1993
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هـو االلتمـاس يقدمـه صـاحب  الـتظلم اإلجرائـي تعريف الذي نقترحـه هـو أنوال
المصــلحة للجهــة اإلداريــة المصــدرة بقصــد العــدول عــن قرارهــا كليــا أو جزئيــا، لعــدم 

  .مشروعيته، قبل اللجوء إلى القضاء

 يقـوم علـى أسـاس وجـود فهو، مقومات التظلم اإلجرائي ومن التعريف نستنبط
، بسـبب عـدم مشـروعية قرارهـا، المـتظلمو  اإلدارة المصـدرة للقـرارخالف أو نزاع بـين 

ال يعتبــر ، ال يثيــر نزاعــا، و عليــه فكــل مــا يتوجــه بــه الشــخص إلــى الجهــة اإلداريــةو 
كــأن يطلــب مزيـة أخــرى ال يتضــمنها القــرار أو رجـاء بــالتراجع عــن القــرار أو ، تظلمـا
فينبغـي أن ، و النـزاعما دام الغرض من الـتظلم هـو وضـع حـد للخصـومة أ، و إرجائه

ال يعتــــد مــــن الناحيــــة و  إن وجــــد،، يوجــــه إلــــى مــــن أصــــدر القــــرار أو رئيســــه اإلداري
كمـا أنـه  .صـالحية أو اختصـاص إعـادة النظـر بالتظلم إلـى جهـة ال تملـك اإلجرائية

  .الزم لرفعها للقاضيو  إجراء يسبق الدعوى القضائية

  المطلب الثاني
  المصطلحات األخرىو  التظلم

ط مفهــوم الــتظلم بمصــطلحات أخــرى لــيس فــي االســتعمال بــل حتــى فــي يخــتل قــد
ففـــي كثيــر مـــن النصـــوص النظاميـــة اســتعملت كلمـــة الـــتظلم بـــدل  .النصــوص النظاميـــة

  .)11(، وربما يعود هذا إلى المعنى العام للتظلم الذي يعني طلب رفع الظلم)10(الدعوى

  الدعوىو  التظلم :أوال
ـــــتظلم اإلداري ـــــدعوى القضـــــائية و  ال ـــــةال ـــــة اإلداري ـــــة مختلف  مـــــن طبيعـــــة قانوني

مـن و  .يكونـان نظـامين لحـل المنازعـات اإلداريـة، و يخضعان لنظام قـانوني مختلـفو 

                                                 
الملكي رقم من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم  81انظر المادة ) 10(

  4/9/1427بتاريخ  58/م
  .15ص م،2004 ،، دار الكتب القانونيةالتظلم في المنازعات اإلدارية، حسن، محمد هند) 11(
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النظـام  غيـر أنـه فـي، حيث المبدأ يمكن لصـاحب المصـلحة االختيـار بـين النظـامين
   .بدون تظلم) اإللغاء( السعودي يرتبط التظلم بالدعوى بحيث ال دعوى

اإلجــراءات القضــائية التــي يقــوم بهــا الخصــوم، أو مــن  فالــدعوى هــي مجموعــة
أو هـــــي  يمـــــثلهم والقاضـــــي، بغـــــرض الحصـــــول علـــــى حكـــــم فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى،

اإلجراءات التي يتم بها رفع الدعوى إلـى القضـاء وٕابـداء الـدفوع بشـأنها والتحقيـق فيهـا 
كال معينـا بينما التظلم هو مجرد التماس ال يلزم فيه ش .ثم الفصل فيها بواسطة الحكم

  .يطلب فيه الملتمس من الجهة اإلدارية إعادة النظر في قرارها على نحو محدد

  :من عدة وجوه يختلف التظلم عن الدعوى
فـــإن الـــتظلم يســـبق الـــدعوى دائمـــا، بعـــد أن يعلـــم صـــاحب : مـــن حيـــث الوقـــت - 

الـدعوى كمـا أن  )اإلبـالغ أو النشـر(الشأن بالقرار اإلداري بالوسائل التي حددها النظام 
  .ال تقبل إال إذا تم ممارسة التظلم، وقد يتزامن معها في غير حاالت التظلم الوجوبي

يوجـــه إلـــى الجهـــة اإلداريـــة المصـــدرة للقـــرار أو الجهـــة التـــي تعلوهـــا  الـــتظلم -
  .بينما الدعوى توجه إلى القضاء أو اللجان ذات االختصاص القضائي

عية بينمــــا ال يخضــــع موضــــو و  تخضــــع لشــــروط شــــكلية الــــدعوى القضــــائية -
  .)إال إذا حدد القانون شكال خاصا كالكتابة( التظلم من حيث المبدأ إلى أي شكل

) غيـر اإلجرائـي(الدعوى يمارسها صاحب الشأن أو المصلحة لكن الـتظلم  -
  .الغير يباشرهيمكن أن 

ينبغــي أن تســتند الــدعوى إلــى أســاس نظــامي يثيــر عــدم مشــروعية القــرار  -
  .يستند التظلم إلى عدم المالئمة أو إلى العدالة واإلنصافبينما يمكن أن 

تنشــأ بــه الخصــومة و  الــدعوى عمــل إجرائــي يختلــف عــن األعمــال الســابقة -
ال تنشـأ بـه الخصـومة حتـى و  تمهيدي يسبق الدعوى أمام القاضي بينما التظلم إجراء
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لتقديريــة مــع اإلدارة إذ قــد يكــون الــتظلم مجــرد رجــاء أو التمــاس فــي إطــار الســلطة ا
  .)12(قبولها التراجعو  كما أن النزاع قد ينتهي باستجابة اإلدارة لإلدارة،

بــل أن القــوانين تمنــع ، الــدعوى ال بــد أن تكــون مكتوبــة، مــن حيــث الشــكل -
فقــد جــاء فــي المــادة األولــى مــن قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان  التقــدم بطلبــات شــفوية

  "...ي إلى رئيس ديوان المظالم المدعترفع الدعوى اإلدارية بطلب من "المظالم 

بينما ال يشترط في التظلم الكتابة فيستطيع صاحب الشأن من حيـث المبـدأ أن 
رد اإلدارة كتابــة علــى هــذا الــتظلم و  يــتظلم شــفويا أو بواســطة المكالمــات أو البرقيــات،

ى أي يكفي إلثبات ممارسته فالمادة الثالثة من قواعد المرافعات لم تتضـمن اإلشـارة إلـ
  .ٕان كان األصل في التعامل مع اإلدارة هو الكتابةشكل يجب أو يستوفيه التظلم، و 

يســتقل الــتظلم فــي النظــام الســعودي بميعــاد مســتقل عــن ميعــاد دعــوى اإللغــاء  - 
  .فميعاد التظلم يسبق ميعاد الدعوى ويسقط الحق في الدعوى بعدم مراعاة أحد األجلين

لــــزام إإجرائيــــة أهمهــــا  آثــــاريترتــــب علــــى رفــــع الــــدعوى  :مــــن حيــــث اآلثــــار -
ـــة  ـــه تحـــت طائل القاضـــي بالفصـــل فـــي الخصـــومة وفـــي حـــدود الطلبـــات المقدمـــة إلي

فـــي هـــذا يقـــول و  .ارتكـــاب جريمـــة إنكـــار العدالـــة إذا كانـــت الـــدعوى صـــالحة للحكـــم
النظــر فــي الــدعوى علــى ضــوء و  ويتعــين علــى الــدائرة مباشــرة النــزاع بنفســها"الــديوان 

ال يجـوز لهـا التخلـي و  المستندات المقدمة إليها من طرفي النـزاعو  تصاص الديواناخ
بخـــــالف ذلـــــك و  )13(...."عـــــن مســـــؤولياتها أو النكـــــوص عـــــن مباشـــــرة اختصاصـــــها 

مـن قواعـد  3المـادة ( التـزام الصـمتو  تستطيع الجهة اإلداريـة عـدم الـرد علـى الـتظلم
  .فضاا أن النظام يعتبر هذا السكوت ر علمً ) المرافعات

                                                 
، ديوان النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، عوابدي، عمار) 12(

 .90صم، 1992 ،المطبوعات الجامعية
  ).غير منشور( هـ1404ق لعام /66/4هـ في القضية رقم 1408 لعام/3/ت/79قرار رقم ) 13(
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من حيث المدة المحددة للرد فالنسبة للقاضي ليس هناك مدة محددة يبغـي  -
عليــه أن يفصــل فيهــا فــي القضــية بينمــا الجهــة اإلداريــة عليهــا أن تــرد علــى الــتظلم 

بـل قلصـت هـذه ) تسـعون يومـا( 90هي حسـب قواعـد المرافعـات و  خالل مدة محددة
ـــى  ـــديوان الخدمـــة  60المـــدة ال ـــةيومـــا بالنســـبة ل ـــزم الجهـــة  كمـــا .المدني أن النظـــام أل

و "اإلدارية في حال قبولها بقرار ديـوان الخدمـة المدنيـة أن تنفـذه خـالل ثالثـين يومـا 
لـم تقـم الجهـة اإلداريـة و  إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصـالح المـتظلم

ن المظــالم بتنفيــذه خــالل ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إبالغــه جــاز رفــع الــدعوى إلــى ديــوا
  ".التالية لهذه المدة خالل الستين يوما

  )14(التظلم والمطالبة والشكوى :ثانيا
يقدمـه صـاحب الشـأن إلـى الجهـة  المطالبة حسب قواعد المرافعات هي طلـب

الثانيــة مــن قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان  اإلداريــة لتصــحيح وضــعيته جــاء فــي المــادة
مــن المــادة الثامنــة ) أ(عليهــا فــي الفقــرة يجــب فــي الــدعاوى المنصــوص " )15(المظــالم

  :من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى ديوان المظالم مراعاة ما يلي

مطالبـــة الجهـــة اإلداريـــة المختصـــة خـــالل خمـــس ســـنوات مـــن تـــاريخ نشـــوء  -
  ."...عي حال دون المطالبة الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شر 

 إجـراء سـابق عـن رفـع الـدعوى أمـام ديـوان المظـالمالـتظلم و  فكل من المطالبـة
  .ال تقبل الدعوى بدون إثبات المطالبة أو ممارسة التظلمو 

                                                 
كلية العلوم  ، مركز البحوث،المطالبة القضائية، دراسة مقارنة، فهد بن عبدالعزيز الدغيثر) 14(

  .126ص ،االدارية، جامعة الملك سعود
المرسوم من نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بموجب  13عدلت هذه الفقرة بموجب المادة ) 15(

الدعاوى المتعلقة بالحقوق "حيث أصبحت كالتالي  هـ19/9/1428وتاريخ  78الملكي رقم 
المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة واألجهزة 

  .ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم
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فـــي المطالبـــة اإلدارة لـــم تكـــن قـــد اتخـــذت قـــرارا بعـــد بعكـــس الـــتظلم الـــذي ال 
  .)إيجابي أو سلبي(يتصور إال بعد صدور قرار من اإلدارة 

العسـكرية أو مـا و  الخدمـة المدنيـة المطالبة ترد على الحقوق المقررة في نظـام
فقد تبـدي  .هدفها هو استصدار قرار إداري يرتبط به النزاع، و يعرف بدعوى التسوية

المالحــظ و  .تســوية الوضــعية دون مــا حاجــة إلــى الــدعوى الجهــة اإلداريــة رغبتهــا فــي
مـــن اســـتدراك  يمكنهـــا فمطالبتهـــا، هنـــا أن الجهـــة اإلداريـــة قـــد ال تعلـــم بفـــوات الحـــق

ذلـــك أن ، قـــد يحـــدث ذلـــك كثيـــرا خاصـــة فـــي المســـائل الماليـــة، و فـــال أو الخطـــأاإلغ
، الجهـــة االداريـــة ال مـــانع لـــديها أحيانـــا فـــي تســـوية الوضـــعية بـــل يجـــب عليهـــا ذلـــك

فـي الحقيقـة إثـارة للجهـة اإلداريـة بقصـد استصـدار القـرار الـذي يـرتبط  المطالبة هيو 
هــو و  عليــه الخصــومة ىكــن أن تبنــالــذي يم، يحــدد موقــف الجهــة االداريــةو  بـه النــزاع

 المبــدأ القائــل إلــىاســتناد  ،)16(المســبق اإلداريمــا عــرف فــي النظــام الفرنســي بــالقرار 
  ).pas de decision pas d'action( ال قرار ال دعوى

إلـى قـرار إداري  )السكوت(المطالبة تحول السلوك المادي للجهة اإلدارية  - 
  ).)17(من نظام ديوان المظالم13ب من المادة  الفقرة(بنص القانون 

موضـــوعات المطالبـــة غالبـــا تنـــتج عـــن األخطـــاء الماديـــة أو اإلغفـــال لحكـــم  -
النظام، أو لعـدم وجـود الوثـائق الالزمـة فـي الملـف ممـا يجعـل الجهـة اإلداريـة تقتصـر 
في تسوية الوضعية على ما توفر لديها من وثائق، بينما موضـوع الـتظلم دائمـا عمـال 

                                                 
(16) 'La regle de la decision prealable et donc l;obligation fait au plaideur prealablement 

et a tout recour contre l'administration de soliciter d'elle une decision sur la quelle 
se propose de soumetre au juge.'Revero (J). droit administratif.5e. edi. 1971. P. 57. 

عتبر في حكم القرار اإلداري رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار يو  "... (17)
من نظام ديوان المظالم، الصادر . "كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا لألنظمة واللوائح

وهو مشابه للنص الوارد في . هـ19/9/1428بتاريخ  78/بموجب المرسوم الملكي رقم م
   :ما نصه 2 فقرة 421ية الفرنسي حيث ورد في المادة قانون العدالة اإلدار 

"Sauf disposition legislative ou reglementaire contraire le silence garde pendant plus de 
deux mois sur une reclamation par l'autorite competente vaut decision de rejet." 
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قــــرارا وهــــو يصــــدر بــــاإلرادة المنفــــرة وأحيانــــا بنــــاء علــــى الســــلطة التقديريــــة قانونيــــا أي 
  .والمتظلم في الحقيقة ال يخاصم الجهة اإلدارية وٕانما يخاصم القرار لعدم المشروعية

ٕانمـا مـا ينتجـه أو و  موضوعات المطالبة ال تمس المراكز القانونيـة مباشـرة، -
القرار اإلداري موضوع  نمابي، ة خاصةمزايا ماليو  يمنحه المركز القانوني من حقوق

   .يحدث مساسا بالمراكز القانونية التظلم
هـــي مـــدة و  ،مـــن حيـــث المـــدة يجـــب القيـــام بالمطالبـــة خـــالل خمـــس ســـنوات -
بينما التظلم يجب أن يقدم إلى الجهة اإلداريـة خـالل سـتين يومـا مـن ، كافيةو  طويلة

  .تاريخ العلم بالقرار
ن إلى االختالف في طبيعة اآلثار فآثـار التسـوية ويرجع االختالف بين المدتي

بيمنــا فــي قضــايا ، تحتــاج أحيانــا إلــى وقــت لكــي تــتم التســويةو  ماليــة بالدرجــة األولــى
ـــالمراكز و  ،اإللغـــاء يمكـــن أن يتحصـــن القـــرار بفـــوات الميعـــاد ـــاره الضـــارة ب تســـتقر آث

 األوضـاع اإلداريـةحتـى تسـتقر  بالتالي ال بد من اإلسراع في طلب إلغائهو  القانونية
  .المراكز القانونيةو 

يجــب  )فــي مســائل الخدمــة المدنيــة(الــتظلم و  ونشــير إلــى أن كــل مــن المطالبــة
يومـا قبـل التوجـه  60تبعهما تظلم إلـى ديـوان الخدمـة المدنيـة خـالل نفـس المـدة يأن 

  .إلى ديوان المظالم
ــــة ــــة اإلداري ــــة المقصــــودة فــــي المــــادة المــــذكورة هــــي المطالب ليســــت و  والمطالب

عمــل إجرائــي يقــوم بــه المــدعي لطلــب الحمايــة لحقــه  هــيالمطالبــة القضــائية التــي 
  .بواسطة الدعوى القضائية

كما ننبه على أن كثيرا من موضوعات المطالبة يمكـن أن تكـون موضـوع تظلـم، 
كمـا لـو رفضـت الجهـة اإلداريـة صـرف  ،لو اختار صـاحب الحـق طريـق دعـوى اإللغـاء

ففـــي هـــذه الحالـــة يمكنـــه أن يســـلك طريـــق دعـــوى اإللغـــاء  ،حقهعـــالوة أو بـــدل لمـــن يســـت
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وعليه احتـرام  ،)القرار السلبي(ويهاجم قرار الجهة اإلدارية باالمتناع عن صرف العالوة 
مواعيد التظلم للجهة اإلدارية وديوان الخدمة المدنية ثم ديوان المظالم، أو يختـار طريـق 

وقـت لمطالبـة الجهـة اإلداريـة خـالل خمـس التسوية وفـي هـذه الحالـة أمامـه متسـع مـن ال
سنوات، بعد ذلك التظلم إلى ديوان الخدمـة المدنيـة ثـم ديـوان المظـالم فـي المواعيـد التـي 

  .حددتها المادة الثانية من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم
يقدمــه شــخص أو أكثــر لمــن يملــك الســلطة أو ولــي  طلــب أمــا الشــكوى فهــي 

مجلــس "مــن النظــام األساســي للحكــم  43 جــاء فــي المــادة ةاألمــر لتصــحيح وضــعي
لكل من له شـكوى أو مظلمـة ومـن و  مجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطنو  الملك

   ."حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون

يمكــن تصــورها ضــد األعمــال ، و فالشــكوى بهــذا المفهــوم ال تتطلــب أي شــكل
بل ال يشترط فيها أن يستند فيها الشاكي إلى القانون ، على السواء القانونية والمادية
كجـــور ، رفـــع الظلـــمو  المســـاواةو  ٕانمـــا يمكـــن أن ينشـــد اإلنصـــاف، و فيمـــا يشـــتكي منـــه

الشــكوى بهــذا المضــمون ال توجــه إال لمــن يملــك ، و النظــام نفســه أو الحكــم القضــائي
أكثـر  الطـابع السياسـيكمـا أن الشـكوى تأخـذ  ،القدرة على تصـحيح الوضـعو  السلطة

، القاضــــي يضــــطلع بهــــامنــــه قــــانوني فهــــي تــــرد علــــى المســــائل التــــي ال يمكــــن أن 
بل أن الممارسة اإلسالمية في مؤسسة ناظر  .الشكوى من تعسف الوالة أو جورهمك

   .كانت تستند إلى الشكوى المظالم

ا ال يتوقـف أحـدهمو  كما أن الشكوى بهذا المعنى يمكن أن تقدم بجانب الـتظلم
لـه  )اإلجرائـي(غيـر أن الـتظلم ، كما يمكن أن تتحول الشكوى إلى تظلـم على األخر

  .ال مواعيدو  ليس كالشكوى التي ليست لها قواعدو  قواعد ينبغي أن تحترم

اللجـــوء إلـــى اإلدارة ال يقتصـــر علــــى الـــتظلم بـــل يأخــــذ أشـــكال مختلفـــة منهــــا 
الشـأن يفيـد رغبتـه فـي هو ال يعدو أن يكـون التمـاس أو تعبيـر مـن صـاحب و  الطلب
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هــو ال يســتلزم ســبق صــدور ، و الحصــول علــى رخصــة أو مزيــة أو حــق أو معلومــة
على عكس التظلم الذي ال يكـون إال مـن قـرار إداري يهـدد  قرار من الجهة اإلدارية،

  :المراكز القانونية ومن أمثلة الطلب

طلـب تنفيـذ حكـم قضـائي نهـائي، طلـب ، طلب الحصول على رخصة بناء -
  . طلب إجازة اضطرارية، لتحاق بوظيفةاال

غيــــر أن الطلــــب قــــد يترتــــب عليهــــا صــــدور قــــرار صــــريح أو ضــــمني يمكــــن 
  .اللزوم للشخص التظلم منه ثم اللجوء إلى القضاء عند

  المبحث الثاني
  أنواع التظلمات اإلدارية

تخــتص و  التــي يوجــه إليهــا مــن حيــث الجهــة اإلداريــة يمكــن النظــر إلــى الــتظلم
  .)18(الدعوىكما يمكن النظر إليه من حيث آثار ه على  بالنظر فيه،

  المطلب األول
  من حيث الجهة اإلدارية

لقد نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات على أنه يجب تقديم الـتظلم إلـى 
اتخـــاذ مـــا يلـــزم و  يقصـــد بهـــا الجهـــة التـــي تملـــك صـــالحية النظـــر، و الجهـــة المختصـــة

بهـذا المعنـى يمكـن أن ، و التـي اسـتند إليهـا المـتظلمعندما تتأكد لديها وجاهة الحجج 
هـذا مـا ينسـجم أكثــر ، و إلـى الجهـة التـي أصـدرت القـرار يكـون الـتظلم والئيـا أي يقـدم

إلـى السـلطة أو  أي يوجـه كما يمكن أن يكون الـتظلم رئاسـيا، مع الحكمة من التظلم
لـتظلم، الجهـات األعلـى ال يقصد بالهيئة الرئاسـية التـي يقـدم إليهـا ا، و الهيئة الرئاسية

يكفـي أن يوجـه لمـن يملـك  ٕانمـا، و في التدرج الوظيفي للجهة المصدرة للقرار اإلداري
                                                 

التظلم في القانون المصري والفرنسي، دراسة فقهية أحكام ، عبدالرؤوف هاشم بسيوني) 18(
  .56ص  م،1997 ،، دار النهضة العربيةوقضائية
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صــالحية التعقيــب علــى مصــدر القــرار، فمــثال قــرار صــادر مــن رئــيس القســم يمكــن 
  .)19(ليس شرطا للوزيرو  التظلم منه إلى العميد أو إلى رئيس الجامعة

د يكـون القـرار اإلداري محـل الـتظلم صـادرا قـ :)20(التظلم إلـى سـلطة الوصـاية
ســلطة الوصــاية ليســت ، و مــن هيئــة محليــة مســتقلة مثــل البلديــة فــي النظــام الســعودي

 لمبــدأ القائــل أنل ٕاعمــاال، و )الســلطة المحليــة(ية لمصــدر القــرار هــي الســلطة الرئاســ
يـــرى  ،)21(فـــي حـــدود الـــنصو  ال تمـــارس إال بنـــاء علـــى نـــصو  ال تفتـــرض الوصـــاية
الحقيقــة أن ذلــك يعتمــد علــى و  .أن الــتظلم إلــى ســلطة الوصــاية ال يعتــد بــهالــبعض 
فهنـاك بعـض األنظمـة التـي رفعـت يـد سـلطة الوصـاية  الوصاية المعمول بها، حدود

مــارس  2علــى قــرارات الســلطة المحليــة مــن ذلــك النظــام الفرنســي ابتــداء مــن قــانون 
بح ممثــل السـلطة المركزيــة أصـ، و التعــديالت الالحقـةو  المتعلـق بالالمركزيـة، م1982

  .)22(ال يملك سوى الطعن أمام القضاء
القـرى نـرى أن الـوزير و  بـالرجوع إلـى نظـام البلـدياتو  أما في النظـام السـعودي

جـاء  تعديل قرارات المجلـس أو رئـيس البلديـة المخالفـة للنظـامو  يملك صالحية إلغاء
القرويـة أن يطلـب مـن المجلـس و  لـوزير الشـؤون البلديـة " جفي المادة السابعة الفقرة 

له أن و  البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل اإلجراءات التي تتخذ خالفا لألنظمة
مــن نفــس النظــام  46بــل أن المــادة  ."يلغــي أو يعــدل تلــك اإلجــراءات بقــرار مســبب

قــرارات المجلــس البلــدي أو و  يحــق لمــن أصــابه ضــرر مــن تصــرفات"صــرحت بأنــه 
علمـــا أن النصـــوص . "القرويـــةو  تظلم إلـــى وزيـــر الشـــؤون البلديـــةرئـــيس البلديـــة أن يـــ

 بتطبيـق تلــك النصــوصو  المـذكورة ســابقة علـى قواعــد المرافعـات أمــام ديـوان المظــالم
                                                 

(19) Andre de Laubadere: Traite de Droit Administratif. t1.10.ed. L.G.D.J. 1988. p. 516. 
(20) Olivier gohin. Contentieux administratif. 4 edition. Nexis. LITEC. p. 14. 2005. 
(21) Rene Chapus; Droit administratif general.tome1 14 edition 2000. P. 782. 
(22) L'administre peut ainsi preferer demander a l'autorite prefectorale de deferer l'acte 

litigieux a la censure du tribunal administrative par des motifs de stricte legalite 
administrative. Olivier Gohin. op. cit.14. 



 279             دراسة تحليلية نقدية: التظلم اإلداري في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم

 

العامــة فــي قواعــد المرافعــات يبقــى الــتظلم مــن قــرارات البلديــة وجوبيــا قبــل  القاعــدةو 
  .اللجوء إلى ديوان المظالم

  داريةاإلجهة غير الالتظلم إلى جهات 
غيـر معلومـة عنـد كثيـر و  اإلدارية غير مألوفة ال زالت ثقافة إجراءات الدعوى

مــن المتوقــع أن يــتظلم بعــض النــاس إلــى جهــات غيــر الجهــة المختصــة و  مــن النــاس
خاصـة أن بعـض  ظنـا مـنهم أنـه بإمكانهـا تصـحيح األوضـاع،) عن طريق الشـكوى(

  .مشكلتههذه الجهات قد تعد المتظلم بأنها ستسعى في حل 

قـــد يـــتظلم بعـــض األفـــراد إلـــى أمـــراء المنـــاطق ذلـــك أن ، فـــي الواقـــع الســـعودي
كفالـة " ألميـر المنطقـة المادة السابعة فقرة جـ مـن نظـام المنـاطق تتضـمن مـع يعطـي

الحريــات إال فــي و  عــدم اتخــاذ أي إجــراء يمــس تلــك الحقــوقو  حريــاتهمو  حقــوق األفــراد
حمايــة حقــوق  إلــى الجهــات القائمــة علــى فــي أحيــان أخــرىو  ".الحــدود المقــررة شــرعا

خاصـة فيمـا يتعلـق بقـرارات ) جمعيـة حقـوق اإلنسـانو  هيئة حقـوق اإلنسـان(اإلنسان 
 األمـر بـالمعروف االدعـاء العـام أو هيئـةو  أحيانا إلى هيئة التحقيقو  الجهات األمنية

مـادة أمام هذه الجهات أم يجب التقيد بـنص ال فهل يعتد بالتظلم .النهي عن المنكرو 
  الثالثة التي تشترط أن يوجه التظلم إلى الجهة المختصة ؟

 الممارسـة بحيـثو  محاوالت فقهية حاولـت التوفيـق بـين الـنص لقد كانت هناك
أن تحيــــل الــــتظلم  التــــي تــــم الــــتظلم أمامهــــا) غيــــر المختصــــة(الجهــــات  يجــــب علــــى

ي متـــى وصـــل الـــتظلم فـــ، و عـــادة هـــذا الـــذي يـــتم، و إلـــى الجهـــة المختصـــة) الشـــكوى(
لكـــن يقـــع علـــى ، الميعـــاد إلـــى الجهـــة المختصـــة يعتـــد بـــه كـــتظلم صـــحيح ينـــتج آثـــاره

أمــا إذا لــم تــتم  ).الشــكوى(صــاحب الشــأن إثبــات أن الجهــة اإلداريــة اســتلمت الــتظلم 
المظـــالم فـــي التعـــاطي مـــن  اإلحالـــة فالـــذي نـــراه مـــن خـــالل السياســـة المرنـــة لـــديوان

أن  بهــذا الــتظلم إذا تبــين مــن الوقــائعأنــه يجــب أن يعتــد ، شــكليات الــدعوى اإلداريــة
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الـــتظلم فـــي الميعـــاد أي  الجهـــة اإلداريـــة بـــدليل أنـــه قـــدم المـــتظلم جـــاد فـــي مخاصـــمة
احتــوت  )الــتظلم(أن الشــكوى و  خــالل ســتين يومــا مــن تــاريخ علمــه بــالقرار اإلداري،

 أخــذا بمبــدأ القيــاس يمكــن إلحــاق، و علــى بيانــات تفيــد تمســكه بــالحق المعتــدى عليــه
التــي اســتقر ، و تقــديم الــدعوى إلــى جهــة غيــر مختصــة الحالــة بحكــم حالــة ذهحكــم هــ

يمكـن  عليـهو  فيها االجتهاد القضائي علـى أنهـا مـن أسـباب قطـع ميعـاد رفـع الـدعوى
للقاضي اعتبار تقديم التظلم على غير الجهة المختصة من األعذار الذي يعتـد بهـا 

  .المظالم رفع الدعوى أمام ديوان لقطع ميعاد

  المطلب الثاني
  وآثاره على رفع الدعوى التظلم

يمكـــن تقســـيم الـــتظلم اإلداري مـــن حيـــث آثـــاره علـــى رفـــع الـــدعوى إلـــى تظلـــم 
  .ال أثر له على الدعوى اختياريو  الزم لرفع الدعوى وجوبي

ســـبق التأكيـــد علـــى أن الـــتظلم فـــي النظـــام الســـعودي : الـــتظلم الوجـــوبي: أوال
لثالثـة مـن قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم وجوبي كقاعدة عامـة حسـب المـادة ا

التظلم الوجوبي هو الـذي يفـرض النظـام علـى المتضـرر و  ).مع بعض االستثناءات(
قبـــل رفـــع الـــدعوى إلـــى ، مـــن القـــرار اإلداري تقديمـــه إلـــى الجهـــة اإلداريـــة المختصـــة

ن فهو بهذه الحالة شرط من شروط قبول الدعوى جاء في أحـد أحكـام ديـوا، القاضي
من حيـث أن الـدعوى المنظـورة تعتبـر طعنـا فـي قـرار إداري صـادر بشـأن و  "المظالم

لذا فهي تدخل في نطـاق مـا اشـتملت عليـه المـادة الثامنـة ، طي قيد موظف حكومي
بالتالي يطبق في شأنها حكم نص المادة الثالثة من ، و من نظام ديوان المظالم) ب(

حيــث أنــه لمــا كانــت أوراق هــذه ، و المظــالم اإلجــراءات أمــام ديــوانو  قواعــد المرافعــات
 خاليــة ممــا يــدل علــى أن المــدعين قــد تظلمــا مــن القــرارين الــدعوى قــد وردت للــدائرة

ســالفي الــذكر أمــام الــديوان العــام للخدمــة المدنيــة قبــل رفــع هــذه الــدعوى أمــام ديــوان 
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اإلجـــراء فاء هـــذا يالـــدعوى أمـــام الـــديوان قبـــل اســـت هـــذا بالتـــالي يجعـــل رفـــع، و المظـــالم
  .)23(...."معيبا شكال مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها 

والــتظلم اإلداري بهــذا المعنــى يخضــع لنظــام قــانوني فهــو واجــب فــي القــرارات 
عـدم رفعـه إلـى الجهـة ، و من نظام ديوان المظالم "ب" فقرة 13اإلدارية حسب المادة 

   .اإلدارية يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكال
كمـا فعلـت ، شـكال معينـا يجـب أن يسـتوفيه قواعـد المرافعـات للـتظلمولم تحدد 

، مــا جــرى عليــه العمــلبــالرجوع إلــى و  مــع ذلــك، و بعــض القــوانين كالقــانون المصــري
هــي اســم المــتظلم و  البيانــات التــي تحقــق الغــرض منــه متضــمناالــتظلم مكتوبــا  يقــدم

موضـوع  )ر أو التبليـغالنشـ(تـاريخ العلـم بـه و  تـاريخ صـدور القـرار، عنوانهو  ووظيفته
   .هة نظرهـالمستندات التي يرى المتظلم لزومها لدعم وجو  القرار المتظلم منه

يقــدم الــتظلم فــي ميعــاده إلــى الجهــة المصــدرة مناولــة بوصــل االســتالم أو عــن 
طريــق كتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول وبكــل وســيلة أخــرى تفيــد اســتالم الجهــة 

االلكترونــي للجهــة المصــدرة ويقــع عــبء إثبــات االســتالم كس والبريــد االمصــدرة كالفــ
  .على المتظلم

فـــي  يتميـــز الـــتظلم الوجـــوبي فـــي النظـــام الســـعودي بأنـــه مقـــرر علـــى درجتـــين
 الثانيـة أمـامو  مسائل الخدمة المدنية فاألولى تكون أمام الجهة المختصـة كمـا شـرحنا

مـن قواعـد  3ادة الثالثـة فقـرة المـ( )وزارة الخدمة المدنيـة حاليـا(ديوان الخدمة المدنية 
أمــا فــي غيــر مســائل الخدمــة المدنيــة يمكــن اللجــوء  .)المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم

  .فاء التظلم األوليديوان المظالم بعد است إلى
وسواء بالنسبة للتظلم األول أو الثاني على المتظلم مراعاة المهل أو المواعيد 

  .لذي سنبينهالمحددة للممارسة التظلم على النحو ا
                                                 

  ).لم ينشر( هـ1410لعام /ق/393/1م قهـ المتعلق بالقضية ر 1410لعام  2/ف/د/17الحكم رقم ) 23(
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  :هيو  ونشير في هذا الصدد أن هناك حاالت ال يجب فيها التظلم

القرار المعدوم هو القرار الذي بلغ فيه العيـب حـدا مـن : حالة القرار المعدوم - 
جرده من صفة العمل القانوني بحيـث يصـبح مجـرد عقبـة ماديـة فـي طريـق يالجسامة 

أن القاضـــي اإلداري هـــو الـــذي  علمـــا .ذوي الشـــأن تحـــول دون اســـتفادتهم مـــن حقوقـــه
  .مهمة تقدير درجة الجسامة في القرار بواسطة دعوى تقرير االنعدامإليه توكل 

إذا امتنــــع علــــى الجهــــة التــــي : إذا امتنــــع علــــى الجهــــة النظــــر فــــي الــــتظلم -
ٕاذا لــم توجــد ســلطة ، و واليتهــا بإصــداره ئهافايأصــدرت القــرار إعــادة النظــر فيــه الســت

حاجـة إللـزام صـاحب  فـال يكـون هنـاك ،التعقيـب علـى القـرار رئاسية تملـك صـالحية
اللجنــــة التــــي نــــص نظــــام  قــــراراتمــــن ذلــــك فــــي النظــــام الســــعودي  .الشــــأن بــــالتظلم

 مــــن النظــــام 78علــــى إنشــــائها بموجــــب المــــادة المشــــتريات الحكوميــــة و  المنافســــات
 أمــام ديــوان المظــالم جــاء فــي الفقــرة د ةفقــرارات هــذه اللجنــة تقبــل الــتظلم منهــا مباشــر 

ويكـــون هـــذا القـــرار قـــابال لالعتـــراض عليـــه أمـــام  "...رة هــــ مـــن المـــادة المـــذكورةالفقـــو 
  . )24("ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه لصاحب الشأن

  .إذا أعلنت الجهة اإلدارية مسبقا عدم قبولها التظلم من القرار -

رية قراراهـا اإلشـارة الصـريحة بأنهـا لـن تقبـل مراجعـة القـرار قد تضمن الجهة اإلدا
وعلى كل من يرغب في مراجعة القرار التوجه إلى القضاء، ومن التطبيقات ما ورد فـي 

إذا كان من الثابت أن اإلدارة أذاعت أقـدميات "حكم محكمة القضاء اإلداري في مصر 
قـدميات، وأن مـن صـة بتلـك األن تنظـر فـي أيـة شـكوى خامعينة بمنشور جاء فيه أنها ل

  .)25("لس الدولةـله شكوى في هذا الخصوص عليه اللجوء إلى مج

                                                 
وتاريخ  )58م(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ) 24(

 .هـ4/9/1427
  .م23/2/1956قضائية جلسة  6لسنة  87اإلداري الدعوى رقم محكمة القضاء ) 25(
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مـن القاضـي ال يلـزم  في حالة طلب وقف القرار اإلداري :حالة االستعجال -
التظلم المسبق إلى الجهة اإلدارية المصـدرة فاالسـتعجال فـي طبيعتـه إجـراء تحفظـي 

ال يلغـي القـرار اإلداري إال بعـد الفصـل فـي القاضي  ال يمس أصل الحق بمعنى أن
كما أن التظلم يتنافى مع طبيعة االستعجال التي تعتمد على اختصار ، أصل النزاع

  .اإلجراءاتو  الوقت
اللجـوء مباشـرة  حـق د يترك المنظم لصـاحب الشـأنق :التظلم االختياري :ثانيا

مــن أن لمصـلحة غيــر أن ذلـك ال يمنـع صــاحب ا، إلـى القاضـي دون اشــتراط الـتظلم
إذ قد يحقق له التظلم الكثير من ، قبل رفع الدعوى داريةيتظلم مختارا إلى الجهة اإل

ــا التــي ال توفرهــا لــه الــدعوى ــذا عمــدت الكثيــر مــن القــوانين، و المزاي ــم يعــد ، ل التــي ل
إلى اعتبار التظلم االختياري من ، التظلم الوجوبي فيها أصل عام في دعوى اإللغاء

ميعاد الـدعوى بحيـث يبـدأ احتسـاب ميعـاد الـدعوى مـن تـاريخ رد الجهـة أسباب قطع 
علــى تشــجيع الــتظلم االختيــاري بمــا يخفــف  ذلــك حرصــا مــن هــذه القــوانين، و االداريــة

 تصـــحيح األوضـــاعو  يتـــيح للجهـــة االداريـــة فرصـــة تـــدارك أخطائهـــاو  علـــى القضـــاء
  .تحقيق العدالة بطريق أيسرو 

حســـب ، أن الـــتظلم الوجـــوبي هـــو األصـــلوفـــي المملكـــة ســـبقت اإلشـــارة إلـــى 
مشــروع  غيــر أن، ال يســتبعد إال بــنص خــاص، و المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات

لــم  حيــث، قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم أحــدث تعــديال مهمــا فــي هــذا الشــأن
، )26(يعــد الــتظلم شــرط فــي دعــوى اإللغــاء حســب نــص المــادة السادســة مــن المشــروع

                                                 
ترفع الدعوى  - 2" :جاء في المادة السادسة من مشروع المرافعات أمام ديوان المظالم) 26(

من المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم خالل تسعين ) ب(المنصوص عليها في الفقرة 
ه كتابة، أو العلم اليقيني به أو نشر القرار يوما من تاريخ اإلبالغ بالقرار المطلوب إلغاؤ 

ينقطع سريان المدة المحددة لرفع الدعوى بالنسبة  - 3 .الالئحي في الجريدة الرسمية
من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان  )ب أ،(للدعاوى المنصوص علها في الفقرتين 

  "....دارية لمظالم إلى الجهة اإلا
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التظلم االختياري من أسباب قطع مـدة سـريان الـدعوى بالنسـبة للـدعاوى  ٕانما اعتبرو 
نعتقـد أن و . من نظام ديوان المظـالم 13من المادة " ب"المنصوص عليها في الفقرة 

كـان األجـدر أن يبقـى علـى بعـض و  فيه مبالغـة تعميم المنظم السعودي إلغاء التظلم
خاصـة منازعـات و  )المصـري، يالفرنسـ(كما فعلـت بعـض القـوانين ، تطبيقات التظلم

مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام " أ"الوظيفــة العامــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
  .ديوان المظالم
فــإن ممارســة الــتظلم االختيــاري ال تحــول دون رفــع الــدعوى بــل يمكــن  اوأخيــر 

  . طريق الدعوىو  لصاحب الشأن أن يسلك الطريقين معا، طريق التظلم
  المبحث الثالث

  آثارهو  شروط التظلم
فاء ياســتو  الــتظلم الوجــوبي لنظـام قــانوني يســتوجب مراعـاة صــفة رافعــه يخضـع

الـتظلم فـي  ننبـه هنـا إلـى أنو  .مراعاة المواعيد النظامية لممارستهو  بعض الشكليات
النظام السعودي من الشروط الشكلية لدعوى إلغاء حيث يترتب علـى عـدم ممارسـته 

  .وى شكالعدم قبول الدعفي الميعاد 
  المطلب األول
  شروط التظلم

كشــرط مــن الشــروط الشــكلية لــدعوى اإللغــاء يجــب أن يســتوفي بعــض  لــتظلما
  .ينتج آثاره اإلجرائيةو  د بهـروط حتى يعتــالش

سـلبي ، صريح أو ضمني يجب أن يكون التظلم من قرار إداري نهائي، :أوال
 الشــرط يســتوجب اســتبعاد هــذاو . )28(الحقــا لصــدور القــرار أن يكــون، و )27(يجــابيإأو 

                                                 
 .45ص ،، دار النهضة العربيةدارية الضمنيةلقرارات اإلا، فؤاد موسى عبدالكريم) 27(
ويعتبر في حكم القرار اإلداري رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان ") 28(

 ".من الواجب عليها اتخاذه طبقا لألنظمة واللوائح
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تكتســـــي صــــــفة القـــــرار النهـــــائي كاألعمــــــال  تلــــــك التـــــي الو  أعمـــــال اإلدارة الماديـــــة
على العموم األعمال اإلدارية التي ال تمس المركز ، و اآلراء االستشاريةو  التحضيرية
األعمــال  تضــاف إليهــا )29((acten'est pas de nature a faire grief)القــانوني 

حسـب نـص  هي أعمال السـيادة، و رج من اختصاص ديوان المظالماإلدارية التي تخ
باإلضـــافة إلـــى أعمـــال بعـــض اللجـــان ذات ، المـــادة الرابعـــة عشـــرة مـــن نظـــام ديـــوان
 هي لجان شبه قضائية، و اللجان الضريبيةو  االختصاص القضائي كالجان الجمركية

ثالثـة عشـرة ال يسري عليها الحكم العام الوارد فـي المـادة الو  تحكمها نصوص خاصة
  .إال إذا عدلت نصوصها، فالخاص يقيد العام دائما

الخدمــة  رد وزارةو  رد الجهــة اإلداريــةو  واألصــل أن ترفــع الــدعوى بعــد الــتظلم
غيـــر أن االجتهـــاد القضـــائي فـــي ، فـــي المملكـــة مســـائل الخدمـــة المدنيـــة المدنيـــة فـــي

اإلداريـــة علـــى حتـــى لـــو رفعـــت قبـــل رد الجهـــة  الـــدعوى شـــكال قبـــل بعـــض تطبيقاتـــه
 رد الجهــة اإلداريــة بــالرفض أثنــاء ســير الــدعوى وقبــل الحكــم فيهــا متــى كــان، الــتظلم

ــ ،اعتبــر ذلــك مــن األشــكال غيــر الجوهريــةو  تطبيقــات لقضــاء ديــوان  ىولــم نعثــر عل
 "...جاء فيـه  في مصر لمحكمة اإلدارية العليالكم نستشهد بحو  المظالم في المسألة

مواعيـــد البـــت فـــي الـــتظلم ال يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول  أن رفـــع الـــدعوى قبـــل انتهـــاء
فـوات  الدعوى ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض اإلدارة له صراحة أو ضمنا بمجـرد
ٕانمـا و  الميعاد المقرر البت فيه ألن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصـد لذاتـه

يــث أنــه إتباعــا لهــذا مــن حو  ...أريــد إفســاحا لجهــة اإلدارة إلعــادة النظــر فــي قرارهــا 
المـــنهج الــــذي جــــرى عليــــه قضـــاء المحكمــــة بالنســــبة لمــــا رأتـــه مــــن اعتبــــار انتظــــار 
المواعيــد الطعــن فــي الــتظلم إجــراء غيــر جــوهري ال يترتــب علــى عــدم التزامــه الحكــم 

ألنــه ال يشــترط لقبــول الــدعوى التــزام باألســبقية الزمنيــة لتقــديم ، بعــدم قبــول الــدعوى
                                                 

(29) Auby J-M.et R. Drago. contentieux administrative. t2.L.G.D.J. 1984. p. 55. 
- Pacteau, Bernard: Doit administratif, 7ème éd., Paris: Presses Universitaires de 
France, 2005, p. 400. 
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قبـل الحكـم و  ى مـا دام انتهـى الـتظلم أثنـاء السـير فـي الـدعوىالتظلم على رفع الـدعو 
  ".فيها إلى رفض اإلدارة

 من قواعد المرافعات أمام ديـوان لم يرد في المادة الثالثة :شكل التظلم :ثانيا 
كمــا اشــرنا أعــاله،  كالكتابــة شــكل معــين، المظــالم مــا يفيــد ضــرورة إفــراغ الــتظلم فــي

بمــا و  العامــة ممــا يســتوجب إعمــال القواعــد )30(كمــا هــو الحــال فــي بعــض األنظمــة
فقــد جــرى العمــل علــى ان يقــدم الــتظلم كتابــة إلــى ، يحقــق الغايــة المنشــود مــن الــتظلم

يجــب أن يتضــمن جميــع و  الجهــة اإلداريــة المصــدرة مناولــة أو بكتــاب موصــى عليــه
أن تكــــون عبــــارات الــــتظلم قاطعــــة فــــي داللتهــــا علــــى عــــدم رضــــا و  البيانــــات الــــالزم،

م بــــالقرار، حتــــى تــــتمكن الجهــــة اإلداريــــة مــــن دراســــته مــــن ذلــــك فــــي النظــــام المــــتظل
 عنوانـــهو  رقمـــه الـــوظيفيو  باإلضـــافة إلـــى اســـمه الكامـــل الســـعودي بالنســـبة للموظـــف

                                                 
 م12/4/1972بتاريخ  م1972لسنة  72في مصر صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم ) 30(

بشأن إجراءات التظلم الوجوبي من القرارات اإلدارية وطريقة الفصل فيها، وقد نص هذا 
  :القرار على اآلتي

يكون التظلم من القرارات اإلدارية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا  1المادة 
القرار إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت  م1973لسنة  47من القانون رقم  10من المادة 

  .أو إلى الجهة الرئاسية بطلب يقدم إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه  )أ(يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية  2دة الما

تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة ) ب(
موضوع القرار المتظلم منه واألسباب التي بني ) ج( خ إعالن المتظلمالمصلحية أو تاري

  .عليها التظلم وترفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها
تقوم الجهة اإلدارية بتلقي التظلمات فور وصولها وقيدها برقم تسلسلي في سجل  3 المادة

متظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها ويسلم إلى ال
  .وتاريخه تقديمه أو يرسل اإليصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه

ترسل التظلمات فورا وصولها إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار، وعليها  4المادة 
إلى أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به األوراق والمستندات المتعلق بالموضوع ويرسل 

 .. الجهة التي يناط بها فحص التظلم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو وروده 
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يعتمـــد عليـــه  أن تتضــمن العريضـــة األســـانيد التــيو  القــرار المـــتظلم منـــه صــورة مـــنو 
  . المتظلم فيما يدعيه

لغــاء دعــوى موضــوعية ترمــي إلــى الــدفاع دعــوى اإل: الصــفة والمصــلحة :ثالثــا
عـــن ســـيادة النظـــام ومـــن حيـــث المبـــدأ ال يوجـــد مـــدعى عليـــه، وعلـــى هـــذا األســـاس ال 
يشترط المصـلحة الشخصـية واكتفـى القضـاء بالمصـلحة العاديـة، غيـر أنـه فـي الـتظلم 
اإلجرائي، كما هو الحال في النظام السعودي، ال بد من توفر الصفة والمصلحة ألنه 

 ســـابق لـــدعوى اإللغـــاء وال بـــد أن يقـــدم االلتمـــاس صـــاحب المصـــلحة والصـــفة، إجـــراء
فالتظلم المقدم من غير صاحب الصفة والمصلحة، ال يمكن التمسك به أمام القضـاء 

   .أو االحتجاج به على الجهة اإلدارية، وٕان كان لها االعتداد به والرد عليه
الميعاد المنصوص عليه في  ال بد أن يقد التظلم في :)31(ميعاد التظلم :رابعا

فيمـا "الثالثـة  جـاء فـي المـادة .المادة الثالثة مـن قواعـد المرافعـات أمـام ديـون المظـالم
مــن " ب"لــم يــرد فيــه نــص خــاص يجــب فــي الــدعوى المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

المظالم أن يسبق رفعها إلى ديوان المظالم التظلم إلى  المادة الثامنة من نظام ديوان
  ..".إلدارية المختصة خالل ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرارالجهة ا

ونشــير هنــا إلــى أن ميعــاد الــتظلم فــي النظــام الســعودي يســتقل بميعــاد خــاص 
الميعــاد هنــا مــن النظــام العــام حيــث يمكــن و  .عــن ميعــاد الــدعوى أمــام ديــوان المظــالم

اليـوم التـالي  مـن) ومـاسـتون ي(يبـدأ احتسـاب المـدة و  .لقاضي إثارته من تلقـاء نفسـهل
لتــاريخ العلــم بــالقرار اإلداري ســواء كــان ذلــك عــن طريــق التبليــغ أو النشــر إذا تعــذر 

  .)32(أو العلم اليقيني في بعض التطبيقات القضائية التبليغ،
                                                 

، ميعاد رفع دعوى اإللغاء، في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية ومحكمة القضاء فؤاد عامر) 31(
   .م2001 ،، دار الفكر العربياإلداري

واالجتهاد القضائي، فقد أخذ مجلس لقد كانت هذه النظرية محل خالف كبير بين الفقهاء ) 32(
الدولة الفرنسي بالنظرية ثم ترجع وتشدد في قبولها، أم في مصر فال زال القضاء المصري 
يستند إلى هذه النظرية في بعض أحكام المحكمة اإلدارية العليا أما في النظام السعودي 

هذه النظرية في بعض  فلم يشار إلى النظرية في قواعد المرافعات وٕانما وردت اإلشارة إلى
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بالنسبة لقضايا الخدمة المدنية يجبِ أن يعقب التظلم إلـى الجهـة اإلداريـة  أما
المدنيــة خــالل ســتين يومــا يبــدأ احتســابها مــن تــاريخ تظلــم أخــر إلــى ديــوان الخدمــة 

  .)انقضاء تسعين يوما(رفض الجهة اإلدارية الصريح أو الضمني 

يســقط  )دون عــذر شــرعي( وفــي حالــة عــدم تقــديم الــتظلم فــي الميعــاد المــذكور
يصـــبح و  يتحصـــن القـــرارو  حـــق صـــاحب المصـــلحة فـــي طلـــب إلغـــاء القـــرار اإلداري

آثــار قانونيـة، بحيــث ال  نشـأه مــن مراكـز أو أحدثــه مـنحجـة علــى ذوي الشـأن فيمــا أ
ال يمكــن  أي، تقبــل أيــة دعــوى يكــون القصــد منهــا تجريــد القــرار مــن قوتــه التنفيذيــة

إال أذا كــان قــرارا معــدوما كمــا ، يصــبح لــه قــوة القــرار المشــروعو  طلــب إلغائــه قضــائيا
ظلم دائما مـا يمكن لصاحب الحق الت ،في حالة القرار المستمر كذلكو  سبق شرحه،

الذي يبقى االعتداء على الحق  والقرار المستمر هو دام التعدي على الحق مستمرا،
فيــه مســتمرا مــن ذلــك تمنــع جهــة إداريــة عــن إصــدار القــرار الــذي يســتوجب القــانون 
عليهـــا إصـــداره كامتنـــاع اإلدارة عـــن اصـــدر قـــرار الترقيـــة بعـــد نجـــاح الموظـــف فـــي 

فر الشـــروط بشـــرط علـــى يكـــون ذلـــك مبنيـــا علـــى المســـابقة أو مـــنح الرخصـــة بعـــد تـــو 
فصـــاحب الحـــق يســـتطيع دائمـــا الـــتظلم إلـــى الجهـــة االداريـــة قبـــل ، ســـلطتها التقديريـــة
  .اللجوء إلى القضاء

كما يمكن لصاحب الشأن من اللجوء إلى دعوى القضاء الكامل وطلب التعـويض 
  .المرفقي من صور الخطأ ةالمناسب مستندا على عدم المشروعية باعتبارها صور 

ونشير هنا الى أن هـذه المواعيـد ال تخـص سـوى الـتظلم اإلجرائـي أمـا الـتظلم 
  .االختياري فال يتقيد بمواعيد محددة

                                                                                                                        
ي هـ ف1409لعام  3/ت/171في القرار رقم ء جا أحكام ديوان المظالم، من ذلك ما

تحسب  ...وبالتالي فإن مدة  "جاء في الحكم )لم ينشر( هـ107لعام / 154/3القضية رقم 
  .ويتحقق هذا العلم بأي وسيلة تحقق ذلك ...من تاريخ علمه اليقيني
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وننبه هنا إلى أن مدة الستين يوما ليسـت قاعـدة عامـة تسـري فـي كـل حـاالت 
 بل هناك مواعيد خاصة استثناء من المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمـام، التظلم

فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص "هـذا المقصـود بعبـارة ، و ينبغي مراعاتهـا، ديوان المظالم
الجــــزاءات عــــن و  التظلمــــات المنصــــوص عليــــه فــــي الئحــــة الغرامــــات مــــن ذلــــك" ...

القرويــة و  وزيـر الشــؤون البلديـة يجــوز الـتظلم إلــى"المخالفـات البلديــة جـاء فــي الـنص 
الالئحة خالل ثالثين يوما من تاريخ  من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في

المـادة الخامسـة مـن " .القروية قبول التظلم أو رفضهو  لوزير الشؤون البلديةو  العقوبة
مــن األمثلــة أيضــا فــي النظــام و . الجــزاءات عــن المخالفــات البلديــةو  الئحــة الغرامــات

 يجـوز لـذوي الشـأن االعتـراض"من نظام السـجل التجـاري  18السعودي نص المادة 
قــرارات اللجنــة المختصــة و  أمــام وزيــر التجــارة علــى قــرارات مكتــب الســجل التجــاري

  .تاريخ إبالغهم بالقرارذلك خالل ثالثين يوما من ، و بتوقيع العقوبات

ويجــوز لــذوي الشــأن أيضــا الــتظلم أمــام ديــوان المظــالم مــن قــرارات وزيــر التجــارة 
  ."ن تاريخ إبالغهم بقرار الوزيرالصادرة بشأن اعتراضاتهم، وذلك خالل ثالثين يوما م

غيـــر أنـــه إذا لـــم يـــذكر الـــنص الخـــاص ميعـــاد محـــددا فينبغـــي تطبيـــق قاعـــدة 
مـن نظـام  46الستين يوما المنصوص عليه فـي المـادة الثالثـة مـن ذلـك نـص المـادة 

ـــديات يحـــق لمـــن أصـــابه ضـــرر مـــن "القـــرى الســـعودي حيـــث جـــاء فـــي المـــادة و  البل
أو رئـــيس البلديـــة أن يـــتظلم إلـــى وزيـــر الشـــؤون  قـــرارات المجلـــس البلـــديو  تصـــرفات
الحالـة هـذه المـادة الثالثـة و  طبـقتف فـالنص لـم يحـدد ميعـادا للـتظلم،." القرويةو  البلدية

  . السالفة الذكر

ــــتظلم فــــي ــــدعوى  إن عــــدم تقــــديم ال الميعــــاد يعــــدم إمكانيــــة إلغائــــه بواســــطة ال
الوقــــت أو المهــــل  ال شــــك أن ذلــــك يجعــــل حقــــوق األفــــراد مهــــددة بعامــــلو  القضــــائية
  فهل يمكن التخفيف من هذه اآلثار الضارة ؟) ستين يوما(القصيرة 
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لقــد أكــدنا أن المواعيــد مــن النظــام العــام وال يمكــن للقاضــي تجاوزهــا كمــا يمكــن 
 للجهة اإلدارية المدعى عليها الدفع بعدم قبـول الـدعوى لعـدم رفـع الـتظلم فـي الميعـاد،
غير أنه قد تعترض أو تحصل لصاحب المصلحة موانع تحول بينه وبين رفع التظلم 

صـاحب المصـلحة مـن تقـديم منعـت في الميعاد، فكان ال بد من تقدير الظروف التي 
بعـد زوال الظـرف  ،التظلم في الميعـاد وبالتـالي قطـع الميعـاد ليعـاد احتسـابه مـن جديـد

   :ع عليها واألخرى محل خالفويكون ذلك في حالتين واحدة مجم ،القاهر
ــة األولــى تعتبــر القــوة القــاهرة مــن األســباب المعفيــة مــن : القــوة القــاهرة :الحال

تشكل القوة  عليهو  ،)سواء ميعاد الدعوى أو التظلم( الميعاد خاصةو  المسؤولية عامة
علمــا أنــه لــم يــرد الــنص عليهــا فــي قواعــد ، القــاهرة أحــد أســباب قطــع ميعــاد الــتظلم

ويمكــن إدخالهــا فــي مفهــوم العــذر الشــرعي المنصــوص عليــه فــي المــادة  ت،المرافعــا
السـبب " قـد عرفـه الـديوان بأنـهو  الرابعة من قواعد المرافعات أمـام مـن ديـوان المظـالم

يكون من شأنه أن يستحيل و  ال يملك له دفعا أو رداو  الذي ال يد للدائن فيه األجنبي
مــن أمثلــة األعــذار و  .)33("عــاد النظــاميمعــه علــى الــدائن المطالبــة بحقــه خــالل المي
 ،الغيبوبــةو  الجنــون ميعــاد رفــع الــدعوىو  التــي يمكــن أن تقطــع ميعــاد ممارســة الــتظلم

أو ، في مكان مقطوع يحبسلالختطاف أو  أو كأن يتعرض صاحب الشأن، السجن
  .يمنع من العودة إلى بلده إذا كان في الخارج

لقـد اعتبـر الـتظلم إلـى جهـة : غير مختصةتقديم التظلم إلى جهة  :الحالة الثانية
  .غير مختصة في االجتهاد القضائي أحد أسباب قطع ميعاد التظلم بشروط معينة
وبفحــــوى  إن مجتمعنــــا الســــعودي حــــديث العهــــد بــــإجراءات الــــدعوى اإلداريــــة،

أمـــام  فقـــد يعتقـــد أحـــد األفـــراد أنـــه بإمكانـــه أن يـــتظلم مـــن الجهـــة اإلداريـــة، تطبيقاتهـــا
، السـعودي أنها بإمكانها مساعدته في حماية حقه، مـن ذلـك فـي واقعنـا جهات يعتقد

                                                 
، المبادئ ه1400لعام /ق/151/1في القضية رقم  ه1410 ب لعام/8القرار رقم ) 33(

 . 38ص ه،1401الشرعية والنظامية التيٌ قررتها لجنة تدقيق القضايا لعام 
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أو ، أو جمعيــة حقــوق اإلنســان، هيئــة حقــوق اإلنســان، الــتظلم إلــى المقــام الســامي أو
، عليـه فهـذه الجهـاتو . أو أميـر المنطقـة، النهي عـن المنكـرو  هيئة األمر بالمعروف

ال تعتبــر الجهــات األخــرى ، العامــةباســتثناء المقــام الســامي باعتبــاره صــاحب الواليــة 
 بالتالي فالتظلم إلى هذه الجهـات لـيس هـوو  جهة مختصة حسب عبارة المادة الثالثة

الجهـــــل (أن القاضــــي ســــيأخذ هــــذا  مــــع ذلــــك نعتقــــد، و الــــتظلم اإلجرائــــي المطلــــوب
ذلــك بشــرط رفــع و  يوجــه المــدعي إلــى الجهــة المختصــةو  بعــين االعتبــار) اإلجرائــي

فـي الميعـاد المخصـص لرفـع الـتظلم ) غيـر المختصـة(التظلم إلـى الجهـات المـذكورة 
  ). الستين يوما(

نعنــي و  هــي الــنص فــي القــانون،و  إلــى الحــالتين الســابقتين حالــة ثالثــة افيضــ
يوقــــف ســــريان و  بــــذلك أن يتــــدخل المــــنظم ألســــباب خاصــــة أو لظــــروف اســــتثنائية

لم نعثر لها علـى تطبيـق فـي النظـام و  ت نادرة الحصولغير أن هذه الحاال، الميعاد
  .)34(حت مفهوم العذر الشرعيـعادة ما يترك ذلك للقاضي تو  السعودي
  المختصة إلى الجهة اإلدارية التظلم: خامسا

لقد اشـترطت المـادة الثالثـة مـن قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم أن يقـدم 
تحديــد الجهــة المختصــة حســب الــنص تثيــر  أن غيــر، الــتظلم إلــى الجهــة المختصــة

حتــى ، هــل نعنــي بالمختصــة الجهــة التــي أصــدرت القــرار :هــي، و بعــض اإلشــكاالت
هل يمكن تقديم التظلم رأسا إلى الجهـة الرئاسـية و  مع عدم اختصاصها الموضوعي،
  أي التي تعلو الجهة المصدرة ؟

ة اإلداريــة الــتظلم وهــي إعطــاء فرصــة للجهــ ةنعتقــد أنــه ينبغــي استحضــار حكمــ
حتى تراجع قراراتها، وبالتالي ال بد أن يكون التظلم مجديا وال يكون كذلك إال إذا كان 
مـــن يوجـــه لـــه الـــتظلم يملـــك صـــالحية إعـــادة النظـــر فـــي القـــرار اإلداري المـــتظلم منـــه 

                                                 
رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، والية اإللغاء أمام ديوان المظالم، ، فهد بن عبدالعزيز) 34(

  .154ص م،1992 ،، دار النهضة العربيةدراسة مقارنة
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وبالتــالي يجــب أن يقــدم الــتظلم إلــى الجهــة المصــدرة للقــرار أوال، ويجــزئ الــتظلم إلــى 
ألنهـا تملـك صـالحية التعقيـب علـى أعمـال السـلطة المرؤوسـة وعليـه  الجهة الرئاسـية،

يشـمل السـلطة المصـدرة فعـال أو جهتهـا الرئاسـية، وبالتـالي " السلطة المختصـة" فعبارة
أي تلك التـي ال تملـك صـالحية  ال عبرة بالتظلم الذي يقدم إلى جهات غير مختصة،

لوصـاية كأصـل عـام ذلـك أن التعقيب على أعمال السـلطة المصـدرة وال حتـى سـلطة ا
خـــالف ســـلطة الوصـــاية ال يمكنهـــا تعـــديل أو إلغـــاء أعمـــال الســـلطة المحليـــة، علـــى 
التـــي  الوضـــع فـــي نظـــام البلديـــة الســـعودي الـــذي خـــول الـــوزير ســـلطة إلغـــاء القـــرارات
  .يصدرها المجلس أو رئيس المجلس متى كانت مخالفة للنظام كما سبق شرحه

  :حيث الجهة المختصة فيما يلي ويمكن إجمال قواعد التظلم من
  .التظلم الوالئي يجب أن يقدم أمام الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه -
الجهة التي تملك صالحية التعقيب علـى  يمكن تقديمه إلى التظلم الرئاسي -

  .ال يلزم مراعاة التدرج الهرميو  قرارات السلطة المرؤوسة مصدرة القرار
 تضـــطلع فيهـــا الوصـــاية ال يكـــون إال فـــي الحـــاالت التـــيالـــتظلم إلـــى جهـــة  -

علــى قــرارات الجهــة المحليــة وفــق الشــروط ) التعــديلو  اإللغــاء(بصــالحيات التعقيــب 
   .التي حددها النظام

ـــذي يقـــدم إلـــى غيـــر الجهـــة المختصـــة، غيـــر أن  ـــالتظلم ال والقاعـــدة أنـــه ال عبـــرة ب
حيـــث قبـــل الـــتظلم إذا اثبـــت  القضـــاء المقـــارن تعامـــل مـــع هـــذا الشـــرط بمرونـــة محـــدودة،

صاحب الشأن أنه مارس التظلم في الميعاد لكنه أخطأ الجهة التـي ينبغـي أن يوجـه إليهـا 
التظلم، كـأن يخـص الـتظلم جهـة تـرتبط بجهـة أخـرى مـن حيـث طبيعـة الهيكـل مثـال ذلـك 

، أو إلــى وزارة التربيــة) ســابقا( يــتظلم أحــد األفــراد مــن قــرار الرئاســة العامــة لتعلــيم النبــات
   .)35(جهة نقلت حديثا من وزارة إلى أخرى أو دائرة تحول ارتباطها يكون التظلم يخص

                                                 
  .158ص، مرجع سابق ،رقابة القضاء، فهد بن محمد الدغيثر) 35(
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ــــادر الحصــــول ــــد أن الجهــــل بالجهــــة المختصــــة ن ــــائق، ونعتق  خاصــــة أن الوث
مـــع ذلـــك نعتقـــد أن االعتيـــاد بجهـــل ، و عنـــوان الجهـــة المصـــدرةو  اإلداريـــة تحمـــل اســـم

معقـــول خاصـــة إذا أخـــذنا بعـــين  القاضـــي إذا كـــان فـــي مـــدة المـــتظلم يمكـــن أن يقبلـــه
  .في المجتمع السعودي) اإلدارية(االعتبار نقص الثقافة اإلجرائية 

  المطلب الثاني
  آثار تقديم التظلم

 يعنـــي إثـــارة للنـــزاع ويضـــع الجهـــة اإلداريـــة تقـــديم الـــتظلم إلـــى الجهـــة اإلداريـــة
 هــي عنــدما تنظــر فــي، و موقفهــا ممــا تنــازع فيــه يجــب أن تحــددو  موضــع الخصــومة

 القواعـد القضـائية التظلم إنما تمـارس اختصاصـات إداريـة بحتـة بمعنـى أنهـا ال تتبـع
ســـــماع أقـــــول و  كتقـــــديم العـــــرائض المضـــــادة ال تلتـــــزم بقواعـــــد الخصـــــومة القضـــــائيةو 

بــــل يمكنهــــا التــــزام ، ال يلــــزم القــــانون الجهــــة اإلداريــــة بــــالرد علــــى الــــتظلم، و المــــدعي
هـــي مجـــرد و  ال يكـــون لهـــا مســـوغ والحكمـــة مـــن ذلـــك أن بعـــض التظلمـــات الصـــمت،

مضـيعة  ٕالـزام الجهـة اإلداريـة بـرد عليهـا يعنـيو  مالحظات ال أساس لها مـن القـانون
ربما تعطيل لبعض المصالح، النشغال الجهات اإلدارية بالرد على تظلمات و  للوقت

 غير أن النظـام رتـب علـى سـكوتها مـدة التسـعين يومـا موقفـا بـالرفض .غير مؤسسة
  .لمخاصمتها أمام القضاءيفتح المجال 

 التأكــد مــن مــدى مصــداقيتهو  ومــع ذلــك يجــوز للجهــة اإلداريــة فحــص الــتظلم
ـــرد عليـــه إذا رأت ذلـــك أوو  كمـــا ، صـــحة مـــا يـــدعي صـــاحب المصـــلحة تبـــين لهـــا ال

علــى أن تفعــل ذلــك ، يمكنهــا ســحب القــرار أو تعديلــه أو اســتدراك العيــب الــذي شــابه
ــتظلم ســبق رفعــه إلــى الــرئيس  وال يمنعهــا مــن ضــمن اآلجــال المحــددة، ذلــك كــون ال

  .)36(كما أن السلطة الرئاسية يمكنها إلغاء القرار الغير المشروع. اإلداري
نشــير بهــذا الصــدد أن الشــكل الوحيــد الــذي ألــزم بــه النظــام الســعودي الجهــة و 

 جــاء، اإلداريــة عنــد ردهــا علــى الــتظلم أن تســبب قراراتهــا فــي حالــة الــرفض الصــريح
                                                 

(36) Debbasch, Charles., Ricci, Jean-Claude, Contentieux administratif, 7ème éd., 
Paris: Dalloz, 1999, p. 454. 
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وعلــى "الثانيـة مــن المـادة الثالثـة مــن قواعـد المرافعـات أمــام ديـوان المظـالم الفقـرة  فـي
ٕاذا صـدر و  الجهة اإلداريـة أن تبـت فـي الـتظلم خـالل تسـعين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه

يعتبر مضي التسعين يوما على تاريخ تقديم و  .القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا
  ".ضهالتظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برف

 فـــإلزام الجهـــة اإلداريـــة بتســـبيب قراراتهـــا يحملهـــا علـــى الدراســـة الجديـــة للـــتظلم
يســهل  مــن جهــة أخــرى، و التأكــد مــن مشــروعية أعمالهــا قبــل مثولهــا أمــام القضــاءو 

فانعدام السبب في ، عمل القاضي عند بسط رقابته على مشروعية األعمال اإلدارية
الحقيقــة أنــه لــيس هنــاك مــا و . إلغــاءهيســتوجب  يعنــي تخلــف ركــن فــي القــرار القــرار

لـــذا نجـــد الجهـــات ، يحمـــل الجهـــة اإلداريـــة علـــى الـــرد أصـــال حتـــى تضـــطر للتســـبيب
  .اإلدارية كثيرا ما تلوذ بالصمت حتى ال تضطر إلى التسبيب

علــى القــرار  أمــا مــن آثــار الــتظلم علــى القــرار نفســه فاألصــل أنــه ال أثــر لــه
غيـــر أن هنـــاك بعـــض األنظمـــة ، فـــي التنفيـــذ يمكـــن للجهـــة اإلداريـــة الســـيرو  اإلداري

الحقيقــة أن هــذا و . يعطــي للــتظلم األثــر الموقــف للقــرار اإلداري )37(كالنظــام األلمــاني
المســلك ال مبــرر لــه فقــد يتعســف األفــراد فــي ممارســة التظلمــات ممــا قــد يــؤثر علــى 

يـــؤدي إلـــى خلـــل فـــي ســـير المصـــالح العامـــة لمجـــرد أن أحـــد و  ســـير المرافـــق العامـــة
 ففــي كثيــر مــن التطبيقــات لــم تكــن، فــراد ادعــى عــدم مشــروعية القــرار فــتظلم منــهاأل

  .القرار إللغاء كافية المتظلماألسباب الظاهرة التي استند إليها 
ـــذ القـــرار  وفـــي النظـــام الســـعودي يمكـــن لصـــاحب المصـــلحة طلـــب وقـــف تنفي

 خــالل أربــع يمكــن لهــذا األخيــر أن يــأمر بوقــف تنفيــذ القــرار، و اإلداري مــن القاضــي
إذا تبــين لــه أن اآلثــار التــي قــد تنــتج عــن ، عشــرين ســاعة مــن تــاريخ تقــديم الطلــبو 
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وقتـي أو تحفظـي إلـى  الوقـف هنـا هـو مجـرد إجـراءو  .تطبيق القرار ال يمكن تـداركها
  .)38(حين الفصل في أصل الدعوى، أي مدى مشروعية القرار المطعون فيه

فـي النظـام السـعودي  الـتظلم ابقا فـإنكما أكدنا سـو  أما بالنسبة لميعاد الدعوى
غيـر ، بالتالي ال أثر للتظلم على ميعاد الدعوىو  يستقل بمواعيده عن ميعاد الدعوى
نظــرا لتــزامن ممارســة الــتظلم االختيــاري مــع ميعــاد ، و أنــه فــي حالــة الــتظلم االختيــاري

د استقر االجتهـاد القضـائي علـى اعتبـار الـتظلم مـن أسـباب قطـع ميعـا، رفع الدعوى
لميعاد الدعوى يبدأ احتسابها مـن رد  يؤدي االنقطاع إلى بداية مدة جديدة، و الدعوى

  .)39(الجهة اإلدارية الصريح أو الضمني

  المبحث الرابع
  التظلم تقييم

هـو و  لحـل المنازعـات) رضـائيةال(الوسـائل  من أهـم كما أكدنا، التظلم اإلداري
الـذي مـر بـه القضـاء ، الوزير القاضياإلدارة القاضية أو  من بقايا نظام في األصل

قبـــل ، مشـــابهقـــد عـــرف القضـــاء الســـعودي فـــي تاريخـــه وضـــعا ، و )الفرنســـي/اإلداري
حيـث كانـت المنازعـات اإلداريـة تعـرض  ،هــ1402دور نظام ديوان المظـالم سـنة ص

القاضــي فــي تــاريخ القضــاء  هــي مرحلــة تشــبه مرحلــة الــوزير، و علــى مجلــس الــوزراء
أ مجلــس الدولــة الفرنســي كقضــاء مفــوض بقــي الــتظلم كــإجراء عنــدما نشــ، و الفرنســي

 التــاريخي انــدثر غيــر أن هــذا االعتبــار يجــب أن يســتوفى قبــل اللجــوء إلــى القضــاء
                                                 

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة ال يترتب على رفع الدعوى ") 38(
المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند 
االقتضاء خالل أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت 

المادة السابعة من قواعد . "ىترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعو 
  .المرافعات أمام ديوان المظالم

إلى أن  م1972لسنة  47من نظام مجلس الدولة المصري رقم  24/2أشارت المادة ) 39(
كما وردت هذه اإلشارة في المادة السادسة من  .التظلم االختياري يقطع ميعاد الدعوى

  .ملكةمشروع قواعد المرافعات أمام ديون المظالم في الم
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في مرحلة الحقة ألغي الـتظلم فـي النظـام الفرنسـي ، و عمليو  حل محله اعتبار فنيو 
  .مع بعض االستثناءات

مسـتقل لـم ينشـأ  قضـاء اإلداريأما فـي النظـام السـعودي فـإن ديـوان المظـالم ك
قبـل ذلـك عبـارة عـن  كان التظلمو  بصدور نظام ديوان المظالم ه1402إال في سنة 

مـن شـعب  17بموجب المادة  ديوان المظالم عندما نشأو  شكوى تقدم إلى ولي األمر
القــرارات الخاضــعة  ٕاعــداد مشــاريعو  كانــت مهمتــه دراســات الشــكاوى مجلــس الــوزراء

وعنــــدما صــــدر قــــرار مجلــــس الــــوزراء المحــــدد لقواعــــد  الملــــك، لتصــــديق الــــوزير أو
تضـمنت المـادة الثالثـة إشـارة الصـريحة إلـى ، هـ1409 المرافعات أمام ديوان المظالم

  ).في دعوى اإللغاء(قبل اللجوء إلى الديوان  وجوب التظلم
أهميـة خاصـة كونـه مـن  الـتظلم فـي ظـل قواعـد المرافعـات الحـالي اكتسب لقد

يترتـب علـى و  يخضـع لنظـام قـانوني، كلية لـدعوى اإللغـاء كقاعـدة عامـةالشروط الشـ
 ربمـا أعطيـت لـه هـذه األهميـةو  .هو مـن النظـام العـامو  عدم ممارسته سقوط الدعوى

  .)40(قلة خبرتهاو  لحداثة اإلدارة السعودية
نـــرى ضـــرورة إعـــادة و  ونعتقـــد أن إبقـــاء وضـــع الـــتظلم علـــى حالـــه لـــيس مقبـــوال

  .تنظيمه كما سنشرح
  المطلب األول

  عيوب التظلمو  مزايا
 ل البديلـــةمـــن بـــين الحلـــو  الـــتظلم طريقـــا موازيـــا لـــدعوى اإللغـــاء وكـــان اعتبـــر

لقـد  .لقاضـي اإلداريبمـا يخفـف الضـغط علـى االمطروحة لحل الكثير من النزعـات 
إلــــى  م1992تقريــــر مجلــــس الدولــــة الفرنســــي ســــنة  دعــــاو  أهميتــــه الممارســــة أثبتــــت

للـــتظلم بـــدعوة الســـلطات العامـــة إلـــى إعـــادة تفعيـــل تقنيـــات  ضـــرورة إعـــادة االعتبـــار
  . المسبقة )االختيارية(التظلمات اإلدارية 

                                                 
(40) Daniel Chabanol; la pratique du contentieux administrative. 4 edi. 2003. p. 87. 
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يمكــن اللجــوء إليــه حتــى بــدون ، بــاب مفتــوح، و طريــق مــوازي التظلم اإلداريفــ
هو يمكن الفرد من تصحيح وضعه بطلب مراجعة القرار اإلداري الـذي أضـر و  نص

 غيــر أنــه طريــق غيــر مضــمون النتيجــة، القاضــي دون حاجــة إلــى، بمركــزه القــانوني
  .)41(قد يطيل أمد النزاعو 

  مزايا التظلم  :أوال
يعتبـــر الـــتظلم مـــن أهـــم الوســـائل التـــي تســـاعد اإلدارة علـــى تفعيـــل الرقابـــة  -
ال يعلــم بالمخالفــات التــي تصــدر  فــالرئيس اإلداري أحيانــا، خاصــة الرئاســيةو  الذاتيــة
أن كثيـرا مـن الرؤسـاء اإلداريـين ليســوا  علمـا ،الـتظلمالمرؤوسـين إال عـن طريـق  عـن

عــادة مــا يوقعــون علــى قــرارات معيبــة لعــدم درايــتهم فــي و  ،متخصصــين فــي القــانون
وربما زادت أهمية التظلم في نظام الوصاية اإلداريـة  حاالت كثيرة بطبيعة المخالفة،

 صــدار القــراراتالمرفقيــة بنــوع مــن االســتقالل فــي إو  الوحــدات اإلقليميــة حيــث تتمتــع
 46فـي نظـام البلديـة السـعودي فـي المـادة  قد ورد النص على هذه اآلليـةو . تنفيذهاو 
قرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم و  لمن أصابه ضرر من تصرفات"

 أضافت الالئحة التنفيذية لعمل المجالس البلديـة،و  .القرويةو  إلى وزير الشؤون البلية
هـــ، درجــة أخــرى مــن  12/11/1426تــاريخ و  66866الــوزاري رقــم  الصــادرة بــالقرار

لـذوي الشـأن الـتظلم " فجاء في المادة السادسـة عشـر فقـرة ب) التظلم الوالئي(التظلم 
ذلـــك ، و ر القـــرارو مـــن أي مـــن قـــرارات المجلـــس خـــالل ثالثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ صـــد

 يلــي تقــديم الــتظلمينــاقش الــتظلم فــي االجتمــاع الــذي ، و بتقديمــه إلــى رئــيس المجلــس
إلـــى الـــوزير ويعـــد قـــراراه  ٕاذا لـــم يقتنـــع كـــل مـــن الطـــرفين فيرفـــع المجلـــس الموضـــوعو 

بـل أن نظـام البلديـة السـعودي ذهـب إلـى حـد إعطـاء الـوزير صـالحية إلغـاء " .نهائيا
ــــدي اإلجــــراءات أو تعــــديل ــــس البل ــــة أو المجل ــــيس البلدي ــــي يتخــــذها رئ ــــة و  الت المخالف

                                                 
(41) Bonichot, Jean-Claude, Cassia, Paul, Poujade, Bernard, Les grands arrêts du 

contentieux administratif, Paris: Dalloz, 2007. p. 127. 
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ذلـك المجلـس أو رئـيس المجلـس الـذي صـدر منــه  م يسـتدركاللـوائح، إذا لـو  لألنظمـة
  .)42(اإلجراء بعد التنبيه عليه من طرف الوزير

مواقفهمــا مــن النــزاع بنــاء علــى  الجهــة اإلداريــة تحديــدو  يتــيح الــتظلم للفــرد -
اعتراضــات صــاحب المصــلحة كمــا يمكــن لصــاحب المصــلحة أن يستوضــح موقــف 

ف أن يحـــدد موقفـــه علـــى ضـــوء مـــا يبـــديها بالتـــالي يمكـــن لكـــل طـــر و  الجهـــة اإلداريـــة
  .)43(قد تنتهي الخصومة عند هذا الحد، و الطرف الثاني من اعتراضات

ذلــك أن ، موظفيهــاو  يــؤدي إلــى الحــد مــن فــرص التصــادم بــين جهــة اإلدارة -
الجهــة اإلداريــة قــد تفضــل الحــل الــودي علــى الحــل القضــائي بمــا يحفــظ العالقــة بــين 

  .المرؤوسو  الرئيس

نتــائج و  طريــق الــدعوى عــادة مــا يحتــاج إلــى وقــت طويــل إن :وقــتربــح ال -
ليســـت مضـــمونة بعكـــس الـــتظلم الـــذي قـــد ال يحتـــاج إلـــى أي إجـــراء أو وقـــت بـــل أن 

  .تصحح الوضع بمجرد تلقيها التظلم اإلدارة قد

ال  أن تظلـــم الشـــخص إلـــى الجهـــة اإلداريـــة ذلـــك: التحـــرر مـــن الشـــكليات -
التظلمــات  يمكــن أن يثيــره الغيــر فــي بــل، عــامكأصــل ينبغــي أن يتخــذ شــكال معينــا 

  .االختيارية

                                                 
والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل لوزير الشؤون البلدية  - ج") 42(

المادة . "تلك اإلجراءات بقرار مسبب اإلجراءات التي تتخذ خالفا لألنظمة وله أن يلغي أو يعدل
  .هـ21/2/1397وتاريخ  /5/السابعة من نظام البلدية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

(43) Yves Gaudement,'precontentieux' le reglement non juridictionel des conflits dans 
les marches publics. A.J.D.A nem ero special.juill-aout, 1994, p. 84. 
Viguier, Jacques, Le contentieux administratif, Paris: Dalloz, 2005, Coll. 
Connaissance du droit, p. 150. 
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التظلم باعتباره التماسا يمكن ممارسـته دائمـا حتـى بعـد فـوات ميعـاد الـتظلم  -
فــاإلدارة يجــب عليهــا دائمــا ، بواســطة الــدعوى تحصــن القــرار مــن اإللغــاءو  اإلجبــاري

  ..تصحيح األوضاع المخالفة للقانون

 مــا ال يمكــن تحصــيله مــن الــدعوى ظلميمكــن للشــخص أن يحصــل مــن الــت -
 اللـوائحو  فال يمكنه مخاصمة الجهة اإلداريـة إال فـي حالـة مخالفـة األنظمـة القضائية

دعـواه أمـام القاضـي بينمـا  بالتالي ال بدأ أن يستند الفـرد إلـى الالمشـروعية لتأسـيسو 
إعـادة  أن يطلـب مـن الجهـة اإلداريـةو  يمكنه بواسطة التظلم أن يثير مسألة المالئمـة

  .تقدير موقفها ليكون أكثر إنصافا أو يراعي بعض االعتبارات الفردية أو الواقعية
تقريــر و  يســاعد علــى التقليــل مــن األعبــاء الماليــة الناتجــة عــن إلغــاء القــرار -

تشـــكل أخطـــاء  ذلـــك أن القـــرارات غيـــر المشـــروعة، التعـــويض مـــن طـــرف القاضـــي
  .رمرفقية تعطي الحق في التعويض في حالة الضر 

  ثانيا عيوب التظلم
  : التي ذكرناها آنفا هناك بعض العيوب تكتنف التظلم منها ورغم المزايا

، دائمـــا علـــى حـــق هـــي تعتقـــد أنهـــاو  كثيـــرا بـــالتظلم تهـــتم الجهـــة اإلداريـــة ال -
دراســة الــتظلم خاصــة أن النظــام ال يوجــب عليهــا الــرد بــل مــن  تــرفض غالبــا حتــىو 

خاصة في ظل قواعـد و  للوقت التظلم مضيعة عليه يصبح، و حقها أن تلتزم الصمت
ربما زاد هذا األمـر فـي نظـام قواعـد المرافعـات ، و ال تعاقب الجهات اإلداريةو  ال تلزم

فــي مســائل الخدمــة المدنيــة فيجــب  أمــام ديــوان المظــالم حيــث تعــدد درجــات الــتظلم
 الـــتظلم إلـــى الجهـــة اإلداريـــة ثـــم بعـــد ردهـــا الصـــريح أو ســـكوتها تســـعين يومـــا يجـــب

علــى المــتظلم االنتظــار و  يمكــن للــديوان الســكوتو  الــتظلم إلــى ديــوان الخدمــة المدنيــة
بحســاب المــدة قــد ينتظــر و  ســتين يومــا أخــرى حتــى يــتمكن مــن اللجــوء إلــى القاضــي

هـي مـدة طويلـة نسـبيا تضـاف إليهـا المـدة ، و يومـاخمسـين، و  صاحب المصلحة مائة
  .التي يستغرقها نظر الدعوى أمام الديوان
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 فطالمـــا ضـــاعت الحقـــوق، تحكـــم غريـــب مـــن المـــنظم ل الـــتظلم وجوبيـــاجعـــ -
طــول المــدد و  كمــا أن فــي اشــتراط الــتظلم علــى ســبيل اإلجبــار، بســبب الســهو عنهــا

وال تــأكلوا  "التــي يمــر بهــا يعــد مماطلــة ال تتفــق مــع روح الشــريعة حيــث قــال تعــالى
قــال ، و ســورة البقــرة مــن 188اآليــة  ".تــدلوا بهــا إلــى الحكــامو  أمــوالكم بيــنكم بالباطــل

والشـريعة تشـكل النظـام العـام الـذي ال  ،)44("مطـل الغنـي ظلـم"سـلم و  صلى اهللا عليـه
  .يجوز مخالفته

المنظم عن  إلى الخصم من االعتبارات األدبية التي ينبغي أن يتنزه التظلم -
  .المشقةو  ذكرها فضال عن تحويلها إلى فرائض بما يسبب الحرج

الخصم والحكم ومن طبيعـة اإلنسـان أال يطمـئن إلـى حكـم الجهة اإلدارية هي  - 
  .خصمه بل يشك دائما في مصداقية الحكم، ويفضل أن تفصل في النزاع جهة محايدة

 ،بــل أن هنــاك بعــض النزاعــات بطبيعتهــا ال يناســبها الحــل الــودي مــع اإلدارة
من غير فيكون ) الضبط اإلداري(حماية النظام العام بقرارات تتعلق الخاصة عندما 

األوضــاع  بعكــس البديلــة الــوارد أن تتســاوى نظــرة اإلدارة مــع الفــرد لتحديــد الوســائل
ـــا  كمـــا أن اإلدارة قـــد تجـــد .التـــي تتصـــرف فيهـــا اإلدارة كطـــرف متعاقـــد نفســـها أحيان

لعـدم قـدرتها علـى إيجـاد سـند مـن النصـوص  عاجزة عن االسـتجابة لـبعض الطلبـات
ة عنــدما يثيــر الــتظلم أساســا غيــر النصــوص خاصــ، أو الممارســة لمــا يطلبــه المــتظلم

فــي أحيــان أخــرى تكــون المنازعــة لهــا آثــار و . روح العدالــةو  العامــة للقــانون كالمبــادئ
عند ، و رد فعل المراقب الماليو  قواعد االعتماد المالي تطبيقو  مالية تتطلب مراجعة

الـــودي علـــى الحـــل  القضـــائية تفضـــل الجهـــة اإلداريـــة أحيانـــا اإلدانـــة وقـــوع اإلشـــكال
  .الميزانيةتسيير  في أخطاء للخوف من الوقوع

                                                 
 .حديث متفق عليه، مطل الغني ظلم :قال صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قالعن أبي ) 44(
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حيـــث ال يجـــوز نظـــر موضـــوع معـــين  الـــتظلم يتنـــافى مـــع أصـــول التقاضـــي -
  .أمام درجة واحدة من دراجات التقاضي مرتين

أن إلغــاء الــتظلم يــؤدي فــي كثيــر مــن الحــاالت، إلــى اإلبقــاء  ا نعتقــدأخيــرً و  -
يرفـع الضـيم ، و وغيـر مجديـة أحيانـا ة،يحررها من شكليات غيـر مقبولـو  على العدالة
  .مكينه اللجوء إلى القاضي مباشرةبت عن المتظلم

 ،لم تقلل من أهمية التظلم الذي بقي طريقا عمليـا االنتقادات والحقيقة أن هذه
حتــى الــدول التــي ، و وبالتــالي التخفيــف علــى القضــاء لتصــفية كثيــر مــن المنازعــات،

 أبقــت علــى بعــض ،ازعــات تجــاوز الســلطةكقاعــدة عامــة فــي من، تخلــت عــن الــتظلم
  .)45(كفرنسا تطبيقاته

 ،ومــن المؤكــد أن الــتظلم اإلداري ال يمكــن أن يغنــي عــن اللجــوء إلــى القاضــي
ولكــن هــذا ال يعنــي إبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، بــل ال بــد مــن تنظيمــه بطريقــة 
يــؤدي فيهــا الغــرض الــذي أوجــد مــن أجلــه، وينبغــي الحــذر مــن المبالغــة فــي الشــكليات 

فهـدف التخفيـف علـى القضـاء  .نتيجة معاكسة لهـدف التنظـيم إلىحتى ال يؤدي ذلك 
، تعرقل حماية الحق باللجوء إلى اإلدارةال ينبغي أن يحمل المتقاضي أعباء أو قيودا 

بـــل ينبغـــي العمـــل علـــى تشـــجيع الـــتظلم االختيـــاري ومحاولـــة التقليـــل مـــن التظلمـــات 
أتــت ثمارهــا،  ،اإلجباريــة، فالثابــت أن بعــض التظلمــات وخاصــة فــي القضــايا الماليــة

  .غير انه ال ينبغي التعويل على هذا النجاح الجزئي لتعميميه على كل المنازعات

وجــه إلــى الــتظلم أنــه يطيــل إجــراءات التقاضــي ممــا  الرئيســي الــذي ن النقــدإ
البـديل لطريـق  فطريـق الـتظلم يجـب أن يكـون فـي إعطـاء العدالـة يؤدي إلـى التبـاطؤ

   .ليس مقدمة حتمية لهاو  عدم تأخير اقتضاء الحق بما يضمن الدعوى
                                                 

(45) Jean-Francois Brisson, Regler autrement les litigesadministratifs:les recours 
gracieux et hierarchiques, voie alternative de protection des administers. R.D. P3-
1996, p. 793. 
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  المطلب الثاني
  المظالمديوان  وضع التظلم في ظل قواعد المرافعات أمام

مثقــل بكثيــر  الــتظلم بوضــعه الحــالي فــي قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم
ال بــد مــن التفكيــر فــي ، و لــذا فهــو يطيــل أمــد الحصــول علــى الحــق، و مــن اإلجــراءات

لــذا نقتــرح و  إعــادة تنظيمــه بمــا يحقــق الحكمــة منــه دونمــا تبــاطؤ مــن الجهــة اإلداريــة
  :الحلول التالية

ـــتظلم  :أوال ـــتظلم الوجـــوبي هـــو االســـتثناءو  االختيـــاري هـــو القاعـــدةجعـــل ال ، ال
بحث تحدد القرارات التي يجب التظلم منها على سـبيل الحصـر كمـا هـو معمـول بـه 

هـي ، و وعـادة هـي القـرارات المتعلقـة بمسـائل الخدمـة المدنيـة، )46(في بعض األنظمة
  .لممن نظام ديوان المظا "أ  " فقرة 13موضوع المطالبة حسب نص المادة 

 االحتفــاظ بدرجــة واحــدة مــن الــتظلم يرفــع إلــى الجهــة اإلدارة المختصــة، :ثانيــا
ٕالغاء التظلم الثاني على مستوى الخدمة المدنية بما يقلص ، و بالمفهوم السابق الذكر

الـــتظلم إلـــى ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة ال ممدوحـــة  تبريـــر ذلـــك أن، و المـــدة بســـتين يومـــا
ات لـم تلـزم الجهـة اإلداريـة بقـرار ديـوان الخدمـة ذلك أن نصوص قواعد المرافع منه،

عـــدم التنفيـــذ جـــاء فـــي المـــادة الثالثـــة مـــن قواعـــد و  المدنيـــة بـــل أعطتهـــا حـــق الـــرفض
لــم تقــم و  وٕاذا صــدر قــرار الــديوان العــام للخدمــة المدنيــة لصــالح المــتظلم "المرافعــات

الــدعوى إلــى الجهــة اإلداريــة بتنفيــذه خــالل ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إبالغــه جــاز رفــع 
  ."ديوان المظالم خالل ستين يوما التالية لهذه المدة

                                                 
  :النظام المصري القرارات التي يجب التظلم منها هيفي ) 46(
القرارات النهائية  –القرارات النهائية الصادرة بالترقية  –القرارات النهائية الصادرة بالتعيين  -

القرارات النهائية الصادرة باإلحالة على المعاش أو االستيداع أو  –الصادرة بمنح العالوة 
القرارات اإلدارية النهائية للسلطات التأديبية، عدا ما كان منها  -الفصل بغير الطريق التأديبي
  .)من قانون مجلس الدولة المصري 12المادة ( .صادرا من مجالس تأديبية
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غير أن هذا ال يعني أن الرفع إلى ديوان الخدمة المدنيـة غيـر مجـدي بـل أن 
باعتبـاره المضـطلع بتفسـير أنظمـة لـوائح الخدمـة المدنيـة، قـد ، ديوان الخدمـة المدنيـة

الجهــــات اإلداريــــة عليــــه ينبغــــي أن تضــــطلع و  يســــهل حــــل الكثيــــر مــــن اإلشــــكاالت،
ليس صاحب و  المعنية بمراجعة ديوان الخدمة المدنية في المسائل التي تشكل عليها

   ).تسعين يوما(يكون ذلك ضمن المدة المخصصة لها للرد على التظلم ، و الشأن

  التظلمتقصير مدة : ثالثا
، ال لــــزوم لهــــا الســــتون يومــــا المخصصــــة للمــــتظلم لرفــــع تظلمــــه مــــدة طويلــــة

ال يحتـاج إلـى كـل ، بعد علمه بالقرار اإلداري بالطرق النظاميـةو  المصلحةفصاحب 
  .بل يمكن تقليصها إلى أسبوعين أو على األكثر شهرا واحدا، هذه المدة

ال  مــدة التســعين يومــا المخصصــة للجهــة اإلداريــة للــرد علــى الــتظلم كمــا أن
نقترح تقليص و  تطيل أمد النزاع بال مبررو  قد تحجب الحق عن صاحبه، لها مسوغ

يعتبـر سـكوتها بعـد و  هذه المدة إلى شهر واحد من تاريخ تسلم الجهة اإلدارية التظلم
  .مضي الشهر رفضا

الثاني للرد على و  وبهذا االقتراح تكون المدة الجديدة شهرين واحد لرفع التظلم
، هــذا ال يعنــي أنــه يجــب علــى الجهــة اإلداريــة تســوية الوضــع خــالل شــهرو  .الــتظلم

أمـا تسـوية الوضـع فهـذه ، عليه تحديـد موفقهـا مـن النـزاع خـالل الفتـرة المـذكورةٕانما و 
  .مسألة أخرى قد تتطلب بعض الوقت

إن إلــزام صــاحب الشــأن  :تحســين حمايــة األفــراد فــي ممارســتهم للــتظلم: رابعــا
بالتظلم قبل اللجوء إلى القاضي ال زال يثير بعض الشك عنده في عدم الجدوى منـه، 

  .من اقتراح آلية تحمل الجهات اإلدارية على الجدية في نظر التظلموعليه ال بد 
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علـى التظلمـات التـي  النظر فـي إمكانيـة إلـزام الجهـات اإلداريـة بـالرد :خامسا
فــي مخاطبــة الجهــات اإلداريــة فيمــا يعــرض لــه مــن  ذلــك أن الحــق الفــرد، تــرد إليهــا

، )شــار إليهــا أعــالهمــن النظــام األساســي للحكــم الم 43المــادة (شــؤون حــق دســتوري 
ال شــك أن إلــزام الجهــات اإلداريــة بــالرد المســبب يحملهــا علــى دراســة الــتظلم بشــكل و 

ـــتظلم مســـرحا لحـــوار فعلـــيو  ،أفضـــل جـــدي بـــين الجهـــة و  بالتـــالي يجـــب أن يكـــون ال
لــيس مجــرد إجــراء شــكلي يجــب أن يســتوفى للممارســة الــدعوى ، و المــتظلمو  اإلداريــة

 نظــام أو مؤسســة قــادرة فعــال علــى النظــر فــي النــزاعإلــى  بــد أن يتحــول الــتظلم، فــال
بتنظيم إجراءات خصومة حقيقية تقضي بدراسة جدية للتظلم من ذلك الوجاهيـة ذلك و 

اإلدارة بســماع أقــوال المــتظلم والــرد عليهــا، كــل ذلــك مــن شــأنه أن يســهل  وذلــك بــإلزام
فالجهــة  عمليــة الوصــول إلــى حــل ودي كمــا أنــه يزيــد مــن مفعــول وفعاليــة التظلمــات

اإلدارية ستحصل علـى التوضـيحات الالزمـة ولهـا أن تشـرك فـي نظـر النـزاع كـل مـن 
له عالقة بموضوع النزاع من األجهزة اإلداريـة التابعـة لهـا ممـا يجعـل األطـراف تقتنـع 

   .بجدية التعامل مع القضية وربما أدى ذلك إلى وضع حد للخصومة

علــى مســتوى الــوزارات والــدوائر نقتــرح إنشــاء لجــان دائمــة للتظلمــات : سادســا
المسـتقلة تتـولى دراســة تظلمـات األفـراد، وهــذا مبنـي علـى واجــب حسـن تسـيير المرفــق 

ـــذي يســـتوجب حســـن تنظـــيم ـــة، فـــبعض  العـــام ال إدارة المنازعـــات فـــي الجهـــات االداري
الجهات اإلدارية ليس بها كفاءات قادرة على دراسة هذه التظلمات، كما أن كثيـرا مـن 

قـــد تـــرفض ) ليســـت قانونيـــة( اإلداريـــة تكـــون مبنيـــة علـــى اعتبـــارات شخصـــيةالقـــرارات 
يجب أن تكـون هـذه اللجـان مؤهلـة للنظـر فـي الطعـون و  الجهة اإلدارية التراجع عنها،

بحيث تضـم فـي عضـويتها قضـاة أو مستشـارين قـانونيين باإلضـافة إلـى ممثـل الجهـة 
وميزة هذه اللجان . ديوان المظالم اإلدارية وتكون قرارات هذه اللجان قابلة للطعن أمام

وتفاديــا . أنهــا محايــدة ومؤهلــة ممــا يزيــد مــن إمكانيــة حســم النــزاع علــى هــذا المســتوى



 305             دراسة تحليلية نقدية: التظلم اإلداري في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم

 

لضياع الوقت يجب أن يتم اللجوء إلى هذه اللجان خالل خمسة عشرة يوما من تبليغ 
الجهــة اإلداريــة للمــتظلم بــرفض تظلمــه، وعلــى اللجــان المــذكورة أن تــرد علــى الطعــن 

كمـا يجــب أن تكـون قــرارات هــذه  .الل نفــس المـدة تحتســب مـن تــاريخ تلقيهـا الطعــنخـ
  .)المصدرة(اللجان ملزمة للجهات اإلدارية وليس مجرد مستشار للجهة اإلدارية 

يجــب تشــجيع ) الوجــوبي(فــي غيــر الحــاالت التــي يجــب فيهــا الــتظلم  :خامســا
والمواعيد، ولكن هـذا ال يعنـي التظلمات االختيارية التي تتميز بتحررها من الشكليات 

أنها لصالح خصم اإلدارة، ذلك أن عدم تنظيم هذه التظلمات يمكن أن تكون لـه آثـار 
فالجهـــة . ســـلبية علـــى الفـــرد ويشـــكل فخـــا خاصـــة إذا كـــان عازمـــا علـــى رفـــع الـــدعوى

اإلدارية قد تعد بإصالح الوضـع وتماطـل أو تنكـر بعـد فـوات ميعـاد رفـع الـدعوى ممـا 
د ضـــحية الوعـــود اإلداريـــة، خاصـــة فـــي مجتمعنـــا الـــذي ال يملـــك ثقافـــة يجعـــل األفـــرا

   .وعودهايثق في قد المكتوب من الجهة اإلدارية و الرد إجرائية فال يطلب 

  :النظر في إمكانية مسألة الجهة اإلدارية: بعاسا
إن حماية المتقاضي ال تكمن في إلغاء القرار األصلي الغير المشـروع، فحسـب، 

مراقبــة القاضــي للقــرار الــذي تضــمن رفــض الــتظلم، والــذي انتهــك الحــق  وٕانمــا أيضــا فــي
في التظلم والحصول على مراجعة للقرار لمـتظلم منـه، وعليـه لصـاحب المصـلحة الحـق 

والقــرار المؤكــد الــذي تضــمن رفــض تظلمــه ) المــتظلم منــه( فــي مهاجمــة القــرار األصــلي
ويمكنه طلب إلغـاء القـرار األخيـر اسـتنادا إلـى خـرق اإلجـراءات أو تجـاوز قواعـد دراسـة 

عية القــرار األصــلي يعتبــر ذلــك دلــيال علــى و شــر مالتظلمــات، فــإذا حكــم القاضــي بعــدم 
مســألة لتجاهلهــا أو تقصــير اإلدارة وعــدم جديــة دراســة الطلــب ويمكــن أن يجعلهــا محــل 

  .تعمدها عدم الفصل في النزاع وهو وجه من أوجه إنكار العدالة
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  :ونقترح الجزاءات التالية
ذلـك لحمـل و  .تغريم الجهة اإلدارية لعدم الدراسة الفعلية أو الجدية للتظلم -1

  .الجهات اإلدارية على دراسة التظلم بالجدية الالزمة

األضـــــرار التـــــي تحملهـــــا و  لـــــدعوىتحميـــــل الجهـــــة اإلداريـــــة مصـــــاريف ا -2
  .المتقاضي عند اللزوم

 الـــتظلم إلـــزام الجهـــات اإلداريـــة بتضـــمين قراراتهـــا اإلشـــارة إلـــى مواعيـــد: ثامنـــا
كثيــرا مــا و  فــالمجتمع الســعودي حــديث العهــد بــإجراءات المنازعــات اإلداريــة، ،جهتــهو 

ات ال شـــك أن إلـــزام الجهـــ، و ضـــاعت الحقـــوق بســـبب جهـــل النـــاس بهـــذه اإلجـــراءات
رفع الـدعوى أمـر  حتىو  قراراتها باإلشارة إلى ميعاد التظلم) تذييل(اإلدارية بتضمين 

خاصة أن المدة فـي بعـض و  ينشر هذه الثقافة اإلجرائيةو  مفيد للغاية لصاحب الحق
   .القرار بانقضائها األحيان ال تتجاوز الشهر الواحد يتحصن

  .التظلم ومدة رفع الدعوى توحيد مدة :تاسعا
فاءه قبــل رفــع الــدعوى أمــام ديــوان ياعتبــار الــتظلم إجــراء قــانوني يجــب اســتإن 
بحيـــث توحـــد المـــدة  ،بـــين إجـــراءات رفـــع الـــدعوىو  يســـتدعي التنســـيق بينـــه ،المظـــالم

 للـــرد علـــى الـــتظلم اشـــهر ، و لـــى مســـتوى واحـــد فقـــطعللممارســـة الـــتظلم  افتصـــبح شـــهر 
حسـب الطعن أمـام اللجـان  مع مراعاة مهل. لرفع الدعوى أمام ديوان المظالم اشهر و 

   .الذي نحن يصددهاالقتراح 

  .إدخال آليات أخرى لحل المنازعات اإلدارية :عاشرا
ـــدخلها إن ـــى تنـــوع وســـائل ت ـــة أدى إل ـــة الدول ـــذي لحـــق وظيف عـــدم و  التطـــور ال
 هـذا اسـتدعى أيضـا تنـوع وسـائل حـل المنازعـاتو  على وسـائل القـانون العـام قصرها

  .التحكيمأهمها من لفض المنازعات االدارية الخاص ٕادخال بعض آليات القانون و 
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  المطلب الثالث
  إعادة تنظيم التظلم

ــــتظلم أســــبابه  لكنــــه اليــــوم فقــــد تلــــك) اإلدارة القاضــــية(التاريخيــــة  لقــــد كــــان لل
لــم يعــد يلقــى ، مزايــاه، التــي ســبق ذكرهــا رغــم، و علــى األقــل الكثيــر منهــاو  المبــررات
مـع ذلـك ، و تجـاوز السـلطة فـي كثيـر مـن القـوانينعلى بقائه كشرط لدعوى  اإلجماع

أو اســتبدل بهياكــل مســتقلة فــي  أعيــد تنظيمــه فــي بعــض القــوانين لــم يلــغ كليــة وٕانمــا
   .البعض األخر
ٕانمـــا كـــان خيـــارا رأت فيـــه بعـــض ، و الطريـــق الوحيـــد، الـــتظلم المســـبق لـــم يكـــن

 وى القضـائيةلم تجعله بديال عن الدعو  األنظمة وسيلة يمكن أن تحقق بعض الفوائد
يتحــول هــذا اإلجــراء إلــى مؤسســة مســتقلة  لــذا بــدأ التفكيــر فــي إعــادة تنظيمــه بحيــثو 

 أكثـر فعاليـة بديال له أو موازيـا لـه انظاما أخر  أو تضع عن الجهة اإلدارية المصدرة
  .)47(أقل إجراءاتو 

  التظلم إلغاء :أوال
 عامــــاعــــدم اعتبــــاره أصــــال و  لقــــد عمــــدت بعــــض القــــوانين إلــــى إلغــــاء الــــتظلم

استثنت بعـض القـرارات التـي يجـب الـتظلم منهـا قبـل اللجـوء إلـى القاضـي مـن ذلـك و 
ب مــن قــانون مجلــس /12المــادة  قــد حصــرتو  النظــام المصــري،و  النظــام الفرنســي

  :هيو  الدولة المصري المسائل التي يجب التظلم منها

 الطلبــات المقدمــة رأســا بــالطعن فــي القــرارات النهائيــة المنصــوص عليهــا -ب"
منهـا إلـى الهيئـة  ذلـك قبـل الـتظلم، و تاسعا مـن المـادة العاشـرةو  رابعاو  في البنود ثالثا

                                                 
(47)  Jean-Louis, Goisseau.Administres et procedes facultatifs de reglement non 

juridictionnel des litiges administratifs. L.P.A.19-21 octobre 1987, p. 54. 
J. Barthelemy, procedure non contentieuse, la contestation de l'acte; les recours 
administratifs, J.C.I. droit administratif. 590-2. 1987, p. 76. Maryse Dequerque; 
Procedure administrative contencieuse.Montechretien 2003. p. 90. Auby. (J.M) et 
Drago; op. cit., p. 75. 



 الدين الجياللي محمد بوزيد                                     308

 

القرارات التي شملتها البنود و . "اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية
  :المذكورة هي

  .القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة -
  .اصة بالترقيةالقرارات النهائية الخ -
  .القرارات النهائية بمنح العالوات -
  .أو االستيداع القرارات النهائية باإلحالة على المعاش -
  .القرارات النهائية بالفصل بغير الطريق التأديبي -
  .القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية -

ام المصـري متعلقـة والمالحظ أن هذه القرارات التي يلزم فيهـا الـتظلم فـي النظـ
مـن المــادة " أ" ردت اإلشـارة إليهـا فـي الفقـرةو  قـد، و بمسـائل الخدمـة المدنيـة) بـبعض(

هـــي الـــدعوى المتعلقـــة بـــالحقوق المقـــررة فـــي نظـــام و  مـــن نظـــام ديـــوان المظـــالم 13
  ).العسكريةو  المدنية(التقاعد و  الخدمة المدنية

طريقـا مشـابها لطريـق نظـام ديـوان المظـالم سـلك  مـن 13نص المـادة  كما أن
طلبات إلغاء القرارات المتعلقـة بهـذه  القانون المصري لكنه تميز عنه حيث فرق بين

ــتظلم  المطالبــة بــالحقوق الماليــة المتعلقــة بهــاو  الحقــوق فأوجــب فــي الحالــة األولــى ال
المطالبــة فــي الحالــة الثانيــة حســب نــص و  حســب المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات

ســواء  اشــترطت الــتظلم مطلقــا فــي كــل دعــاوى اإللغــاء فالمــادة الثالثــة، يــةالمــادة الثان
الثانيـة المطالبـة علـى الحقـوق  تعلقت بالخدمة المدنية أو غيرها بينما قصـرت المـادة

  .العسكريةو  المقررة في نظام الخدمة المدنية

فمــثال لــو صــدر قــرار بــرفض ترقيــة موظــف أو قــرار حرمانــه مــن عــالوة فــأي 
  صاحب المصلحة في النظام السعودي؟ طريق يسلكه
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يجــــب أن يحــــدد مــــن قواعــــد المرافعــــات الثالثــــة و  حســــب أحكــــام المــــواد الثانيــــة
صـــاحب المصـــلحة طبيعـــة الـــدعوى فـــإذا أراد اإللغـــاء قـــرار رفـــض الترقيـــة عليـــه أن 

اإللغــاء أي المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات ألن  يســلك طريــق الــتظلم ثــم دعــوى
أمــا إذا ، مــن نظــام ديــوان المظــالم 13اإللغــاء حســب نــص المــادة الموضــوع متعلــق ب

أراد تعويضــا عــن حرمانــه مــن الترقيــة بســبب القــرار الغيــر المشــروع فعليــه أن يســلك 
  .المطالبة ثم التعويض وفق أحكام المادة الثانية من قواعد المرافعات طريق

فــي دعــوى أو المســلكين مهــم جــدا ذلــك أنــه  نالطــريقيوال شــك أن الفــرق بــين 
هـي ميعـاد الـتظلم إلـى الجهـة و  اإللغاء على صـاحب الحـق احتـرام المواعيـد القصـيرة

وميعاد رفـع  )يوما 60(التظلم إلى ديوان الخدمة المدنية  وميعاد )يوما 60(اإلدارية 
يترتــب عــن إغفــال أي ميعــاد مــن المواعيــد و  )يومــا 90(إلــى ديــوان المظــالم  الــدعوى

  .شكال المذكورة عدم قبول الدعوى
 بينمـــا فـــي حالـــة المطالبـــة بـــالحقوق الماليـــة المتعلقـــة بحقـــوق الخدمـــة المدنيـــة

   .أي مطالبة الجهة اإلدارية إلى خمس سنوات، يمتد وقت المطالبة العسكريةو 
التفرقـــة إال إذا كـــان النظـــام يهـــدف إلـــى حمايـــة الحقـــوق  وال يمكـــن فهـــم هـــذه

فــالموظف قــد يحــرم مــن ، التعــويضالمقــررة فــي الخدمــة المدنيــة عــن طريــق دعــوى 
ــــد القصــــيرة كمــــا أكــــدنا ــــرام المواعي ــــق اإللغــــاء لعــــدم احت ــــق ، طري ــــى أمامــــه طري فيبق

بواســطة الــدعوى ال يضــفي  ذلــك أن تحصــن القــرار اإلداري مــن اإللغــاء، التعــويض
بـــل يضـــل القـــرار غيـــر مشـــروع إذا شـــابه عيـــب مـــن عيـــوب عـــدم ، عليـــه المشـــروعية

تشــكل خطــأ مرفقيــا يمكــن أن يحــرك دعــوى المســؤولية  ةفعــدم المشــروعي، المشــروعية
  .ضد الجهة اإلدارية )48()التعويض(

                                                 
 التعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة اإلدارية، شريف أحمد الطباخ) 48(

  .122ص، م2006 ،دار الفكر الجامعي ،1ط
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مـن " أ"نقتـرح حـذف الفقـرة و  التفرقـة ليسـت ذات فائـدة كبيـر والمالحظ أن هـذه
 "ب" االكتفــاء بــالفقرتينو  المــادة الثالثــة عشــر مــن نظــام ديــوان المظــالم لعــدم أهميتهــا

 دعــــــوىو  اإلداريــــــة وهمــــــا دعــــــوى اإللغــــــاء وىفالفقرتــــــان تغطيــــــان أهــــــم الــــــدعا" ج"و
ـــة مـــن قواعـــد  .التعـــويض كمـــا يجـــب علـــى ضـــوء هـــذا االقتـــراح تعـــديل المـــادة الثاني

فــي ذمــة  )تعــويض(فــي جميــع حــاالت المطالبــة بحــق " المطالبــة"تعمــيم بالمرافعــات 
ســواء تعلــق ذلــك بــالحقوق ) األشــخاص االعتباريــة العامــةو  الدولــة(الجهــات اإلداريــة 

فعلـى ، دعوى العقـود اإلداريـةو  في الخدمة المدنية أو باقي حاالت التعويضالمقررة 
ضـــوء التنظـــيم الحـــالي المطالبـــة ال تجـــب ســـوى فـــي الحقـــوق المقـــررة بموجـــب نظـــام 

فمـثال لـو أتلفـت ، تجب في دعاوى التعـويض األخـرى ال، و العسكريةو  الخدمة المدنية
لبلديـة بـل يمكنـه اللجـوء مباشـرة إلـى عليه مطالبـة ا ألحد األفراد ال تجب البلدية ماال

الجهـــة  ألن المطالبـــة تـــودي إلـــى تحديـــد موقـــف، هـــذا غيـــر معقـــولو  ديـــوان المظـــالم
فموقــف ) إيجابــا أو ســلبا(فــي حالــة الــرفض  يــرتبط النــزاع بقرارهــاو  )البلديــة(اإلداريــة 

ألنــه ال بــد مــن تحديــد موقــف الجهــة اإلداريــة فقــد تكــون ، غيــر ســليم النظــام الحــالي
   .ال حاجة لرفع الدعوى، و دفع التعويضو  تعدة لتصحيح الوضعمس

كمـــا كـــان علـــى المـــنظم الســـعودي أن يحـــذو حـــذو المشـــروع المصـــري علـــى  
يعـــدل فـــي و  يقصـــر الـــتظلم علـــى بعـــض القـــرارات المتعلقـــة بالخدمـــة المدنيـــة،و  األقـــل

يقلــص فــي المــدة و  دراجتــه بحيــث يلغــي الــتظلم علــى مســتوى ديــوان الخدمــة المدنيــة
 يومـا بـدل تسـعين يومـا 60لمحددة للجهة اإلدارية للفصل في التظلم بحيـث تصـبح ا
  .فر بذلك على المتقاضي تسعين يوماو يو 

                                                                                                                        
Jean-Louis, Goisseau. op. cit., p. 234. 
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  )49(إسناد الفصل في التظلم إلى جهة مستقلة عن الجهة اإلدارية :ثانيا
أمـــر مشـــكوك فـــي ، إن إبقـــاء الـــتظلم بيـــد الجهـــة اإلداريـــة التـــي أصـــدرت القـــرار

، أن األفراد ال يطمئنون دائما إلى حكم اإلدارة الخصم ذلك ،النزاعاتعلى حل  قدرته
فكثيـرا مـا ، عمليـة أيضـا إلغـاء الـتظلم نهائيـا ألسـباب فكـرة من ناحية أخرى استبعدتو 

آليـة تحفـظ  األفراد عناء اللجوء إلى القاضي وكان ال بـد مـن التفكيـر فـي جنب التظلم
 كــان أبرزهــاو  لــدول فــي ذلــك مــذاهب شــتىتتجنــب عيوبــه، وقــد ذهبــت او  مزايــا الــتظلم

لهـــا مهمـــة الفصـــل فـــي التظلمـــات باســـتقاللية عـــن الجهـــة اإلداريـــة  إنشـــاء لجـــان تســـند
هــي فــي مرتبــة أعلــى مــن و  هــو مــا عــرف أيضــا بــالطعون شــبه القضــائية، و المصــدرة
عـــادة مـــا تكـــون أمـــام هيئـــات ليســـت مـــن طبيعـــة و  ،أقـــل مـــن الحكـــم القضـــائيو  الـــتظلم

لكنهـــا مـــع ذلــك تراعـــي للفصـــل فـــي الطعــون نوعـــا مـــن اإلجـــراءات و  ،قضــائية حقيقيـــة
 القرار الذي يصدر من هـذه الهيئـات يتعلـق بالوقـائع، و تودي إلى مناقشة شبه قضائية

 .فـي جوانبـه القانونيـة علـى األقـل أمـام القضـاء يكون دائما قابال للطعن فيـهو  القانونو 
فـــبعض ، الصـــادرة مـــن هـــذه اللجـــانغيـــر أن األنظمـــة اختلفـــت حـــول طبيعـــة القـــرارات 

 جعلــــت قراراتهــــا قابلــــة للطعــــن باإللغــــاء،و  القــــوانين احتفظــــت لهــــا بطبيعتهــــا اإلداريــــة
الــبعض األخــر خولهـــا و  والــبعض األخــر جعلهــا نهائيــة ال تقبــل الطعــن أمــام القضــاء

فكــرة اللجــان الفاصــلة فــي المــواد اإلداريــة ليســت جديــدة  إن .ســلطة إصــدار توصــيات
 ،غيـــر أن النظـــام الســـعودي فـــرق بـــين قـــرارات هـــذه اللجـــان، الســـعودي علـــى النظـــام

فـــالبعض منهـــا يصـــدر قـــرارات نهائيـــة ال تقبـــل الطعـــن أمـــام ديـــوان المظـــالم مـــن ذلـــك 
هناك لجان أخرى قراراتها قابلة للطعن ، و لجان المنازعات الضريبيةو  اللجان الجمركية

مــن  78ســتحدثة بموجــب المــادة باإللغــاء أمــام ديــوان مــن أهمهــا لجنــة التعويضــات الم
يكـون الـوزير لجنـة مـن  - أ" 78جاء فـي المـادة ، مشتريات الحكومةو  نظام المنافسات

                                                 
دون (دار الكتاب الحديث  ،ضوابط التحكيم في المنازعات اإلدارية، خليفة، عبدالعزيز) 49(

  .123ص ،)سنة نشر
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الجهــات الحكوميــة األخــرى ذات و  مــن الــوزارة، ال يقــل عــددهم عــن ثالثــة، مستشــارين
  .خبير فنيو  يكون من بينهم مستشار قانونيو  العالقة بعد التنسيق مع تلك الجهات

 هـــذه اللجنـــة النظـــر فـــي طلبـــات التعـــويض المقدمـــة مـــن المقـــاولينتتـــولى  - ب
النظـر ، و قـرارات سـحب العمـلو  التالعـبو  التحايـلو  كذلك بالغات الغـشو  المتعهدينو 

فــي طلبــات الجهــات الحكوميــة التــي تــرد إلــى وزيــر الماليــة بطلــب منــع التعامــل مــع 
  .موضوعة لهمواصفات الالو  المقاول الذي نفذ مشروعا تنفيذا معيبا أو مخالفا للشروط

 المتعهـدينو  يجب على هذه اللجنة سماع أقـوال المتظلمـين مـن المقـاولين -ج
ذلك حضوريا دفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في و  من نسب إليهم المخالفةو 

  .أو كتابيا

تصـدر اللجنـة قرارهـا ، إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقـاول أو المتعهـد -د
يكــون هــذا القــرار قــابال لالعتــراض عليــه أمــام ديــون المظــالم ، و فــي دفــع التعــويض

  . خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه لصاحب الشأن
مــن ) ج(إذا ثبــت لــدى اللجنــة مخالفــة المتعاقــد ممــا أشــير إليــه فــي الفقــرة _ هـــ

 هــذه المــادة تصــدر اللجنــة قــرارا بمنــع المتعامــل معــه مــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات
رار قـابال لالعتـراض عليـه أمـام ديـوان المظـالم خـالل سـتين يومـا مـن يكون هـذا القـو 

  ".تاريخ إبالغه لصاحب الشأن

فالمـــادة المـــذكور ، فيـــه التبـــاس أن 78نـــص المـــادة  غيـــر أن المالحـــظ علـــى
، قــرارات ســحب العمــل مــن بينهــا النظــر فــيو  تــذكر صــالحيات اللجنــة فــي الفقــرة ب

 المنافسات نرى أن قرار سحب العمل يصـدر مـننظام  من 53بالرجوع إلى المادة و 
يجــــوز للجهــــة الحكوميــــة ســــحب العمــــل مــــن " 53الجهــــة اإلداريــــة جــــاء فــــي المــــادة 

من ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقـاء حـق الجهـة فـي الرجـوع ، و المتعاقد
  " :في أي من الحاالت التالية، على المتعاقد
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بالنســبة لقــرارات  ة تكــون جهــة تظلــموالــذي يفهــم مــن هــذه النصــوص أن اللجنــ
هـي فـي نفـس الوقـت جهـة االختصـاص ، و السحب التـي تصـدرها الجهـات الحكوميـة

أحكامهــا قابلــة و  .فــي الحكــم بــالتعويض وٕاصــدار قــرارات منــع التعامــل مــع الحكومــة
  خالل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الشأن  لإللغاء أمام ديوان المظالم

وفقــا ) الوجــوبي(فيهــا الــتظلم  منازعــات العقــود اإلداريــة ال يشــترط للتــذكير فــإن
  .ألحكام المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم

قرارات إدارية منفصلة عن عملية التعاقـد  قرارات السحب وٕاذا كان األصل أن
لجهة المختصـة بعد التظلم منها إلى ا يمكن الطعن فيها باإللغاء أمام ديوان المظالم

قبـــل اللجـــوء إلـــى ديـــوان المظـــالم وقفـــا ألحكـــام المـــادة الثالثـــة مـــن قواعـــد  )المصـــدرة(
إسـناد النظـر  هو غير أن النظام حدد لها طريقا أخر .المرافعات أمام ديوان المظالم

ثــم ديــوان  ،78فــي قــرار الســحب إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  )الــتظلم(
المشـتريات و  هذا التنظيم الذي جاء بـه نظـام المنافسـات العامـة ال شك أنو  .المــالمظ

يسـاهم فـي  ممـا قـدالـدوائر المسـتقلة و  على مستوى الوزاراتيمكن تعميمه ، الحكومية
مــن الــتظلم  يشــكل بــديال أفضــلو  ،حــل الكثيــر مــن المنازعــات خــارج ســاحة القضــاء

حتـــى تكـــون تشـــكيل هـــذه اللجـــان مـــن مختصـــين غيـــر أنـــه ينبغـــي ، بوضـــعه الحـــالي
 معقـدة وتسـتغرق إليهـاإجـراءات اللجـوء  ليست مجـرد عقبـة جديـدة وأال تكـون، و فعالة

  .على أن تبقى قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم، الوقت الطويل

  الخاتمة
الهـــدف منـــه  بديلـــة للقضـــاء ينبغـــي أن يكـــون طـــرق إيجـــاد إن الحـــرص علـــى

أسهل خاليـة مـن  بإجراءاتتوفر ضمانات للحريات الفردية و  فاء الحقوقيتسهيل است
  .وتمكن الجهات اإلدارية من تدارك أخطائها التعقيد
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قواعــد المرافعــات أمــام  فــي، الطريــق الوحيــد الــذي رســمه المــنظم الســعودي إن
ال يمكـن أن ، فـي هـذه الدراسـة، كما بينا هغير أن وضع، هو التظلم، ديوان المظالم

فـــي النظـــام ، دراجاتـــهو  خاصـــة ميعـــادهو  حلـــول ناجعـــة، فإجراءاتـــهيفضـــي دائمـــا إلـــى 
يحـول بـين  إلـى عـائقفي بعض األحيان حوله ، و فائدته قلل منكل ذلك ، السعودي

  .النزاع حول الحق أو يطيل أمد، حقهو  صاحب الحق
عـدم قناعتـه و  فـي نفـس خصـم اإلدارة الريبـة التـيكـذلك  مـن فعاليتـه مما قللو 

كثيرا ما تتعمد عدم ، كما أن الجهات اإلدارية، ها موضع شكوضعو  بسالمة موقفها
   .تترك ذلك للقضاءو  التصدي للتظلم

في قواعـد المرافعـات أمـام  على درجتينو  لقد كان مبدأ تعميم التظلم اإلجباري
فالمجتمع السعودي حديث العهد  .ليس له ما يبررهو  أمرا غير مقبول، ديوان المظالم

ضــياع  يتســبب فــممــا ، لــم يــألف مســألة المــدة القصــيرة، اإلداريــةبــإجراءات الــدعوى 
الجهـات اإلداريـة المـتظلم أمامهـا أن كمـا ، كثير من الحقوق بسبب جهـل اإلجـراءات

علـى صـاحب ، و الـرد عليهـاو  كثيرا ما تقاعسـت فـي القيـام بالدراسـة الجديـة للتظلمـات
حتـى يـتمكن مـن ) مـاتمـدة التظل(الحق االنتظار في كثير من الحاالت مـدة طويلـة 

  .اللجوء إلى القاضي

لـيس إقـراره و  إن مخاطبة الجهات اإلداريـة حـق دسـتوري لألفـراد ينبغـي تفعيلـه
التي توصـلنا إليهـا مـن خـالل هـذه الدراسـة أنـه ال بـد مـن إعـادة النظـر  فقط والنتيجة

  :نجمل االقتراحات التي توصلنا إليها فيما يليو  في التظلم بوضعه الحالي

  .اإلبقاء على استثناءات على سبيل الحصرو  لغاء التظلم اإلجبارياإل -1

الــرد و  حــث الجهــات اإلداريــة علــى دراســتهاو  تشــجيع التظلمــات االختياريــة -2
   .عليها بما يوضح حقيقة الوضع لصاحب المصلحة
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تنشـأ علـى مسـتوى كـل ) توفيق(إسناد النظر في التظلم إلى هيئة أو لجان  - 3
قل يرأســها قاضــي أو مستشــار قــانوني علــى األقــل توكــل لهــا مهمــة وزارة أو دائــرة مســت

ألطـــراف  ملـــزم هـــاتكـــون قرارانقتـــرح أن تو  الفصـــل فـــي الـــتظلم بحضـــور أطـــراف النـــزاع
   .ليس نهائيا بحث يمكن الطعن فيه باإللغاء أمام ديوان المظالم الكنه، و النزاع

دراسـة الـتظلم إذا ثبـت تغـريم الجهـة اإلداريـة المقصـرة فـي  النظر في إمكانية - 4
  .من خالل إلغاء القاضي للقرار المطعون فيه باعتبار ذلك نوع من إنكار العدالة، ذلك

قراراتها باإلشارة إلى واجب التظلم في حالـة عـدم  بتذييلإلزام الجهات اإلدارية  - 5
  .داريةعلى نشر ثقافة المنازعات اإل بما يساعد، أمام الجهة المختصةو  الرضا في المدة

بمــا يعكــس التطــور الــذي عرفتــه  إدخــال بــدائل لحــل المنازعــات اإلداريــة -6
  .الصلح مثلالمملكة 

مساهمة في مشروع اإلصالح و  إضافة، أن تكون هذه الدراسة نأمل وفي األخير
القــائمين علــى  تنيــر طريــق، فــي المملكــةالــذي أطلقــه خــادم الحــرمين الشــريفين القضــائي 

   .على ضوء نظامه الجديد، المرافعات أمام ديوان المظالمإعداد مشروع قواعد 
  المراجع

  باللغة العربية  :أوالً 
 .2ج ،دار صادر بيروت ،لسان العرب.) ت.د( ابن منظور

دراسة  ،أحكام التظلم في القانون المصري والفرنسي) م1997( بسيوني، هاشم عبدالرؤوف
 .فقهية وقضائية، دار النهضة العربية

 .، دار المطبوعات الجامعيةالقضاء اإلداري) م1985( ماجد، راغبالحلو، 
، مركز البحوث المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم) هـ1414( الدغيثر، فهد بن عبدالعزيز
 .جامعة الملك سعود

رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، والية اإللغاء أمام  )م1992( الدغيثر، فهد بن عبدالعزيز
 .، دار النهضة العربيةدراسة مقارنة، مظالمديوان ال
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مبدأ حق اإلنسان في محاكمة عادلة في المنازعات ) م2004( ىشحادة، موسى مصطف
مجلة اإلدارية، في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، 

 .، الكويت العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرونالحقوق
 التعويض في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة العليا )م2006( أحمدالطباخ، شريف 
 .، دار الفكر الجامعياإلدارية
ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية ومحكمة ) م2001( عامر، فؤاد

 .، دار الفكر العربيالقضاء اإلداري
  . دار الكتاب الحديث ،اإلدارية ضوابط التحكيم في المنازعات.) ن.د( عبدالعزيز، خليفة

، دار النهضة القرارات اإلدارية الضمنية، دراسة مقارنة) م2000( عبدالكريم، فؤاد موسى
 .العربية
، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري )م1995( عوابدي، عمار

 .ديوان المطبوعات الجامعية
، دار النهضة لوسائل غير القضائية لحسم المنازعات اإلداريةا )م1993( النجار، محمد زكي

 .العربية
 .، دار الكتب القانونيةالتظلم في المنازعات اإلدارية )م2004( هند، حسن محمد

يجابي في ضوء أراء الفقه وأحكام إلالتظلم ومسلك اإلدارة ا )م2008( الوكيل، محمد خيري
  .، دار الفكر الجامعي اإلسكندريةالقضاء
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Abstract. The Administrative Judiciary has, always been the last 
resort and most important and a powerful procedures, to protect 
the rights of individuals, from the abuse of the state. therefore, 
the proceedings rules have helped the individuals to achieve 
their rights once be infringement by the state. 

Although the positive side of the proceeding rules ,their 
negative side leads individuals not to obtain their rights. in one 
side the regulation required people to complaint to the public 
authority first ,after this step, the may sue the public authority if 
it insist not to change its aggrieved decision.  

In fact, most people are loosing their rights because the Board 
of Grievance refuses to proceed their case if they not follow 
such step. 

this study provides suggestions to change those procedures and 
give solutions for the administrative complaining to be more 
flexible and justness. 

 
 
 
 


