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 الُملخَّص

 القانون العام:، ماجستير في المنتهى غسان مصلح

٢٠٢٢. 

 القضاء عليه في القرارات اإلدارية )دراسة مقارنة( مبدأ التناسب ورقابةالعنوان: 

يعتبر القضاء رمز وجود الدولة، فهو حامي حقوق وحريات األفراد في المجتمع، فمن خالل عدالة 

وصحة أحكامه تتحقق النظم الديمقراطية. قد أخد القضاء اإلداري ببسط رقابته على سلطة اإلدارة 

تي ال يجوز لإلدارة الخروج عنها عند إصدارها لقراراتها من خالل تكريسه لعدد من المبادئ ال

وإال اعتبرت تلك القرارات غير مشروعة ويستوجب إلغائها. حيث يعتبر مبدأ التناسب من 

المواضيع التي أثارت جدالً قضائياً وفقهياً واسعاً، فهو يعتبر من أهم المزايا الممنوحة لإلدارة عند 

وإن من شأن بسط الرقابة القضائية على هذا العنصر التقديري من ممارستها لسلطتها التقديرية، 

شأنه أن يغل يد اإلدارة، وبذلك يساهم القضاء بحماية حقوق وحريات األفراد في المجتمع. وانطالقاً 

مما سلف بيانه، جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم مبدأ التناسب، كما وضحت الدراسة األساس 

وعالقته بأركان القرار اإلداري. فضالً عن ذلك، جاءت هذه الدراسة  القانوني لمبدأ التناسب،

وتناولت تقنيتين أساسيتين في تطبيق مبدأ التناسب، وهما: أوالً، نظرية الخطأ الظاهر وثانياً، نظرية 

الموازنة بين المنافع والمضار. فقد انتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، كذلك 

ذه الدراسة المنهج المقارن، إذ تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في القضاء القطري، هو اتبعت ه

األمر الذي دفعنا لمقارنة موقف القضاء القطري مع كل من القضاء المصري والفرنسي لغرض 

 االستئناس بإجتهاد موقفهم. 
 نويجي األستاذ الدكتور/ محمد فوزيالمشرف على الرسالة: 
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ABSTRACT 

The judiciary supervision over the proportionality principle in 

administrative decisions: A comparative study 

The judiciary is the symbol of the state's existence. It is the protector of 

the rights and freedoms of all individuals in society; throughout its justice, 

the democratic system prevails. Therefore, the administrative judiciary 

surveils over the administration authority's decision by dedicating 

principles that should be strictly adhered to by the administration's 

authority; or else, decisions are perceived as illegitimate. One of the main 

principles addressed herein is the proportionality principle. This principle 

was invented by the administrative judge for the sake of extending the 

supervision and surveillance over the administrative decisions. These 

administrative decisions extend to manyfold domains such as prohibition, 

expropriation, and appropriation for the public benefit. When applying the 

proportionality principle to these administrative decisions, the 
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proportionality principle should not be based solely on its compatibility with 

the law; rather, it should take into consideration its proportionality to the 

actual cases/conditions. Therefore, this study summarises the principle of 

proportionalities and highlights the important aspects that differentiate the 

principle of proportionalities from other principles. Furthermore, this study 

underscores the legal basis of the principle and its relation to the 

administrative decision element. In addition, this study addresses two 

techniques that activate the proportionalities principle. These techniques 

include: first, the obvious mistake theory, second, risk to benefit 

assessment theory. This study has three main facets, first a descriptive 

facet to display the essential legal terminologies; second, an analytical 

facet to allow for better understanding and implementation of the roles of 

law; and a third comparative facet that aims to compare the Qatari 

judiciary to other well-implemented judiciaries, such as the Egyptian and 

France systems. To our knowledge, this study is the first in Qatar that 
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addresses the judiciary supervision and surveillance over the 

proportionality principle on the administrative decisions. 
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 شكر وتقدير

 يشكككك ر ال هللا، يشكككك ر ال "من مأثورة بمقولة   الشككككطر هذا أسككككته  أن وأود وأخراا، أوالا  هلل الشكككك ر إن
ش ري وامتناني إلى كافة أساتذتي الجامعيين بجامعة قطر الذين أن أعرب عن  أود وعليه الناس"،

جوهري وأسككاسككي في اسككتكمال مسككيرتي الدراسككية والتحاقي ببرنام  الدراسككات العليا،  كان لهم دور
فما كان ذلك إال حصككككككاد جهدهم الطيب، وتفانيهم، واخال ككككككهم في عملهم ومسككككككاعدتهم لطالبهم. 

، أستاذ في القانون نويجي ومن خالل هذا المنبر أتقدم بش ر خاص لألستاذ الدكتور/ محمد فوزي 
قطر، وذلك لقبوله اإلشكككككككككراف على رسكككككككككالتي، وللجهود التي بذلها أثناء متابعتي،  العام في جامعة

 يدي م. أوتشجيعي، وتوجيهي على النحو الذي ساهم في إثراء هذا البحث البسيط الذي نضعه بين 
وال يفوتني أن أتقدم بالشكك ر إلى اتسككتاذ الدكتور/ عبدالحفيش الشككيمي، أسككتاذ في القانون العام في 
جامعة قطر، لما تركه من أثر طيب في نفسكككككككككككي منذ بداية مسكككككككككككيرتي في كلية القانون، فلم يب   

  به.  يد العون، فهو خير مثال يحتذىعلي بيوم  لتقديم 
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 اإلهداء 

 

وتي ومثلي اتعلى في الحياة، من لم أجد كلمات تمنحهما حقهما، رمز التفاني إلى قد

واإلخالص، منبت ال ير والتضحية وااليثار، منبع المحبة والكرم، مثال العطاء والتضحية 

والكبرياء، من شاركني في السراء والضراء، من علمني كيف أقف ب   ثبات فوق اترض، إلى 

 أقرب الناس إلى نفسي.

 لدي ووالدتي..وا

 إلى من تلقيت منهم النصح، والدعم، والتشجيع.

 أخواتي..

 أهدي م خال ة جهدي.
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 المقدمة

يعدُّ مبدأ الفصككك  بين السكككلطات من المبادت الدسكككتورية الواجب تقديسكككهال إذ يقتضكككي ذلك  

المبدأ أن ي ون هناك ثالث سككككككككككككككلطات ت تف ك  منها بوظيفة مسككككككككككككككتقلة عن اتخرى، ومحددة 

بموجب الدسكككككككككككتورل فتقوم السكككككككككككلطة التشكككككككككككريعية بمهمة سكككككككككككنِّ القوانينل فتن م العالقة بين الحاكم 

عن عالقة المح ومين ببعضككهم البع ، وتقوم السككلطة التنفيذية بالعم  على  والمح ومين، فضككالا 

تنفيذ القانون، ورعاية مصككككالح اتفراد في المجتمع، وأخيراا ينال بالسككككلطة القضككككائية مهمة الفصكككك  

في المنازعات المعروضككة أمامها، والتي تنشككأ بين اتفراد بعضككهم البع ، أو بينهم وجين الجهات 

خرى في الدولة بموجب ما تصككككدره من أح ام قضككككائية، وعلى الرتم من اسككككتقاللية ك ِّ اإلدارية ات

سككككككلطة عن اتخرى نجد أنا تلك االسككككككتقاللية ليسككككككت مطلقةا وتامةا و ناما نسككككككبية ، بحيث قد نالحش 

 بغية تحقيق المنفعة العامة.  بينهاتداخ  في االختصا ات فيما 

ختصكككككا كككككاتها فإناها تقوم بأعمال مادية كبناء منشككككك ت وأثناء مباشكككككرة السكككككلطة التنفيذية ال 

عاماة، أو تعبيد طرق وتيرها، وأخرى قانونية ُتَرتُِّب أثراا قانونيًّا كإنشككككككككاء مركز قانونيّ  أو إلغائه أو 

ا، بحيث يجب أن تتفق تلك اتعمال سككككككككككواء أكانت مادية أو  تعديله سككككككككككواء أكان عاماا أو خا ككككككككككًّ

ام، وفي ذات الوقت ينبغي على اإلدارة تحقيق اتهداف المحددة من قب  قانونية مع الصككككككككككككالح الع

. اتمر الذي قد يجع  اإلدارة حائزة على امتياز ي ولها أن تضككع قبضككتها -إن وجدت  -المشككرِّ  

على حقوق وحريات اتفراد لتلحق ضككككككككككككككرراا بهم على النحو الذي يتعارض مع مهمتها في تحقيق 

ا الصككالح العام، وهذا يعدُّ  مبدأ المشككروعية مماا يسككتوجب ضككرورة تحريك رقابة قضككائية  على خروجا
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كضككككمانة أسككككاسككككية لصككككون حقوق اتفراد وحرياتهم من ناحية، و خضككككا  اإلدارة للقانون والذي يعدُّ 

 من أهم مقتضيات مبدأ المشروعية من ناحية أخرى.

نونية التي تتمتع بها اإلدارة، بناء على ما سككبق تعدُّ السككلطة التقديرية من أهم الوسككائ  القا 

ويقرُّ القانون لها الحقا في ات اذ قرارتها المعبرة عن م انتها باعتبارها السلطة التنفيذية في الدولة، 

وجاعتبارها مرآة الدولة وأداتها. وات ككككك  في مجال اتعمال اإلدارية سكككككواء أكانت مادية أو قانونية 

العامة، وتشككككبع حاجات اتفراد من ال دمات ولير مجرد أن تحقق هدفاا أسككككمى يتمث  بالمصككككلحة 

 ممارسة السلطة. 

فمن اتمور المسككككلم بها أنا اإلدارة تمارس نشككككاطها باتبا  أحد اتسككككلوجين، اتول: تمارس  

ا، ويأتي المشككككككرِّ  ويحدد مسككككككبقاا شككككككرول ات اذ قرارها، كما لو كناا بصككككككدد إحالة  ا مقيدا اختصككككككا ككككككا

ى و ككككك  للسكككككن القانونيل فتكون اإلدارة مجبرة على التدخ  إل كككككدار قرار موظف إلى التقاعد مت

اإلحالة إلى التقاعد. الثاني: َيْكُمُن في ممارسككككككككككة اإلدارة الختصككككككككككاص  تقديري متى ترك المشككككككككككرِّ  

لإلدارة حرية في تقدير اتمور، واختيار الوقت واتسلوب المناسبين للتدخ  في إ دارها تعمالها 

لرقابة كما هو الحال في ترقية الموظف على أسككاس الكفاءة، فالسككاال الذي نثيره دون أن ت ضككع ل

في هذا الصكككككدد، كيف يم ن تحديد الكفاءةي تعطي اإلدارُة السكككككلطَة التقديريَة المجاَل لتحديد كفاءة 

في العم  أو تيرها من أمور أخرى ت ضكككككع لتقدير اإلدارة،  النضكككككباطهالموظف وفقاا تقدميته أو 

 تصدر قرارها في الترقية.  وعليه

ْشَ ال متمث  في احتمالية وجود تعسف، حيث تستعم  اإلدارة سلطتها   ومع ذلك قد يثار ِإ

التقديرية وت رج عن اإلطار العام المرسككككوم لها، والمتمث  في تحقيق المصككككلحة العامة، وعليه يعدُّ 

مسككككككتقلة من أهم الضككككككمانات مبدأ الفصكككككك  بين السككككككلطات واالعتراف باسككككككتقاللية القضككككككاء كرقابة 

المساهمة في تكرير مبدأ المشروعية و رساء الدعائم لدولة القانون، سيما وأنا عدم خضو  أعمال 
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اإلدارة لرقابة قضكككككككائية مسكككككككتقلة عن الجهاز التنفيذي حتماا سكككككككيطالها أحد العيوب المسكككككككتقر عليها 

ائية أهما الضكككمانات التي من خاللها كانحراف السكككلطة أو م الفة القانون، مماا يجع  الرقابة القضككك

يتم تكرير مبدأ المشروعيةل فهي  مام اتمان في حماية حقوق اتفراد وحرياتهم، فمن المستحي  

ية أو الرقابية كافية لمنع  أن تكون الرقابة الداخلية والذاتية في الجهاز اإلداري بنوعيها الرئاسكككككككككككككك

تنه ال يوجد ما يمنع اإلدارة العليا من تأييد قرار  اإلدارة من تعسكككككفها في اسكككككت دام سكككككلطتها، ن راا

 الجهة اإلدارية اتدنى منها طالما كان تصرف اإلدارة في مجال السلطة التقديرية. 

ة على رقابة القضكككككككاء على أعمال اإلدارة،   ونتيجة لذلك أطلق القاضكككككككي اإلداري أنواعاا عدًّ

ة في مواجهككة اإلدارة كككدعوى إلغككاء القرارات فقككد فتح البككاب أمككام اتفراد لمبككاشككككككككككككككرة دعككاوى عككديككد

اإلدارية، ودعوى تقدير المشكككككككككككروعية، والدعوى ال ا كككككككككككة بالزجر والعقاب، والمنازعات االنت ابية 

والضكككككككككريبية، وهو ما عرف وفقاا للتقسكككككككككيم الحديث بالدعاوى الموضكككككككككوعية. أماا تقسكككككككككيم القضكككككككككاء 

التعوي ، ومنازعات التفسككير. وفي سككبي  الشكك صككي فيشككم  منازعات العقود اإلدارية، ومنازعات 

تضكككككييق سكككككلطة اإلدارة التقديرية أكثر وأكثر ابتد  القاضكككككي اإلداري رقابة فريدة من نوعها َأْوَقَعها 

بحسب أهميتها، ومدى خطورتها، ومدى تناسبها، وتبريرها مع القرار اإلداري الذي  -على الوقائع 

ة وزن مناسككككبات العم ، وتقدير أهمية النتائ  التي على أسككككاس  مفاُده امتالكه لصككككالحي -أ ككككدرته

تترتب على الوقائع الثابت قيامها. وانطالقاا من هذا اتسكككككككاس، أطلق القاضكككككككي اإلداري الفرنسكككككككي 

على تلك الرقابة مسكككمى "رقابة التناسكككب"، وتبناها منذ منتصكككف القرن التاسكككع عشكككر تقريباا بشككك   

، ل ينتهي به المطاف ليباشر رقابة تكاد أن تكون  ارمة  ريح وواضح بعد أن قطع شوطاا طويالا

على تقدير اإلدارة من خالل رقابة التناسكككككككب، وعلى النحو الذي نراه اليوم مثاالا يحتذى به في هذا 

 الصدد.
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ومصكككككطلح التناسكككككب لير بغريب في علم القانون في عصكككككرنا الحالي بالرتم من حداثته،  

القضكككككككاء يبسكككككككط هذا النو  من الرقابة للحيلولة  دون تعدي  حيث بات من اتمور المسكككككككلام بها أنا 

اإلدارة على حقوق اتفراد وحريكاتهمل فال يوجكد سككككككككككككككبكب مقنع لعكدم اقتكداء قضكككككككككككككككائنكا المحلي بكه، 

 واالستفادة منه. 

تجدر بنا اإلشارة بش   عرضي في مقدمة هذه الدراسة، وقب  ال وض في الموضو  إلى  

ش ف من أش اص القانون العام له ن ام قانوني متميز، تطور من  أنا االتحاد اتوروجي بو فه

خالل مح مة العدل اتوروجية والمح مة اتوروجية لحقوق اإلنسككككككككككككككان، وتمث  ذلك في تطبيق مبدأ 

التناسكككككب في العديد من القضكككككايا، واعترف  كككككراحة بأهمية ذلك المبدأ، وضكككككمانه في الفقرة اتولى 

، فقد امتدت رقابة تلك المحاكم لتشككككككككككككككم  1من المعاهدة اتوروجية والرابعة من المادة ال امسكككككككككككككككة

اتعمال الصككككككادرة عن اإلدارة من جانب، واتعمال الصككككككادرة عن السككككككلطة التشككككككريعية من جانب 

آخر. وكما أكدات تلك المحاكم أنا مبدأ التناسكككككككككككككككب يعدُّ مبدأا من مبادت القانون العامة في قانون 

يم ن القول: إنا مبدأ التناسككككب قد سككككاهم إسككككاهماا كبيراا في  ككككون حقوق االتحاد اتوروجي، وعليه 

إذ قب   كدور هذه االتفاقية كان القضكاء اتوروجي يسكت دم جمالا وعبارات  تمث   اتفراد وحرياتهم.

بشككككككك   ضكككككككمني توجه المح مة إلى تبني مبدأ التناسكككككككب، بحيث يتمُّ إلزام الدولة بتبرير تدخلها في 

لة بموجب االتفاقيات اتوروجية كاسكككككتثناء  على ضكككككرورة احترام وتقدير تلك الحقوق الحقوق الم فو 

وحمايتها، فعلى سبي  المثال "يجب أن تكون أسباب التدخ  كافية، ومعقولة، وذات عالقة"، و "ال 

                                  

Article 5 TEU 1, … The use of union competence is governed by the principles of subsidiarity and 

proportionality … 4. Under the principle of proportionality, the content and form of union action shall 

not exceed what is necessary to achieve the objectives of the treaties. 
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ا، وله أسكككباب ضكككرورية"، و "ال ُبدا وأن ي ون هنا لك ُبدا أن ي ون القرار الصكككادر بتقييد الحرية مقنعا

موازنة بين الحقوق واالسككككككككككككككتثناء"، ومن هذا المنطلق أكدت م تلف المحاكم اتوروجية على مبدأ 

التناسكككككب، وأرسكككككته في قضكككككائها، فال ُبدا أال تتجاوز اإلدارة حدا المعقولية والضكككككرورة عند إ كككككدارها 

 .2لقرارتها

ين اسكككككتعمال اإلدارة وانطالقاا مماا سكككككبق، تأتي هذه الدراسكككككة للبحث عن التوازن المنشكككككود ب 

لسلطتها التقديرية ابتغاء تحقيق المصلحة العامة، وجين ضمان حقوق اتفراد وحرياتهم التي ينبغي 

أال يتما تقييدها إال في الحدود التي رسككككمها المشككككرِّ ، وعلى النحو الذي يحقق الصككككالح العام. ومن 

من الرقابة نتيجة فعاليته، من خالل  هذا المنطلق يأتي دور الباحثة في رفع السكككتار عن هذا النو 

اسككتعراض مفهومه وأسككاسككه القانوني، وتمييزه عن تيره، واسككتعراض تقنياته، وتسككليط الضككوء على 

تجارب القضكككككاء المقارن في هذا الصكككككدد كالقضكككككاء المصكككككري والفرنسكككككي، ثما بيان موقف القضكككككاء 

ما وأنا سكككككككككيا    بمراجع قانونية، الالقطري إزاء الرقابة على التناسكككككككككب رتبة في إثراء هذا الموضكككككككككو 

ا، ولم تكن مح ا اهتمام  أعمال اإلدارة النابعة عن السككككككككككككككلطة التقديرية لإلدارة في قطر محدودة جدًّ

 الُكتااب مقارنة بالدول اتخرى كمصر وفرنسا التي أولته اهتماماا كبيراا. 

 أهمية الدراسة

ما بالقرارات سكككككيا  وال ،ن المواضكككككيع المسكككككتحدثةتعدُّ رقابة التناسكككككب على القرارات اإلدارية م 

المتعلقة بتأديب الموظفين ونز  الملكية للمنفعة العامة، بحيث ينبغي على اإلدارة عند إ ككككككككككككككدارها 

 . لقراراتها أن تكون متفقة مع القانون من جانب أول، ومتناسكككككككككبة مع الحالة الواقعية من جانب ثان 

                                  
2   Steven Greer, The margin of appreciation; interpretation and discretion under the European 

convention on human rights, council of Europe publishing, Strasbourg, 2000, P.20.  
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السككككككككلطة التقديرية التي تتمتع بها، والممنوحة لها بموجب إذ يجب أال تتعسككككككككف اإلدارة باسككككككككت دام 

ا بعد ما أقرا المشككككككككككككرِّ  بتلك الم انة التي تحتلها اإلدارة في الحياة العامة.  القانون، وخصككككككككككككو ككككككككككككا

ا لذلك، يعدُّ هذا الموضككو  من المواضككيع التي تتطلب بحثاا لمعرفة موقف القضككاء القطري  وتأسككيسككا

دم وجود دراسكككة مسكككتقلة في هذا الصكككدد، فضكككالا عن بيان موقف القضكككاء إزاء تلك الرقابة ن راا لع

 الفرنسي والمصري بهذا الشأن. 

 أهداف الدراسة

وهذا من اتمور المسكككلام  تباشكككر اإلدارة اختصكككا كككاتها في سكككبي  تحقيق المصكككلحة العامة، 

المشكككككر  تلك السكككككلطة بها في القانون اإلداري، وعليه فإنا لها سكككككلطة تقديرية واسكككككعة متى ترك لها 

وأقراها لها، ولماا كانت اإلدارة على اتصكككككككككال مسكككككككككتمر باتفراد، اتمر الذي قد يترتب عليه ارتكاب 

اإلدارة أخطاءا تضكككككككككرُّ بمصكككككككككلحة اتفراد ال ا كككككككككة واالعتداء على حقوقهم وحرياتهمل لذلك تهدف 

 الباحثة خالل هذه الدراسة إلى اآلتي:

ارة عندما تمارس سكككككككككلطتها التقديرية والتي تعدُّ أحد امتيازاتها توضكككككككككيح مبدأ مفاده أنا اإلد -１

العامة التي منحها لها القانون، فال ُبدا أن تكون ممارسككككككككككككككتها تندرج ضككككككككككككككمن تحقيق مبدأ 

 المشروعية.

إرسكككككككككاء مبدأ التناسكككككككككب في القضكككككككككاء اإلداري القطري، وتفعي  دوره من أج  تن يم رقابة  -２

 ا  لها بابا ترك المشككككككرِّ سككككككيما عندما  ، والدارة من أعمالقضككككككائية فعالة على ما تباشككككككره اإل

اءُ قد  ، والتيمن السكككلطة التقديرية اواسكككعا  فيرجع بأثر سكككلبي على مصكككالح  ،اسكككتعمالها ُيسكككَ

 اتفراد في المجتمع وحرياتهم. 

 اخضا  اإلدارة لح م القانون.  -３
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في االرتقاء  اكانت سببا رفع الستار عن التقنيات والن ريات القضائية الحديثة التي لطالما  -４

بالقضكككككككاء اإلداري وتطوره في مجال الرقابة القضكككككككائية على اإلدارة، بعدما كان القاضكككككككي 

مبدأ المشككككروعية. حيث كان للقضككككاء المصككككري  علىيمتنع عن رقابتها باعتبارها اسككككتثناءا 

 ،التوالفرنسي دور كبير في تقرير رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة في م تلف المجا

ل القضككككككككاء اإلداري بتكرير مبدأ المشككككككككروعية، وتحوا  قاماإذ  ،كالتأديب والضككككككككبط اإلداري 

وقتها من مجرد هيئة استشارية إلى هيئة قضائية لها م انتها في هذا الصدد، وفي ضوء 

ذلك تهدف دراسككككككتنا إلى وضككككككع تو ككككككيات قد تسككككككاهم في تعزيز هذا النو  من الرقابة في 

 حداثته. القضاء القطري نتيجة 

 شكالية الدراسةإ

المعالجات الفقهية لن رية  ة منصكككبة في كون أنا تواجه دراسكككة ن رية التناسكككب مشككك لة جما  

 وخاضكككت بها بشككك   تفصكككيلي وشكككام  في أتلب الدول اتوروجية، إال أنا  ،االتناسكككب قد قتلتها بحثا 

معه تحديد مفهومها ومجالها ا يصعب زالت تتسم بالغموض في بع  جوانبها، مما  هذه الن رية ال

هذه الدراسة في إطار محاولة متواضعة لوضع إطار  فإنانا نسعى فيا من ذلك، وتقنياتها. وانطالقا 

عام لمبدأ التناسكب، والكشكف عن عنا كرها وأسكاسكها القانوني، وتقنيات تفعيلها مع تسكليط الضكوء 

د من اإلجابة عن اإلشككككككك الية على موقف القضكككككككاء القطري، ومن أج  معالجة هذا الموضكككككككو  الب

 الرئيسية التالية:  

o  مدى رقابة القضاء القطري على تناسب القرارات اإلدارية عند ممارسة اإلدارة سلطتها

 التقديرية؟

 حيث سنتفرع خالل هذه الراسة إلى عدة تساؤالت نجيب عليها بشكل تفصيلي:

 سها القانونييأسا وما يدأ التناسب في القرارات اإلداريةالمقصود بمب ما



 

 ع

 المالئمة والسلطة التقديريةي أه  ي تلط مبدأ التناسب مع مبد

موقف القضككككككاء القطري والمصككككككري  اسككككككب في القرارات اإلداريةي وماكيف ظهرت الرقابة على التن

 إزاء تلك الرقابةي

 ضكككككككككككككاءموقف القسكككككككككككككب في القرارات اإلداريةي وما التقنيات المتبعة في فرض الرقابة على التنا ما

 القضاء المصري والفرنسيي قارنة بموقفالقطري إزاء تلك التقنيات م

 

 منهجية الدراسة:

السككككككككتعراض مفهوم بع  المبادت  المنهج الوصففففففياالعتماد في هذه الدراسككككككككة على  تما  

لفهم القواعد القانونية العامة لموضككككككو  المنهج التحليلي وقضكككككككاءا، و االقانونية المسكككككككتقر عليها فقها 

التو   إلى جملة من االستنتاجات في  ومعرفة كيفية تطبيقها في الواقع العملي، ثما  ،الدراسةهذه 

المنهج ، كذلك اتبعنا انهاية هذه الدراسكككة لغرض الو كككول إلى أهداف الدراسكككة التي ذكرناها مسكككبقا 

  هذا ر الذي جعاتولى من نوعها في القضككككككككككككاء القطري، اتم هذه الدراسككككككككككككة تعدُّ  إذ إنا  المقارن 

وهو ما دفعنا لمقارنة موقف القضككككككاء القطري مع ك  من القضككككككاء  ،المراجعإلى الموضككككككو  يفتقر 

 المصري والفرنسي لغرض االستئناس باجتهاد موقفهم. 

 

 الدراسات السابقة:

أ. أبو دان، مايا محمد، الرقابة القضككائية على التناسككب في القرار اإلداري سدراسككة مقارنة  -１

 . ٢٠١١لبنان(، لبنان، الماسسة الحديثة للكتاب، الطبعة اتولى، بين فرنسا ومصر و 
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ا قد وتمييزه عما  ،ها ترتكز على بيان مفهوم مبدأ التناسكككككككبتتشكككككككابه الدراسكككككككة أعاله مع دراسكككككككتنا بأنا 

وجيان موقف ك  من دولة لبنان وفرنسكككككككا مع مقارنتهما بموقف القضكككككككاء المصكككككككري في  ،ي تلط به

ها تبحث عن أ ككككككول مبدأ لمبدأ. وتتميز دراسككككككتنا عن الدراسككككككة أعاله بأنا بع  اتحيان إزاء ذلك ا

كشكككف السكككتار عن موقف القضكككاء القطري  ما التناسكككب ونشكككأة القضكككاء اإلداري بشككك   عام، ومن ثَ 

حيث تناولت دراسككككككتنا موقف القضككككككاء القطري إذ لم يسككككككبق تحد البحث في موقف  ،بهذا الصككككككدد

 سب.القضاء القطري إزاء مبدأ التنا

د. المصكككككري، حازم بيومي، مدى مشكككككروعية تصكككككرفات اإلدارة في ظ  ن رية الغلط البين  -２

في تكييف الوقائع سفي ضككوء الفقه وقضككاء مجلر الدولة(، القاهرة، دار النهضككة العرجية، 

٢٠١٢ . 

 اتولى اتجهت إلى التصككدي لمفهوم القرار اإلداري باعتباره ت تلف الدراسككة أعاله عن دراسككتنا بأنا 

الكشكككف عن أشككك ال القرار اإلداري، كذلك تناولت ن رية ال طأ  ما أداة اإلدارة في التصكككرف، ومن ثَ 

 ا يجعلها أكثر ضيقاا من دراستنا. إحدى تقنيات مبدأ التناسب مما  البين في التقدير والتي تعدُّ 

د. مهدي، لعالم، دور القاضكككككككي اإلداري في رقابة مبدأ تناسكككككككب الجزاء التأديبي، رسكككككككالة  -３

 . ٢٠١٥دكتوراه بقسم القانون العام، المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، 

ها تناولت مفهوم مبدأ التناسكككب في القرارات اإلدارية من جانب تتشكككابه هذه الدراسكككة مع دراسكككتنا بأنا 

نت هذه الدراسة تقنية بيا  ا، وأخيرا نوني لرقابة التناسب من جانب ثان  وضحت اتساس القا ، وثما أول

اتولى جاءت متسكككككعة تشكككككم   ال طأ ال اهر في التقدير. وتتميز دراسكككككتنا عن الدراسكككككة أعاله بأنا 

ما كافة مجاالت القرارات اإلدارية سككككككككككككككواء في مجال التأديب أو في مجال الضككككككككككككككبط اإلداري، وك

تناولت دراسككككتنا بشكككك   تفصككككيلي موقف القضككككاء القطري إزاء مبدأ التناسككككب ورقابة القضككككاء عليه، 



 

 ف

ن رية ال طأ ال اهر في التقدير.  -( ١واخترنا أهم تقنيات مبدأ التناسكككككب من وجهة ن ر الباحثة 

 ن رية الموازنة بين المنافع والمضار. -(٢

، رسكككالة لني  -دراسكككة مقارنة  -لتقديرية د. محمد، خليفي، الضكككوابط القضكككائية للسكككلطة ا -４

درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي ب ر، كلية الحقوق والعلوم السككككككككككككككياسككككككككككككككية، 

٢٠١٦ . 

، كذلك ا، و ورا ا، ونشأةا، وتطورا اتناولت الدراسة أعاله السلطة التقديرية مفهوما 

وشملت  ،التقديريةوضحت الدراسة دور القاضي اإلداري في الرقابة على السلطة 

جاء  الرقابة على السبب والوقائع والتكييف القانوني، والرقابة على المح ، ومن ثما 

ووضح الكاتب دور القاضي في رقابة مبدأ التناسب. تتشابه هذه الراسة مع دراستنا 

من ناحية. مفهوم مبدأ التناسب ونشأته في القضاء اإلداري  تهما قد تناولتاكل بأنا 

من القضاء الفرنسي والمصري من  تطبيقات قضائية لك ّ   لدراستين تناولتا تاوكل

ها جاءت مقتصرة على مبدأ أنا بوتتميز دراستنا عن الدراسة أعاله ناحية أخرى. 

مبدأ التناسب هو أساس الدراسة،  نا إوشاملة، وملمة لك  جوانبه، بحيث التناسب، 

ت مبدأ التناسب بصورة عرضية دون وفحواها على خالف الدراسة أعاله والتي تناول

الدخول في تفا يله كدراستنا. ومن هذا المنطلق، جاءت دراستنا موضحه موقف 

القضاء القطري إزاء مبدأ التناسب، كما قد تناولنا أهم تقنيات مبدأ التناسب من وجهة 

 ن رية الموازنة بين المنافع -(٢ال طأ البين في التقدير.  -( ١ن ر الباحثة وهما 

 والمضار. 



 

 ق

 

 

 خطة الدراسة:

نعرض في الفصككككككك  اتول: ماهية مبدأ  ،وفصكككككككلين ،مقدمة :دراسكككككككتنا من خالل نتناولسككككككك 

تقسيمه إلى مبحثين، في المبحث اتول: مفهوم مبدأ  التناسب في القرارات اإلدارية وتمييزه، وقد تما 

 التناسب وتمييزه.طبيعة مبدأ ا المبحث الثاني: التناسب في القرارات اإلدارية، أما 

الفصككك  الثاني: تقنيات مبدأ التناسكككب في القرارات اإلدارية، وقد تم تقسكككيمه وسكككنعرض في  

إلى مبحثينل المبحث اتول: ن رية ال طأ ال اهر في التقدير، والمبحث الثاني: ن رية الموازنة 

 ال اتمة: النتائ  والتو يات. بين المنافع والمضار، ثما 
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 الفصل األول

 ماهية مبدأ التناسب في القرارات اإلدارية وتمييزه 

 ككككككككككور الرقابة على أعمال اإلدارة نتيجة لما يهدف إليه  تعتبر الرقابة القضككككككككككائية من أهمِّ  

ا أن تضكككككككككع اإلدارة تتمتع بامتياز ي وله من حماية مبدأ المشكككككككككروعية، وال ريب أنا  االقضكككككككككاء دائما 

بهم على النحو الذي  اضكككككككككررا  قَ لحِ يُ ، إذ من شكككككككككأن ذلك أن وحرياتهم اتفراد قبضكككككككككتها على حقوق 

ا عن مبدأ المشككككككككككككككروعية، مما  اخروجا  يعدُّ  وهذامهمتها في تحقيق الصكككككككككككككككالح العام، يتعارض مع 

من  وحرياتهم اتفرادون حقوق كضككمانة أسككاسككية لصكك يسككتوجب معه ضككرورة تحريك رقابة قضككائية

  من أهم مقتضيات مبدأ المشروعية من ناحية أخرى. والذي يعدُّ  ،ناحية، و خضا  اإلدارة للقانون 

الفضكك  وراء  ومن الضككروري خالل هذه الدراسككة البسككيطة أن نسككلط الضككوء على حقيقة مفادها أنا 

خال هذه الرقابة إلى دائرة القانون فقد قام بإد لالتناسككككككككككب يعود إلى القضككككككككككاء اإلداري نشككككككككككأة رقابة 

 اوالتجريد، وتلتزم اإلدارة باحترامها ن را  العموميةبالوضككككككعي لتصككككككبح بذلك قاعدة وضككككككعية، تتسككككككم 

 .3امصادر التشريع كما سنبين الحقا  العتبارها مستمدة من أحد

اإلدارة رقابة السلطة القضائية على القرارات التي تصدر عن رج   دراسةَ  علينا يحتمُّ  هذاو  

، وكذلك لتأكد من خضككككوعها لمبدأ المشككككروعيةل لمن خالل ما تتمتع به من سككككلطة تقديرية واسككككعة

اتساس القانوني لمبدأ التناسب، وكما  وجالتالي عرض مفهومه، ومن ثما  ،في مبدأ التناسب البحثَ 

ا قد ي تلط معه أو يتشابه به من سنستعرض الطبيعة القانونية لمبدأ التناسب من خالل تمييزه عما 

                                  
، وكان أبرزها وروجا طبق في م تلف محاكم أا في البلدان الجرمانية ألمانيا وسكككويسكككرا، ومن ثما التناسكككب خارج فرنسكككا وتحديدا  نشكككأ مبدأ  3

مح مة العدل اتوروجية، والمح مة اتوروجية لحقوق االنسككككككان. ان ر د. الدتيدي، كارين، القضككككككاء اإلداري ورقابة التناسككككككب في  اثنتان:

 ٤٠، ص٢٠١٩واالجتهادية، الطبعة اتولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  راء الفقهيةالنصوص القانونية واآلالقرارات اإلدارية، 
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الغاية( ومدى عالقتهم بمبدأ  -السككككبب  -جانب، والعيوب التي قد تطال القرارات اإلدارية سالمح  

 . من جانب آخر التناسب

 احيث سنقسم هذا الشطر من هذا الفصل على هيئة مبحثين لتناول ما سلف ذكره تباع   

 في سبيل إلمام الموضوع.

 فهوم مبدأ التناسب في القرارات اإلداريةالمبحث األول: م

لطالما رمى القضاء اإلداري منذ نشأته مساعي نحو زيادة نطاق اختصا ه عبر توسعه  

من وراء ذلك التضكككككككككككييق من مجال السكككككككككككلطة التقديرية  افي مجال الرقابة على أعمال اإلدارة هادفا 

اتفراد و كككككككككون حقوقهم من جانب،  بغية تحقيق توازن بين حماية حريات ،التي عرفت بها اإلدارة

تلك اتتراض تندرج تحت مفهوم  سكككيما وأنا  خر، الآدارة من تحقيق أهدافها من جانب وتم ين اإل

من  اما أطلقنا مصكككطلح "الدولة الحديثة" عليها. وانطالقا ا كلتعقيدا  اتمر زداديو  ،"المصكككلحة العامة"

 من سككككككلطة اإلدارة التقديرية وسككككككدا  تهدف للحدِّ  ذلك اتسككككككاس، بدأ القضككككككاء اإلداري بابتدا  تقنيات

إذ يتطلب منا ال وض في مفهوم  لالمبادت القانونية مبدأ التناسكككككككككب عجز القوانين، ومن أبرز تلك

سككككككككككككنعم  على بيان  المطلب اتول. وفي المطلب الثانيمبدأ التناسككككككككككككب في القرارات اإلدارية في 

عما قد يتشككككككككابه أو ي تلط به كالسككككككككلطة التقديرية ومبدأ  وتمييزه ،الطبيعة القانونية لمبدأ التناسككككككككب

 المالئمة.

 المطلب األول: ماهية مبدأ التناسب

ينصرف تعبير التناسب إلى أكثر من معنى في اللغة واال طالح، بحيث من المم ن أن  

يلتبر مع تيره من المصككككككطلحات التي قد تتداخ  معه، مما يسككككككتدعي منا قب  الولوج في تعري  

ا أن نعرف التناسكككككككب لغةا  ، وقضكككككككاءا للو كككككككول إلى مفهومه في مجال ا، وفقها التناسكككككككب ا كككككككطالحا

 القانون اإلداري.
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 :تعريف التناسب لغة   -أوال  

ود جذورها كلمة "التناسككككككككككككككب" تع من خالل البحث في م تلف القوامير والمعاجم نجد أنا  

أو  ،هر نسككبَ ذكُ يَ  :أي لوأنتسككب وأسككتنسككببالنسككب القرابة، ى عنَ ، ويُ (نسككبساللغوية إلى أ كك  كلمة 

، وأستنسب وتشاكالا  تماثالا  :أي لامه، وتناسبا ماثلة وشاكلة والءَ  :مناسبةا  ه، وناسبَ ه في نسبِ شاركَ 

ين و يقا  التعلق واالرتبال بين شيئين، والتماث  ب ،القرابة :ا، والنسبةمالئما و  اه مناسبا توجد :الشيء

  .4والكمياتالعالقات في اتشياء 

 :اتعريف التناسب اصطالح   -اثاني  

أو  ،"التوازن بين الشففففففففيء واألخر" :هطاره العام بأنًّ إا في ف التناسكككككككككككككب ا كككككككككككككطالحا يعرا   

أو  ،"التي من المفترض أن تكون عليها صفففففففففلة التوازن و  ،التوافق في إطار العالقات المعتادة"

خر لكلمة آ اا ككككككككككككككطالحيًّ  اكما نجد تعريفا  ،5"الصفففففففففلة التوافقية بين واقعة معينة وأخرى تقابلها"

تعبير عن الصففلة التي تتسففم بالتوافق والتوازن بين حالة معينة وأخرى مقابلة فهي  (لالتناسكككبس

 عالقة متوازنة ومنطقيةالتناسككككب يتحقق بوجود  مفاد ذلك أنا  ،6لها، نتيجتها توازن معقول بينهما

لى معادلة رياضككية، كعنصككر في علم ال يحل  سككوى ، فمفهوم التناسككب يعود إبين شككيئين ومتكافئة

  .7ذا طابع فلسفي اأخالقيًّ  اا تصورا ويقترب من أفكار العق  والمنطق مستدعيا  ،القيم المجردة

                                  
 . ٤٤٠٥القاهرة، ص -قاموس لسان العرب البن من ور، دار المعارف   4

ليلية مقارنة(، رسككالة أ. الع يدي، زياد طارق خضككير عباس والحاج، ير عمر يوسككف: رقابة التناسككب في القضككاء اإلداري سدراسككة تح  5

 .٥٨، ص ٢٠١٨ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان، 

، ص ٢٠١٦، ٥٩د. الشككككناوي، وليد محمد، التطورات الحديثة للرقابة القضككككائية على التناسككككب في القانون اإلداري، تير محدد، العدد  6

 .  ٣٥١و ٣٥٠

داري في رقابة مدى تناسب الجزاء التأديبي، المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، د. مهدي، لعالم محمد، دور القاضي اإل 7

 . ١٠٤، ص٢٠١٥، ٤العدد 
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م  على العالقة ثابت سيشكككت :اتول ،يشكككتم  التناسكككب على عنصكككرينبناء على ما سكككبق،  

درجة العالقة بين  -بي إلجراء التأديمضكككككككككككمون ا على سيحتوي  متغير :الثاني ،بين طرفي القياس(

حيث تبقى خا ككككككية تجمع العنصككككككرين تتمث  بوجود عالقة تالزم منطقية متوازنة تقود  .8الطرفين(

سكككككككلبي  د  إيجابي للتناسكككككككب كالمعقولية، والتناتم، واالنسكككككككجام، أو تصكككككككور مجرا  د  إلى تصكككككككور مجرًّ 

 وجين هذا وتلك تتجسد أسقف التناسب معناه، للتناسب كالمفرل، والمغالى به، والمتجاوز عن الحدِّ 

 .9النسبي، ولير الدقيق أو المطلق

وفي مجال القرارات اإلدارية  ،اقانونا  (التناسكككككككككبسوفي سكككككككككبي  توضكككككككككيح مفهوم مصكككككككككطلح  

عليه الفقه من تعري  له، كما  من التطرق إلى ما اسككككتقرا  دا بُ  المتصككككلة في حصككككيلة هذا البحث ال

عري  التناسب، وذلك على النحو في هذا الشطر إلى موقف القضاء إزاء ت اتجدر بنا اإلشارة الحقا 

 تي: اآل

 من وجهة نظر الفقه: التناسب تعريف -اثالث  

لبيان مفهوم مصكككككككطلح "التناسكككككككب" في مجال القرارات اإلدارية، تجدر بنا اإلشكككككككارة إلى ما  

 في هذا الصدد:  موقف الفقهعرج إليه 

"عندما يبسككككككط القضككككككاء اإلداري  قولهم:  مبدأ التناسككككككب بإلى تعريذهب بع  من الفقه  

ا إذا كان رقابته على السككككككككككككككبب في القرار اإلداري فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة منه، فهو يتحقق مما 

                                  
 . ١٠٥د. مهدي، لعالم محمد، دور القاضي اإلداري في رقابة مدى تناسب الجزاء التأديبي، مرجع سابق، ص  8

 . ٣٥١القضائية على التناسب في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  د. الشناوي، وليد محمد، التطورات الحديثة للرقابة 9
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ة التي ما إذا كانت هذه الوقائع كافية لتبرير النتيج :أي لتناسب بين السبب واإلجراء المت ذهناك 

  .10ذ"خلف إليها القرار المت 

"التناسككككككككب بين اإلجراء المت ذ مع سككككككككبب  :هأنا بوذهب بع  الفقه في تعريفهم للتناسككككككككب  

كما يتجه بع   .11القرار اإلداري، وهو تناسككككككككككككككب في أحد جوانب القرار اإلداري، ولير جميعها"

بتحديد الجزاء  عدم مبالغة السكككلطة المعنية :التناسكككب في مفهومه الفقه في ذات الصكككدد للقول: إنا 

ما يقاعه على الموظف الم الف، وأال ترتكب متن الشككككككطط في تقدير الجزاء، و نا إالتأديبي الواجب 

لمواجهة الم الفة المرتكبة، ورد  تيره من ارتكاب ذات  اعليها أن تتريث وأن تأخذ ما تراه ضروريا 

 .12الفع 

العالقة الحتمية المتعادلة بين "ه في تعريفه للتناسكككككككككككب بأنا  Vedelواتجه الفقيه الفرنسكككككككككككي  

الوسككككككائ  المتبعة والمسككككككت دمة من قب  اإلدارة والهدف الذي تسككككككعى إليه". وذهب الفقيه الفرنسككككككي 

هوريو في تعريفه للتناسكككككككب بأن "التناسكككككككب يعتبر موضكككككككو  حيوي وله أهميته الكبرى في القضكككككككاء 

                                  
مصككككر، دار المطبوعات  -د. فهمي، مصككككطفى أبو زيد، القضككككاء اإلداري ومجلر الدولة، قضككككاء اإللغاء، الجزء اتول، اإلسكككك ندرية  10

الرقابة  -٢ى الوجود المادي للسككككككبب. الرقابة عل -١ -. وأشككككككار إلى أن مراح  الرقابة على السككككككبب ثالثة: ٧٦٤، ص١٩٩٩الجامعية، 

 الرقابة على التناسب.  -٣على الو ف القانوني للسبب. 

، ١٩٨٩د. الزهيري، محمد فريد سكككليمان، الرقابة القضكككائية على التناسكككب في القرار اإلداري، رسكككالة للحصكككول على درجة الدكتوراه،   11

 . ٢٧ص

مصككككر،  -د. أبو يونر، محمد باهي، الرقابة القضككككائية على شككككرعية الجزاءات اإلدارية العامة، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكككك ندرية  12

 . ١١٣، ص٢٠٠٠
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دارة بتقدير مالءمة اإلجراءات اإلاإلداري، فهو يعبر عن السككككلطة التقديرية والتي تكمن في سككككلطة 

 .13ن اإلجراء وسبب القرار اإلداري"ن يتحقق التناسب بيأب

ها "امتياز بيد القاضككككي اإلداري، من في حين ذهب البع  في تعريفه لرقابة التناسككككب بأنا  

سكككيما المصكككالح العامة  أج  تحقيق موازنة بين المصكككالح المتناقضكككة والمحمية بموجب القانون، ال

 .14" ا ةوال

هم لم ومن خالل استعراضنا لجملة من االتجاهات الفقهية حول تعري  التناسب نالحش أنا   

يسككككككككتقروا على تعري  واضككككككككح وجامع للتناسككككككككب، فقد اتجهوا إلى اسككككككككت دام معايير م تلفة إلبراز 

بين  جميعهم رجطوااتول:  أمرين،هم اسكككككككككككككتقروا على م ونتها بدالا من إعطاء تعري  موحد. إال أنا 

اتفقوا على ضككرورة وجود توازن بين عنصككر السككبب جميعهم  الثاني:ح  القرار اإلداري والسككبب. م

اإلدارة هي التي تملك في ات   سلطة وزن مناسبات  على أنا  اوالمح  في القرار اإلداري تأسيسا 

 وتقدير أهمية النتائ  المترتبة على الوقائع الثابتة. ،العم 

رقابة التناسب من وجهة ن ر الفقه تعد تقنية أنشئت بواسطة  القول: إنا وعليه من المم ن  

لتسكككككمح للقاضكككككي اإلداري بالتأكد من احترام هذا المبدأ في القرارات التي تصكككككدر من جانب  لالفقه

                                  
ان ر تعريفات الفقه الفرنسكككككي عند د. الدقدوقي، حلمي، رقابة القضكككككاء على المشكككككروعية الداخلية لألعمال الضكككككبط اإلداري، دراسكككككة   13

. وكما ذهب الفقيه ٧١١، ص١٩٨٩بين فرنسككككككا ومصككككككر ومبادت الشككككككريعة اإلسككككككالمية، اإلسكككككك ندرية، دار المطبوعات الجامعية،  مقارنة

وله أهميته الكبرى في القضكككاء اإلداري، فهو يعبر عن السكككلطة التقديرية والتي  ا،حيويًّ  ا"التناسكككب يعتبر موضكككوعا  إلى أنا  الفرنسكككي هوريو

ن يتحقق التناسب بين اإلجراء وسبب القرار اإلداري" مقتبر عن ومشار إليه في: أ. قدير مالءمة اإلجراءات بأدارة بتتكمن في سلطة اإل

 –فيتي،  كفاء، الرقابة اإلدارية على مبدأ التناسكب في الجزاءات التأديبية، مذكرة م ملة من متطلبات ني  شكهادة الماجسكتير في الحقوق 

 .٣٠وص  ٢٩، ص ٢٠١٤قسم الحقوق،  –مد خيضر بس رة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مح-ت صف القانون اإلداري 

أ. حجال، حنان، رقابة التناسب في اجتهاد القضاء اإلداري سدراسة مقارنة بين فرنسا ولبنان(، رسالة أعدت لني  الدبلوم في الدراسات  14

 .٣، ص٢٠٠٥العليا، خلدة، 
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، حيث يقوم حرياتهمسكككككككككككيما و ن كانت تلك القرارات تسكككككككككككمح بالتدخ  في حقوق اتفراد أو  ،اإلدارة

 15والتأكد من توافر خمسة عنا ر أساسية في ذلك القرارل ،رار المطعون فيهالقاضي بتفحف الق

  ي:وه

 شرعية الهدف من القرار. -１

 شرعية الوسيلة المعتمدة للو ول إلى الهدف. -２

 تالؤم الوسيلة مع الهدف. -３

 ضرورة است دام هذه الوسيلة للو ول إلى هذا الهدف. -４

 التناسب بين الوسيلة والهدف.  -５

عن مدى الصكككككلة التوافقية بين  االتناسكككككب تعبيرا  احثة الشككككك صكككككية، يعدُّ ومن وجهة ن ر الب 

حالة معينة وأخرى مقابلة لها، تسككككككككككتتبعها التوازن واالسككككككككككتطراد والمعقولية فيما بينهما، فهو تحقيق 

للوقائع الثابتة واإلجراء المتبع من قب   اتوافق وتوازن مسككككتمر بين سككككبب القرار اإلداري ومحله وفقا 

هذا الصدد. وعليه، سنقوم خالل هذه الدراسة بترجيح جهة تالبية الفقه الذي حدد التناسب اإلدارة ب

ه عالقة بين عنصككككري السككككبب والمح ، اتمر الذي يجع  التناسككككب يجد أسككككاسككككه في االعتدال بأنا 

والتوازن، إذ تعود تلك المصككككطلحات إلى قاموس ومعجم الدولة الحقوقية سدولة الحقوق( فالتناسكككب 

 ا نتيجة لتلك الدولة أو شرل من شروطها.إما 

 :تعريف القضاء لمبدأ التناسب -ارابع  

                                  
داري ورقابة التناسككككككب في القرارات اإلدارية سالنصككككككوص القانونية واآلراء الفقهية واالجتهادية(، مرجع د. الدتيدي، كارين، القضككككككاء اإل 15

 . ٤١و ٤٠سابق، ص
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 اا و ريحا واضحا  اه لم يضع تعريفا القضاء اإلداري قضاء إنشائي إال أنا  على الرتم من أنا  

عليه من عدم وضكككع تعريفات للمبادت  ، ولرجما يرجع ذلك لما هو مسكككتقر  16بشكككأن مفهوم التناسكككب

إذ من شكككككككككككككككأن ذلك أن يطال تلك المبادت الجمود وينال من تطورها، اتمر الذي من  لالقانونية

بحيث يتميز  ،المنطقي أن يتعارض مع طبيعة القانون بوجه عام والقضكككككككككككككاء اإلداري بوجه خاص

القضكككككاء المصكككككري كان  ه مرن يتغير بمرور الزمان وجتغير الم ان. وتجدر بنا اإلشكككككارة إلى أنا بأنا 

. 17ه لمبدأ التناسب في ميدان التأديب من خالل "ن رية الغلو في استعمال السلطة"ينبتالفي  ااقا سبا 

ها قضكككككت فبالرجو  إلى أح ام وتطبيقات مح مة التمييز القطرية نجد أنا  ،ا عن القضكككككاء القطري أما 

نية رقابة القضكككككاء على القرارات اإلدارية هي رقابة قانو  أنا  -في قضكككككاء مح مة التمييز -"المقرر 

للتعرف على مدى مشكككككككككككروعية تلك القرارات من حيث مطابقتها للقانون من  ليمارسكككككككككككها القضكككككككككككاء

ينبغي  ةنشكككال القضكككاء اإلداري في نطاق رقابته على القرارات اإلداري نا إ :عن القول عدمه. وتني  

رة إلى المشككككككروعية فال يتجاوزه إلى وزن المناسككككككبات واالعتبارات التي دعت اإلدا أن يقف عند حدِّ 

السلطة التقديرية لجهة  والتي تدخ  في نطاق جهة اإلدارة في المالءمةل بمعنى أنا  ،إ دار قرارها

و ال انقلبت رقابة القضككككككاء إلى مشككككككاركة  ،عنا ككككككر التقدير فيها لرقابة القضككككككاء عُ  ضككككككَ اإلدارة ال تَ 

                                  
 . ٨٥أ. الع يدي، زياد طارق خضير عباس: رقابة التناسب في القضاء اإلداري سدراسة تحليلية مقارنة(، مرجع سابق، ص 16

، ٢٠٠٧عمان،  -تأديب الموظف العام سدراسكككككككككة مقارنة(، دار الثقافة للنشكككككككككر والتوزيع، اتردن العجارمة، نوفان العقي ، سكككككككككلطة  د. 17

وما بعدها. ومشار إليه في أ. الع يدي، زياد طارق خضير عباس: رقابة التناسب في القضاء اإلداري سدراسة تحليلية مقارنة(،  ١٣٩ص

 .٦٠مرجع سابق، ص
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ننا للتطبيقات القضائية عند بيا ا، وهذا ما سنستعرضه الحقا 18للجهة اإلدارية في سلطتها التقديرية"

 ونحي  إليه منعاا من اإلطالة.  ،وموقف القضاء المقارن إزاءه ،حول مبدأ التناسب

 األساس القانوني لمبدأ التناسب طلب الثاني:الم

إذ تتطلب درجة دقيقة  لب هي رقابة تنفذ إلى عمق التقديررقابة التناسكك ا الشككك فيه أنا مما  

من التناسككككب بين القرار والحالة التي يطبق عليها ما يعدم ك  سككككلطة أو حرية لإلدارة في التقدير، 

وذلك ما يشككك   في واقع اتمر جوهر السكككلطة التقديرية وحرية المالءمة التي تتمتع بها اإلدارة في 

  أن حيث ارتأى المشرِّ  ،ن الحريةأن ي ون لها قدر م -والحال كذلك-رض يفتوالتي  ،هذا المجال

 .19 ام العام وتحقيق المصككككككككككككككلحة العامةبغية المحاف ة على الن ،يترك لها هذا القدر من الحرية

ه يم ن تحليلها إلى التناسكككككب يعتبر فكرة أسكككككاسكككككية من أفكار القانون اإلداري، خا كككككة أنا  حيث إنا 

عليها  والحالة الواقعية التي ينصكككككككككبُّ وهي القرارات الصكككككككككادرة من جانب اإلدارة،  ،عنا كككككككككر ثالث

ة تمتد لتشككم  ميادين كثيرة فحوى القرار، والغاية المسككتهدفة من ورائه، اتمر الذي يجع  هذه الفكر 

ة إن لم نق  محورية في القضكككككككاء اإلداري تتمث  في أولوية تطبيق المعاهدات الدولية على ورئيسككككككك

في  ايقاعها، أيضككككككككككككككا إتناسككككككككككككككبها مع الم الفة المراد  مدىالقوانين، وفي ميدان العقوجات التأديبية و 

 قرارات الضبط اإلداري، كذلك في قرارات نز  الملكية للمنفعة العامة. 

 وعليه لطالما كان هناك خالف بين الفقه في تحديد المصكككدر القانوني لمبدأ التناسكككب فإنا   

اتسكككككاس القانوني للرقابة على  نا  اسكككككتثنائية، و الرقابة على القرارات اإلدارية من قب  القضكككككاء تعد 

                                  
 ١٩/٥/٢٠١٥الدائرة المدنية والتجارية، الصككادر بجلسككة  - ٢٠١٥لسككنة  ٦٥ي، الطعن رقم الح م الصككادر من مح مة التمييز القطر  18

com-eastlaws-https://www  باحاا.  ١٠:٤٨الساعة  ٩/٢/٢٠٢٢تمت الزيارة بتاريخ  

 . ٢٠٤، ص ٢٠١٠مجلر الدولة، الجزء الثاني، المستشار. ع اشة، حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري في قضاء   19

https://www-eastlaws-com/
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السككككككككككككتعمال  ةأو فيه إسككككككككككككاء ،بوجود قرار إداري م الف للقانون  اوطيدا  االتناسككككككككككككب مرتبطة ارتباطا 

  وحددها لإلدارةل ونتيجة لما يتمتع به القضككاء أو ال روج عن الغاية التي رسككمها المشككرِّ  ،السككلطة

في وضككع قواعد القانون اإلداري وتطويرها نسككبة لدور  احيويًّ  ااإلداري من خصككائف تجع  له دورا 

في  اأسككككككاسككككككيًّ  اكذلك يجع  مالءمة العم  اإلداري شككككككرطا  ،لقاضككككككي اإلداري اإلنشككككككائي من ناحيةا

 التناسكككككب يعدُّ  إنا  :مشكككككروعيته من ناحية أخرى. ومن هنا نشكككككأ ذلك ال الف، فالبع  اتجه للقول

أحد أ ككككككككككول  ه يعدُّ إنا  :خر يتجه في قولهوالبع  اآل نية إلرسككككككككككاء المشككككككككككروعية،من القواعد القانو 

 .20القانون اإلداري 

لهذه الرقابة تداة  ككككدور ح م المح مة  اأو معارضككككا  امايدا  أكان وقد تصككككدى الفقه سككككواء 

في إيجاد أسككاس سككليم لتلك الرقابة موضككع الدراسككة، وكان حصككيلة تلك الجهود  اإلدارية العليا أمالا 

لضككككككيق الوقت سككككككنبين أبرزها. إذ من المم ن أن نحصككككككر اتسككككككاس القانوني ونتيجة  ،آراء متعددة

لمبدأ التناسككككب في ثالثة أسككككر من وجهة ن ر الباحثة الشكككك صككككية، وتتمث  تلك اتسككككر بالتالي: 

عية، حيث التدرج في الجزاءات التأديبية، المبادت العامة للقانون ودور القاضككككي المنشككككو، المشككككرو 

 تي: وعلى النحو اآل ،ة  سنتناول ك  أساس على حد

 :التدرج في الجزاءات اإلدارية الفرع األول:

َقب  التشككككككريعات  بال شككككككك كانت الشككككككريعة اإلسككككككالمية سككككككباقة في تن يمها لمبدأ التناسككككككب 

ومالئمة بين الجريمة والعقاب، ويوجد نو  من  اما تجع  هنالك تناسبا  اإذ دائما  لالوضعية والقضاء

اتكثر جسككككككككامة على النحو   إلىإلى الجسككككككككيمة، ومن ثما  التأديبية من ال فيفة التدرج في العقوجات

                                  
 ١٨١، ص١٩٩٨د. محمود، مجدي دسوقي، المبادت العامة للقانون والمشروعية الداخلية للقرار، رسالة دكتوراه، كلية حقوق القاهرة،  20

 وما بعدها. 
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أديبية" في الذي يتماشككككى ويتناسككككب مع اإلثم المقترف. وذلك ما يعرف ب "التدرج في الجزاءات الت

تَْحُكُموا  َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَنْ ﴿إلى القاعدة اإللهية، فقد قال تعالى:  اعصكككككرنا الحالي اسكككككتنادا 

اجتمع الفقه على تقسككككككيم محدد ، وجإنزال المبادت سككككككالفة البيان في الميدان اإلداري فقد 21﴾بِاْلعَْدلِ 

ل بحيككث تتالءم 22فيمككا يتعلق في العقوجككات التعزيريككة التي يحككددهككا ولي اتمر يقككا  العقوجككةإعنككد 

 تي: وذلك على النحو اآل ،العقوجة مع الم الفة المرتكبة

 جيخ. عقوجة التو  .１

 عقوجة الزجر والنهي.  .２

 عقوجة الحرق لمتا  الغال وضرجه. .３

 عقوجة المصادرة تموال الم الف.  .４

ه جاء هذا الجانب من الفقه وأسكند اتسكاس القانوني لمبدأ التناسب ونسكت لف من ذلك أنا  

 في التشكريع، حيث وضكعت الشكريعة اإلسكالميةها مصكدر رئير سكيما وأنا  ،إلى الشكريعة اإلسكالمية

للعقاب الذي يفرض على اآلثم باختالف ال طأ المقترف، ويترك تقدير العقوجة لولي  امعينا  اتدرجا 

 .23ج الذي قررته الشريعة اإلسالميةوأن يلتزم بالتدر  دا بُ  ه الاتمر إال أنا 

رقابة التناسككككب  أنا ب ذهب إلى تأييد القولظهر جانب من الفقه ا سككككلف بيانه، مما  اوانطالقا  

  في كافة المشكككككرِّ  فقد اتجهوا للقول: إنا  ،24لجزاءات اإلداريةاسكككككها في مسكككككألة التدرج في اتجد أسككككك

                                  
 . ٥٨سورة النساء، آية   21

اإلداري على مبدأ التناسب في تأديب الموظف أ. العيسى، فهد إسماعي  وكشاش، كريم يوسف، رقابة القضاء  22

 .٦٣كلية القانون، اتردن، ص  -العام سدراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 
 . ٦٣المرجع السابق، ص  23

 ما بعدها.و  ٥٩٨، ص١٩٦١د. العطار، فااد، رقابة القضاء تعمال اإلدارة، القاهرة، مطابع دار الكتاب العرجي، الطبعة الثانية،  24
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  من ذلك قياس الجزاء فقد قصد المشرِّ  لفي شدة الجزاءات امعينا  اوم تلف التشريعات وضع تدرجا 

يبي بال طأ المقترف من قب  الموظف، وجالتالي كانت رقابة القضكككاء على التناسكككب في القرار التأد

فاتش اص الذين يباشرون سلطة التأديب  ل25تدرج سالف الذكرمتفقة مع تاية المشر  من وراء ال

هم آدميون تير معصككككومين من ال طأ، فضككككالا عن ضككككرورة ممارسككككة هذا االختصككككاص أن ي ون 

 .26ل إعمال حق ش صي مصاحب للوظيفةوفقاا لما جاء بالنصوص القانونية من خال

ن الفقه موقفه من خالل اتح ام الصككككككككككادرة من مح مة القضككككككككككاء وقد عزز هذا االتجاه م 

لسكككنة  (١٤١سالقانون رقم  -على سكككبي  المثال ال الحصكككر- اإلداري المصكككريل فقد ذهبت إلى أنا 

 .27الذي يتناسب مع ما يثبت من خطأ على تدرج معين في الجزاء اإلداري على النحو م(١٩٤٧س

سيما  هو التدرج في الجزاءات التأديبية، الو  ، أاللتناسبا بةرقانوني لاعتبار اتساس القا وعليه، تما 

اتح ام الصكككككككككادرة عن مجلر الدولة الفرنسكككككككككي أو المح مة اإلدارية العليا بمصكككككككككر أو الدائرة  وأنا 

 اتدرج في الجزاءات التأديبية سككككككككككككككببا اإلدارية بمح مة التمييز القطرية قد ات ذت من عدم مراعاة ال

  .28اري إللغاء القرار اإلد

وعلى رأسكككككككهم الدكتور سكككككككليمان الطماوي  ،وفي المقاب ، انتقد جانب من الفقه هذا االتجاه 

حيث اسكككككككككككتند إلى عدم  كككككككككككحتهل لقيامه على عدم فهم ال طأ المقترف من قب  الموظف والعقوجة 

                                  
 . ٥٩٩المرجع السابق، ص 25

 وما بعدها. ٥٩٩المرجع السابق، ص  26

، ٢٦/٦/١٩٥١ق، بالجلسككككككة المن ورة بتاريخ  ٤لسككككككنة  ٥٣٦الح م الصككككككادر من مح مة القضككككككاء اإلداري المصككككككري، القضككككككية رقم   27

 .١٠٩٦المجموعة للسنة ال امسة، ص 

، المجموعة ١٥/٤/١٩٥٢ق، بالجلسكككككة المن ورة  ٥لسكككككنة  ٣٢٧ة، القضكككككية رقم الح م الصكككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككككري 28

ق، المن ورة بجلسكككة  ٩لسكككنة  ٢٥. وأيضكككاا الح م الصكككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككرية، القضكككية رقم ٨٢٨السكككنة السكككادسكككة، ص

 .٢٠٩٦، المجموعة السنة العاشرة، ص٨/٦/١٩٦٣
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ال جريمة  -العقوجات  ها ال ت ضككككككع للقاعدة التي تح م مبدأ الشككككككرعية في قانون التأديبية، حيث إنا 

إذ يجوز لإلدارة بصفتها السلطة التأديبية أن ترى أي فع  يرتكبه الموظف  ل-ال عقوجة إال بنف و 

جريمة أو خطأ متى كان ال يتوافق مع واجبات الوظيفة، وعليه ال يم ن حصككككككككككككر الجرائم التأديبية 

 ن الفقه موقفه بالقول: إنا وعزز هذا االتجاه م .29ق وذلك على خالف القانون الجنائيبشككك   مسكككب

طبيعة الن ام التأديبي ترف  فكرة التدرج في الجزاءات والتناسككككككككككككككب بين اتفعال وما تقرره اإلدارة 

الجزاءات التأديبية  عدم قيام عالقة بين ال طأ والجزاء من خصكككككككككككككككائف من جزاء، سككككككككككككككيما وأنا 

أن يحدد  الفنية هاتت إم انالعسكككككير على أي مشكككككر  مهما بلغ ه منفضكككككالا عن أنا  ،30ومشكككككروعيتها

 .31ها أن تهدد الصالح والن ام العاماتفعال التي من شأن امسبقا 

التدرج في  : إنا الدكتور سليمان الطماوي استطرد في رأيه قائالا  وتجدر بنا اإلشارة إلى أنا  

الحرية    لم يرد أن يتركالمشككككككككككككككرِّ  إذ إنا  لمنطقالالجزاءات التأديبية لير له داللة سككككككككككككككوى قواعد 

بع  الجزاءات التي وضككككككع بلذلك اكتفى  لمناسككككككب للسككككككلطة التأديبيةالمطلقة في اختيار الجزاء ال

 .32يقاعها على الموظف العامإيجوز لإلدارة 

-اتشد فال يعق   ومن ثما  ،  بالعقوجة اتخفه من المنطقي أن يبدأ المشرِّ وعبر أيضاا أنا  

دون ترتيب، فلو سككككلمنا بقول االتجاه المايد النتهينا إلى نتيجة   من أن يوردها المشككككرِّ  -وفقاا لرأيه

 مفادها إلغاء السكككككككلطة التقديرية بالنسكككككككبة إلى جميع من ي ضكككككككعون لسكككككككلطة التأديب، في حين أنا 

                                  
 . ٨٣، ص١٩٨٤مة للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفكر العرجي، الطبعة ال امسة، د. الطماوي، سليمان، الن رية العا 29

 . ٨٤و ٨٣المرجع السابق، ص  30

 . ٣٠٤، ص١٩٩١د. جمال الدين، سامي، قضاء المالءمة والسلطة التقديرية لإلدارة، القاهرة، مطبعة أطلر،  31

 وما بعدها.  ٨٤ارات اإلدارية، مرجع سابق، ص د. الطماوي، سليمان، لن رية العامة للقر  32
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يرية التي تالبية أح ام مجلر الدولة تتجه إلى كون مسككككألة تحديد الجزاء التأديبي من اتمور التقد

 .33تت للها سلطة اإلدارة

لتقديرية اتخذ بهذا اتسكككككككاس يلغي السكككككككلطة ا لى ذلك، اعتبر االتجاه المعارضو ضكككككككافة إ 

من اإلدارة إذ من شككككككككأنه أن يادي إلى إلغاء القرار التأديبي الصككككككككادر  للإلدارة بشكككككككك   مطلق وتام

نتيجة عدم وجود ه من المفترض إلغاء القرار التأديبي في حين أنا  ،34نتيجة عدم تناسكككككككككككب بسكككككككككككيط

  .35ب  ارخ وجسيمتناس

وتعتقد الباحثة أن الرأي المعارض هو ات وب واتقرب إلى أرض الواقع، فالترتيب الذي  

يد اإلدارة عن تعسكككفها في  لغيما جاء لي  لم يقصكككد من ورائه إنشكككاء مبدأ التناسكككب و نا أورده المشكككرِّ 

ت اإلدارة تتمتع بقدر من فالزال ،والغلو في اختيار الجزاء المناسكككككباسكككككتعمال سكككككلطتها أو المبالغة 

الحريككة في تقككدير الجزاء المنككاسكككككككككككككككب لل طككأ المقترف من قبكك  الموظف في حككدود الجزاءات التي 

، سكككككيترتب ومن جانب ثان   ،ب اتولى تلك الحرية من جانب أول ، فاتخير لم يسكككككلأوردها المشكككككرِّ 

وقيع جزاء ما على موظف على التسككككككككككليم برأي الفقه المايد نتيجة مفادها إلغاء القرار الصككككككككككادر بت

القضككاء اإلداري ال يلغي القرار التأديبي إال إذا كان  ، في حين أنا امتى كان "عدم التناسككب" بسككيطا 

 .او ارخا  اعدم التناسب الذي شابه جسيما 

                                  
.  تبنى الدكتور محمد عبدالعال ما اتجه إليه الدكتور الطماوي آخذاا ذات التفسككككككككككككير في انتقاد التدرج في ٨٤المرجع السككككككككككككابق، ص   33

شار إليه في: د. عبدالعال، محمد، الجزاءات اإلدارية كأساس لمبدأ التناسب إذ أن التدرج الذي قصده المشر  جاء وفقاا لقواعد المنطق. م

 وما بعدها.  ١٨٧، ص ١٩٧١فكرة السبب في القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، القاهرة، دار النهضة العرجية، 

 .٣٤٢د. الزهيري، محمد، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري، مرجع سابق، ص  34

 .  ٣٤٢المرجع السابق، ص   35
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ا قانونيا  االتدرج في الجزاءات اإلدارية ال تصكككككككلح تن تكون أسكككككككاسكككككككا  وعليه تجد الباحثة أنا  

ها تتعارض مع طبيعة اتخطاء التأديبية التي من الصككككككككككعب حصككككككككككرها، تنا  المبدأ التناسككككككككككبل ن را 

 . 36على رتم من عدم استحالته، وهو أمر  عب التحقق ،وجالتالي وضع جزاء لك  خطأ تأديبي

 :اعتبار مبدأ التناسب من المبادئ القانونية العامة الفرع الثاني:

للقككانون ب ونهككا مجموعككة من الوقككائع  نسككككككككككككككتهكك  هككذا الفر  ابتككداءا بتعري  المبككادت العككامككة 

العامة التي تتغير ببطء في مجموعها، إذ تتمتع بنو  من الجمود النسككككككككككككككبي عند تطورها مع بقية 

لها، فتلك  االوقائع، حيث تجد حدودها عند القانون فترشككككككككككككككد القاضككككككككككككككي الذي عادة ما ي ون باعثا 

من المقومات اتساسية في المجتمع  يقوم القاضي بعملية استنبال لهاحيث القواعد تير مشرعة، 

تلتزم وقواعد التن يم القانوني في الدولة، ويسككككككككككككككطرها بين أح امه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، و 

انونية على الرتم من عدم إ كككككدارها لقراراتها الفردية والالئحية، وتتمتع بقوة ق عنداإلدارة بمراعاتها 

 .37ما تجد أساسها ومصدرها في القضاءو ن ،مقنن فهي ال تستند إلى نف قانوني لتقنينها

اتسككاس القانوني لمبدأ التناسككب يعود إلى الدور اإلنشككائي للقاضككي  من المم ن القول: إنا  

حداثة النشككككككككككأة  سككككككككككيما وأنا  ،لقواعد في القانون اإلداري ل ءاري من خالل ما يقوم به من إنشككككككككككااإلد

ا يجع  اإلدارة ال ت ضككككككع فحسككككككب انون اإلداري، مما من خصككككككائف الق والمرونة وعدم التقنين تعدُّ 

إلى قواعد م توجة وتير م توجة تكون  ا  في سطور القوانين، ب  ت ضع أيضا إلى ما يضعه المشرِّ 

ه بموجب ح م ءا يسككككككككككككككتوجب إلغاو ال كان تصككككككككككككككرفها معيبا  ،وال يجوز أن ت رج عنها ،ملزمة لها

                                  
هنالك جهات إدارية قامت بوضكككككع اتخطاء التأديبية وأنشكككككأت لك  خطأ عقوجة/ جزاء محدد في  كككككورة الئحة جزاءات. ان ر في د.   36

 . ١١٧، ص١٩٨٤جمعة، أحمد محمود، منازعات القضاء التأديبي، اإلس ندرية، منشأة المعارف، 

ة والسكككككككككككككلطة التقديرية لإلدارة، مجلة العلوم اإلنسكككككككككككككانية، جامعة محمد د. الطاهر، زواقري و أ. رحيمه، رزيق، المبادت القانونية العام 37

 . ٤٩٩، ص ٢٠١٧، ٤٨خضير بس رة، عدد 
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العامة للقانون، ويقصكككككد بها مجموعة المبادت ومن المصكككككادر تير الم توجة، المبادت  .38قضكككككائي

 ،ما يعم  القضككككككاء على اسككككككتنباطها والكشككككككف عنهاو نا  ،التي ال تسككككككتند إلى نف مقنن أو م توب

ا لمبدأ وم الفا  ابحيث يجب على اإلدارة احترامها والسكككككير على مقتضكككككاها، و ال كان تصكككككرفها معيبا 

اتمر الككذي يجعكك  هككذه المبككادت متعككددة وكثيرة، بحيككث حككاول بع  من الفقككه  .39المشككككككككككككككروعيككة

مبدأ الثاني:  ،مبدأ الحرية ، اتول:دأين أساسيينإلى مب اتجميعها وتأ يلها، فمنهم من ردها جميعا 

ل اإلداري المسكككككاواة، ومنهم من زاد عليهما مبدأ اسكككككتقرار المعامالت، ومبدأ تلبية احتياجات النشكككككا

 .40ت الصالح العامومقتضيا

القاضكككككككي يسكككككككت رج المبادت العامة للقانون من روح  ر الفقيه فالين عنها بقوله: إنا وقد عبا  

تفسير القاضي في هذه الحالة ال ينأى عن ال روف  وأنا  ،عن الضمير العام فضالا  ،التشريع العام

ر الدولة الفرنسكككي إلى وهو ما يعم  به قضكككاء مجل ،السكككياسكككية واالقتصكككادية واالجتماعية السكككائدة

نطقي المتطور مع ال روف القضكككككككاء الواقعي والم"، وقد أطلق على مجلر الدولة و كككككككف تاري ه

القاضككي اإلداري عندما يعلن عن مبدأ قانوني ما فهو  ويقتضككي بدورنا اإلشككارة إلى أنا  .41والزمان"

ا ما ي شكككككككف عنهو نا   ،لم يقم ب لقه أو إنشكككككككائه، إذ بشكككككككأن ذلك االعتداء على اختصكككككككاص المشكككككككرِّ 

معتبرين   Auby et Dragoومن أنصار هذا االتجاه الفقيهين .42كائنة وموجودة باعتبارها مبادت

                                  
 . ١٤وص ١٣، ص٢٠٠٦د. عثمان، حسين، قانون القضاء اإلداري، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة اتولى،   38

ني، مجلر شككككككورى الدولة، مبدأ المشككككككروعية وتن يم القضككككككاء اإلداري، الدار د. شككككككيحا، إبراهيم، مبادت وأح ام القضككككككاء اإلداري اللبنا 39

 . ٩٥الجامعية، تير محدد، ص

 . ١٨٨وص ١٨٧المستشار. ع اشة، حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلر الدولة، مرجع سابق، ص  40

 . ٨٢، ص ٢٠٠٩دار الثقافة، د. الطهراوي، هاني علي، القانون اإلداري سدراسة مقارنة(، اتردن،  41

د. شكككككيحا، إبراهيم، مبادت وأح ام القضكككككاء اإلداري اللبناني، مجلر شكككككورى الدولة، مبدأ المشكككككروعية وتن يم القضكككككاء اإلداري، مرجع  42

 . ٩٦وص ٩٥سابق، ص
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مسلك مجلر الدولة حيال فرض الرقابة القضائية على التناسب ال يم ن تفسيره من خالل أي  أنا 

 ما قد تلجأ إلى اإلسكككككاءة في السكككككلطات كثيراا  و نما اعتبارات عملية تتعلق في أنا  ،اعتبارات قانونية

  .43خرينكان ذلك على حساب حريات اآل و ن ،مع اتجاه الرأي العام ااست دام سلطتها تماشيا 

مبدأ المسككككككككككككاواة باعتباره أحد المبادت العامة للقانون يادي بصككككككككككككورة منطقية إلى  حيث إنا  

االعتداد به كأسككككككككككاس قانوني لمبدأ التناسككككككككككب، بحيث تفترض تلك المبادت بدورها ضككككككككككرورة وجود 

  .44ناسب مطلق بين الم اطبين بأح امهت

ابة القانونية التي قضت المح مة اإلدارية العليا "... في نطاق الرق اوفي ح م حديث نسبيا  

تسكككككككلط على تلك القرارات اإلدارية التي تايتها التعرف على مدى مشكككككككروعيتها من حيث مطابقتها 

المح مة اإلدارية العليا قد أرست مبدأ برقابتها على التناسب في  مفاده أنا  45للقانون نصاا وروحاا".

ة التقككديريكة في تقككدير خطورة الجزاءات التككأديبيككة على النحو الكذي ال يتعككارض مع سككككككككككككككلطككة اإلدار 

الجزاء قد ي ون تير مشككككككككككككككرو  متى تجاوز حدود  ال طأ المقترف وما يناسككككككككككككككبه من جزاء، إال أنا 

وكان هنالك عدم تناسب  ارخ بين الجزاء وال طأ المقترف على النحو الذي تأباه روح  ،المعقولية

 .46م الفة لمبادت القانون العامة القانون أو يعدُّ 

                                  
 وما بعدها.  ٩٦المرجع السابق، ص  43

 .٢٥٧و ٢٥٦سابق ص  د. جمال الدين، سامي، قضاء المالءمة والسلطة التقديرية، مرجع 44

https://0- ٨/١٢/١٩٧٣ق، والمن ورة بجلسة  ١٢س  ٦٧٢الح م الصادر من المح مة اإلدارية العليا المصرية، الدعوى رقم   45

www.eastlaws.com  مساءا.  ٧:١٠بتمام الساعة  ٣/١٠/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ 

. حيث وجد هذا االتجاه من الفقه ما ٢٨٣، ص ١٩٦٤د الفتاح، التأديب في الوظيفة العامة، القاهرة، المطبعة العالمية، د. حسن، عب 46

يدعم وجهة ن رها في اتح ام الصكككككككككادرة عن المح مة اإلدارية العليا أن ر في الح م الصكككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككككككككرية، 

 . ٦١٢، ص ٢٦، مجموعة السنة ٢/٦/١٩٧٣ ور بجلسة ق، المن ٢٦لسنة  ٢٦٥قضية رقم 

https://0-www.eastlaws.com/
https://0-www.eastlaws.com/
https://0-www.eastlaws.com/
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ه على الرتم من وجود مبدأ عام للتناسككككككب، نا إذلك بقوله:  Philippeالفقيه  كذلك أوضككككككح 

المساواة في اتعباء العامة، ه توجد تطبيقات دقيقة عملية تنتمي إليه، كمبدأ المساواة أو مبدأ إال أنا 

امة ت العمبادالمن  وجود ارتبال وثيق بين "المسكككككككككككككككاواة القانونية" والتي تعدُّ بالقول  مع تفقيوهذا 

  .47للقانون ومبدأ التناسب

خر يرى عدم  ككككككككككككككحة االعتداد بم الفة المبادت العامة آاه الفقهي اتجاه ويقاب  هذا االتج 

حيث وضح  ،سليمان الطماوي  وعلى رأس المنتقدين الدكتور ،للرقابة على التناسب اللقانون أساسا 

لير  -وفي معناه الواسكككككككع والضكككككككيقفي روحه م الفة القانون -م الفة المبادت العامة للقانون  أنا 

خر فك  منهما يسككاند اآل ،إال أحد التسككميات المرادفة لعيب إسككاءة اسككتعمال السككلطة واالنحراف بها

ولير من  ، خر في سكككككبي  إيجاد تاية المشكككككرِّ وي م  اآل ،في توضكككككيح مضكككككمون القاعدة القانونية

مح مة  ور الطماوي إلى أنا وقد أشككككككار الدكت، 48خرصككككككور قيام أحدهم بشكككككك   مسككككككتق  عن اآلالمت

 النق  المصكككككرية قب  إنشكككككاء مجلر الدولة لم تسكككككتعم  هذا اال كككككطالح إال لغرض اإلشكككككارة إلى

  .49عيب اإلساءة في استعمال السلطة

                                  
 .١٣٦، ص ٢٠١٤أ. عادل، بوالنح، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، رسالة ماجستير، جامعة تبسة،   47

، ١٩٨٧، ٣د. الطماوي، سكككككككككليمان، ن رية التعسكككككككككف في اسكككككككككتعمال السكككككككككلطة سدراسكككككككككة مقارنة(، القاهرة، دار الفكر العرجي، الطبعة  48

. وأيضاا مشار إليه في د. سليمان، السيد، الرقابة القضائية على مالءمة القرارات اإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، إ دار الشعبة ٦٩٧ص

 . ٣٥، ص ٥، السنة ٢، العدد ١٩٦٣المصرية للمعهد الدولي للعلوم اإلداري، 

 وما بعدها.  ٦٩٧سدراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  د. الطماوي، سليمان، ن رية التعسف في استعمال السلطة  49
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جه للقول مرتني في رأيه إلى ما انتهى إليه الدكتور الطماوي، بحيث اتا  ويشككككككاطر الدكتور 

 ها تعدُّ نا قال: إالفة المبادت العامة للقانون، و لمبدأ التناسكككب بم إلى انتفاء عالقة اتسكككاس القانوني 

 .50على اإلساءة في استعمال السلطة أحد التعابير التي يست دمها الشار  إلطالقها

وما دونه من مالح ات في هذا  وما يلفت نظر الباحثة هو رأي الفقيه الدكتور الزهيري  

لك اتسككاس عزل لنف القانون عن روحه كما زعم أنصككار ه لير لذإنا  :جه للقولالصككدد، حيث اتا 

روح القانون تحم  من الشمول واالتسا  ما يفوق كلمات وحروف  ا على أنا االتجاه الراف  تأسيسا 

لمبدأ التشككككككككريعات المقننة، فال مانع من اللجوء إلى فكرة أوسككككككككع وأرحب إليجاد اتسككككككككاس القانوني 

  .51التناسب في القضاء اإلداري 

وجهة ن ر الباحثة الشككككككك صكككككككية، ي ون القاضكككككككي بذلك عند بسكككككككط رقابته على ذلك  ومن 

 لالتقدير قد باشكككككككر وظيفته ات كككككككلية من خالل الرقابة على مشكككككككروعية أعمال وتصكككككككرفات اإلدارة

احترام اإلدارة للمبادت القانونية العامة باإلضككافة إلى مصككادر من صككفته قاضككي مشككروعية يتأكد فب

ا وجالتالي يبقى، و ما  ،ا يضككككفي المشككككروعية على تصككككرف اإلدارة المطعون فيهالقانون اتخرى، فإما 

إذ لير من شككككككككأن ذلك المسككككككككاس بصككككككككالحيات اإلدارة أو  ى،وجالتالي يلغ ،يقرر عدم مشككككككككروعيته

 االعتداء على اختصا اتها. 

لمبدأ  اقانونيا  اوعليه، نجد االتجاه المعارض العتبار المبادت العامة للقانون ليسككككت أسككككاسككككا  

المبادت العامة للقانون ال تقتصككر على تلك  ه رأي قد جانبه الصككواب، وذلك تنا التناسككب، يبدو أنا 

سككككواء  ،ما كافة قواعد القانون اإلداري من م تلف مصككككادرهاو نا  ،التي تصككككدرها السككككلطة التشككككريعية

                                  
 . ٦٢٧، ص ١٩٧٢د. خيري، محمد مرتني، ن رية التعسف في استعمال الحقوق اإلدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمر،  50

 . ٣٥٢د. الزهيري، محمد فريد، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري، مرجع سابق، ص   51
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أو تلك  ،ارات العدالةأو في البحث في القواعد المتعلقة باعتب ،من خالل تفسكككككككككككككير القاعدة القانونية

فجميعها موجودة وكائنة ولم يقم القاضي  ،ها القضاء اإلداري من خالل سلطته اإلنشائيةأالتي أنش

 اإلداري إال باإلعالن عنها وتسليط الضوء عليها.

ا مبدأ التناسكككككككككككب ال ي رج عن أمرين، إما  ، انتهى جانب من الفقه إلى أنا خالصفففففففة القول 

هم أو على أسككاس اإلسككاءة في اسككتعمال السككلطة، ونجد أنا  ،القرار للقانون  بنى على أسككاس م الفةي

إلغاء القرار اإلداري ي ون على أسكككككككككككككككاس م الفة القانون في روحه  إذ إنا  ليرجحون الرأي اتول

 ، ونحن معهم فيما ذهبوا إليه.52وأشم  من الثاني ه أعمُّ ومعناه باعتباره أنا 

 :لمبدأ المشروعية االتناسب تطبيق  اعتبار مبدأ  الفرع الثالث:

اإلدارة ملتزمة  يقصككككككككككككككد بمبدأ المشككككككككككككككروعية ما تلتزم به اإلدارة تح ام القانونل بمعنى أنا  

تكون كافة  وهذا يعني أنا  ،53اأو إيجابيًّ  اسكككلبيًّ  ابال ضكككو  تح ام القانون عندما تباشكككر اختصكككا كككا 

ويترتب على مبدأ  .54حترام القواعد القانونيةراد في االسككككككككككلطات العامة على قدم المسككككككككككاواة مع اتف

المشككككروعية نتيجة في تاية اتهمية مفادها سككككيادة ح م القانون وسككككيطرته، وينصككككرف القانون في 

كان مصككككدر هذه القاعدة،  الي ون على قاعدة عامة ويجردها أيًّ  لهذا اإلطار إلى معناه الواسككككع له

 .55داري عليه أح ام مح مة القضاء اإلوهذا ما تواترت 

                                  
ومشار إليه أيضاا في د. الملط، محمد  ٢٨٨، ص ١٩٦٦د. ب ر، مصطفى، تأديب العاملين في الدولة، دار الفكر الحديث، القاهرة،  52

 . ١٢٠، ص ١٩٦٧جودت: المساولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العرجية، 

، ٢٠١١، ١٥، العدد ٥لة الكلية اإلسككككككالمية الجامعة، مجلد د. كاظم، هناء عباس، السككككككلطة التقديرية لإلدارة ومبدأ المشككككككروعية، مج  53

 . ٣٦١ص

 . ١٤، ص٢٠٠٧د. عبد الوهاب، محمد رفعت، القضاء اإلداري، دار الجامعة الجديدة،  54

 ام د. أبو سككمهدانة، عبد النا ككر عبد هللا، مبدأ المشككروعية والرقابة على أعمال اإلدارة سدراسككة تحليله تطبيقية( في ضككوء أحدث أح  55

 . ١٣و ١٢، ص٢٠١٤المحاكم وفتاوى مجلر الدولة، المركز القومي لإل دارات القانونية، الطبعة اتولى، 
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وجع   ،"سلطة اإلدارة التقديرية ال ت ضع لرقابة القضاء" ه من المستقر عليه أنا حيث إنا  

المشككروعية، وال يجوز  رقابة القضككاء تقتصككر على رقابة إنا  :ر عن ذلك المبدأ بقولهممن الفقه يعبِّ 

لير قاضكككي و  ،مشكككروعية يفالقاضكككي اإلداري هو قاضككك لمتد لرقابة تشكككم  المالءمةيللقضكككاء أن 

 .56مالءمة

لمبدأ  اتطبيقا  رقابة التناسككككب تعدُّ  جه بع  من الفقه إلى القول: إنا لذلك اتا على  اوتأسككككيسككككا  

الرقابة  : إنا عبر عن رأيه قائالا  Duguitالفقيه ف ل57تصككدرها اإلدارة التي المشككروعية على القرارات

ا القضائية ال تقوم إال إذا كانت مسألة قانونية معينة مطروحة أمام القاضي اإلداري ويح م بها وفقا 

:للقانون، وأدلى بمالح ته  المقصككود بالقانون لير فقط ما يصككدر عن السككلطة التشككريعية إنا  قائالا

اإلداري يطابق تصككككككرف اإلدارة ا يجع  القاضككككككي أيضككككككاا المبادت القانونية العامة، مما  ما يضككككككمُّ و نا 

رقابته  لمعناه الواسككككككككككككع، وجالتالي هو ال يراقب مالءمة تلك التصككككككككككككرفات ب  يباشككككككككككككر ابالقانون وفقا 

 .58الطبيعية على المشروعية

الذي رأى عدم تعكارض رقابة التنكاسكككككككككككككككب مع مبكدأ  Walineد هذا االتجكاه الفقيكه وقد أيكا  

اتخيرة، وضككرورة خضككو  القرارات الصككادرة عن اإلدارة  اتولى ال زالت في إطار المشككروعية، وأنا 

 ه القاضي من نصوص القانون وروحه،لما يرسيه القضاء من مبادت قانونية عامة، وما يست لص

                                  
د. مهنا، فااد، دروس في القانون اإلداري، الرقابة القضككككائية على أعمال اإلدارة، الجزء الثالث، اإلسكككك ندرية، مطبعة اتحاد الجامعات،  56

 .٢٢٠، ص١٩٥٧

 . ٢٢٠المرجع السابق، ص   57

 وما بعدها.  ٢٢٠المرجع السابق، ص 58
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  أساسها تقدير المشرِّ  وجالتالي يعدُّ  ،رقابة التناسب متصلة برقابة المشروعية نا أيترتب على ذلك و 

   .59قاضي الش صيولير تقدير ال

مجلر الككدولككة الفرنسككككككككككككككي ال يقيككد حريككة اإلدارة  ومن هاالء الفقهككاء من يتجككه للقول: إنا  

ه ي لق قواعد قانونية جديدة ترسكككم اختصكككاص اإلدارة ه ال يراقب المالءمة، إال أنا وكما أنا  ،التقديرية

ليصككككككككككككبح  لنها قد تلوي يد اإلدارة من سككككككككككككلطتها التقديرية في نطاق معيأنا  لىع وتحدده، فضككككككككككككالا 

ويبرر مجلر الدولة  ،بعدما كانت تتمتع بحرية مطلقة ااختصكككككككككككككا كككككككككككككها بموجب تلك القواعد مقيدا 

للحرية إال طبقاا تسككككككباب يحددها  ادا مقيِّ  ه ال يجوز لإلدارة أن تت ذ إجراءا في هذا الصككككككدد أنا  هموقف

  .60في أح امه ءقضاال

حدى شكككككككككككرول إ مالءمة تعدُّ ال اتجه بع  الفقه المصكككككككككككري للقول: إنا  الصكككككككككككدد وفي ذات 

التي من شككككأنها أن تقيد حرية اتفراد، كقرارات الضككككبط  ةما في القرارات اإلداريسككككيا  ال ،المشككككروعية

مسككتنداا إلى أن القضككاء اإلداري يفرض رقابة قد تصكك  إلى مسككتوى عال  من الشككدة على  ،اإلداري 

وأن تكون تلك القرارات  دا بُ  جالتالي الاإلدارة عندما تنصككككككككب قرارات اإلدارة على الحريات الفردية، و 

 .61نة فترة  دور ذلك القرار اإلداري مناسبة ومتوافقة مع ال روف المقتر 

رقابة  رقابة القاضككككككككككككككي اإلداري على سككككككككككككككلطة اإلدارة التقديرية تعدُّ  ويجد بع  الفقه أنا  

ه على عنصككر مجلر الدولة المصككري يبسككط رقابت مشككروعية وليسككت مالءمة، فعلى الرتم من أنا 

القاضكككي انتق  من نطاق  ذلك ال يعني بالضكككرورة أنا  المالءمة في قرارات الضكككبط اإلداري، إال أنا 

                                  
أ. أبو دان، مايا محمد، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري سدراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ولبنان(، الماسسة الحديثة  59

 . ٤٣للكتاب، تير محدد، 

 . ٤٤المرجع السابق، ص  60

 . ٤٢٣، ص ١٩٩القانون اإلداري، اإلس ندرية، دار المطبوعات الجامعية،  د. شيحا، إبراهيم، الوسيط في مبادت وأح ام  61
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ا وتأكيدا  .62عتبر أحد عنا ككككككر المشككككككروعيةيه في مث  هذه الحالة المشككككككروعية إلى المالءمة، إذ إنا 

كان للسككككككككككككككلطة  "لئنه بأنا  م١١/١١/١٩٦١ بتاريخ إلدارية العلياا، قضككككككككككككككت المح مة لما أسككككككككككككككلفنا

التأديبية، ومن بينها المحاكم التأديبية، سككككككككلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسككككككككبه من جزاء 

منال مشككروعية هذه السككلطة أال يشككوب اسككتعمالها الغلو. ومن  بغير معقب عليها في ذلك، إال أنا 

وجين نو  الجزاء ومقداره.   ككور هذا الغلو عدم المالءمة ال اهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري 

ه في هذه الصكككككككككككورة تتعارض نتائ  عدم المالءمة ال اهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من إذ إنا 

التأديب، وهو بوجه الجزاء على مفارقة  ككارخة، وعلى هذا اتسككاس يعتبر اسككتعمال سككلطة تقدير 

المشككككككككككككروعية إلى نطاق عدم  في رج التقدير عن نطاق لبالغلو االجزاء في هذه الصككككككككككككورة مشككككككككككككوجا 

ي ضكككع لرقابة هذه المح مة. ومعيار عدم المشكككروعية في هذه الصكككورة لير  ومن ثما  ،المشكككروعية

درجة خطورة الذنب اإلداري ال يتناسككككب البتة  ما معيار موضككككوعي، قوامه أنا و نا  ،اشكككك صككككيًّ  امعيارا 

الفا كككككككك  بين نطاق المشككككككككروعية ونطاق  تعيين الحدِّ  عن البيان أنا  مع نو  الجزاء ومقداره. وتني  

 .63"ا لرقابة المح مة العلياا ي ضع أيضا عدم مشروعيته، في الصورة المذكورة، مما 

اجتما   عندما تقوم اإلدارة بفّ ِ اآلتي: وفي سبي  توضيح ما سلف بيانه نضرب المثال  

الحالة يجب على ه من شككككككككككككأن انعقاده وقو  اضككككككككككككطرابات خطيرة، وفي هذه إلى أنا  اعام اسككككككككككككتنادا 

                                  
. وكما يذهب في ذات االتجاه الدكتور حسككككككككين عثمان ٤٢د. عبد هللا، عبد الغني بسككككككككيوني، القضككككككككاء اإلداري، مرجع سككككككككابق، ص   62

ار ي في لبنان وفرنسككا ومصككر، بيروت، الدوالدكتور مصككطفى فهي. لطفاا ان ر في: د. عثمان، حسككين، دروس في قانون القضككاء اإلدار 

ا٣٢٠، ص ١٩٨٩الجامعية،  اإلدارة العامة في معناها العضككوي  -مشككار إليه في د. فهمي، مصككطفى أبو زيد، القانون اإلداري  . وأيضككا

 . ١٨٢، ص ١٩٨٨والوظيفي، بيروت، الدار الجامعية، 

https://0- ١١/١١/١٩٦١ق، الصادر بتاريخ  ٧لسنة  ٦٠٣ضية رقم الح م الصادر من المح مة اإلدارية العليا المصرية، الق  63
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التي زعمتها اإلدارة من لحاق اتضككككككرار إإذا كان من شككككككأن انعقاد االجتما  القاضككككككي البحث فيما 

ذلك االجتما  يتناسكككككككب مع ال روف  ويجب على القاضكككككككي البحث فيما إذا كان ف ُّ  ،جانب أول

ال روف  فإذا تبين للقاضكككككككككي أنا  ،خرآند إ كككككككككدارها لذلك القرار من جانب التي أحاطت اإلدارة ع

 فإنا  ا يبرر إ كككككككككككككككدارها لقرار ف  االجتمكا عت بهكا اإلدارة لف  االجتمكا  لم تبلح حدًّ التي تذرا 

 لعدم المشروعية. ليستوجب إلغاءه امعيبا  قرارها يعدُّ 

ه حدى قرارات اإلدارة فإنا إاإلداري عندما يباشككككر رقابته على القاضككككي  إنا  خالصفففة القول: 

ما يبحث في مدى مشكروعيته مع اتخذ بعين السكلطة التقديرية في ذاته، و نا ال يراقب مالءمته، وال 

  منها من ناحية التقييد أو منح حرية تلك المشكككروعية ال تتحدد بحسكككب موقف المشكككرِّ  االعتبار أنا 

 الإلدارة، ب  بحسككككككب موقف القضككككككاء من ذلك التصككككككرف، حيث يأتي دور القاضككككككي اإلداري الحقا 

تكم  من خالل رقابته عنا ككككككككككككر التقييد، من خالل تطبيق المبادت العامة ليسكككككككككككك ل لدور المشككككككككككككرِّ 

القاضي في مث   ا سلف بيانه أنا . نستقي مما افهو يباشر مهمته الطبيعية كما ذكرنا سابقا  لللقانون 

 للمشروعية. اه يقوم بها باعتبارها شرطا هذه الحالة وعند مباشرته لرقابة التناسب فإنا 

احثة الشكككككك صككككككية، وجعد اسككككككتعراض اتسككككككر التي اسككككككتقر عليها الفقه ومن وجهة ن ر الب 

ينصككب في أسككاس واحد ق إليه الفقه تطرا مع م ما  لتأ ككي  قضككاء التناسككب تجدر اإلشككارة إلى أنا 

فالمبادت العامة للقانون أو اعتبارات العدالة أو دور القاضككككي اإلداري اإلنشككككائي  لوهو المشككككروعية

ويسككت لصككه من نصككو ككه المقننة أو  ،قره القضككاء من مبادت قانونيةيقتضككي خضككو  اإلدارة لما ي

ا لو كان حديثنا بمبدأ المشكككروعية. أما  ا وطيدا اتمر يتصككك  اتصكككاالا  روحه، ففي جميع اتحوال فإنا 

اتسكككاس القانوني السكككليم لرقابة القضكككاء اإلداري على التناسكككب هو  عن القرارات التأديبية فنجد أنا 

 تناسب بين الم الفة والعقوجة التأديبية. الاشترل حيث  ،ما رس ه القضاء من نه  سليم



 

25 

كافة األسففففت التي تطرقنا إليها أدت بطريقة ما أو ب خرى إلى  نسففففتخلص من ذل  أنَّ و 

خر فجميعهم يمكن اإلشففادة ب سففاس معين دون اآ الو  ،نشفف ة مبدأ التناسففب في القضففاء اإلداري 

 أوجه لعملة واحدة.

 :المبحث الثاني: طبيعة مبدأ التناسب وتمييزه

تثير مسألة طبيعة مبدأ التناسب و الحية القضاء في بسط رقابته على القرارات اإلدارية  

سب وعلى إثر ذلك ثار خالف بين الفقهاء حول طبيعة مبدأ التنا ،64لدى الفقه بالغاا ا جائحا  ااهتماما 

 يا على جهة اإلدارةا قانونيا : ه  يش   مبدأ التناسب التزاما ةاآلتي سئلةالقانونية، ويطرح بعضهم ات

 عدُّ ي ه  صككككككدد إ ككككككدارها للقرار اإلداريي أمقاعدة من قواعد وأدبيات الجهة اإلدارية وهي ب أم يعدُّ 

من  كككور  ةرقابة التناسكككب  كككور  ة القضكككاء على الوجود المادي للوقائعي وه  تعدُّ من ضكككمن رقاب

 رقابة المالءمةي

سكككنسكككتعرض الختالف الفقهاء وتباين آرائهم، إذ  احا و فالسكككاال الذي أثرناه لطالما كان مطر  

وسككنبين حججهم وأسككانيدهم، ويتطلب اإلحاطة بهذا الموضككو  من  ة،رأي ك  جانب منهم على حد

جوانبه تقسككككيم هذا المبحث إلى المطلبينل خالل المطلب اتول سككككنقوم بتمييز مبدأ التناسككككب كافة 

أما في  ،التقديرية والمالءمة عن المفاهيم اتخرى التي قد ت تلط به أو تتشككككككككككككككابه معه كالسككككككككككككككلطة

المطلب الثاني سكككككككككنبرز العالقة التي تجمع بين ك  مبدأ التناسكككككككككب وأركان القرار اإلداري كالمح  

 السبب والغاية.و 

 :المطلب اتول: تمييز التناسب عما يتشابه معه

                                  
أديبية سدراسكككككة مقارنة بين الن ام السكككككعودي د. الفقيهي، علي بن موسكككككى، التناسكككككب بين الم الفة التأديبية للموظف العام والعقوجة الت  64

 .١٦٩و ١٦١، ص٢٠١٣والفقه اإلسالمي(، الطبعة اتولى، 
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نسته  هذا المطلب بتعري  مصطلح مبدأ التناسب كما أشارنا إليه في بداية هذا الفص ل  

خر، إذ يسكككككككككتهدف آار من جانب ومح  القرار من جانب إذ يعني التوافق والتوازن بين سكككككككككبب القر 

بين ما ثبت من وقائع واإلجراءات المت ذه بصككككككدده من قب  مبدأ التناسككككككب التيقن من وجود توافق 

نبين أبرزها في هذه سككككككككككككككاإلدارة. و زاء ذلك التعري  نت  خلط بين مبدأ التناسككككككككككككككب ومبادت أخرى 

لضكككككيق الوقت على التمييز بين مبدأ التناسكككككب والسكككككلطة  االدراسكككككة، حيث سكككككتقتصكككككر دراسكككككتنا ن را 

 ب والمالءمة في الفر  الثاني. التقديرية في الفر  اتول. ومبدأ التناس

 :الفرع األول: التمييز بين التناسب والسلطة التقديرية

ة إذ تعتبر ضكككككككرور  لمواضكككككككيع القانون والقضكككككككاء اإلداري  تعتبر السكككككككلطة التقديرية من أهم 

 ،سككككليمان الطماوي من حيث لزومها لحسككككن سككككير مرفق عام ما اجتماعية على حد تعبير الدكتور

فقد خلط بع  الفقهاء بين مفهوم السككككككككككككلطة  .65وضككككككككككككروراتها الحياة اإلداريةت ولتلبية مقتضككككككككككككيا

ن. ان مترادفاهما مصككككككككككككككطلحمعتبرين أنا  ،خرآن جانب، ومفهوم التناسكككككككككككككككب من جانب التقديرية م

ه لرجما يرجع ذلك ال لط بين هذين المصكككككككككككطلحين إلى تفسكككككككككككير الفقيه وتجدر بنا اإلشكككككككككككارة إلى أنا 

في  االذي سككككككنتطرق إليه بالتفصككككككي  الحقا  Grezietteيقه على ح م خالل تعل Hariouالفرنسككككككي 

جوهر السكككككككككككككلطة التقديرية ي من في تقدير مالءمة اإلجراءات، ويقرر القانون  الفصككككككككككككك  الثاني أنا 

وسكككنبين خالل هذا الفر  مفهوم  .66"السكككلطة التقديرية"بككككككككككككككككك وتسكككمى ،لإلدارة حرية كبيرة في التقدير

سنبحث في العالقة بين مبدأ التناسب والسلطة  التي تقوم عليها، ومن ثمُّ السلطة التقديرية واتسر 

 التقديرية. 

                                  
 . ٢٩د. الطماوي، سليمان، الن رية العامة للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   65

 . ٤٣٤، ص ١٩٧١د. البرزنجي، عصام، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، القاهرة، دار النهضة العرجية،   66
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 :مفهوم السلطة التقديرية -أوال  

 امرورا  ،ابتداءا بتعري  القانون  ،وفق مراح  عديدة وتطور مدلول السككككككككككككككلطة التقديرية عددت 

مجال السككلطة  معين لتحديدوضككع معيار عن محاولة الفقهاء  إلى الفقه، فضككالا  وو ككوالا  ،بالقضككاء

 .67التقديرية والمقيدة

اإلدارة بقسككككككككككككككط من حريككة التصككككككككككككككرف عنككدمككا تمككارس  عُ تُّ مْ تُ هككا "من الفقككه بككأنا  عككددعرفهككا  

أو  ،أو االمتنا  عن ات اذه ،بحيث ي ون لإلدارة تقدير ات اذ التصككككككرف ،اختصككككككا ككككككاتها القانونية

، أو السكككككككبب المالئم له، أو في تحديد امناسكككككككبا  أو اختيار الوقت الذي تراه  ،ات اذه على نحو معين

من الحرية للتصرف  ا  لإلدارة قدرا المشرِّ  ركُ تَ " إلى تعريفها بقولهم: وقد ذهب بع  الفقه .68محله"

 ،69لهكككا الكلمكككة اتخيرة دون منكككاز  ل روف دون معقكككب عليهكككا، وتترخف في ذلكككك، فتكون  اوفقكككا 

ب بين سككككككككككككككبب القرار المعتمد وأثره القانوني المتمث  التناسككككككككككككككك إجراء لتالي تمتع اإلدارة بحريةوجا

وجالتالي تكون تلك الحرية التي تتمتع بها اإلدارة في مواجهة اتفراد والقضككاء لت تار في  ،70بمحله

 .71التدخ " حدود الصالح العام وقت تدخلها ووسيلة

ا للسككككلطة التقديرية فقالوا: هي من الفقه عددوفي ذات االتجاه أضككككاف   الحرية التي " تعريفا

وال يلزمهكككا  ،وتكييف الوقكككائع المعروضكككككككككككككككككة أمكككامهكككا ،يمنحهكككا القكككانون لإلدارة في تقكككدير ال روف

                                  
 . ٦٧، ص٢٠٠٩د. العلوي، سالم بن راشد، القضاء اإلداري، الجزء اتول، الطبعة اتولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اتردن،  67
تن يم القضككاء اإلداري دراسككة مقارنة، منشككأة  -اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة، مبدأ المشككروعية د. جمال الدين، سككامي، القضككاء  68

 .١٤٥، ص٢٠٠٠المعارف، 
 . ٣١د. الطماوي، سليمان، الن رية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص   69

 .٤٣٠وص ٤٢٩مرجع سابق، ص د. البرزنجي، عصام، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية،  70

 . ٨٧، ص ٢٠٠٥د. فريجة، حسين، السلطة التقديرية واجتهاد القاضي اإلداري، مجلة االجتهاد القضائي، العدد الثاني،   71
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تتمتع بها اإلدارة  التي الحريةهي و ، 72"محدد بمضككككككككككمون معين خالل مدة معينةإل ككككككككككدارها قرار 

التقديرية  ا، وجهذا ت هر السكككلطةالعامة حينما تمارس اختصكككا كككها، و كككالحياتها مناطة بها قانونا 

ها وقائع ما تكون وأنا  ،73صككككككرف المسككككككموح بها لإلدارة العامةها عبارة عن نو  من حرية التأنا على 

 .74، أو في اختيار القرار الذي تراه أو في االمتنا  عن ات اذه ،في ات اذ قرار ةاإلدارة حر 

سكككة أو بين سكككل ،"االختيار بين بديلين أو أكثر ا:وكما عرفها جانب من الفقه الفرنسكككي بأنه 

 :هاواتجه الفقيه مورير هوريو في تعريفه للسككككلطة التقديرية بأنا  ،75متعددة من اإلجراءات المن مة"

 .76مدى مالئمة اإلجراءات اإلدارية" سلطة تقدير"

  بتحككديككد الوسككككككككككككككيلككة الواجككب اتبككاعهككا، والوقككت المالئم لقيككام اإلدارة وعليككه، يقوم المشككككككككككككككرِّ  

وهنا يبين القانون لإلدارة النه  أو السكككلوك الواجب اتباعه  -ا الهدف بالتصكككرف الكفي  بإنجاز هذ

  لإلدارة ومع ذلك قد يترك المشككرِّ  .77اي ون اختصككا ككها مقيدا  ، ومن ثما -عند مباشككرتها لنشككاطها 

الجزئيات لتقدير اإلدارة،  امن الحرية في مباشكككككرة نشكككككاطها، وي تفي بتحديد اإلطار العام، تاركا  اقدرا 

                                  
 وما بعدها.  ٨، ص ٢٠٠٩د. بوضياف، عمار، دعوى اإللغاء، جسور النشر والتوزيع، الطبعة اتولى، الجزائر،   72

، ص ٢٠٠٨، موسكككوعة القضكككاء اإلداري، الجزء اتول، دار الثقافة للنشكككر والتوزيع، الطبعة اتولى، عمان، شكككنطاوي، علي خطار د. 73

٦١ . 

، ١٩٥٥ - ١٩٥٤، ١د. شكككككككككككككحاته، توفيق: مبادت القانون اإلداري، الجزء اتول، القاهرة، دار النشكككككككككككككر للجامعات المصكككككككككككككرية، ل   74

 . ٨٣٥ص

، ٢٠٠٧ي سدراسكككة مقارنة(، الطبعة اتولى، اإل كككدار الثالث، دار الثقافة للنشكككر والتوزيع، د. الشكككوج ي، عمر محمد: القضكككاء اإلدار   75

 . ٢٧ص 

د. نجم، أحمد حافش: السكككلطة التقديرية لإلدارة ودعاوى االنحراف بالسكككلطة في اتح ام الحديثة لمجلر الدولة الفرنسكككي، مجلة العلوم   76

 .٤٦، ص ١٩٨٢العدد اتول، القاهرة،  ٢٣اإلدارية، السنة 

 . ٣١، ص١٩٩٦: القانون اإلداري والرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، منشورات جامعة دمشق، هللا د. طلبة، عبد  77



 

29 

اإلدارة تكون حرة  اإلدارة بموجب عملها أقدر على معرفة تلك التفا ي ل بمعنى أنا  إلى أنا  ااستنادا 

في إقدامها على تصكككككرف ما، أو االمتنا  عنه، أو اختيار الوقت المناسكككككب إل كككككداره، أو السكككككبب 

 المالئم له، أو في تحديد محله، أو ش له. 

إلدارة: حرية اإلدارة في التصكككرف، أو خال كككة ما سكككبق بيانه، يقصكككد بالسكككلطة التقديرية ل 

  .78ن يتم ذلك في إطار تطبيق القانون عدم التصرف، وفي اختيار الوقت المناسب، على أ

 :مبررات السلطة التقديرية -اثاني  

 مُ تكاد ال ت لو فكرة السككككككككلطة التقديرية من المبررات واتسككككككككر العملية والمنطقية التي تحتِّ  

  من خبرة وسكككعة خيال وقدرة على التصكككور ئفها، فمهما بلح المشكككرِّ وجودها عند اضكككطالعها بوظا

اعد ه من المسكككككككتحي  عليه توقع االحتماالت التي قد تقع في المسكككككككتقب ، فهو ي تفي بوضكككككككع قو فإنا 

ليترك التطبيق والتكييف على مكككا هو واقع بيكككد القكككانونيين  لعكككامكككة مجردة تع ر تصككككككككككككككوره العكككام

بذلك الواقع العملي، وتتعام   م حتاإلدارة هي من ت ونتيجة تنا  .79ذق والتنفيالقائمين على التطبي

، بما في ذلك من ضرورة توفير اظروف الحياة تضطلع بها يوميا  مع المواقف الفعلية المتعددة فإنا 

 .80نوعة للمواطنين والمتعاملين معهاخدمات مت

من االعتراف لإلدارة بقدر من حرية التصككككككككككككككرف،  دا بُ  وفي ظ  جميع ما سككككككككككككككبق بيانه ال 

يم ن إجمال و  .81تلبية طلبات المواطنينفي ها ءلتحم  أعبا لمن السككككككككككككككلطة التقديرية اومنحها قدرا 

 مبررات السلطة التقديرية في النقال اآلتية: 

                                  
 . ٥٤، ص٢٠٠٧د. إمام، محمد عبده: القضاء اإلداري ومبدأ المشروعية وتن يم مجلر الدولة، دار الفكر الجامعي، اإلس ندرية،   78

 . ٥٨، ص ٢٠٠٣د. ساري، جورجي شفيق، قواعد وأح ام القضاء اإلداري، دار النهضة العرجية، القاهرة،   79

 وما بعدها.  ٥٨المرجع السابق، ص   80

 . ٣٣، ص ٢٠١٠د. بانية، عبد القادر، الرقابة على النشال اإلداري، دار القلم، المغرب،   81
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 :الكفاءة اإلدارية .أ

ال يتمتع بقدر  امسكككككبقا    كما ذكرناالمشكككككرِّ  يرتكز ت وي  اإلدارة السكككككلطة التقديرية، على أنا  

كاف  من ال برة اإلدارية التي تم نه من اسكككتنبال الضكككوابط اإلدارية الحاكمة لسكككير العم  اإلداري 

جعله تاإلدارة الذي يتمتع ب برة كافية لما هو مناسككككككككككككككب من ظروف، وذلك على خالف رج   اوفقا 

لذلك  .82ةدب ب   حالة على حوقدرة على حسكككن تقدير اتمور، وات اذ القرار المناسككك اأكثر تناسكككبا 

من الحريككة بح م مككا تتمتع بككه من موقف حركي ومواجهكة  اكككان من الواجككب منح اإلدارة قسككككككككككككككطككا 

 الجانب الملموس، فتسككككككككككككككتطيع موازنة ال روف وتقديرها عند إ ككككككككككككككدارها لقرار ما، وال خالف بأنا 

  .83نون تطبيق ما أمرها به القا اإلدارة بمثابة آلة  ماء يقف نشاطها عند حدِّ 

، 84ويادي منح اإلدارة سكككككلطة تقديرية في بع  التصكككككرفات إلى تنمية روح االبتكار لديها 

فال يجب أن يقتصكر دورها على أن تنفذ ما سكطره القانونل فمن الطبيعي أن يصكيب ذلك نشكاطها 

بكالركود والجمود من نكاحيكة، وانعكدام ملككة االبتككار والتطور من نكاحيكة أخرى. وعليكه حتى تتم ن 

اإلدارة من ممارسكككككة نشكككككاطها على أكم  وجه وعلى النحو الذي ي ف  حسكككككن سكككككير المرافق العامة 

 .85سلطة تقديرية تم نها من ذلك ومن ثما  ،أن تتمتع اإلدارة بحرية دا بُ  بانت ام واضطراد، فال

 :حماية الحقوق الفردية .ب

                                  
لإلدارة ودعاوى االنحراف بالسككلطة في اتح ام الحديثة لمجلر الدولة الفرنسككي، مرجع  د. نجم، أحمد حافش عطية، السككلطة التقديرية  82

 وما بعدها.  ٤٨سابق، ص 

 . ٥٨أ. أبو دان، مايا محمد، الرقابة على التناسب في القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص  83

 . ٥٧لة، مرجع سابق، ص د. إمام، محمد عبده، القضاء اإلداري مبدأ المشروعية وتن يم مجلر الدو   84

 ٣٩، ص١٩٨٧د. الح يم، سكككككعيد، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشكككككريعة اإلسكككككالمية والن م الوضكككككعية، دار الفكر العرجي، القاهرة،  85

 وما بعدها. 
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اإلدارة بحرية من التقدير ه من شككأن تمتع لطالما كانت الفكرة الراسكك ة في عقول اتفراد أنا  

 ااإلدارة ال ت ضكككع قراراتها دائما  ما وأنا سكككيا  ،من شكككأن ذلك أن ينال من حقوق اتفراد وحرياتهم فإنا 

 ،لرقابة القضكككككككاء، على خالف السكككككككلطة المقيدة والتي من شكككككككأن إطالقها حماية الحقوق والحريات

 االجانب من الفقه قد تعرض النتقاد اسكككككتنادا هذا  إال أنا  ،86مسكككككاس اإلدارة بمراكزهم القانونيةوعدم 

إطالق سكككلطة تعسكككفية في مزولة اإلدارة لنشكككاطها،  اه ال يعني إطالق السكككلطة التقديرية دائما إلى أنا 

 .87بطالها و لغاءهاإ ويتمُّ  ،قراراتها ت ضع للقضاء فإذا تجاوزت اإلدارة حدود سلطتها التقديرية فإنا 

 :بالسلطة التقديريةعالقة مبدأ التناسب  -اثالث  

 تي: ا لآلمن خالل هذه الدراسة سنبرز العالقة فيما بين التناسب والسلطة التقديرية، وفق  

في  الحق -مباشكككككككككككرتها لوظيفتها جردوجم-لإلدارة  جاءت مبادت القانون اإلداري وقضكككككككككككت أنا  -１

ي القانون إذ يأت لدرها بناءا على سككككككككككككككلطتها التقديريةرادتها بموجب قرارات تصككككككككككككككإر عن يتعبال

ويمنح اإلدارة  ككككككككككككككالحيككة التككدخكك  أو االمتنككا  عن التككدخكك . عالوة على ذلككك، يترك القككانون 

 لإلدارة المجال والمسككككككككاحة الكافية في تقدير ال رف الزماني المناسككككككككب للتدخ  وكيفية التدخ 

القانون يفترض في السككككككككككلطة  إلى أنا  اسككككككككككابقا  تو ككككككككككلناو  .88وفحوى القرار اإلداري الذي تت ذ

 التصرفَ  ة  آمر  لإلدارة دون أن يفرض بطريقة   تقديرية وعلى خالف السلطة المقيدة منح حريةال

 ذلك بموجب تعيني ،الذي يجب عليها ات اذه متى توافرت ضكككوابط موضكككوعية في خصكككو كككه

                                  
، ص ١٩٦١رابعة، د. الطماوي، سككككككليمان، مبادت القانون اإلداري المصككككككري والعرجي سدراسككككككة مقارنة(، دار الفكر العرجي، الطبعة ال  86

٨٣٩. 

 . ٦١١، ص١٩٩٩د. الحلو، ماجد راتب، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية،   87

الكتاب  - ١٩٩٩حتى عام  ١٩٨٢المسكككتشكككار. نا كككر معال، المحامي. جمال الجالوي، موسكككوعة مبادت القضكككاء اإلداري من عام   88

 .٣٣٩، ص ١٩٩٩فبراير، مجلر الوزراء الفتوى والتشريع الكويتي،  ٢٥لى، مطبعة اتول، الدعوى اإلدارية، الجزء الثاني، الطبعة اتو 
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ولير مجرد  ا،قانونيًّ  امركزا  منشكككككو   أن ي ون قرارها بمناسكككككبة السكككككلطة التقديرية بمثابة تصكككككرف  

  .89القانون  قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من

بتسككككككككككككليط الضككككككككككككوء على بع  النتائ  التي خلف إليها الفقه في تعريفهم للسككككككككككككلطة التقديرية  -２

  لإلدارة هم لم ي رجوا عن كون السككلطة التقديرية لإلدارة حرية يقررها المشككرِّ لإلدارة، نالحش أنا 

ا الت اذ صرف، وفي ال رف الم اني والزماني الذي تراه اإلدارة مالئما في التصرف أو عدم الت

لإلطار الذي حدده القانون. وقد يرجع الغرض من وراء السككككلطة  اذلك وفقا  على أن يتما  ،قرارها

   لإلدارة إلى ترس روح اإلبدا ، وفتح المجال لها لالبتكار، الالتقديرية التي يمنحها المشكككككككككككككرِّ 

  .90وتحسين ممارسة الوظيفة اإلدارية ك من شأنه أن يساهم في تعزيزذل ما وأنا سيا 

ال يتحقق وجودهل إذ ال  أمر   مطلق   اإلدارة أو إهكدارهكا على نحو  إطالق حريكة  في الحقيقكة إنا  -３

اإلدارة تتمتع إزاء  توجد سككككككككككككلطة تقديرية مطلقة، وال سككككككككككككلطة مقيدة، فمن ناحية أولى، نجد أنا 

بقسككككككككككككككط من السككككككككككككككلطة التقديرية، حتى في الحاالت التي ي ون فيها  جميع اتعمال اإلدارية

لإلدارة بسكككككككككلطة تقديرية مطلقة،  . ومن ناحية ثانية، ال يم ن أن نقرا ااختصكككككككككاص اإلدارة مقيدا 

حال من اتحوال ارتكاب م الفة  ال تعني بأيِّ  -السكككككككككلطة التقديرية  -من دون أي قيد، فهي 

ة مع مبدأ المشكككككككككروعية بدون ى توافق السكككككككككلطة التقديريا يشكككككككككير بوضكككككككككوح إلللمشكككككككككروعية، مما 

  .91تعارض

                                  
 .٣٤٠المرجع السابق، ص  89

 . ٤٨وص ٤٨، ص١٩٩٩د. القيسي، إعاد علي، القضاء اإلداري، دار وائ  للنشر، عمان،  90

  .٢١٦د. جمال الدين، سامي، القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 91
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 أنا في العالقة التي تجمعهما تتمث   أنا إلى السككككككككلطة التقديرية والتناسككككككككب بين  ال لط قد يرجع -４

ال يتجزأ من السككلطة  االتناسككب يعد جزءا  كأحد مجاالتها، مفاده أنا  اتولىتدور في فلك  الثانية

مبدأ  إال أنا  ،و ن كانت اتخيرة ال ت ضككككككككككككع لرقابة القضككككككككككككاء ،التقديرية التي تتمتع بها اإلدارة

ه تنا  امن السلطة التقديرية ي ضع لرقابة القضاء، فال يستغرقها ن را  االتناسب والذي يعد جزءا 

على  اقيدا  التناسككككب يعدُّ  خرآزمه تصككككرفات أخرى عديدة، وجمعنى أحد التصككككرفات التي قد تال

 السلطة التقديرية لإلدارة.

 

 :التمييز بين التناسب والمالءمة الفرع الثاني:

لتالفي الغموض واللبر الذي قد  لتوضكككككيح نقطة جوهرية خالل هذا الشكككككطر عن ال تنى 

اخصكككككككككو التناسكككككككككب،  يطرأ حول موضكككككككككو  بعد مالح ة وجود عدد من الفقهاء يجمعون بين  و كككككككككا

مصطلحي التناسب والمالءمة. فقد أ بح القاضي اإلداري له اختصاص في مراقبة تقدير اإلدارة 

 .92 منه في أعمال اإلدارةذلك تدخالا  ل طورة وأهمية ما بنت عليه قرارها من أسباب، دون أن يعدا 

هو يقضي وال  ،داري هو قاضي مشروعية فقط، وعليهالقاضي اإل ومن حيث إن المستقر عليه أنا 

إلى اتسكككككاس اتول الذي يح م القاضكككككي اإلداري هو مبدأ الفصككككك  بين السكككككلطاتل  ايدير، اسكككككتنادا 

ه ال ي ون له سككككوى ه حين يطلب من القاضككككي أن يفصكككك  في نزا  معين عرض عليه فإنا بمعنى أنا 

دى م الفة تلك سككككككككككككككند التداعي، إال من حيث مفال يناقش العم  اإلداري  ،أن ينطق في القانون 

                                  
 . ٢٠٠د. الحلو، ماجد راتب، القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص   92
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 ،لذا يتوجب على اإلدارة احترام قواعد االختصككككاص، والشكككك  ، واإلجراءات ل93اتعمال للمشككككروعية

إلى  ت ضككككع ا يجع  السككككلطة التقديرية التي تتمتع بها اإلدارةوحتى في نطاق السككككلطة التقديرية مما 

والتي قد تتداخ  بطريقة ما أو بأخرى برقابة  ،ةرقابة القاضككككككككككككككي اإلداري من خالل رقابة المالءم

لك   منهم أ كككككككككوله وجذوره  إذ إنا  لخرم من اسكككككككككتقالل ك  واحد منهم عن اآلالتناسكككككككككب على الرت

: عدد  من النقال، وهي توضككككككككككيح نا للعروج خالل هذا الفر  إلىوأسككككككككككر تطبيقه، اتمر الذي يدفع

عالقة المالئمة بالرقابة  الثالثة:المالئمة وتطورها.  أسككر الثانية:مفهوم المالئمة وفكرتها.  اتولى:

 على التناسب. 

 

 :مفهوم المالءمة -أوال  

ا ككككككككطالحاا، وذلك  ، ومن ثمًّ ، سككككككككنتطرق في هذا الشككككككككطر إلى تعري  المالءمة لغةا ء  دْ ي بَ ت ذِ ادِ بَ 

 : تيعلى النحو اآل

 :تعريف المالءمة لغة   -１

 (،اما َتْ  الشكككككككككككيءَ  مَ َتَ سو (،تمسها من أ ككككككككككك  كلمة تعرف المالءمة في المعاجم العرجية بأنا  

 :أي (لتالءم اتمرانسو ،اتفقكككا :أي (لالرجالن مَ التكككأَ س :، ويقكككال(افالنكككا  مَ الءَ سو ،وافقكككهبمعنى هي و 

اجتمعوا بمعنى  (واوالتأمُ  ،القومُ  د الئمَ قَ سو .94اتسكككق وانت م :ل أي(تالءم الكالمسو ،اجتمعا واتصكككال

                                  
، ٢٠٠٥د. فهمي، مصكككككطفى أبو زيد، القضكككككاء اإلداري ومجلر الدولة، الكتاب اتول، دار الجامعة الجديدة، مصكككككر، اإلسككككك ندرية،   93

 . ٣٢٦ص 

 . ٥٤٨ص  ،١٩٩٩معجم الوجيز، مجمع اللغة العرجية، طبعة وزارة الترجية والتعليم،   94
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إذا تصكككككككككككالحا  (التأم الفريقان والرجالنس :ويقال ،اجتمعا واتصكككككككككككال اإذ (نالشكككككككككككيئاتالءم سو ،واتفقوا

 95يالومني. وال تق ْ  ،يوافقني :أي (لهذا طعام يالئمنيسواجتمعا، و

 :اتعريف المالءمة اصطالح   -２

 لتوافق التشريع مع وقت صدوره والظروف المختلفةفي مجال التشريعات تعني المالئمة  

الم تف في إ دار التشريع يتمتع  كال روف السياسة واالجتماعية واالقتصادية للدولة، حيث إنا 

داره أو عدم  مدى مالءمة إ ككخر هو الذي يقرر فعالا آلتقديرية في هذا المجالل بمعنى بالسككلطة ا

إلى مدى من التطرق  دا بُ  ه في حديثنا عن المالءمة النستقي من ذلك أنا  .96إ داره على اإلطالق

 ، فيقال: إنا 97حق القاضككككككي اإلداري في فرض رقابته على اتعمال اإلدارية التي تمارسككككككها اإلدارة

درة عن اإلدارة وال يبحث شككككرعية القرارات الصككككامقاضككككي تجاوز السككككلطة يباشككككر الرقابة على مدى 

مالءمة ال ويتجه جانب من الفقه في تعري  مصكككككككككككطلح المالءمة للقول: إنا  .98في مدى مالءمتها

كذلك  .99صففففففة للقرار اإلداري بتوافر ضفففففوابي وشفففففرو  معينة تراعيها اإلدارة في القرار اإلداري 

من خاللهففا النظر إلى مففدى توافق هففذا  فكرة مففاديففة يتم  المالءمكككة  يعتبر جكككانكككب من الفقكككه أنا 

كز أو التصفففرف الصفففادر من اإلدارة لمركز معين أو حالة معينة، و النظر إلى ما يحيي ذل  المر 

                                  
 . ٣٢٨معجم لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، ص -ابن من ور   95

 . ٢٤، ص١٩٩٨د. ساري، جورج شفيق، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العرجية للنشر والتوزيع،  96

 . ١٢، ص١٩٨٧د. جعفر، محمد أنر قاسم، الوسيط في القانون العام سالقضاء اإلداري(، دار النهضة العرجية، القاهرة،   97

 وما بعدها.  ٢٤د. ساري، جورج شفيق، الرقابة على التناسب في نطاق القانون الدستوري، مرجع سابق، ص   98

 . ٢٥ي القرار اإلداري، مرجع سابق، ص د. الزهيري، محمد، الرقابة القضائية على التناسب ف  99
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مالءمة تصفففرف  خر يتجه بع  من الفقه للقول: إنا آومن جانب  .100الحالة من ظروف محيطة

ا من حيث الزمان والمكان ا أو صفففففالح  ا أو موافق  هذا التصفففففرف مناسفففففب   نَّ أا تعني ما اصفففففطالح  

مع  المصطلحات القانونية التي تتشابهُ مصطلح "المالءمة" من أكثر  ويعدُّ  ،101والظروف المحيطة

مع  -على سككبي  المثال  -تناسككب الجزاء التأديبي  مصككطلح "التناسككب"، فقد اعتقد بع  الفقه أنا 

ويو ككككككف القرار اإلداري  .102لعام تشككككككير إلى ضككككككرورة "المالءمة"الم الفة التي ارتكبها الموظف ا

جالكيفية ه مالئم عندما يصكككككككككككدر في ال رف الزماني المالئم، وفي ال روف الم انية المالئمة، و بأنا 

 ذ مع سكككبب ه مالئم إذا تناسكككب اإلجراء المتالمناسكككبة من ناحية، وكما يو كككف القرار اإلداري بأنا 

فرقابة المالءمة هي رقابة القاضككككككككككي تهمية الوقائع الم ونة لعنصككككككككككر  .103القرار من ناحية أخرى 

ب مدى القاضككككككي اإلداري يراق السككككككبب، ومدى تناسككككككبها مع مضككككككمون القرار الصككككككادرل بمعنى أنا 

ة أهميتها مع درجة خطورة خطورة القرار، و ذا ما كانت الوقائع الم ونة للسكككككككبب متناسكككككككبة في درج

 .104القرار

                                  
د. عبد البر، عبد الفتاح، بع  أوجه الطعن في القرار اإلداري في قضكككككككاء مجلر الدولة، مجلة العلوم اإلدارية، إ كككككككدار الشكككككككعبة   100

الثامنة والثمانون، العدد ، السككنة ١٩٩٦، السككنة السككابعة والثالثون، العدد الثاني، ١٩٩٥المصككرية للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية، ديسككمبر 

 . ٢٦اتول، ص 

 . ١١٩د. جمال الدين، سامي، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص   101

العيسى، فهد إسماعي  وكشاش، كريم يوسف، رقابة القضاء اإلداري على مبدأ التناسب في تأديب الموظف العام سدراسة مقارنة(،  .أ 102

 .٢٨مرجع سابق، ص 

 . ٧٢ال، محمد حسنين، فكرة السبب في القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، مرجع سابق، صد. عبدالع 103

قضكاء اإللغاء وقضكاء التعوي  و جراءات القضكاء اإلداري، دار الجامعة  -د. عبد الوهاب، محمد رفعت، أ كول القضكاء اإلداري   104

 . ١٩٨، ص٢٠١١الجديدة، اإلس ندرية، 
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ومن وجهة ن ر الباحثة الشكك صككية، ال يقتصككر مفهوم المالءمة على مراقبة تقدير اإلدارة  

لزمها القانون وال ي ،عند إقدامها على تصكككككرف معين أو االمتنا  عنه عندما تتمتع بسكككككلطة تقديرية

وتشكككككككم  الرقابة على اختيار اإلدارة لإلجراء المالئم الذي يتوافق  بالتصكككككككرف أو االمتنا ، ب  تمتدُّ 

 ويتناسب مع أهمية وخطورة الوقائع. 

المالءمة  ككككككفة تسككككككبح على القرار  كذلك تتفق الباحثة مع الجانب من الفقه الذي يرى أنا  

و ن كان ذلك ال يحدث إذا كنا بصككدد سككلطة  ،شككرول المعينةاإلداري الذي تتوافر فيه الضككوابط وال

  يحدد المالءمة ابتداءا مما المشككككككككككككككرِّ  ا في مجال السككككككككككككككلطة المقيدة فإنا تقديرية دون تقييد لها، أما 

 يستوجب منا عدم ال لط بين السلطة التقديرية وتقدير حرية المالءمة في القرارات اإلدارية. 

هو الهدف الذي يتعين على اإلدارة عري  اتنسكككككككب لرقابة المالءمة الت ا تقدم نجد أنا ومما  

، فإذا لم تسكككككفر هذه المباشكككككرة لتلك السكككككلطة عن تحقيقه من خالل مباشفففرتها لسفففلطتها التقديرية

تحقيق "المالءمة"، فهنا يتطلب منا القول إن مباشكرة اإلدارة لسكلطتها التقديرية قد جاءت على نحو 

 م الف للقانون.

 :أست المالءمة على السلطة التقديرية وتطورها -اثاني  

القانونية التي  المبرراتو يقصككككككد باتسككككككر رقابة المالءمة على السككككككلطة التقديرية لإلدارة،  

وجعدها  ،عليه سنتطرق إلى أسر رقابة المالءمة ابتداءا و ساهمت في إنشائها في القضاء اإلداري، 

 . ان ناحية القرارات اإلدارية التي ت ضع لها الحقا ومجالها م ،سنبحث في مدى تطور تلك الرقابة

 :أست رقابة المالءمة .أ

إلى المالئمات اإلدارية  رقابة القضكككككاء اإلداري ال تمتدُّ  في بادت اتمر كان المسكككككتقر عليه أنا  -

 نفسكككككككككه مح ا  إذ ال يجوز للقاضكككككككككي اإلداري أن يح ا  لأحد وظائف اإلدارة و طالقاتها التي تعدُّ 

ا لما سكككككككلف قضكككككككت مح مة التمييز القطرية في يلزمها بإ كككككككدار قرار معين، وتطبيقا اإلدارة، و 
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رقابة القضاء على القرارات اإلدارية هي رقابة قانونية "م(: بككككككأنا ٢٠١٥سلسنة  (٩سالطعن رقم 

من حيث مطابقتها للقانون من يمارسككككككها القضككككككاء للتعرف على مدى مشككككككروعية تلك القرارات 

نشكككككككككال القضكككككككككاء في نطاق رقابته القانونية على القرارات اإلدارية  عن القول أنا  ، وتني  عدمه

فال يجاوزها إلى وزن المناسككككبات واالعتبارات التي دعت  لالمشككككروعية ينبغي أن يقف عند حدِّ 

 بمعنى أنا  ،مةءنطاق سككلطة جهة اإلدارة في المال والتي تدخ  في ،اإلدارة إلى إ ككدار قرارها

و ال انقلبت رقابة  ،يرية لإلدارة ال ت ضككككككع عنا ككككككر التقدير فيها لرقابة القضككككككاءالسككككككلطة التقد

القضكككككاء إلى مشكككككاركة لإلدارة في سكككككلطتها التقديرية و ذ كان لإلدارة سكككككلطة ات اذ القرارات بما 

وأن ي ون ما تت ذه  ،ها وهي بسكككبي  ذلك يتوجب عليها أن تلتزم القانون إال أنا  ،يالئم إ كككدارها

التي تبرر  على أسككككباب سككككائغة تير مشككككوجة بعيب إسككككاءة اسككككتعمال السككككلطة اقائما  من قرارات

 .105"إلغاء القرار اإلداري 

فهي ليسككككككت مطلقة،  لطة التقديرية ت ضككككككع لرقابة القضككككككاءتغير هذا االتجاه وأ ككككككبحت السككككككل -

ذلك ها موجودة شكككككككككككككككأنها في أال تكون منعدمة، فالمفترض أنا  دا والرقابة على أعمال اإلدارة البُ 

 .106ن اختالف مدى الرقابة في ك  حالةشأن السلطة المقيدة على الرتم م

ه يجب اتفاق القرار يعتبر من ضكككككككككمن اتسكككككككككر التي سكككككككككاهمت في إنشكككككككككاء رقابة المالءمة أنا  -

  من حيث الهدف أو الغاية المراد تحقيقها، فإذا تعنتت اإلدارة عن اإلداري لما يستهدفه المشرِّ 

بعيب االنحراف بالسلطة، فالقضاء استحدث عيب االنحراف لي ون  اوجا تحقيقها كان قرارها مش

                                  
 ١٧/٣/٢٠١٥تمييز مكككككككدني، المن ور بجلسككككككككككككككككككككة  - ٢٠١٥لسككككككككككككككنكككككككة  ٩، الطعن رقم الح م مح مكككككككة التمييز القطريكككككككة  105

https://www.almeezan.qa/  مساءا. ١:٢١بتمام الساعة  ٩/١٠/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ 

 . ٦١د. ساري، جورجي شفيق، قواعد وأح ام القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص   106

https://www.almeezan.qa/
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 خرآا على مباشكككرة اإلدارة الختصكككا كككاتها، مفادهل اعتبار ك  قرار يسكككتهدف ترضكككا  اعاما  اعيبا 

 .107وجب إلغاءهيست ايعد معيبا  -المصلحة العامة  -  تير المقرر من قب  المشرِّ 

المالءمة الحد من تجاوزات اإلدارة في مباشكككككككرتها رسكككككككائه لرقابة إاسكككككككتهدف القضكككككككاء من وراء  -

انونية، والمبادت العامة للحدود الدسككككككتورية المرسككككككومة، واتوضككككككا  الق السككككككلطتها التقديرية وفقا 

 .108للقانون 

 :تطور رقابة المالءمة .ب

من ضمن خصائف  التطور يعدُّ  المستقر عليه كما أسلفنا القول في بداية هذا الفص  أنا  

م المسلا  بعد خطوة في هدوء وثبات، وكما أنا  ةري، إذ يزيد من نطاق اختصا ه خطو القضاء اإلدا

الهدف العام من تطور الرقابة القضككككككككككائية على أعمال اإلدارة، سككككككككككواء التوسككككككككككيع من نطاق  به أنا 

بقصكككككككد كفالة الموازنة بين حماية  ،المشكككككككروعية، أو التضكككككككييق من نطاق السكككككككلطة التقديرية لإلدارة

رور مع م اراد وحرياتهم من جانب، وتم ين اإلدارة من تحقيق أتراضكككها التي تزداد تعقدا حقوق اتف

 خر. آالوقت وتطور الحياة من جانب 

فقد اتسككككعت رقابة القضككككاء اإلداري على أعمال اإلدارة لتشككككم  ك  القرارات التي تصككككدرها  

رة على القرارات التأديبية اتخيرة في ظ  السكككككككككلطة التقديرية، بعد أن كانت رقابة المالءمة مقتصككككككككك

في دعوى اإللغاء فقط، ب   افلم يعد مجال رقابة المالءمة منحصكككككككرا  .109وقرارات الضكككككككبط اإلداري 

مجالها ليشككم  دعوى التعوي ، حيث أ ككبحت اإلدارة مسككاولة عما يصككدر عنها من أعمال  امتدا 

                                  
 وما بعدها.  ٨٣٩د. الطماوي، سليمان، ن رية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص  107

 . ١٠٩، ص٢٠٠٢د. أبو زيد، محمد عبد الحميد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه سدراسة مقارنة(، الناشر النسر الذهبي، القاهرة،   108

. ومشككار إليه في د. طلبة، عبد هللا: القضككاء اإلداري، ٧٣د. شككطناوي، على خطار، موسككوعة القضككاء اإلداري، مرجع سككابق، ص   109

 . ٣٢مرجع سابق، ص
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ا قد يترتب على وليتها عما عن ثبوت مسككا  مادية وقانونية عند ممارسككتها لسككلطتها التقديرية، فضككالا 

فعلى سكككبي  المثال، وفيما يتعلق بالوجود  .110جراء ممارسكككتها لسكككلطتها التقديريةالغير من أضكككرار 

والحالة التي تتمتع  ،المادي للوقائع فقد شككككككملت الرقابة الحالة التي تكون فيها سككككككلطة اإلدارة مقيدة

 هذه الرقابة تضيق قابة على كالهما، إذ إنا بها اإلدارة بسلطة تقديرية مع مراعاة اختالف عمق الر 

 .111في نطاق السلطة المقيدة لإلدارة

 :عالقة التناسب بالمالءمة -اثالث  

بعد انتهائنا من بيان مفهوم المالءمة وتوضكككككككيح أسكككككككسكككككككها القانونية وتطورها قد يطرأ لدى  

عند اإلشكككككككككككككككارة إلى المالءمة، ويتعين التمييز بين  امرادفا  االتناسكككككككككككككككب يعد مصككككككككككككككطلحا  البع  أنا 

ر المسككككفرة عن ك  منهما ثال ك  منهما من ناحية، واختالف اآلالختالف مدلو  االمصككككطلحين ن را 

 . خرى أمن ناحية 

ه عبارة عن عالقة بين السككككككككبب والمح  في اتداة القانونية المنصككككككككبة في يعرف التناسككككككككب بأنا  -１

، وجالتالي اتشكككككككككريعيا  اأو نصكككككككككًّ  اإداريًّ  اأن تكون تلك اتداة قرارا  حوزة اإلدارة، ويسكككككككككتوي في ذلك

ا المالئمة تعني  ككككفة ما يقتضككككي التناسككككب وجود توافق وتواؤم بين ركني المح  والسككككبب. أما 

 ونقيضها يعني ما هو تير محله.  ،هو مناسب

القاعدة  إذ إنا  للتقديرية التي تتمتع بها اإلدارةتدخ  التناسكككككككككب والمالءمة في مجال السكككككككككلطة ا -２

إال إذا جاء القانون  ،اإلدارة تتمتع بسكككككككككككلطة تقديرية واسكككككككككككعة العامة التي تح م هذا المجال أنا 

                                  
 ٦٣٠، ص ٢٠١٢د. عبد الوهاب، محمد رفعت، الن رية العامة للقانون اإلداري، اإلس ندرية، دار الجامعة الجديدة،   110

الفتاح، موقف قاضككككي اإللغاء من سككككلطة اإلدارة في تسككككبيب القرارات اإلدارية، رسككككالة دكتوراه، كلية الحقوق، أبو المجد، أشككككرف عبد  111

 وما بعدها. ٥١، ص ٢٠٠٥جامعة عين شمر، 
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. فقد خلط البع  بين هذين المصككككككككككككككطلحين واعتبر امعينا  اوفرض عليها حالة معينة أو وقتا 

هذا  نا بدورنا ندح ، إال أنا 112خر للمالءمةآب من الفقه أن التناسككككككككككككككب هو مصككككككككككككككطلح جان

ذلككك ال يجعلهمككا يرادفككان  ه على الرتم من وجود تقككارب بين اللف ين إال أنا االتجككاه بقولنككا: إنككا 

و ن كان مجرد فكرة مادية عند جانب من  ،التناسكككككككب له معنى خاص فإنا  لبعضكككككككهما البع 

 الفقه.   

ار فقد ي ون القر  لخر مما يجعلها ذات طابع نسككككككككبيآت تلف فكرة المالءمة من شكككككككك ف إلى  -３

خر آلالبع  ا إال أنا  ،أو ب يفية معينة ،من جهة من ات ذه خالل وقت معين ااإلداري مالئما 

وذلك على نقي  التناسككككب الذي يشككككترل وجود مفارقة  ككككارخة لحقت  .113قد يراه تير مالئم

القرار اإلداري بين السكككككبب والمح ، إذ يم ن للشككككك ف العادي أن ي شكككككف عدم التوازن ذلك، 

عدم التناسكككككككب قد ي ون إشكككككككارة إلى عدم مالئمة القرار بعد  لمنطقي القول: إنا مما يجع  من ا

 .فيهوالوقت الذي أ در  ،البحث في ظروف إ داره

التناسككب ما هو إال أحد اتمور العديدة التي بمراعاتها ينصككب و ككف "المالئم" على القرار  إنا  -４

 القرار اإلداري  ة الداخلية تركانى الرابطالتناسكككككككككككككب في هذه الحالة يشكككككككككككككير إل اإلداري، إذ إنا 

مصكككطلح "المالءمة" المقصكككود  الرابطة بين السكككبب والمح . مما يعني أنا  ا، وتحديدا وعنا كككره

 -المح  -المحيطة بإ كككككككككككككككداره سالغاية به توافق القرار اإلداري مع جميع العوام  وال روف 

مع السككككككككبب  -ء المت ذاإلجرا-لتناسككككككككب" يعني توافق مح  القرار ا مصككككككككطلح "االسككككككككبب(، أما 

                                  
، اإلسككككككك ندرية، منشكككككككأة المعارف، -قضكككككككاء اإللغاء  -د. عبد هللا، عبد الغني بسكككككككيوني، والية القضكككككككاء اإلداري على أعمال اإلدارة   112

 . ٢٧٢، ص ١٩٨٣

 . ١٦٣د. البرزنجي، عصام عبد الوهاب، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص   113
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ه ينصككككب على أحد جوانب المالءمة في القرار، ولير على خر أنا آل بمعنى 114المصككككاحب له

ه تنا  امن التناسككككب، ويسككككتغرق التناسككككب ويسككككتوعبه ن را  وأعمُّ  جميع جوانبها، فالمالءمة أشككككم ُّ 

 خر.  ا لآليندرج في أحد أجزائه، فهما ال يتطابقان، وال يم ن اعتبار أحدهما مرادفا 

عن التناسكككككب، فاتخيرة  نالسكككككلطة التقديرية والمالءمة يفترقا ن لف إلى نتيجة مفادها أنا  

فإذا انتفى التناسككككككككككب بين السككككككككككبب والمح  في القرار اإلداري عند مباشككككككككككرة  لعلى اتولى اقيدا  تعدُّ 

يتوجب  امعيبا  يعدُّ قرار اإلدارة  فإنا  اوواضكككككككككحا  ااإلدارة للسكككككككككلطة التقديرية وكان عدم التناسكككككككككب جليًّ 

 إلى أنا  اه، كذلك تدخ  في مجال المالءمة لتت للها وتضككككككككككحى مع ذلك أحد عنا ككككككككككرها ن را ؤ إلغا

التناسكككككب يقتصكككككر على عنصكككككري المح   في حين أنا  ،المالءمة تشكككككم  كافة أركان القرار اإلداري 

 والسبب. 

 

 

 :المطلب الثاني: عالقة التناسب بأركان القرار اإلداري 

مبدأ التناسككب  نا إأركان داخلية وخارجية، وجدون شكككك القرار اإلداري له  سكككلم به أنا من الم 

 كاالختصككككاص واإلجراءات واتشكككك ال، حيث إنا  ،لير من شككككأنه أن يرتبط بأركان القرار ال ارجية

ما نشكككككككككأ وجع  اإلدارة مقيدة بما ورد في نصكككككككككوص القانون. و نا  ،  قد حسكككككككككم تلك اتركانالمشكككككككككرِّ 

االختالف بين الفقه حول مدى ارتبال مبدأ التناسكككككككككب باتركان الداخلية للقرار اإلداري كالسكككككككككبب، 

  :تيا، وعلى النحو اآلوالمح ، والغاية. وهذا ما سنتطرق إليه تباعا 

                                  
أ. العيسكككككى، فهد إسكككككماعي  وكشكككككاش، كريم يوسكككككف، رقابة القضكككككاء اإلداري على مبدأ التناسكككككب في تأديب الموظف العام سدراسكككككة   114

 .٣٠مقارنة(، المرجع السابق، ص 



 

43 

 :الفرع األول: ارتبا  التناسب بركن السبب

 ابعيدا  و الواقعية التي تتمُّ فهو الحالة القانونية أ لمن أركان القرار اإلداري  ايعد السكككككبب ركنا  

خر "سككككككككككككككبب القرار اإلداري هو الواقعة آأو بتعري   .115هاتفتوحي إليها بات اذ قرارا لعن اإلدارة

ه "عدم . وعيب السككككككككبب يعرف بأنا 116التي تحم  اإلدارة على التدخ ، بقصككككككككد إحداث أثر قانوني"

، أو تير اأو قانونيًّ  اموجود ماديًّ  المشكككروعية الذي يلحق بالقرار اإلداري في سكككببه، بأن ي ون تير

حة ال طأ في تقدير  ككك عنه "العيب النات  أو يعرف بأنا  .117ناسكككب مع القرار الذي اسكككتند إليه"مت

 .118واقعة مادية وو فها القانوني"

من جوانب الرقابة القضائية  اهامًّ  ارقابة القضاء اإلداري على سبب القرار جانبا  حيث تعدُّ  

على القرارات اإلدارية، إذ بواسككككككككككككككطتها يتدخ  القاضككككككككككككككي في بحث اتسككككككككككككككانيد، والوقائع، والدوافع 

الموضكككككككككوعية التي دفعت اإلدارة إلى إ كككككككككدار ذلك القرار، اتمر الذي يجعلها تتردد أكثر من مرة 

الواقعية والدقيقة واتسباب الجدية،  وهي بصدد إ دارها لقراراتها في الحالة التي تنتفي فيها الحالة

والقضاء اإلداري سواء في قطر . 119قرار اإلدارة يشوجه البطالن بحيث إذا اختفت تلك الوقائع فإنا 

                                  
، ١٩٦١جرف، طعيمه، ن رية انعدام التصرفات. القانونية وتطبيقها على القرارات اإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، العدد اتول، د. ال  115

 .١٢٦ص 

 .١٢٦المرجع السابق، ص  116

 . ٥٠٠د. عثمان، حسين، قانون القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص 117

 . ٢٢٤، ص٢٠٠٣ - ٢٠٠٢لماسسة الحديثة للكتاب، د. دنون، سمير، القانون اإلداري العام، طرابلر، ا 118

، ص ٢٠٠٧د. القيسككككككي، محي الدين، القانون اإلداري العام، الطبعة اتولى، منشككككككورات الحلبي الحقوقية، الطبعة اتولى، بيروت،   119

١٧٠ . 
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ا، يجب ا فرديًّ أو قرارا  اقرار إداري، سواء أكان الئحيًّ  ك ا  أو في مصر أو في فرنسا مستقر على أنا 

 .120اإللغاء  متعينَ رار باطالا أن يقوم على سبب  حيح، و ال كان الق

وتكييفها من  ،ا مما سكككككككككككككبق، يعم  القاضكككككككككككككي على مراقبة الوجود الحقيقي للوقائعوانطالقا  

ليذهب بذلك إلى بسكككط رقابته على مدى تناسكككب السكككبب مع القرار الذي بني عليهل  لناحية قانونية

 : يهذه تحد الصور المستقر عليها، و ا يجع  عيب السبب يتحقق عند أخمما 

ه يجب على القاضككككككي بمعنى أنا  ل121 ككككككدار القرارإا عند أال ي ون السككككككبب قائما  الصففففورة األولى:

فإذا لم يتوافر السككككككككبب عند إ ككككككككدار القرار ي ون القرار  ،اإلداري الرجو  إلى وقت  ككككككككدور القرار

  .122هؤ ن على القاضي إلغاا يتعيُّ مما  ،وجود مادي للسبب عدمِ  اإلداري قد طاله عيبُ 

                                  
الفرنسي والمصري والقطري(، تير  د. الشيمي، عبدالحفيش، د. بدران، محمد، الوجيز في القضاء اإلداري سدراسة مقارنة في القانون  120

 . ٦٠و ٥٩محدد، ص

محامي بالنق  واإلدارية  –د. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري في الفقه وقضككككككككككككاء مجلر الدولة   121

 .٢١١، ص ٢٠٠٣العليا، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 

 ان ر على سبي  المثال:  122

، "ح م تير منشككور"، ٢٧/١١/١٩٩٣جلسككة  -ق  ٣٥لسككنة  ٤١٣٩الطعن رقم  -لح م الصككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككرية ا
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 . ٢٤٣ص
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سكككككككبب القرار اإلداري هو  خطأ اإلدارة في الو كككككككف القانوني للوقائعل بمعنى أنا الصففففورة الثانية: 

مجموعة العنا كككككر الواقعية والقانونية التي تحم  اإلدارة إل كككككدار قرارها، وعليه يجب أن تضكككككفي 

 ،القرار من عيوب اهذا ال طأ يشككككككك   عيبا  ، فإنا ا كككككككحيحا  اقانونيًّ  ااإلدارة على تلك الوقائع و كككككككفا 

 تي: رف  اإلدارة منح ترخيف  توضككيح هذا العيب، نضككرب المثال اآلوفي سككبي   123ه.ؤ إلغا يحتمُّ 

 إقامة مث  ذلك البناء إلحاق ضككككككرر  ومن شككككككأن  ،الم ان المطلوب البناء فيه أثريّ  إلى أنا  ااسككككككتنادا 

ولير له مث   ،ثريةبالصككككككككلة لألماكن اال ذلك الم ان ال يمتُّ  بالقيمة اتثرية، في حين أنا  جسككككككككيم  

السكككككبب. وفي هذا الصكككككدد نضكككككرب بعيب  اتلك القيمة، إذ بمث  هذه الحالة ي ون قرار اإلدارة معيبا 

الموظف كان  على أحد موظفيها على سكككككند من القول: إنا  اتأديبيًّ  ا كككككدار اإلدارة قرارا إ :خرآمثال 

لومات التي أفشاها الموظف ال تنطبق تلك المع الحقيقة تشير إلى أنا  ا، في حين أنا قد أفشى أسرارا 

باإلدارة، وعليه ي ون قرار اإلدارة  اإفشاء هذه المعلومات لن تلحق ضررا  عليها و ف السرية، وأنا 

 ه. ءلقانوني للوقائع مما يستوجب إلغالعدم  حة التكييف ا لعيب السببب امشوجا 

                                  
 أن ر على سبي  المثال: 123

"أح ام تير منشورة"،  ٨/١٢/١٩٧٣ق، من ور بجلسة  ١٧لسنة  ٥٤١ن المح مة اإلدارية العليا المصرية، الطعن رقم الح م الصادر م
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ي ون هنالك  بمعنى أنا  ل124عليهبين السكككككككككبب والقرار الذي بني عدم التناسكككككككككب الصففففففورة الثالثة: 

تناسككككب بين القرار الصككككادر واتسككككباب التي دفعت اإلدارة إل ككككداره، فإذا انتفى ذلك التناسككككب كان 

 .125هءا بعيب السبب مما يستوجب إلغاقرار اإلدارة مشوجا 

لقد لحق هذه الرقابة تطورات عميقة، ففي بداية اتمر كان مجلر الدولة الفرنسككككككككككككي يتجه  

وكما امتنع  ،مارسة رقابته على الوقائع التي ساهمت في تكوين السبب من ناحية ماديةإلى عدم م

عن بسككككككككككككككط رقككابتككه على التحقق من تطبيق اإلدارة لقواعككد القككانون، وعليككه لم ي ن مجلر الككدولككة 

 رقابة ه وجمجرد ما تبين أنا إال أنا  .126ته بالرقابة المادية على الوقائعإلقران رقاب االفرنسككككككككككككككي مهتما 

المشككروعية بالذات وفيما يتعلق بركن السككبب، يسككتحي  أن تحقق فعاليتها والغرض منها دون بحث 

من الناحيتينل المادية القاضككككككككككككككي في الوقائع التي ات ذتها اإلدارة كمتكئة لتصككككككككككككككدر قراراتها وذلك 

 .127والواقعية

ري في حول تكرير حق القضكككككاء اإلدا امجلر الدولة الفرنسكككككي مترددا  لطالما كان قضكككككاء 

إعادة مراقبكة الوقائع التي راقبتها : أوالا  عيوب، وهي: لمكا في ذلك من امراقبكة مادية الوقائع، ن را 

                                  
دران، محمد: الوجيز في القضكككككاء اإلداري سدراسكككككة مقارنة في القانون الفرنسكككككي والمصكككككري والقطري(، د. الشكككككيمي، عبدالحفيش، د. ب  124

 .٦٢مرجع سابق، ص

 ان ر على سبي  المثال:   125

 ١٥/١٢/٢٠٠٩مدني، من ور بجلسكككككككككككة  -، تمييز إداري ٢٠٠٩لسكككككككككككنة  ١٠٩الح م الصكككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم 

com-eastlaws-https://www  مساءا.  ٥:٥٠بتمام الساعة  ٩/٢/٢٠٢٢تمت الزيارة بتاريخ 

، ٢١/٢/١٩٧٢ق، المن ورة بجلسكككككككككككككة  ٢٥لسكككككككككككككنة  ٩١١الح م الصكككككككككككككادر من مح مة القضكككككككككككككاء اإلداري المصكككككككككككككرية، القضكككككككككككككية رقم 

com-awseastl-https://www  مساءا. ٥:٥٠بتمام الساعة  ١٣/٢/٢٠٢٢تمت الزيارة بتاريخ 

 .١٩٢د. عبد الوهاب، محمد رفعت، الن رية العامة للقانون اإلداري، مرجع سابق، ص   126

 . ١٩٢المرجع السابق، ص   127

https://www-eastlaws-com/
https://www-eastlaws-com/


 

47 

، تهميش مبدأ أسككاسككي تقوم عليه الماسككسككات العامة في ااإلدارة قب  إ ككدارها لقرارها. وثانيا  امسككبقا 

رنسككي يرف  هذا النو  وهو مبدأ الفصكك  بين السككلطات. وهو اتمر الذي جع  القضككاء الف ،الدولة

اها بالطريق القضكككائي، حتى بداية العقد اتول من القرن العشكككرين وال يقب  مناقشكككته إيا  ،من الرقابة

لمطلق حرية اإلدارة، لذلك نجد  ابذلك حدًّ  اواضكككككككعا  ،عندما لبث أن باشكككككككر رقابته على هذه الوقائع

ذهب للقول إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر اإلطالق بالنسبة  Pecteauالفقيه الفرنسي  أنا 

 .128قرن العشرين هو عصر تقييدهاال لسلطات اإلدارة، فإنا 

والذي  ،الشككككككهير Caminoمنذ ح م  م(١٩١٦سفقد تحققت تلك الرقابة بشكككككك   قاطع عام  

نه لم يحافش على ت لبلديةالأبط  القضكككككككككككاء بموجبه القرار التأديبي الصكككككككككككادر بإنهاء خدمة رئير 

والمتمث  في تنكره لالحترام  ،سككككككالمة موكب جنازي بعد تأكده من عدم  ككككككحة االتهام الموجه إليه

وه ذا اسككتقر القضككاء الفرنسككي  .129ا ولير له أسككاس من الواقعه لير  ككحيحا الواجب للجنازة، بأنا 

لإللغاء متى  وقابالا  ،بببعيب الس االقرار اإلداري في كافة اتحوال وال روف ي ون مشوجا  على أنا 

اإلدارة قد اسككككككككتندت في تبرير قرارها إلى وقائع منعدمة اتسككككككككاس والصككككككككحة. فقد جاء في  ثبت أنا 

السيد آدم وقد وقعت عليه  أنا ا في هذا المجال "حيثيات أح ام مجلر الدولة الفرنسي الحديثة نسبيا 

ن آخرين يعتنقون ذات اآلراء واتفكار هناك موظفي عقوجات بسكككبب آرائه وأفكاره السكككياسكككية رتم أنا 

ما تكون اإلدارة قد خالفت مبدأ المسكككككاواة. و ن أرادت إنا  ،ولم يتعرضكككككوا لذات العقوجات ،السكككككياسكككككية

                                  
سكككة مقارنة(، الطبعة اتولى، دار د. بطيخ، منى رمضكككان، مسكككاولية اإلدارة عن أوجه بطالن السكككبب والغاية في القرار اإلداري سدرا  128

 .٦٦، ص٢٠١٤النهضة العرجية، القاهرة، 

والمشار إليها في د. بطيخ، رمضان محمد، االتجاهات المتطورة  ١٩١٦كانون الثاني//١٤الصادر ح مها بتاريخ Camino قضية   129

 . ٧٣المصري منها، مرجع سابق، ص  في قضاء مجلر الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة
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ما يجب أن ياسكككككر هذا العقاب على ما يلقنه لتالميذه بالمدرسكككككة جهة اإلدارة معاقبة السكككككيد آدم إنا 

 .130"ا يعتنقه هو منها بصفته الش صيةعلى أساس م من هذه اآلراء وتلك اتفكار السياسية، ال

ا فيما يتعلق برقابة القضككككككككككككككاء على التكييف القانوني للوقائع فقد سككككككككككككككلك مجلر الدولة أما  

والذي تدول وقائعه  Gomelالفرنسكككككككي إلى بسكككككككط هذا النو  من الرقابة من خالل الح م الشكككككككهير 

هذا  على أنا  اتأسكككككككككيسكككككككككا  Beauveauحول رف  اإلدارة منح الترخف بالبناء تحدهم في ميدان 

المجلر ألغى ذلك القرار بعدما اتضكككح له أن  من المحاف ة عليه، إال أنا  دا بُ  وال ا،أثريًّ  الميدان يعدُّ 

القانون الصكككككادر في الثالث عشكككككر من  من (١١٨سإعماالا لنف المادة  اذلك الميدان ال يعتبر أثريًّ 

والتي تعطي للمككدير حق رف  التصككككككككككككككريح في البنككاء في الحككاالت التي  م(١٩١١سحزيران عككام 

حيث اطردت أح ام مجلر الدولة الفرنسككككككككي منذ  .131بموقع أثري ضككككككككرار اإليادي فيها البناء إلى 

ها للوقائع و نزال ح م ذلك الوقت في العديد من المجاالت التي تراقب اإلدارة في  ككككككككككككككحة تكييف

من توافره في  دا بُ  ال امعينا  اوذلك في الحاالت التي تقتضي فيها القوانين شرطا  ،القانون بش   سليم

ها م لة بالشككرف أو و ككف واقعة بأنا  ،ه وظيفيالواقع إلنزال ح م القانون عليه كو ككف ال طأ بأنا 

وهذا  .132ا للقرارلكي تصككككلح سككككببا  لواقعةواتمانة إلى تير ذلك من أو ككككاف يطلبها القانون في ال

مع  اما سار عليه القضاء المصري والقطري من مجم  أح امهم على نه  سلفهما الفرنسي تماشيا 

رقابة التناسككككككككب كما  لتصكككككككك  إلى حدِّ  لة الوقائع وتكييفها القانونياالتجاه التحرري، في مراقبة مادي

 ستبين هذه الدراسة.

                                  
 .٦٧د. بطيخ، منى رمضان، مساولية اإلدارة عن أوجه بطالن السبب والغاية في القرار اإلداري سدراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  130

 . ٢٤دعوى القضاء الكام (، مرجع سابق، ص  -د. بسيوني، عبد الغني، القضاء اإلداري سدعوى اإللغاء   131

 . ٢٥و ٢٤المرجع السابق، ص   132
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رقابة القضكككككاء على عدم التناسكككككب في القرار اإلداري  قول: إنا فقد ذهب جانب من الفقه لل 

تتجسكككككككد في  كككككككورتها القصكككككككوى، والتي تتضكككككككمن تحقق  ،هي في حقيقة اتمر رقابة على السكككككككبب

سكككم تلك ، إذ تق133ومدى التناسكككب بينها وجين النتيجة ،القضكككاء من أهمية الحالة الواقعية وخطورتها

  الرقابة إلى ثالث درجات:

o  الوجود المادي للوقائع التي تسككككككككككككتند إليها اإلدارة عند إ ككككككككككككدارها لقرارهال بمعنى أنا رقابة 

ي ون للقضاء الصالحية للتحقق من الوجود الفعلي للواقعة المادية التي تكون سبب القرار 

الذي ال يفلت منه  رقابة القضككككككككككككككاء للوجود المادي للوقائع هي الحد اتدنى اإلداري، وتعدُّ 

 .134ي أي قرار إدار 

o  رقابة تتجاوز الوجود المادي للوقائع وتمتد إلى التكييف القانوني، فيجب أن تعطي اإلدارة

 .135 ف القانوني الصحيح لتلك الوقائعالو 

o 136ع و حة و فها القانونيتقدير أهمية السبب إلى جانب مادية الوقائ. 

دارية، فقد وفي هذا الصككدد، أورد بع  الفقه رأيهم في خصككوص الرقابة على القرارات اإل 

و   مجلر الدولة في رقابته إلى درجة بالغة الشدة، بحيث أ بح يتصدى لفحف التناسب بين 

مح  القرار وأسكككككبابهل بعبارة أخرى ال ي تفي مجلر الدولة بالنسكككككبة لقرارات الضكككككبط الصكككككادرة من 

                                  
أ. أبو دان، مايا محمد، الرقابة القضككائية على التناسككب في القرار اإلداري سدراسككة مقارنة بين فرنسككا ومصككر ولبنان(، مرجع سككابق،   133

 . ٢٣ص

لمصكككككري والقطري(، د. الشكككككيمي، عبدالحفيش، د. بدران، محمد: الوجيز في القضكككككاء اإلداري سدراسكككككة مقارنة في القانون الفرنسكككككي وا  134

  ٦١مرجع سابق، ص 

 . ٦٢وص ٦١المرجع السابق، ص  135

أبو دان، مايا محمد، الرقابة القضكككائية على التناسكككب في القرار اإلداري سدراسكككة مقارنة بين فرنسكككا ومصكككر ولبنان(، مرجع سكككابق،  أ. 136

 . ٢٤ص
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مدى السككككككككككككككلطات المحلية، بالتحقق من وجود الوقائع و ككككككككككككككحة التكييف القانوني لها وخطورتها و 

 .137ين القرار الصادر من جهة اإلدارةالتناسب الفعلي بينها وج

 :الفرع الثاني: ارتبا  التناسب بركن المحل

حداثه، واتثر إإلى  ه "المركز الذي تتجه إرادة مصدر القراريعرف مح  القرار اإلداري بأنا  

نونية معينة أو تعديلها أو ومباشكككككرة، وهذا اتثر هو إنشكككككاء حالة قا القانوني الذي يترتب عليه حاالا 

 . 138إلغاؤها"

ا من خالل إنشككككككككككككاء المح  هو اتثر الذي يرتبه القرار اإلداري، إما  نسككككككككككككتنت  من ذلك أنا  

ه سوهو اتثر المترتب عن اللوائح(، أو مركز قانوني ذاتي ئأو إلغا ،أو تعديله ،مركز قانوني عام

 .139ر المترتب عن القرارات الفردية(سوهو اتث

 : تيةفي الحاالت اآل 140بعيب المح  امما سبق، ي ون القرار اإلداري مشوجا  اوانطالقا  

 االمتنا  العمدي عن تنفيذ القانون. الحالة األولى:

 االمتنا  عن تنفيذ القانون نتيجة الجه  بصدوره، أو بأح امه. الحالة الثانية:

                                  
، ١٩٩١ري، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضككة العرجية، د. عبد العال، محمد حسككنين، الرقابة القضككائية على قرارات الضككبط اإلدا 137

 .٧١ص

، ٣/٥/١٩٩٢ق، المن ور بجلسكككككككككككككة ٣٧لسكككككككككككككنة  ٤٣٥٨الح م الصكككككككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككككككككككككرية، في الطعن رقم   138
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، ١٣/١١/١٩٦٦ق، جلسكككككككككككككككة ٧لسككككككككككككككنككة  ١٦٠١كككذلككك ان ر الح م الصكككككككككككككككادر من المح مككة اإلداريككة العليككا المصككككككككككككككريككة، الطعن رقم 
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 .٦٣مرجع سابق، ص 

 . ٥٠٧د. عثمان، حسين، قانون القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص 140
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عطائه معنى مغاير لما قصكككككككككككككككده ال طأ في تفسككككككككككككككير القانون، وي ون من خالل إ  الحالة الثالثة:

  .المشرِّ 

بركن المح ،  اوثيقا  اعيب عدم التناسب مرتبط ارتباطا  جه جانب من الفقه للقول: إنا وقد اتا  

 وقد اسككككككككككككككتنكد هذا الجكانب من الفقكه في حججهم إلى أنا  ،141من عيوب م كالفكة القكانون  فهو يعكدُّ 

ا يجب على اإلدارة أن ت تار الجزاء ، مما ا  قد وضكككككككع عدد من الجزاءات ولير جزاءا واحدا المشكككككككرِّ 

 .142اسب للم الفة المرتكبة بصدقنلما

عيب عدم التناسككككب  معارضككككون لهذا االتجاه وذهبوا للقول: إنا  دَ جِ وعلى الرتم من ذلك، وُ  

أح ام المحاكم العليا ال  ما وأنا لير إال تسككككككمية أخرى لعيب اإلسككككككاءة في اسككككككت دام السككككككلطة، سككككككيا 

في اسكككت دام السكككلطة واالنحراف تسكككت دم مصكككطلح "عدم التناسكككب" إال لإلشكككارة إلى عيب اإلسكككاءة 

االتجاه الذي يناشككككككد بارتبال عيب م الفة القانون بعدم التناسككككككب قد تاب   عن أنا فضككككككالا  .143بها

 .144ن فروق إساءة است دام السلطة م عن فكرهم ما بين عيب م الفة القانون وعيب

رقابة التناسككب ضككرورية وال يم ن تحد إنكارها،  ومن وجهة ن ر الباحثة الشكك صككية، تعدُّ  

مسككككككككألة  من اللجوء إلى فكرة أوسككككككككع لتفسككككككككير رقابة التناسككككككككب على القرارات اإلدارية، إذ إنا  دا بُ  وال

ح ومن خصككككككائصككككككها عدم الوضككككككو  ،ها مسككككككألة فضككككككفاضككككككةم الفة القانون من المم ن و ككككككفها بأنا 

                                  
 .٢٨٣، ص١٩٦٤ية، د. حسن، عبد الفتاح، التأديب في الوظيفة العامة، القاهرة، المطبعة العالم 141

 . ٢٨٤وص  ٢٨٣المرجع السابق، ص   142

د. الطماوي، سكككككككليمان محمد، القضكككككككاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضكككككككاء التأديب سدراسكككككككة مقارنة(، القاهرة، دار النهضكككككككة العرجية،   143

 .٦٩٧، ص ١٩٨٧

 . ٣٥٢د. الزهيري، محمد، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري، مرجع سابق، ص 144
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والتحديد، فضككككككككالا عن أن تقدير مدى ارتبال عيب عدم التناسككككككككب بركن المح  يتطلب اسككككككككتجما  

 خر. آلمن ش ف  العديد من الملكات القانونية التي قد ت تلف بال شكّ  

 :الفرع الثالث: ارتبا  التناسب بركن الغاية

هي المصككككككككككلحة يتصكككككككككك  ركن الغاية بالنتيجة النهائية التي تسككككككككككعى اإلدارة إلى تحقيقها، و  

إذ ال ي في  ككدور  .145الجانب الشكك صككي في القرار اإلداري ا يجع  هذا الركن متعلق بالعامة مما 

القرار من الموظف الم تف، واسككككتكماله للضككككوابط الشكككك لية التي اسككككتوجبها القانون، ب  يجب أن 

 .146لسلطةعمال ابعيب اإلساءة في است افي تايتهل بمعنى أال ي ون مشوجا  اي ون القرار سليما 

ه "عيب من عيوب القرار اإلداري، والذي ويعرف عيب اإلسككككككككاءة باسككككككككتعمال السككككككككلطة بأنا  

ف الذي نصكككككككادفه عندما تسكككككككتعم  سكككككككلطة إدارية ما بإرادتها سكككككككلطاتهال لتحقيق هدف مغاير للهد

 . 147"منحت من أجله تلك السلطات

في  بها السففففلطة أو االنحرافبعيب اإلسففففاءة في اسففففتعمال معيبا  القرار اإلداري  إذ يعد   

 الحاالت االتية: 

بمعنى أن تكون الغاية من وراء  ل148ف مصلحة بعيدة من المصلحة العامةاستهداالحالة األولى: 

 إ دار قرار إداري تحقيق مصلحة ش صية، أو االنتقام الش صي، أو ترض سياسي. 

                                  
 .٥٠٨د. عثمان، حسين، قانون القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص 145

 د. الشكككككيمي، عبدالحفيش، د. بدران، محمد، الوجيز في القضكككككاء اإلداري سدراسكككككة مقارنة في القانون الفرنسكككككي والمصكككككري والقطري(، 146

 .٦٤مرجع سابق، ص 

 .١٦٢، ص٢٠٠٨د. عبد المنعم، عبد العزيز خليفة، اتسر العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر الجامعي، اإلس ندرية،  147

 . ٦٦٠د. عباهلل، عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 148
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مصككدر القرار اإلداري ابتغى  بمعنى أنا  ل149ال روج على مبدأ ت صككيف اتهدافالحالة الثانية: 

تلك المصككككككككلحة ليسككككككككت هي التي قصككككككككدها  من وراء ذلك القرار تحقيق المصككككككككلحة العامة، إال أنا 

ه ءويسككككتوجب إلغا ،بعيب اإلسككككاءة في اسككككت دام السككككلطة ا  بالذات مما يجع  القرار مشككككوجا المشككككرِّ 

 اإلدارة خرجت عن مبدأ ت صيف اتهداف. إلى أنا  ااستنادا 

تتحقق هذه الحالة عندما و ويقصكككككككد فيها انحراف اإلجراءات.  ل150تحوير ات كككككككوللثالثة: الحالة ا

اإلدارة إلى اسكككككككككككككتعمال بع  اإلجراءات م ان إجراءات أخرى، كان يتعين عليها سكككككككككككككلوكها،  أتلج

تي: في سككككبي  التوضككككيح، نضككككرب المثال اآلخر تريد تحقيقه. و آوذلك للو ككككول إلى ترض معين 

لجوء اإلدارة إلى إجراءات االسكككككككتيالء الماقت بدالا من إجراءات نز  الملكية الواجب اتباعها، بغية 

 أن تستولي نهائياا على العقار للمنفعة العامة. 

عيب عدم التناسككب هو  التناسككب مرتبط بركن الغاية، وأنا  ذهب اتجاه من الفقه للقول: إنا  

السككككككبي  الوحيد للطعن في القرار المشككككككوب بعدم  ى أسككككككاس أنا وأقاموا حجتهم عل ،عيب من عيوجه

ة خرجككت عن حككدود السككككككككككككككلطككة اإلدار  تنككاسككككككككككككككككب ظككاهر عن طريق إثبككات االنحراف بككاعتبككاره أنا 

ي ون قرينة على االنحراف عدم التناسككككككككب بين السككككككككبب والجزاء المت ذ قد  كذلك يعدُّ  .151التقديرية

اإلدارة متى كان تير متناسكككككككب بين درجة خطورة  وأن القرار التأديبي الصكككككككادر من ،152بالسكككككككلطة

                                  
 . ٦٦٢و ٦٦١و ٦٦٠المرجع السابق، ص 149

 . ٦٦٣وص ٦٦٠، صالمرجع السابق 150

 .٣٨٢د. الطماوي، سليمان محمد، ن رية التعسف في استعمال السلطة، االنحراف بالسلطة سدراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  151

 . ٧٠، ص١٩٨٠كلية الحقوق،  -د. البنا، محمود عاطف، حدود سلطة الضبط اإلداري، جامعة القاهرة   152
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ا يترتككب على ذلككك ممككا  ،الككذنككب اإلداري وجين نو  الجزاء ومقككداره دليكك  على االنحراف بككالسككككككككككككككلطككة

 .153لعدم المشروعية لهئضرورة إلغا

 االعيككب المالزم دائمككا  وأول االنتقككادات التي وجهككت لهككذا االتجككاه يتعلق بككالرأي القككائكك : إنا  

ه لير من المسككككككككككتحي  وجود ن رية ما وأنا نحراف بالسككككككككككلطة، سككككككككككيا االقديرية هو عيب الت للسككككككككككلطة

 154االنحراف في نطاق السلطة المقيدة.

الجانب الذي ينادي بعالقة مبدأ  ومن وجهة ن ر الباحثة الشككككك صكككككية، على الرتم من أنا  

م به مجلر ي سككككلا إلى التعري  الذ االتناسككككب بالرقابة على التعسككككف في اسككككتعمال السككككلطة اسككككتنادا 

الدولة الفرنسكككككي "انعدام التناسكككككب بين المصكككككلحة التي تعود على المتصكككككرف، وجين الضكككككرر الذي 

القرار المطعون فيه قد  ككككككككدر  أنا في ا يجع  عيب عدم التناسككككككككب ينحصككككككككر مما  155يلحق بالغير"

التسكككليم بذلك قد  بوقت تير مناسكككب، أو لم ي ن له فائدة، أو كان شكككديد القسكككوة من جانب. إال أنا 

ه ينصككككككككككككب على ركني المح  والسككككككككككككبب، وهو اتمر الذي يتعارض مع مفهوم مبدأ التناسككككككككككككب بأنا 

من  عيب االنحراف بالسكككككككككككلطة يعدُّ  يحصكككككككككككرنا بين هذين الركنين والعيوب التي قد تلحقهما، إذ إنا 

 العيوب التي تلحق ركن الغاية في القرار.

: تية: تناسكككككككب مع ك  من العيوب اآلب رجط فكرة اله من اتنسكككككككوعليه، تجد الباحثة أنا   أوالا

إذ يقصككد م الفة  ،لتوسككع هذا العيب وعدم انحصككاره بم الفة معينة اال طأ في تطبيق القانون ن را 

ه ما وأنا سكككيا  ،عيب عدم الوجود المادي للسكككبب والتكييف القانونيثانياا: القانون وفقاا لمعناه الواسكككع. 

                                  
 . ٧١المرجع السابق، ص   153

 .١٦ايا، الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ولبنان، مرجع سابق، صأ. أبو دان، م 154

 . ٦٢د. عبد البر، عبد الفتاح عبد الحليم، بع  أوجه الطعن في القرار اإلداري في قضاء مجلر الدولة، مرجع سابق، ص  155
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من عدم مبالغة اإلدارة في التقدير من ناحية،  نَ قِّ يُ تُ على ركن السككككككككككككككبب الل بسككككككككككككككط الرقابة من خ

واتفاق النتيجة التي آل إليها القرار اإلداري مع خطورة وأهمية الوقائع من ناحية ثانية، و ككككككككككككككحة 

اإلدارة على الواقعة فحوى القرار اإلداري من ناحية أخيرة. وأخيراا،  اسكككككككبغتهالتكييف القانوني الذي 

ه قضككاء إنشككائي القضككاء اإلداري يعرف بأنا  ما وأنا سككيا  ،ع هذا اتمر إلى جدل ال نهاية لهقد ي ضكك

 إلىيواكب التطور والحداثة وفقاا للمعطيات وال روف والمالبسككككات التي يضككككطر القضككككاء اإلداري 

 التعام  معها. 

ضاء ال اص أن يست دم ما يميزه عن الق إلىوعلى الرتم من ذلك، إال أننا ننادي قضائنا  

  ، ذلك أنا للقانون اإلداري، فهو من  ككككككنع القضككككككاء اإلداري ولير المشككككككرِّ  ه المصككككككدر الرئيربأنا 

ه إنشككائي يبتد  ن ريات ومبادت قانونية، ويوجد الحلول المناسككبة التي القضككاء اإلداري ي تف بأنا 

 اخر، وجالتالي دائما آب دارة من جانب واتفراد من جانبين اإل أتتفق مع طبيعة العالقات التي تنشكككك

ما يبتغي تحقيق المصكككككككككلحة العامة و رسكككككككككاء مبدأ المشكككككككككروعية، وعليه كان يجب أن يتبنى ن رية 

واالعتداد به كعيب  ،ا من فصككككله عن عيوب القانون اتخرى نالتناسككككب بشكككك   أكثر وضككككوحاا يم ن

وذلك لما تتمتع به ن رية التناسككككب من  ،مسككككتق  له معايره وشككككروطه التي يضككككعها ويقرها القضككككاء

 وحريكاتهم اتفراديهكا من االعتكداء على حقوق يكد وتك ِّ  ،من تعسككككككككككككككف اإلدارةللحكد أهميكة جوهريكة 

 نتيجة زيادة تدخلها في كافة المجاالت.



 

56 

 الفصل الثاني

 تقنيات مبدأ التناسب في القرارات اإلدارية

ه قضاء إنشائي ما يميز القضاء اإلداري أنا  أنا ا نسته  هذا الفص  فيما خلصنا إليه مسبقا  

ه يسككككككككككعى إلى يعم  على إيجاد حلول عملية لمواجهة تغيرات ومتطلبات العم  اإلداريل بمعنى أنا 

تطوير رقابته على القرارات اإلدارية ومواكبة ما يسككككككتحدث من مبادت ون ريات تسككككككاهم في فرض 

على ذلك، ابتد  مجلر الدولة  اقديرية. وتأسكككككككيسكككككككا سكككككككلطة التالرقابته على ما تتمتع به اإلدارة من 

 الفرنسي مبدأ رقابة التناسب على القرارات اإلدارية. 

ابتدا  مبدأ التناسككككككككككب كان له دور جوهري ومحوري في فحف  ا أنا وكنا قد ذكرنا مسككككككككككبقا  

مشكككككككروعية القرارات التي تصكككككككدر من رج  اإلدارة، حيث كان القضكككككككاء اإلداري يمارس رقابته في 

 قبة القرن التاسككككع عشككككر والقرن العشككككرين من خالل فحف مشككككروعية القرارات اإلدارية، ومن ثما ح

  أ ككككككككبح يمارس رقابة التكييف القانون للوقائع بغية تحديد فيما إذا كانت تتوافق مع رتبة المشككككككككرِّ 

يمارس  ا كان القاضكككككي اإلداري . ولما 156وهذا هو االتجاه التقليدي لمجلر الدولة الفرنسكككككي ،و رادته

لى ع في هذه الدراسككككككة ركزي من خالل جملة من التقنيات نرقابته على التناسككككككب في القرار اإلدار 

بككالموازنككة بين المنككافع  لثككانيككةبككال طككأ ال ككاهر في التقككدير. والتقنيككة ا أبرزهككال تتمثكك  التقنيككة اتولى

ن في القضكككاء اإلداري، فنحاول خالل هذا البحث الذي ين مسكككتحدثتان التقنيتاهات والمضكككار. وتعدُّ 

                                  
جامعة  -القرار اإلداري ودعوى اإللغاء"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  د. عبدالعال، محمد حسكككككككنين، "فكرة السكككككككبب في  156

 .٧٣وص ٧٢، ص ١٩٧١القاهرة، 
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نضككككككككككككككعه بين أيدي م التعري  ب   من التقنيتين، وجيان نشككككككككككككككأتهما، وتطورهما الذي لم يحدث بين 

 عشية وضحاها، ونبين إلي م مدى انع اسهما على القضاء اإلداري. 

ث األول سففنقسففم هذا الشففطر من هذا الفصففل على هيئة مبحثين، نقوم من خالل المبح 

ا وتطبيقات قضائية بش نها. أمَّ  ،حيث سنتطرق إلى نش تها وتطورها ،إبراز نظرية الخط  الظاهر

 ،ونشفففف تها وتطورها ،في المبحث الثاني سففففنعمل على توضففففين مفهوم نظرية المنافع والمضففففار

 سنبرز بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بها.  ومن ثمَّ 

 اهر في التقديرالمبحث األول: نظرية الخط  الظ

يذهب مجلر الدولة الفرنسككككككككي إلى اتبا  تقنية فريدة من نوعها لبسككككككككط رقابته على العم   

ه عندما تتمتع اإلدارة بسكككلطة تقديرية وتسكككتعملها في ات اذ قراراتها فال اإلداري، مفاد هذه التقنية أنا 

مرتكزة على أسككككباب قانونية  ا، أويجب أن تكون تلك القرارات المت ذة مفتقرة لوقائع  ككككحيحة ماديًّ 

بعيب االنحراف في  ةخاطئة، وكما يجب أال تكون مسكككتندة إلى خطأ ظاهر في التقدير، وال مشكككوج

هذه الن رية التي ظهرت في سككككككككككتينات القرن الماضككككككككككي نتاج  حيث تعدُّ  .157اسككككككككككتعمال السككككككككككلطة

ا ، ولما 158ا اإلدارة للسكككلطة التقديرية التي تتمتع به لدولة المسكككتمرة لوضكككع سكككقف  محاوالت مجلر ا

في ارتكاب أخطاء  الحقّ  لإلدارة مدىكانت عالمات االسككتفهام التي طرحته هذه التقنية تتمث  في 

                                  
أ. أبودان، مايا محمد، الرقابة القضكككائية على التناسكككب في القرار اإلداري سدراسكككة مقارنة بين فرنسكككا ومصكككر ولبنان(، مرجع سكككابق،   157

 . ٦٩و ٦٨ص 

 . ٥٢٦، ص ١٩٦٨اء اإلداري ورقابته تعمال اإلدارة، منشأة المعارف، اإلس ندرية، د. خلي ، محسن: القض 158
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من أهم  ما وأن السكككككلطة التقديرية لإلدارة تعدُّ سكككككيا  ال ،في التقدير أثناء ممارسكككككتها للسكككككلطة التقديرية

  .159ن فرض نفسها على القانون اإلداري المسائ  التي تم نها م

وفي سكككككككبي  توضكككككككيحنا لمفهوم ال طأ ال اهر في التقدير، يقتضكككككككي منا اتمر الولوج إلى  

وتطورها في المطلب اتول.  ،وجيان نشكككككككككأتها ،تعري  مضكككككككككمون ن رية ال طأ ال اهر في التقدير

 التطبيقات القضائية الحديثة لرقابة ال طأ البين في التقدير في المطلب الثاني.  اوأخيرا 

 :وتطورها ،ونش تها ،ول: مفهوم نظرية الخط  الظاهر في التقديرالمطلب األ 

لموقف  اسككككككنتطرق خالل المطلب اتول لبيان مفهوم ن رية ال طأ ال اهر في التقدير وفقا  

 وتطورها.  ،الفقه والقضاء، وكما سنستعرض نشأة هذه الن رية

 :الفرع األول: تعريف نظرية الخط  الظاهر في التقدير

م ن رية ال طأ ال اهر في التقدير تجدر بنا اإلشارة إلى التعري  الفقهي لهذه الن رية، لبيان مفهو 

 ثم التعري  القضائي.

 :تعريف الفقه لنظرية الخط  الظاهر في التقدير -أوال  

 م(١٩٦٥سوضكككككككع تعري  لن رية ال طأ ال اهر في التقدير إلى عام لَتعود أول محاوالت  

عبارة عن أداة تحليلية تم ن القضكككككككاء من  ه بأناهفعرف ،Kornptobest -B 160باجتهاد اتسكككككككتاذ 

                                  
أبودان، مايا محمد، الرقابة القضكككائية على التناسكككب في القرار اإلداري سدراسكككة مقارنة بين فرنسكككا ومصكككر ولبنان(، مرجع سكككابق،  أ. 159

سكككلطة التقديرية أنها تورل اإلدارة في ارتكاب اتخطاء" وهو عن هذا اتمر بقوله "إن من جوهر ال Wade. حيث عبر البرفسكككور ٦٩ص

"، وجالتالي يحق لإلدارة أن ت طو التقدير، وال يحق لها إطالقاا الوقو  في خطأ ظاهر Power to errorما أسماه ب "القدرة على ال طأ 

 . ٦٩في هذا المجال. مشار إليه في ذات المرجع ص 

ابة القضكككككائية على سكككككلطة اإلدارة التقديرية، مصكككككر، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الثانية، د. حامد، خالد سكككككيد، حدود الرق  160

 .٧١٤، ص٢٠١٣
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بسكككككككككط رقابة أكثر فعالية للممارسكككككككككات التي تقوم بها اإلدارة عند التقدير، حيث تتعلق هذه الن رية 

 .161وتهرجها من الرقابة القضائيةاتمر الذي يحي  بين اإلدارة  ،ولير بماديتها ،و ف الوقائعب

ما يقفز إلى العين وال يحتاج  ال طأ ال اهر في التقدير هو ك ُّ  فقه أنا ويرى بع  من ال 

ه ال طأ الجسككيم تير المعقول، الذي من خر بأنا ، وكما عرفه البع  اآل162إلى مت صككف لتأكيده

ويسككككككككتوي في ذلك تمتع  ،ويشككككككككوب تقدير اإلدارة ،بتوازن المصككككككككالح المراد حمايتها شككككككككأنه أن ي  ا 

اإلدراك بحيث يبصككككككره تير  ية أو مقيدة، أو اإلنكار ال طير للمنطق وحسككككككناإلدارة بسككككككلطة تقدير 

 .163المت صف

ه ال طأ الذي يتم ن القاضكككككككككككي من أنا بوكما يعرف بع  الفقه ال طأ ال اهر في التقدير  

التي واالطال  على م تلف ال روف  ،وملف الككدعوى  ،خالل االطال  على أوراق ومسككككككككككككككتنككدات

قية اإلدارة قد تجاوزت حدود المعقولية والمنط تو ككك  إلى نتيجة مفادها أنا لل لجرى بها هذا التقدير

 .164بش   واضح يقطع الشك باليقين

كافة التعريفات التي تناولت ن رية ال طأ ال اهر في التقدير  ويضيف بع  من الفقه أنا  

ها يميزه عن تيره من العيوب اتخرى، وأنا  امانعا  ا جامعا شككككككامالا  اأن تقدم تعريفا  عنجاءت قا ككككككرة 

                                  
كلية الحقوق والعلوم السككياسككية،  -د. فارة، سككماح، رقابة ال طأ ال اهر في التقدير في اجتهاد مجلر الدولة الفرنسككي، مجلة لحقيقة   161

 . ٣٧٩، ص٢٠١٨قالمة،  - ١٩٤٥ماي  ٨جامعة 

 .٥٢٦د. خلي ، محسن، القضاء اإلداري ورقابته تعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 162

د. الشكككرفاني، إبراهيم محمد، رقابة المح مة الدسكككتورية على السكككلطة التقديرية للمشكككر ، منشكككورات الحلبي الحقوقية، الطبعة اتولى،   163

 .٣١٨، ص٢٠١٦بيروت،  -لبنان 

د. بطيخ، رمضككككان، االتجاهات المتطورة في قضككككاء مجلر الدولة الفرنسككككي للحد من سككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة   164

 . ٢٣٢المصري منها، مرجع سابق، ص
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ه "عيب يشكككككككوب تكييف . وعليه، عرفه الفقه بأنا 165خا كككككككية جوهرية لل طأ ال اهر وقفت عند حدِّ 

على  اوجسكككككيما  ،ااإلدارة وتقديرها للوقائع المت ذة كسكككككبب للقرار اإلداري، ويشكككككترل فيه أن ي ون بينا 

إللغاء قرارها  اوي ون سببا  ،جاوز حدود العق  والمنطقتيو  ،النحو الذي يتعارض مع الفطرة السليمة

إذ يم ن كشكككف هذا العيب بحسكككب اإلدراك، فال يتضكككمن قيام القاضكككي  .166"المشكككوب بهذا العيب

ضككككمانة جوهرية  ما تعدُّ بإحالل تقديره مح  تقدير اإلدارة، عندما تتمتع بسككككلطة تقديرية واسككككعة، و نا 

الغلط  ويتجه جانب من الفقه للقول: إنا  .167ى تجاوز سكككلطتهاضكككد اإلجراءات التي تدفع اإلدارة إل

البين في التقدير ال ينصككككككككككككككرف إلى الوجود المادي للوقائع وفحف مدى وجودها من عدمه، ب  

 .168وتكييفها للوقائع وحده دون تيرهاا إلى تقدير اإلدارة ينصرف أساسا 

ج في تعرفيه لن رية ال طأ ال اهر في الفقه عرا  سكككلف بيانه، تالحش الباحثة أنا  على ما اوتأسكككيسكككا 

بعيب ال طأ  امن تحققهما، و ال كان قرار اإلدارة مشككككوجا  دا بُ  التقدير إلى وضككككع شككككرول أسككككاسككككية ال

 : هذين الشرطين هي متمثلة فيو  ،هءا يستوجب إلغامما  ،ال اهر في التقدير

تراه وتسككتنبطه وجود خطأ  ككارخ في تصككرف اإلدارة بحيث يتسككنى لعين تير القانوني أن  -１

 دون الحاجة إلى قانوني لتأكيده، وهو ما يعرف باإلفرال بالشدة.

 إلخ. ..ه جسيم، أو بالغلو.أن يتصف هذا ال طأ ال اهر بأنا  -２

 

                                  
ة، رسككالة د. جبر، محمود سككالمة، رقابة مجلر الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى لإللغاء، دراسككة مقارن  165

 .٨٩، ص١٩٩٢دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمر، 

 .٩٠وص ٨٩المرجع السابق، ص   166

 . ٣٧، ص١٩٩٧د. النجار، زكي محمد، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، دار النهضة العرجية، القاهرة،  167

 . ٢٢٠، ص١٩٩٩للطباعة، القاهرة، د. خضر، طارق فتح هللا، القضاء اإلداري ودعوى اإللغاء، النسر الذهبي   168
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 :تعريف القضاء لنظرية الخط  الظاهر في التقدير -اثاني  

 مة التمييز الدائرة اإلدارية في مح نسكككلط الضكككوء ابتداءا على القضكككاء القطري فنالحش أنا  

واتجهت إلى اسككككككككككككت دام  ،القطرية لم تسككككككككككككتعم  مصككككككككككككطلح "ال طأ ال اهر في التقدير"  ككككككككككككراحة

فككت المح مككة . وفي المقككابكك ، عرا 169مصككككككككككككككطلحككات مغككايرة مثكك  "الغلو" و"عككدم المالءمككة ال ككاهرة"

 ه ع ر ما تقتضككككيه طبيعة اتشككككياءاإلدارية العليا في مصككككر ن رية ال طأ ال اهر في التقدير بأنا 

 .170تشاف حقيقته من قب  الرج  العاديويم ن اك

المح مة الدسككتورية العليا في مصككر لم تسككتعم  مصككطلح "ال طأ ال اهر في  ونالحش أنا   

. ويطبق مجلر الدولة 171ها تطبق مفهومه، وتسكككت دم مصكككطلح "المعقولية"التقدير"  كككراحة إال أنا 

قضككككككى مجلر الدولة  م(٢٠١٨سففي عام  ،الفرنسككككككي ن رية ال طأ ال اهر في التقدير إلى تاري ه

( ١٢٣٧لغاء مرسكككككككوم رقم سإالنقابي بإلغاء قرار ضكككككككمني برف   برف  الطعن المقدم من االتحاد

                                  
من مايو سنة  ١٩، الدائرة اإلدارية، المن ور بجلسة ٢٠١٥لسنة  ٦٥ان ر الح م الصادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم   169

٢٠١٥ .https://www.almeezan.qa  مساءا.  ٣:٢٤بتمام الساعة  ٢٤/٩/٢٠٢١/ تمت الزيارة بتاريخ 

 https://0-.١٩٩٤ديسكككككككككككمبر سكككككككككككنة  ٣قضكككككككككككائية، بتاريخ  ٤٠لسكككككككككككنة  ٩٤٣ان ر ح م المح مة اإلدارية العليا، الطعن رقم   170

 www.eastlaws.com  مساءا.  ٣:٣٠الساعة  بتمام ٢٤/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ 

ومشار إليه  ٢٠١٧من فبراير لسنة  ٤قضائية، بجلسة  ٣١لسنة  ١٠٢بمصر، الطعن رقم  -ان ر ح م المح مة الدستورية العليا   171

في د. النمر، يحيى: التطبيقات القضكككككككككككائية الحديثة لن رية ال طأ البين في التقدير في القضكككككككككككاء الدسكككككككككككتوري ودورها في حماية الحقوق 

، ٢٠١٨، الجزء اتول، ٣حريات سدراسة مقارنة(، مجلة الكويت العالمي، أبحاث الماتمر السنوي الدولي ال امر، ملحق خاص العدد وال

 .١٦٠ص 

https://www.almeezan.qa/
https://0-www.eastlaws.com/
https://0-www.eastlaws.com/
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( بشكككككككأن تحديد شكككككككرول تعيين أعضكككككككاء المجلر االقتصكككككككادي واالجتماعي والبيئي، م٢٠١٥لعام س

 .172إلى عدم وجود خطأ ظاهر في التقدير" امستندا 

واكتفى  ،لل طأ ال اهر في التقدير امجلر الدولة الفرنسككككككككككككككي لم يضككككككككككككككع تعريفا  حيث إنا  

 أ بحت مستقرةالل ترديد ذات العبارات التي باإلشارة إلى مضمون الفكرة التي يقوم عليها من خ

لرقابة القاضككككي اإلداري إال إذا  اخاضككككعا  ال طأ ال اهر في التقدير ال ي ون  الفكرة مفادو  فيما بعد،

أو بني على ال طأ ال اهر دون  ،أو شكككككككككككابه خطأ في القانون  ،قائع مادية تير موجودةقام على و 

العام لمضككككككككككككككمون ن رية ال طأ بغية وضككككككككككككككع تحديد اإلطار  لأي محاولة مباشككككككككككككككرة من المجلر

 .173ال اهر

ال طأ الذي  تشككككترك في أنا  اها جميعا ومن خالل ما سككككبق ذكره من تعريفات يتضككككح لنا أنا  

، دون الحاجة لبذل جهد للبحث عنه، ب  وأكثر من اوجسيما  اأن ي ون واضحا  دا بُ  يقع من اإلدارة ال

ذلك من المم ن أن ي تشكككككفه الشككككك ف العادي تير المت صكككككف، فهو عنوان انحراف اإلدارة عن 

ا بعيب يسكككككككككتوجب ا يجع  قرار اإلدارة مشكككككككككوجا وهو المصكككككككككلحة العامة، مما  ،الهدف المبتغى تحقيقه

 ه.ءإلغا

                                  
د. النمر، يحيى محمد، التطبيقات القضكككككككككككائية الحديثة لن رية ال طأ البين في التقدير في القضكككككككككككاء الدسكككككككككككتوري ودورها في حماية   172

 .١٥٩دراسة مقارنة(، مرجع سابق، صالحقوق والحريات س
وفي سككككككككبي  وضككككككككيح موقف القضككككككككاء إزاء مفهوم ن رية ال طأ ال اهر للتقدير نتطرق بشكككككككك   عرضككككككككي إلى موقف المح مة العليا   173

بالواليات المتحدة اتمري ية لنجد أنها لم تستعم  مصطلح "ال طأ ال اهر في التقدير" و نما استعملت مصطلح "المعقولية" واستقرت على 

 Ndioba Niang v. Brittany Tomblinson, U.S. No 171428, 11th of April, 2018في  التزامها بالتحقق من ذلك أن ر

people have the right to introduce evidence disapproving the rationality of legislations”. “
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مجلر الدولة الفرنسككككي قد أ ككككاب في عدم  أنا  ن ر الباحثة الشكككك صككككية، نجدُّ ومن وجهة  

من شأن ذلك أن يضيق مفهوم ونطاق تلك الن رية  وضع تعري  لن رية ال طأ ال اهر حيث إنا 

من جانب أول. ونرى  على النحو الذي قد يحي  بين تطبيقها ومواكبتها ومسايرتها التطور مستقبالا 

والذي مقتضككاه هو  ،مسككلك مجلر الدولة في هذا الشككأن يتفق مع المبدأ العام خر، أنا آمن جانب 

عدم وضككككع تعريفات محددة للمصككككطلحات والن ريات القانونية التي يبتدعها القضككككاء أثناء مراقبته 

 تعمال اإلدارة. 

بتدا  اعد القانونية بهدف افي خلق القو  اإنشائيًّ  اوكما أسلفنا مسبقاا أن للقاضي اإلداري دورا  

 ال لك  مبدأ ينشككككككئه القاضككككككي اإلداري  ا فيها، إذ إنا لم تلف النزاعات التي تكون اإلدارة طرفا  حلول  

ما األسفباب التي دفعت القضفاء دفعه إلى ابتداعهل فالسككاال الذي نثيره هنا،  اوأن ي ون له سككببا  دا بُ 

  اإلداري البتداع نظرية الخط  الظاهر في التقدير؟

رقابة القاضكككي اإلداري على  ر ن رية ال طأ ال اهر في التقدير إلى أنا تعود أسكككباب ظهو  

إذ تنصكككككككككككب على  لالوقائع التي تسكككككككككككتند إليها القرارات اإلدارية آنذاك كانت محدودة وقليلة الفعالية

مجرد التثبت من  كككككككككككككحة تلك الوقائع المادية، دون البحث في تقدير اإلدارة ورقابة تكييف اإلدارة 

لك جاء القاضككككككي اإلداري وابتد  ن رية ال طأ ال اهر في التقدير في بع  الحاالت القانوني. لذ

هذا ال طأ من شكككككأنه أن ينال من شكككككرعية القرار اإلداري، فيجع  منطوق القرار  أنا  االشكككككاذة، مقررا 

رتبة من القاضكككككي  آخرنطقية من جانب أول. ومن جانب عن حدود العقالنية والم ااإلداري خارجا 
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ة قد تغيب في الرقاب ما أنا سككككككيا  ال ،ثغراتها ومعالجتها وسككككككدِّ  ،في مقاومة النقف في الرقابةاإلداري 

 .174بع  مسائ  التكييف

 :الفرع الثاني: نش ة نظرية الخط  الظاهر في التقدير ومعياره

للفقه  اتوضكككككككككيح مفهوم ن رية ال طأ البين في التقدير ومضكككككككككمونها وفقا  منبعد أن انتهينا  

وللقضكككككاء، سكككككنتناول في هذا الفر  نشكككككأة رقابة ال طأ ال اهر في التقدير ابتداءا من مجلر الدولة 

  إلى الدائرة اإلدارية بمح مة التمييز القطرية. ومن ثما الفرنسككككي، ومجلر الدولة المصككككري، و ككككوالا 

 واتسر التي تقوم عليها. ،سنبحث في معيار ن رية ال طأ ال اهر

 :النظرية نش ة -أوال  

 :مجلت الدولة الفرنسي ونش ة رقابة الخط  الظاهر في التقدير -１

رقككابككة ال طككأ ال ككاهر في التقككدير من ابتكككارات القضككككككككككككككككاء اإلداري بمجلر الككدولككة  تعككدُّ  

الفقه لطالما كان يتناز  في تحديد الحقبة التي ظهرت بها الرقابة على  الفرنسككككككككككككككي، ونالحش أنا 

نشكككككككككأة الن رية تعود إلى الح م  يذهب إلى أنا  :نل اتولافنشكككككككككأ اتجاهأ ال اهر في التقدير، ال ط

يجع  من  :الثاني .Denizet175في قضككككككككية دينزيت  م(١٩٥٣سالصككككككككادر من مجلر الدولة عام 

                                  
أ. أبودان، مايا محمد، الرقابة القضكككائية على التناسكككب في القرار اإلداري سدراسكككة مقارنة بين فرنسكككا ومصكككر ولبنان(، مرجع سكككابق،  174

 . ٧٥وص ٧٤ص

ير في القانون في إطار مرسكككككككككة أ. نور الدين، بوزيان، رقابة القاضكككككككككي اإلداري لل طأ ال اهر، مذكرة ت رج لني  شكككككككككهادة الماجسكككككككككت 175

 .٢٣، ص٢٠١٧ -٢٠١٦قسم الحقوق، منشور  -سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -الدكتوراه، جامعة الجياللي اليابر 
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حيث . 176في ظهورها اأسكككككككاسكككككككا  Lagrangeفي قضكككككككية الجران   م(١٩٦١س عام الح م الصكككككككادر

 : تيعلى النحو اآل اسنعم  على بيان كال االتجاهين تباعا 

 :االتجاه األول .أ

نشكككأة ن رية ال طأ ال اهر في التقدير ترجع إلى  هذا االتجاه إلى القول: إنا  ويذهب مايد 

في مجال تعادل  Denizetفي قضكككية  م(١٩٥٣سالح م الصكككادر من مجلر الدولة الفرنسكككي عام 

عن  اإذ أفسككككككككككككككح هذا الح م المجال للبحث عن وظيفة معادلة لوظيفة المدعي خروجا  لالوظائف

 وهو أنا  ،Melamedeفي قضكككككككككية  م(١٩٥١سالح م الصكككككككككادر من مجلر الدولة الفرنسكككككككككي عام 

ح م  من الفقكككه يرى بكككأنا  ابعضكككككككككككككككككا  مجلر الكككدولكككة ال يراقكككب اإلدارة في تقكككديرهكككا للتعكككادل، إال أنا 

Denizet ه لم يطبق مضككككككككككككمون وكما أنا  ،صككككككككككككطلح "ال طأ ال اهر في التطبيق"لم يتطرق إلى م

ارجا  نشككككككأة ال طأ ال اهر في التقدير إلى تاريخ  ككككككدور  الن رية، ومع ذلك رأى هذا االتجاه أنا 

 .177ال يستند إلى دلي  مقنع وكاف   Denizetح م 

 :االتجاه الثاني .ب

نشككككككككككككأة ن رية ال طأ ال اهر في التقدير  من ناحية أخرى، ياكد أنصككككككككككككار هذا االتجاه أنا  

، Lagrangeا في ح م مجلر الدولة الفرنسككككككككككككككي في قضككككككككككككككية وتحديدا  م(،١٩٦١ستعود إلى عام 

في قضككككككية  م(١٩٦٠سمجلر الدولة الفرنسككككككي قد طبق مضككككككمون هذه الن رية عام  بالرتم من أنا 

Gesbert  ِّفي  انهائيا  ية قد دخ مضكككمون هذه الن ر  إال أنا  ،اتراضكككي الزراعية في موضكككو  ضكككم

                                  
جبر، محمود سكككككالمة، رقابة مجلر الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى لإللغاء، دراسكككككة مقارنة، مرجع  د. 176

 . ٢٦٩سابق، ص 

 . ٢٤وص ٢٣نور الدين، بوزيان، رقابة القاضي اإلداري لل طأ ال اهر، مرجع سابق، ص أ. 177
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في موضكككككككككككو  التعادل بين الوظائف، حيث انتهى مجلر الدولة الفرنسكككككككككككي في  Lagrangeح م 

التعادل بين الوظائف ال يم ن مناقشكككككته أمام القضكككككاء اإلداري إال في حالة انعدام  أنا  إلى قضكككككائه

السككككككككككيد  ية بأنا ، وتتمث  وقائع هذه القضككككككككككاويشككككككككككترل في ذلك أن ي ون االنعدام واضككككككككككحا  ،التعادل

Lagrange وقككامككت البلككديككة  ،إلغككاء هككذه الوظيفككة تما  ثما  ،كككان يعمكك  في وظيفككة حككارس للحقول

 اوطالب بالتعوي  وفقا  ،رفضككككككها Lagrangeالسككككككيد  إال أنا  ،بعرض وظيفة عام   ككككككيانة طرق 

البلدية  ال اص بن ام مسكككت دمي القرى والماسكككسكككات العامة، إال أنا  م(١٩٥٢سلعام  (٢٨سللقانون 

إلقامة دعوى أمام المح مة اإلدارية التي  Lagrangeمر، الذي دفع السككككككككككككككيد لألرفضككككككككككككككت طلبه 

رفضككككتها، فطعن على الح م الصككككادر من المح مة اإلدارية أمام مجلر الدولة الذي انتهى لقاعدة 

ال في إاإلدارة للتعادل بين الوظائف ال يم ن مناقشكككككككككككته أمام القاضكككككككككككي اإلداري  أن تقديرمفادها "

 .178حالة عدم التعادل ال اهر"

الن ريككة مرت بككأرجع مراحكك  في مجلر الككدولككة  ويتجككه هككذا الجككانككب من الفقككه للقول: إنا  

وال يم ن الجزم  م(،١٩٦٠م( إلى عام س١٩٥٣س بين عامرنسككككككككي، حيث بدأت بشكككككككك   ضككككككككمني الف

من  كقيد للحدِّ المجلر تبناها  ب هورها على السكككككككاحة القضكككككككائية بشككككككك    كككككككريح يدعو للقول: إنا 

رتبته بما في واقع اتمر كان اتجاه مجلر الدولة آنذاك يدعونا للقول السككلطة التقديرية لإلدارة، و نا 

                                  
لر الدولة الفرنسكككككي للحد من سكككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة د. بطيخ، رمضكككككان، االتجاهات المتطورة في قضكككككاء مج 178

ود. جبر، محمود سككككالمة، رقابة مجلر الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في  ٢٠٤المصككككري منها، مرجع سككككابق، ص

 .٢٦٩دعوى لإللغاء، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
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راضككككككككككككككي في الت فيف من حدة تراجعه عن رقابة التكييف القانوني في المجاالت المتعلقة في ات

 .179الزراعية أو الوظائف العامة

بدأ مجلر الدولة بتكرير هذه الن رية بوضككككككككككككككوح وثبات،  م(١٩٦٢-١٩٦١س بين عامي 

م( إلى عام ١٩٦٢س بين عام المرحلة الثالثة تعرفو . 180ت تتداول على ألسنة مفوضي الدولةوجدأ

بعدما كان تطبيقها  ،اتسكككككا  تطبيق الن رية في مجاالت متعددةب م(، وتميزت هذه المرحلة١٩٧٢س

ي الزراعية، فقد شككككم  تطبيقها موضككككو  التعادل بين ا في مجال معادلة الوظائف واتراضككككمقتصككككرا 

تككداب، والمجموعككات الوظيفيككة، والترقيككات، والعزل، والكفككاءة المهنيككة، واالن ،الكوادر المتشككككككككككككككككابهككة

، إلى تككاري ككه م(١٩٧٣سمنككذ عككام المرحلككة اتخيرة ظهرت بوادرهككا و  .181والتعككادل الكيفي، وتيرهككا

 .182في القضاء اإلداري الفرنسي ادهارا واز  ،تير مسبوق  اشهدت الن رية تطورا  حيث

 :مجلت الدولة المصري ونش ة رقابة الخط  الظاهر في التقدير -２

ا بالنسككككككككبة لنشككككككككأة ن رية ال طأ ال اهر في قضككككككككاء مجلر الدولة المصككككككككري وجمراجعة أما  

من الفقه  اجانبا  أنا  اتح ام الصككككادرة من مح مة القضككككاء اإلداري، أو المح مة اإلدارية العليا نجدُّ 

                                  
التككأديككب ورقككابككة المح مككة العليككا عليهككا، رسكككككككككككككككالككة لنيكك  درجككة الككدكتوراة في القككانون العككام، جككامعككة د. تككازي، هيثم حليم، مجككالر   179

 .٤٥٧، ص٢٠٠٩اإلس ندرية، 

د. بطيخ، رمضكككككان، االتجاهات المتطورة في قضكككككاء مجلر الدولة الفرنسكككككي للحد من سكككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة  180

 . ٢٠٨المصري منها، مرجع سابق، ص

 . ٧٤٩د. حماد، خالد سيد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، مرجع سابق،  181

د. الجهمي، خليفة سككككككالم، الرقابة القضككككككائية على التناسككككككب بين العقوجة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشككككككر،   182

 . ٢٦١، ص٢٠٠٩
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هذه الن رية لير لديها تطبيقات توحي تبني القضكككككككككككككككاء لها سككككككككككككككواء بالمفهوم أو  نا بأ ذهب للقول

 .183الحال في القضاء اإلداري الفرنسيوذلك على خالف  ،بالمعنى

مجلر الدولة المصكككككككري قد تبنى  إنا  قهاء يتجهون للقول:بع  الف وعلى خالف ذلك نجدُّ  

وتو كككككككككك  إلى ذات  ،في التقدير في مع م تطبيقاته القضككككككككككائيةمضككككككككككمون ومفهوم ال طأ ال اهر 

ه لم ي ن يستعم  مسمى "ال طأ ال اهر"، ب  النتائ  التي تو   إليها ن يره الفرنسي باستثناء أنا 

القضكككككككككاء المصكككككككككري قد سكككككككككبق ن يره الفرنسكككككككككي في تبنيه لهذه الن رية في  أنا  وأكثر من ذلك نجدُّ 

بينما نجد تغلغ  هذه  م(،١٩٦١سي هذه الن رية تول مره عام أح امه، فقد عرف القضكككاء الفرنسككك

ا هو ما وأقرته كاسككتثناء وخرجت ع م(،١٩٥١سالن رية في  ككدر أح ام القضككاء المصككري منذ عام 

مسككككككتقر عليه من قواعد قضككككككائية في هذا الصككككككدد آنذاك، إذ لم ي ن يطبق إال على طوائف معينة 

ن رية  وما يميز القضكككككاء المصكككككري عن ن يره الفرنسكككككي أنا  ،يةوالمشكككككايخ والطلبة دون البق دِ مَ كالعُ 

فلم يسككككككككككتعرها من  ل"الغلو" كبدي  لن رية ال طأ ال اهر تجعله من أبرز مالمح القضككككككككككاء اإلداري 

 .184ما خلقها بنفسهو نا  ،خرآقضاء 

 الدائرة اإلدارية بمحكمة التمييز القطرية ورقابة الخط  الظاهر في التقدير -３

ه وكما إال أنا  ،اإلداري مضكككككككككمون ومفهوم ن رية ال طأ ال اهر في التقديرتبنى القضكككككككككاء  

أو "عدم  ،و نما اسكككتبدله بمصكككطلح "الغلو" ،في الفر  اتول لم يسكككتعم  هذا المصكككطلح اا مسكككبقا بينا 

و ذ كان دارية في أح امها، فقضككككككت "الدائرة اإل -قضككككككاء مح مة التمييز  هوهذا ما أكد ،المالءمة"

                                  
رة في قضككككاء مجلر الدولة الفرنسككككي للحد من سككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة د. بطيخ، رمضككككان، االتجاهات المتطو   183

 . ٢٨٨المصري منها، مرجع سابق، ص 

جبر، محمود سكككككالمة، رقابة مجلر الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى لإللغاء، دراسكككككة مقارنة، مرجع  د. 184

 .٤٦٠وص ٤٥٩سابق، ص
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ها وهي بسكككككبي  ذلك يتوجب عليها أن تلتزم ة ات اذ القرارات بما يالئم إ كككككدارها إال أنا لإلدارة سكككككلط

وتير مشككككوجة بإسككككاءة اسككككتعمال  ،على أسككككباب تبرره اوأن ي ون ما تت ذه من قرارات قائما  ،القانون 

 .185"أو الغلو الذي يستوجب إلغاء القرار اإلداري  ،السلطة

خصككككككبة  اما الجزاءات التأديبية أرضككككككا سككككككيا  وظيفة العامة الالمنازعات المتعلقة بال أنا  ونجدُّ  

 ككككككككككككككراحة عليها في اتح ام القضككككككككككككككائية  و ن لم ينفا  ،لتطبيق ن رية ال طأ ال اهر في التقدير

أو  ،"اإلساءة باستعمال السلطة"ككككككككككاستبدالها ب ويتمُّ  ،الصادرة عن مح مة التمييز في الدائرة اإلدارية

 -ومنها المحاكم التأديبية -أن للسلطات التأديبية -فقد قضت "المقرر ل"أو "الغلو ،"عدم المالءمة"

منال مشكككككككروعية هذه  سكككككككلطة تقدير درجة خطورة الذنب اإلداري وما يناسكككككككبها من جزاء، حيث إنا 

وأن تكون مالئمة بين درجة خطورة الذنب  ،السلطة أال يشوب استعمالها تلو فككككككككككككككككي تقدير الجزاء

ي شككككككككف عن إ ككككككككرار  اإداريًّ  االم الفة تشكككككككك   ذنبا  كان قد ثبت للمح مة أنا  اإلداري ومقداره، ولما

ولجهة  ،ا دأب عليه من إهمال وعدم اكتراث واحترام للوظيفة العامة التي يشككككككككككككككغلهاالم الف عما 

وتماديه فككككككككي تكرار تلك الم الفة، وكان ذلك باعترافه سواء بالتحقيقات أو بمذكرات دفاعه،  ،عمله

 اواضحا  وحتى ي ون مثاالا  ،مجازاته بما لحقه من جزاء يتناسب مع الذنب اإلداري الذي اقترفه فإنا 

بالغلو وعدم المسكككاواة ال  يي ون النع من ي   بشكككرف وأمانة مقتضكككيات الوظيفة، ومن ثما  لككككككككككككككككككك ِّ 

                                  
. ٢٠١٥من مككايو سككككككككككككككنككة  ١٩، جلسكككككككككككككككة ٢٠١٥لسككككككككككككككنككة  ٦٥الككدائرة اإلداريككة، الطعن رقم  -ح م مح مككة التمييز القطريككة  ان ر  185

http://eservices.sjc.gov.qa/  مساءا. ٤:٤١بتمام الساعة  ٢٤/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ 
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في هذا الشأن  وسوف نتناول موقف مح مة التمييز القطرية تفصيالا  .186يصادف  حيح القانون"

 ا في القسم المتعلق بالتطبيقات الحديثة لن رية ال طأ ال اهر في التقدير. الحقا 

 :معيار الخط  الظاهر في التقدير -اثاني  

ترجع أهمية وضككككككككع معيار لتقنية ال طأ ال اهر إلى تيسككككككككير السككككككككب  للتحقق من قيام هذا  

ن يبسككككككط رقابته على ت يسككككككاهم بمعاونة القاضككككككي اإلداري  ال طأ ال اهر في تقدير اإلدارة، بحيث

التناسكككككب في العم  القانوني اإلداري من ناحية، وكما من شكككككأنه أن يتيح للمتقاضكككككين التمسكككككك به 

 .187في تقدير اإلدارة من ناحية أخرى  تير معقول امتفاوتا  هنالك خلالا  كلما تبين لهم أنا 

 :ل اتول188داري ويرى بع  الفقه أنه يوجد معيارين يترددان على ألسنة فقهاء القانون اإل 

 : تيا على النحو اآلوالثاني، موضوعي. سنبينهما تباعا  ،لغوي 

 :المعيار اللغوي  -أوال  

ن راا السككككككككتقرار كلمة سظاهر( في هذه التقنية التي يو ككككككككف بها ال طأ في التقدير والذي  

هذا ال طأ قد و ككككككك  إلى درجة الوضكككككككوح  يمارس القاضكككككككي اإلداري رقابته عليه، يتضكككككككح لنا بأنا 

بحيث تكفي إلقنا  القاضي بوجود هذا ال طأ وتزي  الشك لديه، ويشترل  ،الستجالئه كاف  بش   

فمتى تحقق في خطأ ما أحد  ،.. إلخة، أو فاحشككككة .لوضككككوح تلك كونها بديهية، أو جسككككيمبدرجة ا

إلغاءه  ا يسككتتبعمما  ،اهر في التقديرتلك اتو ككاف، ي ون القرار اإلداري قد شككابه عيب ال طأ ال 

                                  
. ٢٠١٣من يونيو سككككككككككككككنكة  ١٨، جلسكككككككككككككككة ٢٠١٣لسككككككككككككككنكة  ١١٣الدائرة اإلدارية، الطعن رقم  -ة ان ر ح م مح مكة التمييز القطريك 186

http://eservices.sjc.gov.qa/  مساءا.  ٤:٤١بتمام الساعة  ٢٤/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ 

 .٣٥وص  ٣٤ اهر، مرجع سابق، ص أ. نور الدين، بوزيان، رقابة القاضي اإلداري لل طأ ال 187

 .٣٨٠وص ٣٧٩د. فارة، سماح، رقابة ال طأ ال اهر في التقدير في اجتهاد مجلر الدولة الفرنسي، مرجع سابق، ص  188

http://eservices.sjc.gov.qa/
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ال طأ ال اهر هو  حيث اتجه مجلر الدولة الفرنسكككككككككككي للقول: إنا  .189من قب  القاضكككككككككككي اإلداري 

لقة الذي يدركه تير المت صصين في القانون، وقد سار على هذا المنه  في مع م أح امه المتع

 .190بهذا الوجه من أوجه اإللغاء

ماذا لو انتاب القاضككككي  :تيرحه االعتماد على هذا المعيار اآلطالسككككاال الذي قد ي إال أنا  

حول وقائع الدعوى، فه  ينتفي ال طأي متى انتاب القاضي تردد أو شك حول وقائع  أو تردد   شك  

ال طأ ال اهر ينتفي على الفور، وتكون اإلدارة مسكككتندة إلى أسكككباب ووقائع  كككحيحة  الدعوى فإنا 

 .191والمنطقيةقعية تتصف بالعقالنية ووا

أ كككككككككحاب المعيار اللغوي يتجهون إلى ضكككككككككرورة توافر عنصكككككككككرين،  خال كككككككككة القول: إنا  

الجسككككككككامة والوضككككككككوح. فالجسككككككككامة يقصككككككككد بها أن يبلح ال طأ درجة تفوق درجة ال طأ العادي أو 

من المم ن اسكككككككتجالئه دون  انا اا وجيأن ي ون ال طأ واضكككككككحا  ا عن الوضكككككككوح فمفادهأما  192البسكككككككيط.

                                  
د. بطيخ، رمضكككككان، االتجاهات المتطورة في قضكككككاء مجلر الدولة الفرنسكككككي للحد من سكككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة  189

 .٢٢٣، مرجع سابق، ص المصري منها
أحد اتطباء القدماء بإحدى  للتثبت أنا  امعمقا  اتفصككككككككككككككيليًّ  اتحليليًّ  اعلى سككككككككككككككبي  المثال القاضككككككككككككككي لير في حاجة تن يجري بحثا  190

ليسككككج  على قائمة الجدارة الطبية،  لالمسككككتشككككفيات، والذي شككككغ  عدة منا ككككب مرموقة وحيوية تتوافر به الكفاءة المهنية الالزمة والكافية

الكفاءة المهنية لهذا الطبيب ماكدة  ما وأنا سكككيا  في التقدير، ال اوواضكككحا  اوجالتالي تقدير اإلدارة لهذه الكفاءة بشككك   سكككلبي يعتبر خطأ ظاهرا 

 بش   حتمي لدى القاضي، بمجرد االطال  على ملف الدعوى.

قتراح له بإلغاء قرار وزير الصكككككككحة بمنع بيع دواء معين للجهور، على أسكككككككاس ال طأ لت لي عن ا 191M. Galabertوهذا ما دفع   191

ال اهر في التقدير الناجمة عن هذا الدواء، إذ تمسكككك المدعون في هذا ال صكككوص أنه لم يتم تسكككجي  ثمة إ كككابة بالرتم من اسكككتمرارية 

ي  الش وك حول أخطار الدواء مح  الدعوى، وانتهى مجلر الدولة هذا الدفع لير من شأنه يز  بيعه واستعماله من جانب الجهور، إال أنا 

في تقديرها لل طر الذي ينطوي عليه الدواء مح  المنازعة، مشكككككككار إليه في د. حماد، خالد  افي قضكككككككائه أن اإلدارة لم ترتكب خطأ ظاهرا 

 .٧٢٩سيد: حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، مرجع سابق، ص

 . ٤٩النجار، زكي محمد، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص  د.  192
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ذل الحد اتدنى من الجهد بغية الكشككككف عنه. حيث انتهى أ ككككحاب المعيار اللغوي إلى الحاجة لب

القاضي اإلداري لير  لما سلف بيانه فإنا  ادرجة الوضوح تقاس بمعيار الرج  العادي، وتأسيسا  أنا 

عدم وجود شكككككككككك في قناعة   عن أنا بحاجة للوقوف على هذا ال طأ إلجراء بحث متعمق، فضكككككككككالا 

 .193لتقديرللتحقق من توافر ال طأ ال اهر في ا اجوهريًّ  ابر شرطا القاضي يعت

 :المعيار الموضوعي -اثاني  

به لمعرفة مدى  ظهر المعيار الموضكككككككوعي في ظ  قصكككككككور المعيار اللغوي كمعيار يعتدُّ  

لالنتقاد من قب   إذ كان محالا  لولسكككككككككككككككد الثغرات التي أثارها المعيار اللغوي  ،تحقق ال طأ ال اهر

إذ ال يعتمد المعيار الموضككوعي على  .194على العم  القضككائي لمجلر الدولة ولم يرتكز ،اءالفقه

 اتهم في تحديد ال طأ ال اهر، بغ  الن ر إذا كان هذا الشككك ف مت صكككصككا ااتشككك اص، ونفسكككي

 .195ت الص وقائع ال صومة ومقتضياتها، ب  يقوم هذا المعيار على اسا( أو عاديًّ اسقاضيا 

الفقهاء حاولوا جاهدين التوفيق بين المعيار الموضوعي والش صي، حيث  وعليه، نجد أنا  

فال طأ يشككككككككككترل فيه أن ي ون  لى اسككككككككككتحالة الو ككككككككككول إلى معيار جامدخلف بع  من الفقه إل

ال تتحاسككككب اإلدارة على خطأ بسككككيط أو عادي ارتكبته، وكما يشككككترل في ال طأ أن  :ل أياجسككككيما 

دون الحاجة لبذل  ،قوف عليه واسككككتجالئه من عم  اإلدارةيسككككه  على القاضككككي الو  اي ون واضككككحا 

جده يسكككتبعد ذهب إليه أنصكككار المعيار اللغوي، وجالتالي نعما ما  االموقف ي تلف نوعا  وهذاجهد. 

                                  
 . ٥٥المرجع السابق، ص 193

 .٣٩و ٣٨أ. نور الدين، بوزيان، رقابة القاضي اإلداري لل طأ ال اهر، مرجع سابق، ص 194

عاشكككككككور بالجلسكككككككة، م بر جمع دراسكككككككة وتحقيق أ. نسكككككككيمة، عطار، مبدأ التناسكككككككب في القرارات اإلدارية، مجلة التراث، جامعة زيان  195

 .١٧٢، ص٢٠١٤م طوطات المنطقة، 
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تجع   ،من ال برة ةكافي رج  اإلدارة على درجة خذين بعين االعتبار أنا آمعيار الرج  العادي، 

 .196ما يطلق عليها سالقرينة البسيطة(وتلك  ،عيوجه في منأى عن الرج  العادي

المعيار الموضككككككوعي يعني موضككككككوعية التقدير والكيفية التي يراد بها االسككككككتدالل على  إنا  

ما عماده ال طأ ال اهر، وال ي ضكع بيان االسكتدالل والبحث إلى تقدير ذاتي للقاضكي اإلداري، و نا 

 .197دير موضوعي يست لف من ملف الدعوى تق

رقابة ال طأ ال اهر في التقدير كان لها دور  ة ن ر الباحثة الش صية، نجد أنا ومن وجه 

في انع ست على استعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية التي تقوم قد  ،وقيمة جوهرية ال يم ن إنكارها

مما يجع  الجديد الذي أضفته رقابة ال طأ ال اهر في التقدير  ،مضمونها التقليدي على اإلطالق

إذ  لعند مباشككككككرتها لسككككككلطتها التقديرية تقف عنده اإلدارة ه يعبر عن حدّ  إلى الرقابة التقليدية هو أنا 

في هذا التقدير، ومن هنا يسكككككككككككككتمد عيب ال طأ  اتكون حرة في التقدير دون أن ت طو خطأا ظاهرا 

وجهان  انمعيارين اللغوي والموضككككككوعي يعتبر كال ال أنا  أهمية وجوده. وال شكككككككا ال اهر في التقدير 

                                  
د. بطيخ، رمضككككان، االتجاهات المتطورة في قضككككاء مجلر الدولة الفرنسككككي للحد من سككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة   196

على ترك الن رية في قضية  اموضوعيًّ  ا. هذا وقد أضفى مجلر الدولة الفرنسي طابعا ٢٣١وص ٢٣٠المصري منها، مرجع سابق، ص

ن من وزير الدولة للجامعات بنق  بع  أعضككككككككاء هيئة التدرير من جامعة نانتير ، حيث ألغي بمقتضككككككككى ذلك الح م قراريجامعة بارير

هذا  على أنهما مشكككوجين ب طأ ظاهر في التقدير، حيث أسكككر مجلر الدولة قضكككاءه بالرتم من عدم وضكككوح اإلى جامعة بارير تأسكككيسكككا 

مشار إليه في د. عبد العال، ثروت، الرقابة القضائية على مالئمة القرارات اإلدارية،  .ال طأ في تقدير اإلدارة الحتياجات كال الجامعتين

 . ٣٦٨، ص١٩٩٢رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيول، 

 

. ومشككككار إليه أيضككككاا في د. النجار، ٣٦٨، مرجع سككككابق، صد. عبد العال، ثروت، الرقابة القضككككائية على مالئمة القرارات اإلدارية  197

 . ٥٥زكي محمد، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص
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تج  اإلحاطة والكشكككف عن الوقائع وال روف التي أدت  للعملة واحدة، ي مالن بعضكككهما البع 

 وفي اكتشاف ال طأ الذي اقترفته اإلدارة من جانبها. ،إلى هذا التقدير

الجمع بين المعيارين اللغوي وهو  ،ا  معيار مزدوجذا البحث إلى ابتدوتمي  الباحثة في ه 

إذ لير من الجيد وضككع معيار جامد في هذا ال صككوص يقيد القاضككي اإلداري في  لوالموضككوعي

كافة المنازعات التي تعرض عليه على الرتم من وجود احتمالية اختالفها، وجالتالي ما قد يعتبر 

 بكك  وأكثر من ذلككك مككا قككد يعتبر خطككأا خر، آنزا   مككا قككد ال يعتبر كككذلككك فيفي نزا   اظككاهرا  خطككأا 

 خر. آقد ال يعتبر كذلك في زمن  ما في زمن، اظاهرا 

كما  -ضكككككوحه، وتجاوزه لحدود العقالنية والمنطقية و الوقوف على ال طأ ال اهر، و  إذ إنا  

ي يسككككاعد القاضككككي أثناء فحصككككه لملف الدعوى والتثبت من ال روف الت -هو في المعيار اللغوي 

عيار الموضككككككككوعي من سككككككككرعة اكتشككككككككاف هذا ال طأ مكما هو في ال، أحاطت تقدير اإلدارة للوقائع

 واستجالئه. 

 المطلب الثاني: تطبيقات قضائية لن رية ال طأ ال اهر في التقدير

ن رية ال طأ ال اهر في التقدير قد شككككككككقت طريقها في مجلر  سككككككككبق وأن أشككككككككرنا إلى أنا  

منها الوظيفة العامة، والتجميع الزراعي،  ،لها في عدة مجاالت االدولة الفرنسككككككككككككي لتجد أسككككككككككككاسككككككككككككا 

ال طأ  الوقت لن يسكككككككككعفنا للتطرق لك  تطبيقات وتراخيف البناء، والضكككككككككبط اإلداري. ونتيجة تنا 

قضككائية الحديثة في مجالينل سككنكتفي لعرض بع  التطبيقات ال ة،ال اهر في ك  مجال على حد

، مجال الضكككككككككبط اإلداري  :الثانيو سكككككككككنتناوله في الفر  اتول. وذلك  ،مجال الوظيفة العامة :اتول

 في الفر  الثاني. وسنوضحه
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 :الفرع األول: تطبيقات الخط  الظاهر في مجال الوظيفة العامة

لتكريسه رقابة القضاء على  اتيره من المجاالت ن را  منمجال الوظيفة العامة اتبرز  يعدُّ  

لوجهات  اية، فلطالما كانت نقطة بدء ن رية ال طأ ال اهر موضكككككككوعا التناسكككككككب في القرارات اإلدار 

إخراجها من نطاق تطبيق تلك  القرارات التأديبية كان يتمُّ  ن ر م تلفة. وجالرتم من ذلك، نجد أنا 

إذ كان من شأن إبقاء القرارات التأديبية خارج نطاق تطبيق ن رية  لاالن رية حتى عهد قريب نسبيا 

ا كانت وسكلطة تقديرية تكاد أن تكون واسكعة. ولما  ،ن اإلدارة نو  من ال صكو كيةال طأ ال اهر م

التطبيقات القضكككككككككائية في قرارات الوظيفة العامة في قضكككككككككاء مجلر الدولة الفرنسكككككككككي والمصكككككككككري 

الترقية،  ومح مة التمييز القطرية متنوعة، حيث نجدها في مجال التعيين في الوظيفة العامة، ثما 

لضكككككككككككيق الوقت سكككككككككككنقتصكككككككككككر في هذه  انجد لها تطبيقات في معادلة الوظائف. ون رًّ والنق ، وكما 

اء القطري، الجزئية السكككككككتعراض موقف مجلر الدولة المصكككككككري مقارنين إياه بموقف ن يره القضككككككك

  :تيوذلك على النحو اآل

 :المصري  اإلداري  موقف القضاء -أوال  

في مع م  ومفهومه ال طأ ال اهر في التقدير مجلر الدولة المصكككككككككككككري مضكككككككككككككمون  تبنى 

 ،، وتو ككك  إلى ذات النتائ  التي تو ككك  إليها ن يره الفرنسكككياتطبيقاته القضكككائية كما ذكرنا مسكككبقا 

الفرنسككككي هذه الن رية تول  اإلداري  فقد عرف القضككككاء لوسككككبقه في تبنيه لهذه الن رية في أح امه

ن رية في  كككككككدر أح ام القضكككككككاء المصكككككككري منذ عام بينما نجد تغلغ  هذه ال م(،١٩٦١سمره عام 

رقابة القضككككككككككككككاء اإلداري على  حيث اتجه جانب من الفقه في مصككككككككككككككر للقول: إنا  .198م(١٩٥١س

قب  اللجوء  :أي م(ل١٩٤٨س عام السككككككككككككككلطة التقديرية لإلدارة في مجال تأديب الموظفين بدأت منذ

                                  
 . ١٦٠أ. نور الدين، بوزيان، رقابة القاضي اإلداري لل طأ ال اهر، مرجع سابق، ص 198
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للمح مة أن تعقب على مقدار ، حيث أقرت في قضككككككككككككككائها "لير م(١٩٥١سإلى ن رية الغلو عام 

تنكاسكككككككككككككككب الجزاء للفعك   إذ إنا  ،الجزاء التكأديبي الموقع طكالمكا يكدخك  في الحكدود القكانونيكة المعينكة

 .199ف المجالر التأديبية في تقديره"موضو  التأديب أو عدم تناسبه مما تترخ

 أنا إلى وانتهى  م(١٩٥١سسككلف بيانه، أ ككدر القضككاء اإلداري ح مه عام  على اوتأسككيسككا   

أنا على  ما يدلُّ د والمشككككككككايخ إنا مَ من قانون العُ  (٢٤ستدرج الجزاءات المنصككككككككوص عليها في المادة 

 لتجاءاالما يثبت من خطأ، مما يعني عدم   قد قصد من وراء ذلك ضرورة قياس الجزاءات بالمشرِّ 

 جسككككككيمة أعماالا  إال في حالة ارتكاب العمدة أو الشككككككيخ ،وهي أشككككككد الجزاءات ،إلى عقوجة الفصكككككك 

 .200تتناسب مع هذه العقوجة

إضككككافة إلى ذلك، اتجهت المح مة بالنسككككبة لقرارات التأديب ال ا ككككة بالطلبة إلى إرسككككاء  

بالالئحة اتسككككاسككككية للكلية الحرجية لم يحصككككر  م(١٩٥٢سلسككككنة  (١٩٤سالقانون رقم  مبدأ مفاده أنا 

جريمة، ب  كان  ه لم يفرد عقوجة لك ِّ ا أنا ولم يوضح الجرائم التي تستوجب محاكمة الطلبة بها، كم

إيقاعها، وكما فسككككككرت المح مة بوتحديد الجهة الم تصككككككة  ،على بيان العقوجات التأديبية امقتصككككككرا 

 .201أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ المشر  قد قصد بهذا التدرج في العقوجات ذلك بقولها إنا 

قرار  ذهبككت المح مككة إلى القول "إذا كككان من الثككابككت أنا  م(١٩٥٣سخر عككام آوفي ح م  

الفص  المت ذ بحق العمدة من لجنة الشي ات كان قد ات ذ بحقه لمجرد مشاجرة بين العمدة وجين 

                                  
 .  ١٥٩٧ر الدولة، مرجع سابق، ص المستشار. ع اشة، حمدي ياسين، موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجل  199

 ٢٦/٦/١٩٥١قضائية، المن ورة بجلسة  ٤لسنة  ٥٣٦ان ر الح م الصادر من مح مة القضاء اإلداري المصري، في القضية رقم  200
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بين  لعدم المالئمة ال اهرة فيه لبعيب االنحراف بالسكككلطة امعاون الشكككرطة، فإنه بذلك ي ون مشكككوجا 

 .202ال طأ والجزاء الواقع عليه"

ذهبت في ذات  قد هاوجعد إنشككككككككككككككاء المح مة اإلدارية العليا نالحش أنا  م(١٩٥٥سوفي عام  

 للشككككككك حول تبني فجميع أح امها ال تضككككككع مجاالا  لالطريق الذي شككككككقته مح مة القضككككككاء اإلداري 

أو ما نطلق عليه في بحثنا الذي نضككعه بين  ،القضككاء اإلداري المصككري لن رية الغلو في التطبيق

ب  وأكثر من ذلك، تطور القضكككككككككاء اإلداري المصكككككككككري  ،ن رية ال طأ ال اهر في التقدير"أيدي م "

ائف اتخرى لتطبيق هذه الن رية عليهم، و ويدرج كافة الط ،ليوسع من االستثناء المشار إليه أعاله

ولكافة الجزاءات التأديبية ويسككككككككككككتوي في ذلك أن تكون تلك القرارات التأديبية  ككككككككككككادرة من مجلر 

شككككككعلة مضككككككيئة وضككككككعتها المح مة فقد و ككككككفها بع  من الفقه " لأم عن المحاكم التأديبية تأديب

 .203ل، وزينت به  در قضائنا اإلداري"اإلدارية العليا في طريق الحق والعد

عالوة على ذلك، امتدت رقابة القضكككاء اإلداري في مصكككر لتشكككم  القرارات الصكككارة بشكككأن  

ئر القرارات م بها أن ي ون هذا النو  من القرارات كسككككككاسككككككلا من ات ككككككول الم كفاية الموظف، إذ إنا 

بحيث تم ن  ،إلى أسككككباب مشككككروعة وعنا ككككر موضككككوعية محددة اومسككككتندا  أاإلدارية اتخرى منشكككك

 وأخرى قانونية.ة القرار اإلداري لحم  النتيجة المسفرة عنه من ناحية مادي

                                  
 ٢٩/١١/١٩٥٣، المن ورة بجلسكككككة ٧لسكككككنة  ١١٥٠ان ر الح م الصكككككادر من مح مة القضكككككاء اإلداري المصكككككري، في القضكككككية رقم  202

دراسة مقارنة"، رسالة لني  شهادة الدكتوراه في القانون  -ي د. محمد، خليفي، "الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة والمشار إليه ف

 .٢٧٢العام، جامعة ابي ب ر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

. ٨/١٢/١٩٥٦ق، المن ورة بجلسكككة  ٢لسكككنة  ١٤٦٨ان ر الح م الصكككادر من مح مة القضكككاء اإلداري المصكككري، في القضكككية رقم  203
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المسككككككتندات المقدمة من  بأنا وفي هذا الصككككككدد أ ككككككدرت المح مة اإلدارية العليا قضككككككائها  

للدعوى الصككككككككادر فيها الح م المطعون فيه  اتحضككككككككيرا  م٣/٩/١٩٩٧هيئة قضككككككككايا الدولة بجلسككككككككة 

الرئير المباشككككككككككككككر للطاعن قدر كفاية أداء الموظف عن عام  والمعروض عليها، قد جاء بها بأنا 

كبير ال براء قدر كفايته عن ذات العام بدرجة ممتاز  ٪(، في حين أنا ٧٢بدرجة جيد س م(١٩٩٥س

 وجنككاءا عليككه تما  ،٪(٨٦س ا٪(، واإلدارة المركزيكة قكدرت كفككايتككه عن العككام ذاتكه بكدرجكة جيككد جكدا ٩٣س

والمطعون عليه، انطوت المسككككككككككككككتندات المقدمة من هيئة  م(١٩٩٥ساعتماد تقرير كفايته عن عام 

عالوة  م١٩/١١/١٩٩٥بتاريخ  اوتحديدا  م(١٩٩٥سن عام قضككككككايا الدولة على ما يثبت منح الطاع

 م(١٩٩٣سوسكككبقتها عالوة عام  م(،١٩٩٤سوكما سكككبق وأن منحت له عالوة أخرى عام  ،تشكككجيعية

وتير مبرر في التقدير المقدم به من قب  الرئير  ،وتير منطقي اشكككاسكككعا  ااتمر الذي يع ر تفاوتا 

خرين بالنسككككككككككب ديرات التي منحت إليه من قب  اآلقوجاقي الت ،٪(٧٢المباشككككككككككر بمنحه درجة جيد س

التي سكككككككبق اإلشكككككككارة إليها، فال ريب من وقو  اإلدارة بعيب ال طأ في التقدير ال اهر وترتب على 

 .204م المطعون فيه وما يرتبه من آثارذلك أن قامت المح مة اإلدارية العليا بإلغاء الح 

ها ءقضكككككا م١٩/١/٢٠٠٢ منعقدة بتاريختها الرت المح مة اإلدارية العليا بجلسكككككوقد أ كككككد 

وطبقت ن رية ال طأ ال اهر في مجال التعيين في الوظائف العامة، حيث ألغت قرار السككككككككككككككيد 

وانتهى  ككككككراحة إلى  ،رئير الجمهورية بت طي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

عنا كر اتخرى الواجب مراعاتها ال متجاهالا  ،تقدير القرار المطعون فيه اقتصكر على عنصكرين أنا 

                                  
وعية القرارات، والمشككككار إليه في أبو العينين، محمد ماهر: ضككككوابط مشككككر  ٣/٩/١٩٩٧الح م الصككككادر من المح مة اإلدارية العليا،   204

، ص ٢٠٠٨، دار أبو المجلد للطباعة، الطبعة اتولى، -دراسككة تحليلية وفقهية تح ام مجلر الدولة في مصككر -وفقاا للمنه  القضككائي 

 . ٨٠٩. ومشار إليه في د. حماد، خالد سيد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، مرجع سابق، ص ٩١٤وص ٩١٣
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عند ممارسة المطعون ضده لسلطته في التقدير، اتمر الذي يضحى معه إ ابة القرار المطعون 

وجاقي  ،المطعون ضككككده لم يجر مفاضككككلة حقيقية بين الطاعن وأنا  ،فيه بال طأ ال اهر في التقدير

 .205ا للدرجات التي تحصلوا عليها"ترتيب المترشحين وفقا  المتقدمين للوظيفة، وكان يجب أن يتما 

ن تم قولنا في تبنى مجلر الدولة المصككككككككككككككري ن رية ال طأ ال اهر في التقدير دون أن  

والتي  ،ما في القرارات ذات الطابع العلمي والفنيسككككيا  ال ،يفصككككح عنها  ككككراحة في بع  اتحيان

التكييف القانوني للوقائع. وكما ها ت رج عن نطاق رقابة مجلر الدولة من ناحية كانت تتميز بأنا 

أو أساس الرقابة الصريحة إلى التدرج  ،نالحش استناد القضاء اإلداري في مصر إلى ن رية الغلو

ما قصد منه المشر  أن يقاس الجزاء التدرج إنا  نا إ :إذ تقول المح مة لللجزاءات التأديبيةالتشريعي 

ولم يحصكككككر اإلدارة ويقيدها  ،عدة من الجزاءات المشكككككر  وضكككككع ما وأنا سكككككيا  بما يثبت من خطأ، ال

لما يتناسب مع  ابجزاء واحد، وعليه يجب أن تباشر اإلدارة سلطتها التقديرية في تحديد الجزاء وفقا 

 ال طأ المنسوب لمرتكب الم الفة من ناحية أخرى.

 :موقف القضاء القطري  -اثاني  

مح مة التمييز القطرية قد ترددت  نا من خالل استقرائنا تح ام القضاء القطري، نالحش أ 

ب صكككككوص رقابتها على تقدير اإلدارة لمدى جسكككككامة الوقائع، ومع تطور االجتهاد القضكككككائي  اكثيرا 

ما المسائ  سيا  ال ،على السلطة التقديرية لإلدارة في مجال الوظيفة ما ابسط رقابته نوعا أنه قد نجد 

واسكككتبداله بمصكككطلح  ،"ال طأ ال اهر في التقدير"ككككككككككككككككككالتأديبية عبر اسكككت دام مصكككطلحات مغايرة ل

 ام مح مة التمييز القطرية على أو "االنحراف باسكككككككككككككت دام السكككككككككككككلطة"، فقد اسكككككككككككككتقرت أح ،"الغلو"

                                  
ق عليا، المن ورة بجلسككككككككككككككة ٤٥لسككككككككككككككنة  ٣٥٠٣لح م الصككككككككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككككككككككككككرية، في الطعن رقم أن ر ا  205
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 ،رقابة القضكككككاء على القرارات اإلدارية هي رقابة قانونية أنا  -في قضكككككاء مح مة التمييز -المقرر"

للقانون من تلك القرارات من حيث مطابقتها للتعرف على مدى مشكككككككككككروعية  ليمارسكككككككككككها القضكككككككككككاء

نشككككال القضككككاء اإلداري في نطاق رقابته على القرارات اإلدارية ينبغي  نا أ ذكرعدمه. وتني عن ال

فال يجاوزها إلى وزن المناسكككبات واالعتبارات التي دعت اإلدارة إلى  ،المشكككروعية أن يقف عند حدِّ 

السكككككككككككككلطة  مة. بمعنى أنا ءجهة اإلدارة في المالنطاق سكككككككككككككلطة  والتي تدخ  في ،إ كككككككككككككدار قرارها

التقديرية لجهة اإلدارة ال ت ضع عنا ر التقدير فيها لرقابة القضاء و ال انقلبت رقابة القضاء إلى 

مشكككككككككاركة للجهة اإلدارية في سكككككككككلطتها التقديرية. و ذ كان لإلدارة سكككككككككلطة ات اذ القرارات بما يالئم 

قرارات وأن ي ون ما تت ذه من  ،لك يتوجب عليها أن تلتزم القانون ها وهي بسبي  ذإال أنا  ،إ دارها

أو الغلو الذي يسككككتوجب إلغاء  ،وتير مشككككوجة بإسككككاءة اسككككتعمال السككككلطة ةبرر مقائماا على أسككككباب 

 .206"القرار اإلداري 

التدرج في العقوجات وضككككعه المشككككر  لغاية  خر، اتجه القضككككاء القطري إلى أنا آوفي ح م  

وأال  ،أن ي ون هنالك تناسكككككككككب بين ال طأ المنسكككككككككوب للموظف والجزاء الموقع عليه دا بُ  فال ،معينة

ي ون هنالك نو  من الغلو أو اإلسككككاءة في اسككككت دام السككككلطة من قب  اإلدارة وهي بصككككدد اختيارها 

ومنها المحاكم  -للسكككككككلطات التأديبية أنا  -ها "المقررءح مة قضكككككككاوسكككككككببت الم ،للجزاء المناسكككككككب

منال  وما يناسككككككككككككككبها من جزاء، حيث إنا  ،لطة تقدير درجة خطورة الذنب اإلداري سكككككككككككككك -التأديبية

وأن تكون مالئمة بين درجة  ،مشروعية هذه السلطة أال يشوب استعمالها تلو فكككككككككككككككي تقدير الجزاء

ي شكككككككف  اإداريًّ  االم الفة تشككككككك   ذنبا  خطورة الذنب اإلداري ومقداره، ولما كان قد ثبت للمح مة أنا 

                                  
الدائرة  - ١٩/٥/٢٠١٥، المن ور بجلسككككككككككة ٢٠١٥لسككككككككككنة  ٦٥ان ر الح م الصككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم   206
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 ،ا دأب عليه من إهمال وعدم اكتراث واحترام للوظيفة العامة التي يشغلهاالم الف عما  عن إ رار

ولجهة عمله وتماديه فكككككككككككككككي تكرار تلك الم الفة، وكان ذلك باعترافه سواء بالتحقيقات أو بمذكرات 

 الا مجازاته بما لحقه من جزاء يتناسككككككب مع الذنب اإلداري الذي اقترفه وحتى ي ون مثا دفاعه، فإنا 

م المساواة ي ون النعي بالغلو وعد من ي   بشرف وأمانة مقتضيات الوظيفة، ومن ثما  لكككك ِّ  اواضحا 

 .207ن"ال يصادف  حيح القانو 

ه يدخ  من إلى أنا  م(٢٠١٣س عام هذا وقد انتهت مح مة التمييز في ح مها الصكككككككككككككككادر 

إلدارة إلى تقدير ضككككككمن اختصككككككا ككككككها البحث في ال روف والمالبسككككككات والمعطيات التي دفعت ا

ما انتهى إليه الح م المطعون فيه بشككككككككأن تقدير كفاية الموظف  ووجدت بأنا  ،كفاية الموظف العام

قد  (ممتازسبعدما كان مسكككتواه  (جيدسمن درجة كفايته ليصكككبح إلى  َ  والذي خفِّ  ،المطعون ضكككده

االعتبار عند وضع تخذها بعين  اضروريًّ  ااستند إلى عنا ر لصيقة بش صية الموظف التصاقا 

ب   ،فشككككككككككككلت بتقديم أدلة تثبت ذلك -الطاعنة  -اإلدارة  إال أنا  ،التقدير الذي يسككككككككككككتحقه الموظف

تقديراته السابقة تمثلت  وجدت المح مة أنا  -المطعون ضده-طال  على ملف خدمة الموظف باال

الح م و  ،ويستوجب إلغاءه ،على أسباب تير  حيحه اا يجع  قرار اإلدارة قائما مما  (ممتازسبدرجة 

اتمر الذي  ه على أسككككككككككككككباب كافية لحم  النتيجة التي خلف إليها،ءقد أقام قضككككككككككككككا المطعون فيه

 .208يترتب معه رف  الطعن

                                  
، تمييز مدني. ١٨/٦/٢٠١٣، المن ور بجلسكة ٢٠١٣لسكنة  ١١٣ان ر الح م الصكادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم  207

http://eservices.sjc.gov.qa/  باحاا.  ٨:٢٩بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ  

، تمييز مدني. ٣/١٢/٢٠١٣، المن ور بجلسكة ٢٠١٣لسكنة  ١٨٦ادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم ان ر الح م الصك 208

http://eservices.sjc.gov.qa/  باحاا.  ٨:٢٩بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ  

http://eservices.sjc.gov.qa/
http://eservices.sjc.gov.qa/


 

82 

، وجمقارنة موقف ك  من القضككككككاء المصككككككري والقطري نجد تبنى اتخير لمضككككككمون اختام   

واسكككككتند في قضكككككائه على ن رية  ،ن رية ال طأ ال اهر في التقدير دون أن يفصكككككح عنها  كككككراحة

ا يترتب على ذلك ليفرض بموجبه رقابة التناسب، مما  لالغلو أو التدرج التشريعي للجزاءات التأديبية

 القول اقتراب القضاء القطري من القضاء المصري بشأن الوظيفة العامة. 

قدير في وتأم  الباحثة أن يوسكككع القضكككاء القطري من تطبيق ن رية ال طأ ال اهر في الت 

مجال التأديب، بحيث أ ككككبحت هذه الن رية  ككككالحة السككككتيعاب التطورات التي أ ككككابت م تلف 

جوانب النشككال اإلداري، والتي أدت إلى اتسككا  مجال السككلطة التقديرية، فكلما سككار  قضككاء ال طأ 

ا ال اهر للزحف نحو مجال السككككلطة التقديرية كلما قل  من تعسككككف اإلدارة في اسككككتعمالها لسككككلطته

التقديرية، بحيث ي ضككككككككع اإلدارة إلى الحد اتدنى من الرقابة في المجال التأديبي ويصككككككككب رقابته 

 على تقدير الوقائع من طرف اإلدارة من خالل تفعليه لهذه التقنية. 

 :الفرع الثاني: تطبيقات الخط  الظاهر في مجال الضبي اإلداري 

بمجال الحريات العامة، فقد و كككككككككككك  شككككككككككككقت هذه الن رية طريقها في المنازعات المتعلقة  

ال اإلدارة الذي يسكككمح له أن يبسكككط رقابة على نشككك ،القضكككاء اإلداري إلى مسكككتوى عال  من التطور

يراقب من خالل هذه الوسككككيلة وتيرها من وسككككائ  أخرى شككككرعية تلك  فهو لويضككككعه تحت المجهر

ما تلك اتنشككككككطة المتصككككككلة سككككككيا  ال ،اتنشككككككطة عبر طعن اتفراد عليها بالطرق التي قررها القانون 

أخرى ال طورة  جهةومن  جهة،بالحقوق والحريات من  الرتباطها لبالضبط اإلداري  اوطيدا  اتصاالا 

مسكككككتغلة ما تتمتع به من سكككككلطة  ،التي تع سكككككها اإلدارة عند مباشكككككرتها لنشكككككاطاتها في ذلك المجال

تقديرية في هذا الشكككككككأن. سكككككككنعم  خالل هذا الفر  على بيان موقف القضكككككككاء المصكككككككري، ومن ثم 

ما يلمر  اوالذي هو دائما  ،القضكككككككككككككاء القطري إزاء تبنيهم لهذه التقنية في مجال الضكككككككككككككبط اإلداري 

 الحريات العامة تفراد المجتمع.  



 

83 

 :المصري  اإلداري  موقف القضاء -أوال  

اسككتقرت أح ام القضككاء اإلداري بمصككر على تأكيد ضككرورة اخضككا  تناسككب القرارات التي  

تصككككككدر من اإلدارة في مجال الضككككككبط اإلداري إلى رقابة مجلر الدولة المصككككككري، ب  تشككككككتد هذه 

بحيث يجب إلقرار القضككككاء بمشككككروعية قرار ضككككبط إداري ما أن  ،الرقابة في ال روف االسككككتثنائية

القرار  سككككككككككككككن تقككدير اإلدارة بككأهميككة وخطورة الوقككائع التي انتهككت لفحوى ذلككك القرار، وأنا يقترن ح

 .209هة خطر يهدد الن ام واتمن العامالصادر عن اإلدارة ضرورياا لمواج

فقد اتجهت مح مة القضكككككككاء اإلداري في ح مها إلى إقرار مشكككككككروعية قرار اإلدارة برف   

ن بالقرب من أحد المسككاجد، واسككتندت في و المفترض أن تك والتي كان من ،الترخيف لبناء كنيسككة

إذ من شكككككأن تنفيذ هذا القرار أن  لقرار اإلدارة لم يعتريه عيب من عدم التناسكككككب التسكككككبيب إلى أنا 

وفي ذات االتجككاه،  .210خالل بككالن ككام واتمن العككامى اإلبين ديككانتين قككد يادي إل اي لق احتكككاكككا 

 ككككككككككدر بمنع منح ترخيف بناء كنيسككككككككككة لقرجها من احدى دور  األغت المح مة اإلدارية العليا قرارا 

المسككككافة التي تبعد بين موقع دور السككككينما والموقع المقترح  السككككينما، وجررت المح مة قضككككائها أنا 

 .211دم حدوث احتكاك يهدد اتمن العاملضمان ع ةلبناء كنيسة كافي

اري ت المح مة العليا حقها في بسككككككككط رقابتها على مدى مالءمة قرارات الضككككككككبط اإلدأكدا  

االعتبارات التي سكككككككككككككككاقتها الجهة اإلدارية لتبرير قرار رف   إنا المتعلقة بالم اهرات، فقضكككككككككككككككت "

ما هي أمور متوقعة السكككككككماح بالمسكككككككيرة ليسكككككككت كما ذهبت المدعي بمثابة توجسكككككككات أو أوهام، و نا 

                                  
 .٨١رقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري، مرجع سابق، ص د. عبد العال، محمد حسنين، ال  209

 .٢٠٨ق، مجموعة السنة العاشرة، ص ٦لسنة  ٨٩١ان ر الح م الصادر من مح مة القضاء اإلداري المصري، في الطعن رقم   210
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لقيام القرار المطعون فيه، وال يلزم لصكككككحته أن تتحقق تلك الحوادث والفتن، كما  ا كاف  وهذ ،دةار  و 

هككذا  وأن ي هر للمح مككة أنا  ،مككا ي في أن تكون متوقعككة الحككدوثال يلزم التككأكككد من حككدوثهككا، و نا 

 .212ته المح مة من واقع أوراق الدعوى"، وهو اتمر الذي است هر التوقع قائم على أسباب تبرره

في ذات مجال توجهه القضاء المصري لفرض رقابته على القرارات اإلدارية الصادرة في و  

توجه المح مة اإلدارية بمصر بسط رقابته على ذلك  أنا  انطاق حرية النشر والصحافة، نجد أيضا 

المجال بغية التحقق من مالءمة تلك القرارات، وعلى هذا اتسكككككككككاس قضكككككككككت المح مة بإلغاء قرار 

مصادرة إحدى الصحف، والذي استندت اإلدارة إلى خطورة نو  المقاالت التي تنشرها تلك اإلدارة ب

الصحيفة، وما تمثله من تهديد وخطر على اتمن والن ام العام في الدولة، معللة موقفها "ال شيء 

عن ال طر الداهم الذي ال سككككبي  إلى دفعه إال باإللغاء الفوري، وج ا كككة  من هذه التصككككرفات ينمُّ 

أن تتريث حتى يقول القضكككككككككككككككاء  عليها اوأ ككككككككككككككبح واجبا  ،بعد أن التجأت الح ومة إلى القضكككككككككككككككاء

 .213"كلمته

                                  
. ١٩٨٥من يونيو، عام  ١٥ق، جلسكة ٣٩لسكنة  ٤٥٢٥من مح مة القضكاء إلداري المصكري، في القضكية رقم  ان ر ح م الصكادر  212
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، ١٩٥٣من إبري  عام  ٢٩، وأيضكككاا الح م الصكككادر في ١٠٩٩مجموعة أح ام مح مة القضكككاء اإلداري، مجموعة السكككنة ال امسكككة، ص 

عات العامة، ألغت المح مة اإلدارية . وأما في مجال حرية االجتما١٠٢٧مجموعة أح ام القضككاء اإلداري، مجموعة السككنة السككابعة ص 

قرار سكككككككككككلطة الضكككككككككككبط اإلداري الذي يتعلق بمنع عقة اجتما  عام، في دعوى تتعلق وقائعها بعقد حف  احياء ذكرى وفاة الزعيم الوطني 

إلداري قت سكككلطات الضكككبط ا، في سكككرادق يقام بجانب مسكككجد عمر م رم بميدان تحرير القاهرة، حيث واف-العاشكككرة  -مصكككطفى النحاس 

الطعن على ذلك القرار أمام المح مة الم تصككة  خر بمنعه، إذ تما نها عادت عن قرارها فأ ككدرت قراراا آحياء ذلك الحف ، إال أعلى عقد إ

وقضت اتخيرة بوقف تنفيذه مستندة في أسبابها "و ن كان لجهة اإلدارة منع االجتما  إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في 

ه في خصككككوص ركن الجدية إال أنا  م(١٩٢٣سلسككككنة  (١٤سمن القانون رقم  العام حسككككبما نصككككت على ذلك المادة الرابعة  ام أو اتمنالن 

جهة اإلدارة قد أفصككحت عن إرادتها في ذلك، فصككرحت باالجتما  ولم تقدم للمح مة أي دلي  أو قرينة على قيام  في الدعوى الراهنة فإنا 
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على الرتم من التطور الملموس الذي شهده قضاء مجلر الدولة المصري آنذاك في هذا  

عدلت ما و ككككككككك  إليه  م(١٩٥٥سوجعد إنشكككككككككاء المح مة اإلدارية العليا عام نجد إال أننا الصكككككككككدد، 

م( ١٩٦٥سوجسكككككككطت رقابتها على المالءمة. وذهبت في ح م لها عام  ،لة بهذا الشكككككككأنمجلر الدو 

مما إذا كانت النتيجة التي انتهى  ،"رقابة القضككككككككاء اإلداري تجد حدها الطبيعي في التحقق أنا  إلى

إليها القرار مسككككتمدة من أ ككككول موجودة أو تير موجودة، وما إذا كانت هذه النتيجة مسككككت لصككككة 

ا  ا أم ال، إذ يتوقف على وجود هذه ات ول أو ا أو قانونيًّ سائغاا من أ ول تنتجها ماديًّ است ال ا

وعلى سكككككككككككالمة اسكككككككككككت الص النتيجة التي انتهى إليها القرار من هذه ات كككككككككككول أو  ،عدم وجودها

ا أو عدم  ككككحة هذا التكييف فسككككادها، وعلى  ككككحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها ماديًّ 

مطابقته أو عدم مطابقته هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السكككككككككككبب في القرار اإلداري و  يتوقف على

 .214"للقانون 

"نشككككككككال القضككككككككاء اإلداري في  ومن ذلك المنطلق، اتجهت المح مة اإلدارية العليا إلى أنا  

نية، المشككككككككككككككروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانو  وزنه للقرارات اإلدارية ينبغي أن يقف عند حدِّ 

فال يجاوزها إلى وزن مناسككككككككككككككبات القرار وتيرها ذلك مما يدخ  في نطاق المالءمة التقديرية التي 

                                  

 ١٨٨٣أوردها القانون لمنع االجتما ." ان ر الح م الصككادر من مح مة القضككاء اإلداري بمصككر، القضككية رقم  سككبب من اتسككباب التي

ومشككار إليه في كتاب د. نويجي، محمد فوزي،  -تير منشككور  -بالشككق المسككتعج   ١٩٧٥من أتسككطر عام  ٢٣ق، جلسككة  ٢٩لسككنة 

 .٣٢٦وص ٣٢٥، ص ٢٠٢٠والتوزيع، الجوانب الن رية والعملية للضبط اإلداري، دار مصر للنشر 
 - ١٩٦٥من يناير عام  ٢٣ ق، جلسككككككة ٨لسككككككنة  ١٣٥١ان ر الح م الصككككككادر من المح مة اإلدارية العليا بمصككككككر، القضككككككية رقم   214

توجر مجلر الدولة، الم تب الفني، مجموعة المبادت القانونية التي قررتها المح مة اإلدارية العليا، السنة العاشرة، العدد اتول من أول أك
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قين مما ي ضككككع لرقابة هذه وتعيين الحد الفا كككك  بين النطا ،ها اإلدارة بغير معقب عليها فيهاتملك

 .215"المح مة

في  م(١٩٨٥سذهبت المح مة اإلدارية العليا عام  م(١٩٧١س عام وجعد  كككككككككدور دسكككككككككتور 

ها تكون ه إذا لم يلزم الشككككار  اإلدارة أن تتدخ  بقرار تصككككدره خالل فترة معينة فإنا ح م لها فحواه أنا 

حرة في اختيار الوقت المناسككككككب لتدخلها و ن كانت ملزمة بإ ككككككدار قرار على وجه معينل بمعنى 

تي تحد من حرية اإلدارة في ه ال يم ن تحديد الوقت المناسككككب إل ككككدار اإلدارة قرارها، والقيود الأنا 

أال تكون اإلدارة مكككدفوعكككة في هكككذا االختيكككار بعوامككك  ال تمكككت إلى  -١اختيكككارهكككا لوقكككت تكككدخلهكككا: 

أال تسكككككككككيء اإلدارة اختيار وقت تدخلها فتتعج  أو تتراخى مما يادي إلى  -٢المصكككككككككلحة العامة. 

 .216م ا دار القرار في الوقت المناسباإلضرار باتفراد من جراء عد

 :موقف القضاء القطري  -اني  ثا

وظيفة الضبط اإلداري تعتبر من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة  أنا  اذكرنا سابقا  

السكككككككتهدافها للن ام العام بمدلوالته الثالثة: اتمن،  احتى تاريخ كتابة أسكككككككطر هذه الدراسكككككككة، ون را 

حرص القضككاء اإلداري بشكك   عام والقضككاء القطري بشكك   خاص على  ،الصككحة، السكك ينة العامة

إياها ضمانة أساسية للحريات العامة حيال  ا، معتبرا افرض رقابته الصارمة عليها كما سنبين الحقا 

 سلطات اإلدارة. 

                                  
. ١٩٥٥من نوفمبر لعام  ٥ق، جلسككككككككة  ١لسككككككككنة  ١٥٩قم ان ر الح م الصككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا بمصككككككككر، القضككككككككية ر   215
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موقف القضاء القطري إزاء رقابة التناسب على القرارات التي  تي: ماوهنا نثير الساال اآل 

ما و ن كانت تلك القرارات اإلدارية مشوجة جهات اإلدارية في مجال الضبط اإلداري، سيِّ تصدرها ال

 بعيب ال طأ ال اهر في التقديري 

في سكككككككبي  اإلجابة على السكككككككاال الذي طرحناه أعاله، يتطلب منا اتمر البحث في أح ام  

رسككككته لرقابته على القضككككاء القطري وكشككككف السككككتار عن موقفه إزاء ن رية ال طأ ال اهر عند مما

 القرارات اإلدارية في مجال الضبط اإلداري. 

قد تواترت أح ام الدائرة اإلدارية بمح مة التمييز القطرية على مبدأ مفاده بسككككككككككككككط رقابتها  

على القرارات التي تصكككدرها اإلدارة في مجال منح التراخيف، وشكككهادة إتمام أعمال البناء، وتيرها 

من شككككككأنها أن تنال من حريات اتفراد، ويسككككككتوي في ذلك أن تكون تلك من القرارات اتخرى التي 

القرارات إيجابيةل بمعنى إفصكككككككاح اإلدارة  كككككككراحة عن رتبتها في منح الترخيف أو الشكككككككهادة من 

عدمه، أو سككككككككلبيةل بمعنى عدم إعالن اإلدارة  ككككككككراحة عن موقفها للسككككككككير في اتجاه واجب عليها 

ناعها تير المبرر إل كككككككككدار نح المتضكككككككككرر من اإلدارة جراء امتاتباعه، واشكككككككككتدت هذه الرقابة لتم

 .217بناء الحق في المطالبة بالتعوي  أو شهادة إتمام -على سبي  المثال-ترخيف 

                                  
 ٢٠/١٢/٢٠١٦، والمن ور بجلسككككككككككككككة ٢٠٦لسككككككككككككككنة  ٢٧٣و ٢٥٣ان ر الح م الصككككككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم  217

https://eservices.sjc.gov.qa/  خر لها، ذهبت  ككباحاا وفي ح م آ ٦:٣٢لسككاعة بتمام ا ٢٤/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ

سككككككككتقر في هذا الذى انتهى إليه الح م المطعون فيه متفق و ككككككككحيح الواقع والقانون حيث كونت المح مة عقيدتها وا إلى " ومن حيث إنا 

يقينها تأخر نج  المطعون ضككككككده في أداء امتحان هذه المادة لفترة قارجت على نصككككككف وقت االجابة المقرر لها، والطالب عادة في مث  

تلك ال روف والمالبسككككات في سككككياق الثانوية العامة ي ون مضككككطرجاا ويحتاج إلى هدوء وسكككك ينة وتوفير الجو المالئم تداء االمتحان، ال 

جري من لجنة إلى أخرى يلف ه مالح ها بعد مراجعة الكشككككككككككككوف لديه، ثم الذهاب إلى رئير اللجنة العامة في مبنى آخر تير اللهث وال

من زمالئه بسكبب سكقول أسكمائهم من الكشكوف حسكبما أقرت الجهة اإلدارية بذلك  24الموجودة به اللجان، و عداد لجنة خا كة للطالب و

هو سكككككبب ال يد للطالب فيه، فإن هذا الح م المطعون فيه إذا اسكككككت لف النتيجة التي انتهى اليها من في تقرير الطعن وفى التحقيقات، و 

https://eservices.sjc.gov.qa/
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العقار المراد  أن "ثبوت وهذا ما اتجهت إليه مح مة التمييز القطرية عندما قضكككككككككككككككت أنا  

لبلدية وقف أن ا دارية الم تصككككككككة ماداه الجهة اإلالبناء عليه لم يصككككككككدر قرار بإعادة ت طيطه من 

الذكر دون  إ دار ترخيصه لحين إعادة ت طيطه فككككككككككككككككي مدة ال تجاوز سنة. انقضاء المدة سالفة

م الفة  .ي الذي يبيح الطعن عليه باإللغاءيتحقق معه توافر القرار السلب البت فكي طلب الترخيف

خطأ فككككككككي تطبيق  النتفاء القرار السلبي الدعوى برف   القضاءو  ،الح م المطعون فككككككككيه هذا الن ر

 .218القانون"

نة  (٢٧٣و ٢٥٣سكذلك اتجهت مح مة التمييز في الطعن رقم    إلى أنا  م(٢٠١٦سلسكككككككككككككك

ن الفصكككككككك  في المنازعات اإلدارية بشككككككككأ م(٢٠٠٧سلسككككككككنة  (٧سمن القانون رقم الرابعة نف المادة 

أو امتنكاعهكا عن ات كاذ قرار ككان من  ،ويعتبر من ح م القرارات اإلداريكة رف  الجهكات اإلداريكة"

مفاده حرص المشككككككككككر  بهذا النف على إباحة الطعن  ،للقوانين واللوائح" االواجب عليها ات اذه وفقا 

في القرارات السككككككككلبية شككككككككأنها في ذلك شككككككككأن القرارات اإليجابية، ويعتبر في ح م القرارات اإلدارية 

للقوانين  اار كان من الواجب عليها ات اذه وفقا رف  السكككككككككككلطات اإلدارية أو امتناعها عن ات اذ قر 

الجهة اإلدارية الطاعنة قد امتنعت عن إ ككككككككدار شككككككككهادة  واللوائح، ولما كان الواقع في الدعوى أنا 

 ،إتمام أعمال البناء موضككككككو  الدعوى بحجة إقامة المطعون ضككككككده للبناء على أرض مملوكه لغيره

ا عن إجرائها لمعاينة المبنى ن أن ي ون ذلك ناتجا دو عن تلك الممنوح بشككككأنها الترخيف و وت تلف 

                                  

ا سكككائغاا أقرته عيون اتوراق فإنها  ا." ان ر الح م الصكككادر من المح مة اإلدارية العليا  التحقيقات وأقوال الشكككهود اسكككت ال كككا ي ون  كككحيحا

تمت الزيارة  https://0-www.eastlaws.com. ٢٠٠٧من يناير لعام  ١٧ق، جلسككككككككككككككة  ٤٩لسككككككككككككككنة  ٩٧١بمصككككككككككككككر، الطعن رقم 

  باحاا. ٩:٣بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١

، تمييز إداري، ١٦/٤/٢٠١٣، والمن ور بجلسة ٢٠١٣لسنة  ٣٣الح م الصادر من مح مة التمييز القطرية في الطعن رقم   218

https://encyclop.sjc.gov.qa/   مساءا.  ٦:١٨، بتمام الساعة ١٤/٢/٢٠٢٢تمت الزيارة بتاريخ 
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للوقوف على التزامه الشكككككرول والضكككككوابط وات كككككول المرعية للبناء على تلك اترض حسكككككب  افعليًّ 

 اسككلبيًّ  اطبيعتها وموقعها، فجاوزت بذلك حدود سككلطتها واختصككا ككها اإلداري، وهو ما يشكك   موقفا 

داري السككككككككلبي ب   مقوماته والذي يجوز الطعن عليه بدعوى منها يتحقق به توافر أركان القرار اإل

اإللغاء أمام القضاء الم تف والمطالبة بإلغائه، وما يترتب عليه من أثار قانونية، و ذ التزم الح م 

ه ي ون قد أ اب  حيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن المطعون فيه هذه النتيجة فإنا 

 .219على تير أساس"

القضكككككاء القطري قد خلى من ثمة سكككككوابق  ما يتعلق باالجتماعات العامة، نالحش أنا ا فيأما  

قضائية أو أح ام توضح موقفه إزاء هذا اتمر، في الوقت الذي جاء الدستور القطري في المقدمة 

"حق  منه على (٤٤سه قد قيده بالقانون، فقد نصكككككككككككككككت المادة وَكف  وأباح الحق في التجمع إال أنا 

 . 220تح ام القانون" ان في التجمع م فول وفقا المواطني

ومن وجهة ن ر الباحثة الش صية، قد يرجع السبب وراء عدم وجود أح ام مح مة تمييز  

بدولة فطر في هذا المجال إلى حقيقة مفادها واز  االلتزام النابع من اتفراد في المجتمع، حيث ال 

ما  الة السككككككككككككككلطات ب  فقط المثول إليها، فغالبا ي طر إلى أذهانهم الطعن على تلك القرارات مجاد

                                  
مسككككككئولية  ا على أنا التمييز في ذات الطعن قد اتجهت إلى حق المضككككككرور في المطالبة بالتعوي  تأسككككككيسككككككا  مح مة نا ومن حيث إ 219

وأن يعيب  ،اإلدارة بالتعوي  عن أعمالها التي تقوم على ال طأ تسككككككككككككككتلزم توافر أركان ثالثة هي أن ي ون هناك خطأ من جانب اإلدارة

ة السككككككببية بين ال طأ الواقع والضككككككرر الحادث ، ويدخ  في معنى ال طأ العم  تير القرار ضككككككرر نتيجة وقو  هذا ال طأ وأن تقوم عالق

، واالختصككككاص وم الفة القانون واالنحراف و سككككاءة اسككككتعمال ي  ككككوره اترجعة اآلتية عيب الشكككك  المشككككرو  الم الف للقوانين واللوائح ف

 السلطة فهو يتناول العم  اإليجابي والفع  السلبي.
، بتمام ١٤/٢/٢٠٢٢تمت الزيارة بتاريخ  /https://almeezan.qa ٤٤، المادة ٢٠٠٤م لدولة قطر لسنة الدستور الدائ  220
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على سكككككككككككبي  المثال ال -بلدية ووزارة التجارة والصكككككككككككناعة تنتهي القرارات التي تصكككككككككككدر من وزارة ال

بهم  بفرض ترامة أو مصكككككادرة  أو إتالق مح  تجاري ما أو تيره بالصكككككلح وال يصككككك ُّ  -الحصكككككر

لباحثة في سكككبي  الو كككول ت ات التي واجهالمطاف أمام القضكككاء، إذ يعد هذا اتمر من الصكككعوجا

 إلى نتيجة واقعية في هذا الشأن.

في القوانين المن مككة لحقوق اتفراد  إلى البحككث انككا كمككا ذكرنككا مسككككككككككككككبقككا و اتمر الككذي يحككد 

بتن يم مسكككككككككألة االجتماعات العامة  م(٢٠٠٤سلسكككككككككنة  (١٨سوحرياتهم والتي من ضكككككككككمنها القانون 

والتي نصكككككت  (١س" وذلك في المادة اعامًّ  الما يم ن اعتباره "اجتماعا  اوالمسكككككيرات، إذ وضكككككع تعريفا 

  على:

ك  اجتما  يشككككككككككككككارك أو يتوقع أن  -بيق أح ام هذا القانون ي تطف- اعامًّ  ايعتبر اجتماعا " 

أو تكون المشككاركة فيه دون دعوة خا ككة، ويعقد في م ان  ،ايشككارك فيه أكثر من عشككرين شكك صككا 

  .الميادين العامة، وذلك لمناقشة موضو  أو موضوعات عامة"تير الطرق و  ،خاص أو عام

من ذات القانون  (٣سوذلك في المادة  ،لصحته اوشروطا  ا  القطري قيودا كما وضع المشرِّ  

 والتي نصت على:  ،آنف الذكر

ال يجوز عقد االجتما  العام أو تن يمه أو الدعوة إليه أو اإلعالن عنه أو إذاعة أنباء " 

فضكككككككالا عن شكككككككرول أخرى  ."تح ام هذا القانون  ابعد الحصكككككككول على ترخيف به وفقا  بشكككككككأنه إال

  في مواضع أخرى في القانون ذاته، فعلى سبي  المثالل اشترل استصدار ترخيف وضعها المشرِّ 

من عدد ال يق  عن  امن مدير اتمن العام بوزارة الداخلية بناءا على طلب كتابي يقدم إليه، موقعا 

قده. ص ممن لهم عالقة باالجتما ، مع ضكككرورة توضكككيح الزمان والم ان المحددين لعثالثة أشككك ا

أيام على أق  من قب  الموعد المحدد لعقد االجتما  كقيد  سكككبعةحيث وضكككع المشكككر  القطري مدة 

يلتزم به طالب االجما  للتقدم بطلبه للحصول على ترخيف، و ذا لم ي طر مقدم الطلب بالموافقة 
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 ا ككككككككككككككككادرا  اإداريككًّ  اتمككا  قبكك  الموعككد المحككدد لالجتمككا  بثالثككة أيككام اعتبر ذلككك قرارا على عقككد االج

 (٢٤س  لمن ُرف  طلبه الت لم إلى وزير الداخلية من قرار الرف  خالل بالرف ، وأجاز المشكككككككرِّ 

، او ال اعتبر الت لم مرفوضا  ،ساعة التالية (٢٤سساعة، ويجب على الوزير البت في الت لم خالل 

 . اقرار الوزير بالبت في الت لم نهائيا  وي ون 

  القطري جع  من اإلدارة ال صككككم المشكككككرِّ  خالل ما تم اسكككككتعراضكككككه أعاله، يتضكككككح لنا أنا  

وهو من  ،والح م في الوقت نفسككككككككككه، فمدير اتمن العام بوزارة الداخلية هو من يصككككككككككدر الترخيف

وجالتالي قد يتجه البع  للقول:  مع،رف  طلب التج الت لم إلى الوزير حالما تما  يرفضككككككككككككككه، ويتمُّ 

ه قد جاء المشكككككر  القطري وسكككككحب من القضكككككاء اإلداري  كككككراحةا سكككككلطة الرقابة على مث  هذه نا إ

القرارات، وذلك على نقي  ن يريه المصككككككري والفرنسككككككي إذ فتحوا المجال أمام عامة الناس للت لم 

ء اإلداري بعد ذلك بممارسككككككة دوره ويقوم القضككككككا ،على قرارات اإلدارة التي تصككككككدر في هذا الشككككككأن

 االطبيعي في البحكث وتمحيف أوراق الكدعوى للتكأككد من عكدم وجود خطكأ في تقكدير اإلدارة، راميكا 

 من وراء ذلك  ون حقوق اتفراد والمحاف ة عليها.

من  ومن وجهة ن ر الباحثة الشككك صكككية، نجد عدم وجود علة وراء منع و كككول هذا النو  

إذ من دور اتخير البحث في مدى مشروعية القرارات الصادرة عن  لاإلداري  القرارات إلى القضاء

والتأكد من  كككككحة الوقائع وتقدير ال طورة التي قد تسكككككفر عن مث  تلك االجتماعات على  ،اإلدارة

 ضوء ظروف الزمان والم ان.

تشكككك   مصككككادرة  تلك النصككككوص القانونية لو سككككلمنا بالرأي اتول جدالا   ككككفوة الكالم: إنا  

الباب مفتوح أمام  لحق االجتما  وحق اللجوء إلى القضككككككككككككككاء، فال مانع من تن يم الحق طالما أنا 

 على حقوقهم من اإلدارة.  اوحر ا  ااتفراد لالحتماء بالقضاء اإلداري الذي هو أكثر  ونا 
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وضكككع المشككككر  المصككككري  الرأي الذي يتجه إلى أنا  وفي اجتهاد شكككك صككككي للباحثة تجد أنا  

لذوي الشككككككككأن تن يطعنوا على تلك القرارات  ابهدف تن يم حق التجمع، وترك المجال مفتوحا  اقيودا 

ليصكككدر قراره الحاسكككم في هذا الشكككأن على خالف المشكككر  القطري هو رأي  لأمام القضكككاء اإلداري 

 ويجانب الصواب.  ،تير سليم

مييز القطرية في الطعن ه من خالل الرجو  إلى الح م الصكككككككككككككككادر من مح مة التنا إحيث  

القرارات التي تصكككككككككدر عن  ه قد اسكككككككككتقر على مبدأ مفاده أنا نجد أنا  م(٢٠١٨سلسكككككككككنة  (٥٨٤سرقم 

ه ال يجوز الطعن عليها أمام الجهات اإلدارة متى أسككككككبح عليها المشككككككر  الصككككككفة النهائية، ماداه أنا 

ذلك دون أن يسكككككككتطي  هذا إلى اإلدارية ذاتها، وال يجوز التصكككككككديق عليها من جهة إدارية أعلى، و 

 ابغة بالصكككفة النهائية أمام القضكككاء، ويبقى اتخير م تصكككًّ صكككلولة الطعن على تلك القرارات المحي

وال ت رج عنه كما جاء بنف  ة،ها تدخ  ضككمن اختصككا ككاته الوالئيطالما أنا  ،لفحف مشككروعيتها

عن تطبيق  ، فضككالا م(٢٠٠٧سة لسككن (٧سمن قانون الفصكك  في المنازعات اإلدارية رقم  (٣سالمادة 

ات اإلدارية أمام القواعد العامة المنصككككككككككوص عليها في ذات القانون فيما يتعلق بالطعن على القرار 

 .221القضاء اإلداري 

تلك القرارات ت رج عن رقابة القضكككككككككككككككاء القطري، ب  تت لله،  وعليه، ال مجال للقول إنا  

ه إلى تاري ه نجد خلو أح ام ويبسككككككط اتخير سككككككلطته الوالئية عليها، ويفحف مشككككككروعيتها، إال أنا 

 ا في هذا الشطر. القضاء القطري من ثمة سوابق في هذا المجال لألسباب التي تطرقنا إليها سابقا 

                                  
، تمييز مدني، ١٦/٤/٢٠١٩، والمن ور بجلسة ٢٠١٨لسنة  ٥٨٤الح م الصادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم   221

 "ح م تير منشور". 
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 الموازنة بين المنافع والمضارالمبحث الثاني: نظرية 

بة الموازنة بين اسككككككتطا  القضككككككاء اإلداري أن يطور رقابته إلى أن انتهى به المطاف برقا 

إذ رمى القضكككاء اإلداري بموجب إنشكككائه لهذه الن رية إلى حماية حقوق اتفراد  لالمنافع والمضكككار

ن فحوى قرار اإلدارة تقييد تلك الحريات ما إذا كاسيا  ال ،أمام ما تتمتع به اإلدارة من سلطة تقديرية

 ادائما  اإذ من شكككأن ذلك أن يولد  كككراعا  للكيات تج  تحقيق المصكككلحة العامةأو نز  الم ،الم فولة

 .222فك  منهما يريد أن يحقق منفعة لبين الفرد واإلدارة

 وعليه كان يجب على القاضي اإلداري التدخ  لوضع تعري  لهذه الن رية، يزي  بموجبه  

هذا المبحث إلى المطلبينل  الغموض الذي لحق بمفهوم المنفعة العامة، وللتفصكككككي  أكثر سكككككنقسكككككم

سكككككككككككنبحث في مفهوم ن رية الموازنة بين المنافع والمضكككككككككككار ونشكككككككككككأتها وتطورها ومعيارها.  :اتول

 تطبيقات قضائية لهذه الن رية في القضاء المقارن.  من خالله سنستعرض :الثانيو 

 مفهوم نظرية الموازنة بين المنافع والمضار ونش تهاالمطلب األول: 

سكككككككن صكككككككف المطلب اتول من المبحث الثاني لتناول مفهوم ن رية الموازنة بين المنافع  

ا على عا اسكككككنتطرق إلى نشكككككأة الن رية في القضكككككاء المقارن وتطورها تب والمضكككككار ومضكككككمونها، ثما 

 تي: النحو اآل

 :الموازنة بين المنافع والمضارالفرع األول: تعريف نظرية 

والتي تدور  ،يعتمد القاضككككي اإلداري على بع  المعايير إللغاء القرار أو الح م بصككككحته 

 وكذا اتضرار والسلبيات من جهة أخرى، الشيء الذي يصعب ،في فلك المزايا أو الفوائد من جهة

                                  
 ٣٢د. محمد، بدر محمد عادل، الرقابة القضكككككائية على القرارات اإلدارية في مملكة البحرين سدراسكككككة مقارنة(، دار النهضكككككة العرجية،  222

 . ٧٦٥، ص٢٠١٠القاهرة، الطبعة اتولى،  - الق ثروت شار  عبد ال
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 ،ية ب صككككوص هذه الن ريةفقد ظهرت بع  التعاري  الفقه ل223معه إيجاد تعري  لمبدأ الموازنة

ه لتقدير شككرعية مشككرو  أو عملية ما جاءت مرتبطة بمجال نز  الملكية، فن رية الموازنة تعني أنا و 

والوقوف على ما ترتبه من  ،واعتبارها من المنفعة العامة يتعين معرفة ما تحققه من مزايا وفوائد

ات وتكاليف مالية مع اتخذ في وما تسكككككككتلزمه من نفق ،أضكككككككرار واعتداءات على الملكية ال ا كككككككة

و قامة موازنة بين هذه العنا كككر، بحيث ال  ،االعتبار اتضكككرار االقتصكككادية واالجتماعية للمشكككرو 

بة للمزايا والمصككلحة يم ن إقرار المشككرو  إذا جاءت اتضككرار واتعباء المترتبة عليه مفرطة بالنسكك

 .224التي يحققها

ها "مقارنة أو موازنة بين بين المنافع والمضكككار بأنا كذلك عرف بع  الفقه ن رية الموازنة  

النتائ  اإليجابية لتدبير إداري معين مع السككككككككككككككلبيات التي ي لقها، وجالتالي ال ي ون هذا التدبير 

ولمعرفة مضككككمون  .225"اإذا كان ر ككككيده إيجابيًّ  :أي لال إذا رجحت إيجابية على سككككلبياتهإ اشككككرعيا 

والتطرق إلى المنهجية  لنا من التطرق  دا بُ  ي القضككككككككككككاء اإلداري الهذه الن رية وكيف يتم إعمالها ف

يكة الموازنكة بين لن ر  االتي يتبعهكا القكاضككككككككككككككي اإلداري في قراراتكه المرتبطكة بكالمنفعكة العكامكة اتبكاعكا 

حتى تتم رقابة الموازنة يجب أن يطرح القاضككككككي اإلداري يتجه الفقه للقول:  .226المنافع والمضككككككار

 تي: لى النحو اآلنفسه، نوضحهم عثالثة أسئلة على 

                                  
 . ٢٤١، ص٢٠١٢د. الحمادي، يعقوب يوسف، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية سدراسة مقارنة(، منشأة المعارف، اإلس ندرية،  223

تي بدأ يمارسكككككككها مجلر على هذه الن رية بقوله إن هذه الرقابة ال Braidant.  وكما علق مفوض الدولة ٢٤١المرجع السكككككككابق، ص 224

الدولة على اإلدارة العامة هدفها أن تفرض قدراا أق  من المنطق وحسن التقدير على رجال اإلدارة، فإذا كان في وسعهم أن ي تاروا فلير 

رنة، الطبعة معنى ذلك أن يفعلوا ما يشكككككاءون. مشكككككار إليه في د. الطماوي، محمد سكككككليمان: الن رية العامة للقرارات اإلدارية، دراسكككككة مقا

 . ٨٣، ص١٩٩٦الثالثة، دار الفكر العرجي، 

 .١٧٤، ص٢٠٠٤د. فرحات، فوزت، القانون اإلداري العام، الكتاب اتول، التن يم اإلداري والنشال اإلداري،  225

 .١٧٥وص ١٧٤المرجع السابق، ص   226
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نا ككككع البياض وراء تاية اإلدارة من وراء  ايرى الفقه ضككككرورة أن يجد القاضككككي اإلداري هدفا  -أوالا 

 227ت اإلدارة تحقيق المنفعة العامةياقتراحها للمشرو ، فه  أراد

 228رورية عملية نز  الملكية ال ا ةيمدى ض -اثانيا 

ل ا كككككة للمنفعة العامة أن تسكككككفر عن أضكككككرار جسكككككيمة ومفرطة ه  من شكككككأن نز  الملكية ا -اثالثا 

 سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية مقارنة بالمنفعة التي ستقدمهاي 

مجلر الدولة الفرنسي يقوم بتطبيق مبدأ التناسب  ا سبق التطرق إليه، نجد أنا مما  اوانطالقا  

والمسكككاوت التي قد  ،قب  اإلدارة من جانب بالموازنة بين المنافع المسكككفرة عن المشكككرو  المقترح من

راء نز  الملكية ال ا كككككككككككككككة من تترتب عليه في كافة المجاالت المالية واالجتماعية وتيرها من ج

فإذا رجحت كفة المزايا فال مجال إللغاء القرار الصادر بنز  الملكية والمطعون عليه،  ،خرآجانب 

جح صكادر بنز  الملكية ال ا كة للمنفعة العامة متى ر ومن ناحية أخرى يتم إلغاء القرار اإلداري ال

                                  
رتها من قب  اإلدارة والمتمثلة "بنز  الملكية وهنا يتجسكككككككككككككد دور القاضكككككككككككككي اإلداري في مجرد التأكد من أن العملية التي تمت مباشككككككككككككك 227

إجابة هذا السكككاال انتهت بأن اإلدارة إنما  ال ا كككة" لير وراءها هدف تير تحقيق المنفعة العامة. وعليه، متى وجد القاضكككي اإلداري أنا 

ا إذا لعدم مشككروعيتها. أما  ل ا ككةليرف  القاضككي نز  الملكية ا ففهي هذه الحالة ،ابتغت تحقيق مصككلحة خا ككة ولم ترد المنفعة للعامة

ة بالفع  كانت ترمي من وراء نزعها للملكية ال ا ككككة أن تحقق منفعة عامة، ينتق  القاضككككي اإلداري إلى  اإلدار ثبت للقاضككككي اإلداري أنا 

 الساال الثاني. 
قامته في ذات الموقع سالعقار( المملوك يجب أن يراقب فيما إذا كان المشكككككككككككككرو  المزعوم إقامته لن يحقق منفعة عامة إال إذا تمت إ  228

، بناء مدرجات لطالب الجامعة في إحدى الكليات، يصككككبح نز  ذلك مثاالا الذي انتزعت ملكيته منه. وعليهل نضككككرب على و  ،لشكككك ف ما

وال ي ون نز  ، متى كانت مال كككككقة لمبنى الكلية، إذ يترتب على ذلك بال شكككككك تحقيق مصكككككلحة عامة. ا، ب  ومشكككككروعا املكيتها ضكككككروريًّ 

إليه في د. بطيخ، رمضككككان، االتجاهات المتطورة  من وراء ذلك ثمة منفعة عامة. مشككككار في ذات المثال، إذا لن يتحقق االملكية مشككككروعا 

 .٣١٠في قضاء مجلر الدولة الفرنسي للحد من سلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة المصري منها، مرجع سابق، ص 
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 ا. وفي ذات االتجاه، ذهب بع  الفقه معتبرا 229و ن كانت محتملةالقضككاء كفة المسككاوت والعيوب 

 وأشككككار بع  الفقه إلى أنا  .230ية الموازنة بين المنافع والمضككككارجوهر مبدأ التناسككككب هو ن ر  أنا 

عين االعتبار عنصكككككككككككككرين اتخذ ب وقد تما  Ville nvlle ESTعملية الموازنة التي سكككككككككككككطرها ح م 

فقد وضككع هذا الح م  .حسككن سككير عم  اإلدارة ومتطلباتهاو  ،حماية حقوق اتفرادهما: أسككاسككيينل 

ر عنككد إجراء الترجيح أو على عككاتق القككاضككككككككككككككي للتككأكككد من توافر العنصككككككككككككككرين آنفي الككذك االتزامككا 

 .231الموازنة

من مبكككادت القكككانون العكككامكككة م تلفكككة عن مبكككدأ  هكككذه الن ريكككة تعكككدُّ  رى بع  الفقكككه أنا يو  

التناسككككب، حيث تتعلق تلك الن رية بإجراء القاضككككي لعملية ترجيح بين اتضككككرار والمنافع المترتبة 

مبككككدأ  تتعلق في فحوى القرار اإلداري المطعون فيككككه، في حين أنا  :أي لعن قرار نز  الملكيككككة

                                  
ان، االتجاهات المتطورة في قضككككاء مجلر الدولة الفرنسككككي للحد من سككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة د. بطيخ، رمضكككك  229

 .٣٢٢المصري منها، مرجع سابق، ص 

اإلدارة العامة في معناها  -ذاتية القانون اإلداري، اإلدارة العامة في معناها العضككككككككككككوي  -د. فهمي، مصككككككككككككطفى، القضككككككككككككاء اإلداري  230

 .٧٨٩، ص١٩٨٨الطبعة اتولى، بيروت، الدار الجامعية، الوظيفي، 

. نجد ٢٢١، ص١٩٩٢د. الموافي، أحمد، المنفعة العامة في نز  الملكية ال ا كككة سن رية الموازنة(، دراسكككة مقارنة، رسكككالة دكتوراه،  231

ما وأن مارسككككة اإلدارة لسككككلطتها التقديرية، سككككيا العالقة بين التناسككككب ون رية الموازنة هي نتاج م إنا  :اتجه للقول G. Braibantالفقيه  أنا 

تلك الرقابة امتدت لتشم  بع  المسائ  التي من وجهة ن ره تتطلب تطوير وتغيير من أساليب الرقابة ومن ضمنها وسيلة الموازنة بين 

والمضككككار مرتبطة بفحوى القرار  ن رية الموازنة بين المنافع إنا  :للقول Andre de Laubaderالمنافع والمضككككار. هذا وقد ذهب الفقيه 

نشكككككككككأة تلك الن رية تعود إلي المسكككككككككائ  المرتبطة بنز  الم ية للمنفعة العامة، وذلك ما قضكككككككككى به مجلر الدولة  اإلداري، وكما يعتقد أنا 

ة المتوقع أن تسككفر عن متعلق بإنشككاء مدينة جديدة، حيث يقوم القاضككي بإجراء عملية تقديرية للمنفعة العاماللقرار ل هالفرنسككي عند إ ككدار 

القرارات المتعلقة بنز  الملكية ال ا كككككككككة للمنفعة العامة ت ضكككككككككع لرقابة القضكككككككككاء عبر إجرائه لعملية  قرار اإلدارة. وكما اسكككككككككتقر على أنا 

 ة، مرجع سابق،دراسة مقارن -الموازنة بين اتضرار والمنافع مشار إليه د. خليفي، محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة 

 .٢٩٧ص
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لك القرار اإلداري بين المح  والسبب والغاية المراد تحقيقها من وراء ذ اقا وثي االتناسب يرتبط ارتباطا 

ة كما أشكككككككككككاروا إلى وجود خلط لدى الفقه الفرنسكككككككككككي بين مبدأ التناسكككككككككككب ون ري ،232ومدى توافقهم

 .233الموازنة بين المنافع والمضار

بين  ، من خالل اسكككككككتعراضكككككككنا آلراء الفقهاء حول مفهوم ومضكككككككمون ن رية الموازنةاوأخيرا  

والذي ذهب  ،المنافع والمضكككار ومن وجهة ن ر الباحثة الشككك صكككية، نايد االتجاه الفقهي الفرنسكككي

ليمارس من  لها تقنية قضائية ابتدعها القاضي اإلداري إلى اعتبار تلك الن رية موضع الدراسة بأنا 

نفعة العامة، خاللها رقابة التناسككككككككب على القرارات التي تصككككككككدر من اإلدارة بشككككككككأن نز  الملكية للم

ه ال يوجككد ولير مبككدأ من مبككادت القككانون العككامككة كمككا اتجككه بع  من الفقهككاء المصككككككككككككككريين. وأنككا 

اختالف شكككككاسكككككع بين هذه التقنية وتقنية ال طأ ال اهر في التقدير، فاتخيرة كما أسكككككلفنا القول أداة 

ئ  الفنية الدقيقة. وكما تحلي  تسككككككمح برقابة أكثر فعالية للتقديرات التي تباشككككككرها اإلدارة في المسككككككا

 ،هما أدوات تقع على و كككككف الوقائع، فقد ابتَكَرهما القاضكككككي لزيادة رقابته على القرارات اإلداريةأنا 

وعدم السماح لها للتهرب من القضاء على النحو الذي يحول بين اإلدارة واإلفرال في سوء التقدير 

عن مواجهة القضككاء للتجاوزات المفرطة  رُ بِّ كال الن ريتين تع لمضككمون ما تصككدره من قرارات، فإنا 

 التي تقترفها اإلدارة. 

 الفرع الثاني: نش ة نظرية الموازنة بين المنافع والمضار ومعيارها

                                  
 .٢٧٦، ص ٢٠٠٣اإلس ندرية،  -د. جمال الدين، سامي، القضاء اإلداري، منشأة المعارف، مصر  232

 .٢٦٧المرجع السابق، ص   233
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بعد أن انتهينا من توضككككككككككيح مفهوم ن رية الموازنة بين المنافع والمضككككككككككار واآلراء الفقهية  

  الدراسكككة في و وض في نشكككأة الن رية موضكككن ال إزاء هذه الن رية، يتطلب منا اآل التي تجسكككدت

 بيان معيارها من ناحية ثانية.  هذا المبحث من ناحية، ومن ثما 

 :نش ة نظرية الموازنة بين المنافع والمضار -أوال  

ب  كان لهكا تداعيكات مرتبطة  لزنة بين المنكافع والمضكككككككككككككككار من فرا لم تولد ن رية الموا 

لتحقيق المنفعة العامة بطريقة تعسفية عبر االعتداء  لبتوسع اإلدارة في استعمال سلطتها التقديرية

اتمر الذي حدا بالقاضي اإلداري للتدخ  ووضع  ،234اتفراد الدستورية سحق الملكية( على حقوق 

مسككألة تقدير المنفعة العامة ليسككت  ح م أنا ب ،حد  لها بعدما كان يمتنع عن رقابة السككلطة التقديرية

 وال يمتدُّ  ،لفصكككك  في المنازعاتبامن  ككككالحية القاضككككي اإلداري، كونه سككككلطة مسككككتقلة م تصككككة 

متعلقة بالمنفعة العامة اختصكككككا كككككه إلى التدخ  في تقدير قرارات اإلدارة بشككككك   عام، والمسكككككائ  ال

بسككط رقابته على القرارات التي تصككدر  اوكما كان مجلر الدولة الفرنسككي رافضككا  .235بشكك   خاص

أمر تقدير المنفعة العامة إلى اإلدارة، حيث كان يقتصكككككككككككر دور  اتاركا  ،بنز  الملكية للمنفعة العامة

المشككككككككاريع المراد إنجازها تهدف بحد ذاتها إلى تحقيق  القاضككككككككي اإلداري آنذاك على التأكد من أنا 

مجلر الدولة  وعلى الرتم من أنا  .236شكككككككككككككرو ا الن ر في مضكككككككككككككمون المالمنفعة العامة، رافضكككككككككككككا 

وترك اتمر في يد  ،بسكككككككككط رقابته على قرارات نز  الملكية للمنفعة العامة االفرنسكككككككككي كان رافضكككككككككا 

 ا، حيث اقتصككر دور القاضككي كما ذكرنا مسككبقا ةاإلدارة من خالل مباشككرتها لسككلطتها التقديرية التام

                                  
 .٣٢د. الموافي، أحمد، فكرة المنفعة العامة في نز  الم ية ال ا ة "ن رية موازنة" دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 234

 . ٨٨٤د. حماد، خالد سيد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، مرجع سابق، ص 235

الصرايرة، مصلح، مدى تطبيق مح مة العدل العليا للمبادت اليت أقرها القضاء اإلداري في رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة،  د. 236

 . ١٨٣وص  ١٨٢، ص ٢٠٠٩، دمشق، ١، العدد٢٥، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
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المراد إقامته ترمي لتحقيق المنفعة العامة، وكان على التأكد من وجود أهداف من وراء المشككككككككككرو  

 ،237يات القرار الصادر بنز  الملكيةال يزال يرف  ال وض في مضمون المشرو  وظروف ومعط

 ككراحة ن رية الموازنة  اعترف وأقرا  م(١٩٧١سعام  ville nouvelle - ESTه في قضككية إال أنا 

ن منفعة عامة لمشكككككرو  إنشكككككاء مدينة جديدة في مشكككككروعية قرار إعال وأقرا  ،بين المنافع والمضكككككار

 .238وائد ذلك المشرو  أكثر من أضرارهف ما وأنا سيا  شرق مدينة لي ، ال

تقدير المنفعة العامة يقوم على أسككاس إجراء موازنة أو ترجيح  ه على أنا ءوقد أسككر قضككا  

ازها، وكما جاء في ح مه ما بين الفوائد واتضكككككككرار التي تنت  عن اتعمال التي تتولى اإلدارة إنج

ه ال يم ن أن يعلن عنها للمنفعة العامة بصكككككورة مشكككككروعة، إال إذا كانت اتضكككككرار على الملكية أنا 

واتضكككككككرار المحتملة الوقو  على الن ام البيئي واالجتماعي مراعاة للمنفعة  ،والثمن المالي ،الفردية

يجري موازنة ما بين اتضرار المسفرة  لمبدأالقاضي اإلداري حسب هذا ا المراد تحقيقهال مفاده أنا 

إقرار مشروعية  يتمُّ  -معنى أن الفوائد تفوق اتضرار -عن المشرو  وفوائده، فمتى كانت إيجابية 

ها آلت إلى توسكككككع لسكككككلطة إذ عبر عنها البع  بأنا  .239ري بنز  الملكية للمنفعة العامةالقرار اإلدا

بحيث ال ي تفي القاضكككككي بالن ر إلى  ،ال نز  الملكيةالقاضكككككي على القرارات التي تصكككككدر في مج

 ،ما يجب عليه أن يتجاوز هذا الحدا المنفعة العامة التي يحققها قرار نز  الملكية بن ره مجردة، و نا 

وأن ين ر إلى مدى ما يحققه القرار الصكادر بنز  الملكية من فائدة تحقق أكبر قدر من المصكلحة 

تقييم كافة بازنة بين المنافع والمضكككككككككككككككار على النحو الذي يسككككككككككككككمح العامة، وذلك عن طريق المو 

                                  
 . ١٨٣المرجع السابق، ص 237

 .١٩٠مرجع السابق، ص 238

. وقد أشككككككار إلى حيثيات الح م بالتفصككككككي  د. فهمي، مصككككككطفى أبو زيد، قضككككككاء اإللغاء، دار المطبوعات ١٩١مرجع السككككككابق، ص 239

 وما بعدها.  ٣٠٠، ص٢٠٠١الجامعية، 
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والتي يمسككها القرار المطعون فيه والصككادر بنز  الملكية، حيث  ،المصككالح الموضككوعية في الميزان

بتوافر شكككككككرول  اقانونا  لهعتراف مشكككككككرو  ال يم ن اال أيا  أرسكككككككى القضكككككككاء الفرنسكككككككي مبدأ مفاده أنا 

بالملكية ال ا ككككككككككككة أو التكلفة المالية أو آثارها  تلحقإال إذا كانت اتضككككككككككككرار التي  المنفعة العامة

 .240الن ر إلى المنفعة التي سيحققهااالقتصادية ليست باه ة ب

وجسط رقابته  ،اتسباب التي ساعدت مجلر الدولة على العدول عما هو مستقر عليه فما 

ذلكي  ن خالل ن رية الموازنة والمضكككاري وكيف تمُّ على السكككلطة التقديرية التي تتمتع بها اإلدارة م

 موقف القضاء المقارن في مصر وقطر إزاء هذه الن ريةي  وما

على النحو  في مصكككر وقطر الموازنة بين المنافع والمضكككار شكككأة ن ريةسكككنتعرض اآلن لن 

 : اآلتي

 :نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في مصر  .أ

بن رية الموازنة بين المنافع  بالعم للبدء الفعلي  اا رئيسككككا قضككككية سعزجة خير هللا( سككككببا  تعدُّ  

والمضكككككككككككار في مصكككككككككككر، حيث أدت هذه القضكككككككككككية إلى ظهور تطور كبير في القضكككككككككككاء اإلداري 

كبير التطور الذي لحق بقضكككككككاء مجلر الدولة الفرنسكككككككي، حيث انتهى  حدّ  إلى المصكككككككري، يشكككككككبه 

القضككككككككككككاء اإلداري في نهاية المطاف إلى تبني ن رية الموازنة بين المنافع والمضككككككككككككار من ناحية، 

 .241المزايا والمساوت من ناحية أخرى  وتقييم فحوى القرار اإلداري من حيث

                                  
لحليم، دور القاضككككي اإلداري في الرقابة على شككككرل المنفعة العامة في حالة نز  الملكية، دار النهضككككة العرجية، د. كام ، نبيلة عبد ا 240

 .١٠، ص١٩٩٣

 .١٠٣دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -د. خليفي، محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة 241 
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لجهة اإلدارة سككلطتها في اختيار  أنا  ار قانونا "المقر  فقد قضككت المح مة اإلدارية العليا بأنا  

 ،للمصكككككككلحة العامة اوتحديد العقارات التي يشكككككككملها الت صكككككككيف للنفع العام بما تراه محققا  ،الموقع

وجما يجتمع لها من مقومات ال برة والدراية، وينعقد لها من أسكككباب االختصكككاص الصكككحيح. ومث  

تقديرية، وينأى عن تعقيب القضكككككككاء اإلداري، ما دام هذا االختيار مما يدخ  في نطاق سكككككككلطتها ال

، اها انحرفت به عن تاياتهه ال ينه  من الشكككككككككواهد ما ينبو عن أنا رائدة الصكككككككككالح العام، وأنا  هاأنا 

 .242ت الصلة بها"نبأو ات ذته بباعث مفتنكبت وجه المصلحة العامة، 

قككد وازنككت بين مصككككككككككككككلحتين  المح مككة خر للمح مككة اإلداريككة العليككا نالحش أنا آوفي ح م  

لما يحققه ذلك  لمصككككككلحة الطاعن في إبقاء الترخيف على ما هو عليه :ل اتولى243متعارضككككككتين

 ،مصلحة اإلدارة في إلغاء الترخيف :جهد وانت ام العم . الثانيةووفرة في ال ،من قلة في التكاليف

 لمصنع. للحصول على اتترجة الالزمة إلدارة ا لونق  الطاعن إلى منطقة أخرى 

حيككث انتهككت المح مككة بعككد اجراء عمليككة الموازنككة إلى ترجيح مصككككككككككككككلحككة الطككاعن على  

ررها علة تسككككتند إلى الصككككالح مصككككلحة اإلدارة ال تب مصككككلحة اإلدارة، مسككككتندة في قضككككائها إلى أنا 

اتمر الذي يدفعنا لبيان نشككككككككككككأة ن رية الموازنة بين المنافع والمضككككككككككككار ال وض في موقف  ،العام

 اإلداري بمصر قب  وجعد عزجة خير هللا.  القضاء

                                  
، ١٧/٤/١٩٥٥ق، المن ورة بجلسككككككككككككككككة  ٥لسككككككككككككككنكككة  ١٣٣١ان ر الح م الصككككككككككككككككادر من المح مكككة اإلداريكككة العليكككا، قضككككككككككككككيكككة رقم  242

com.qulib.idm.oclc.org-eastlaws-https://www/  ٧:٠٠، تمككام السكككككككككككككككاعككة ١٣/٢/٢٠٢٢تمككت الزيككارة بتككاريخ 

 مساءا. 

 ٣/٣/١٩٥٤ق، المن ورة بجلسكككككككككككككة ٧لسكككككككككككككنة  ١١٧ان ر الح م الصكككككككككككككادر المح مة اإلدارية العليا المصكككككككككككككرية، في القضكككككككككككككية رقم  243

com.qulib.idm.oclc.org-eastlaws-https://www/  ٥٧:٠، تمككام السكككككككككككككككاعككة ١٣/٢/٢٠٢٢تمككت الزيككارة بتككاريخ 

 مساءا.

https://www-eastlaws-com.qulib.idm.oclc.org/
https://www-eastlaws-com.qulib.idm.oclc.org/
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 م(:١٩٩١)المرحلة األولى: موقف القضاء اإلداري المصري قبل قضية عز ة خير هللا عام 

وخا ككككككة فيما يتعلق برقابة القضككككككاء  ،ال ي تلف موقف القضككككككاء المصككككككري عن الفرنسككككككي 

اتبعاد السككككياسككككية واالجتماعية  اإلداري على القرارات الصككككادرة بنز  الملكية للمنفعة العامة، إذ إنا 

ة بين المنافع يجاد ن رية الموازنإل  في مصر تقترب من اتبعاد ذاتها التي دفعت القضاء اإلداري 

 .244والمضار في فرنسا

ا كان الفقه القانوني في مصكككككككر أمام هذه المرحلة السكككككككابقة على الح م القضكككككككائي في ولما  

  ن:ة خير هللا" انقسموا إلى قسميقضية "عزج

 القضككككككككاء اإلداري المصككككككككري ممثالا  اتجه هذا الجانب من الفقه للقول: إنا  :الموقف األول 

ن رية الموازنة بين المنافع والمضكككككككككككككككار، واكتفى بمراقبة  ككككككككككككككحة الوقائع  بمجلر الدولة لم يتبنَ 

جع  القضكككككاء  ، اتمر الذي245ومراقبة الغاية دون ال وض في تقدير مدى مالءمة القرار ،المادية

فيمتنع عن إجراء عملية يزن بموجبها المنفعة العامة التي يقتضككككككككككككيها سككككككككككككد  لإلداري م ب  اليدينا

ود الفعلي للواقعة، الحاجة الواقعية، وتقتصككككر وظيفة القاضككككي اإلداري على مجرد التحقق من الوج

اجة هذه الح  طو أبعد من ذلك، وما على اإلدارة إال بيان أن تدخلها كان لسككككككككككككككدِّ أن يوال يحق له 

 .246إال التسليم بتوافر هذه المنفعة بإقامة المشرو  التي يمث  المنفعة العامة، وال يملك القضاء

مجلر الدولة المصري تبنى ن رية  اتجه أ حاب هذا االتجاه للقول: إنا  :الموقف الثاني 

، م(١٩٩١سالموازنة بين المنافع والمضكككار في هذه المرحلة السكككابقة للح م القضكككائي الصكككادر عام 

                                  
د. بطيخ، رمضككككان، االتجاهات المتطورة في قضككككاء مجلر الدولة الفرنسككككي للحد من سككككلطة اإلدارة التقديرية وموقف مجلر الدولة   244

 .٣٦٤المصري منها، مرجع سابق، ص

 .٣٦١المرجع السابق، ص  245

 .٣٦١المرجع السابق، ص  246
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القاضككككككككككي اإلداري وازن بين القيمة  أنا  :ومن م اهر أخذه بهذه الن رية ،ب  فاق ن يره الفرنسككككككككككي

القانونية للحرية الفردية، وجين مقدار الضككككككككككككرر الذي يسككككككككككككببه اإلجراء للفرد، وكما ألغى القضككككككككككككاء 

فضاء أرض  اإلداري قرار اإلدارة بإزالة السقف الذي أقامه أحد التجار الحا   على رخصة شغ 

ازن القاضكككككككككككككي بين وجالتالي و  ،تير مالئم ااإلدارة اختارت وقتا  تنا  لبسكككككككككككككوق ال ضكككككككككككككار والفاكهة

 .247المصلحة والمضرة

، حيث اعتمدوا في تأييدهم أ حاب االتجاه المايد لهذه الن رية أدق وأكثر تفاؤالا  ونجد أنا  

ع والمضكككككككككككككككار على أكثر من قرار ح ام القضكككككككككككككككاء اإلداري في ميدان إعمال الموازنة بين المنافت

 ما المتعلقة بنز  الملكية. سيا  وال ،للسلطة اإلدارية

 م(:١٩٩١)المرحلة الثانية: موقف القضاء اإلداري بعد قضية عز ة خير هللا عام 

بن ريككة الموازنككة بين  اومقرًّ  امتبنيككا  م(١٩٩١سعككام   ككككككككككككككككدر ح م المح مككة اإلداريككة العليككا  

ا بتسليم ، حيث أ در محافش القاهرة قرارا تيوقائع القضية على النحو اآل كرالمنافع والمضار، ونذ

ألف  عشكككككرين وتضكككككمن القرار هدم ،والتي كانت معروفة "بعزجة خير هللا" ،اترض المملوكة للدولة

لت طيط  ااسككتنادا  ،بغية إعادة بناء المنطقة ،ألف نسككمة خمسككينما يقارب  :أي لمسكك ن مبنى فوقها

 اتحيث اسككككتجاب ،هندسككككي وعملي دقيق، تقدم مالك العزجة والمضككككرورين بالطعن على ذلك القرار

ا م ،من شأن تنفيذ ذلك القرار تشريد آالف الس ان أنا  إلى هائالمح مة للطاعنين مستندة في قضا

ل بها في اويتناق  مع سياسة الدولة في التعمير من ناحية، والدور المن ،يترتب عليه من خطورة

نتهت المح مة إلى ا، فقد من ناحية أخرى  ها النواة اتولى في المجتمعتنا ل حماية كيان اتسككككككككككككككرة

بعد موازنتها بين المنفعة العامة للمشككككككرو  وجين المصككككككلحة االجتماعية  ،إلغاء القرار المطعون فيه

                                  
 . ٣٤٧ال ا ة "ن رية موازنة" دراسة مقارنة، صد. الموافي، أحمد، فكرة المنفعة العامة في نز  الم ية  247
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المح مة اسكككككككتمرت في  وتجدر بنا اإلشكككككككارة إلى أنا  .248سكككككككتلزم على الدولة المحاف ة عليهاالتي ي

 ،إرسككككاء مبدأ المنافع والمضككككار عند مباشككككرتها للرقابة على السككككلطة التقديرية التي تمارسككككها اإلدارة

ة يوهي بصدد إ دارها لقرارات نز  الملكية ال ا ة للمنفعة العامة في القضيتين الشهيرتين بقض

 .249"نق  سوق اتسماك"وقضية  "سوق روض"

ية الموازنة بين المنافع المعارضككككككككككككككة التي ح تها ن ر  ، نرى أنا يّ وفي تقدير الباحثة الشكككككككككككككك صكككككككككككككك

القترابها الجسككيم من التقديرات  لقد يرجع في بداية اتمر إلى خوف القضككاة من تطبيقها لمضككاروا

ومع ذلك يبقى تطبيق هذه الن رية يمث   ،وتبتعد كافة البعد عن المعايير الموضككوعية ،الشكك صككية

على القرارات التي تصككككككدرها اإلدارة والمتضككككككمنة للمنفعة العامة، ومن شككككككأن ممارسككككككة  ارقابيًّ  اتطورا 

إلى حماية حقوق  بحيث يادي ،ي لق جملة من الضكككككوابط المقيدة لإلدارة القضكككككاء لتلك الرقابة أنا 

بين المنافع والمضككككككار  وجب اإلدارة أن تكون قراراتها الصككككككادرة في إطار ن رية الموازنةياتفراد، و 

 ملتمسة من تقدير عملي. ،منفعة عامة حقيقية ضمنةمت

 :)ب(. نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في قطر

 فإن المبادت العامة للقانون التي أنشكأها القضكاء لقضكاءنا القطري حديث النشكأة ا تنا ن را  

مرحلة  بان عنها فقه القانون العام، لم ت هر في أح امه إال فيوأ اإلداري في مصككككككككككككككر وفرنسككككككككككككككا

 مع نشأة القضاء القطري.  امتأخرة بع  الشيء، اتفاقا 

                                  
العرجي، زرق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا "الن رية التقييمية كأسككككككككككككككلوب حديث لمراقبة مالئمة القرارات اإلدارية" مجلة مجلر  248

 . ١٤١و ١٤٠، ص ٢٠٠٦، ٨الدولة، العدد 

 .١٤١المرجع السابق، ص 249
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فقد جاء الدستور الدائم لدولة قطر في  ل  في تأكيده لحق الملكيةومع ذلك لم يتردد المشرِّ  

"الملكية ال ا كككة مصكككونة، فال يحرم أحد من ملكه إال بسكككب المنفعة  على أنا  ونفا  (٢٧سالمادة 

جشككككككككككككككرل تعويضككككككككككككككه عنها عليها، و  وجالكيفية التي ينفُّ  ،بينها القانون وفي اتحوال التي ي ،العامة

 ".ا عادالا تعويضا 

بذاته  ا  لها قانونا المشككككرِّ  وافردوعلى الرتم من تقدير الدسككككتور القطري للملكية ال ا ككككة،  

لسككككككككككككككنة  (١٣سلتن يم كافة المسكككككككككككككككائ  المتعلقة بنز  الملكية للمنفعة العامة بموجب القانون رقم 

ه "ال يجوز نز  ملكية العقارات أو االسكككككككككككتيالء منه على أنا الثانية حيث نصكككككككككككت المادة  م(١٩٨٨س

إلى  ىوياد ،تح ام هذا القانون  اومقاب  تعوي  عادل يقرر وفقا  ،عليها ماقتاا إال للمنفعة العامة

سكككككنة ل (٢٣سمنه والمعدلة بموجب القانون رقم  الثالثةاء في المادة مسكككككتحقيه دفعة واحدة"، وكما ج

من اتعمال  ووضعت جملة من اتعمال التي تعدُّ  م(،٢٠٠٦سلسنة  (٩سالقانون رقم و  م(،٢٠٠٥س

 -١: من أعمال المنفعة العامة ما يأتيالمحققة للمنفعة العامة "في تطبيق هذا القانون، إذ يعتبر 

إنشككاء خطول  -٢ة والفرعية والميادين والدورات العامة وتوسككيعها أو تعديلها. إنشككاء الطرق الرئيسكك

بما في ذلك إنشكككككاء الكباري والمجازات  ،ومرافق النق  والموا كككككالت العامة البرية والبحرية والجوية

إنشككككاء الحدائق واتسككككواق العامة  -٣ .السككككطحية والممرات السككككفلية واتنفاق وتوسككككيعها أو تعديلها

ية العامة، ومشككككككروعات والمسككككككاجد، ومباني ال دمات االجتماعية والتعليمية والصككككككحية واالقتصككككككاد

إقامة المسككككككاكن الشككككككعبية ومسككككككاكن كبار الموظفين وما يماثلها، ومشككككككروعات الحفا  على التراث 

إقامة المنشككككككككككك ت الكهرجائية المعدة لإلنارة العامة،  -٤ .الحضكككككككككككاري والتاري ي واإلنسكككككككككككاني للبالد

التلكر، وشكككب ات اإلرسكككال وشكككب ات الموا كككالت التلفونية والتلغرافية العامة السكككلكية والالسكككلكية و 

اإلذاعي والتلفزيوني العامة، والمنشكككككككككككككك ت المائية العامة بما في ذلك قنوات ومجاري المياه الجوفية 

إقامة منشكك ت  -٥ .وال اهرة، وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشككروعات المجاري والصككرف
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وزير البلدية  زراء بناء على اقتراحويجوز بقرار من مجلر الو  .الدفا  واتمن الداخلي وال ارجي

 ".والت طيط العمراني إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة

في الفترة  -حسبما تم االطال  عليه من أح ام  -القضاء  إال أنا على الرتم من ذلك كلِّه   

 (١٣سبموجب القانون رقم  م(١٩٧١س الصكككككادر سكككككنة السكككككابقة والممتدة من تن يم القضكككككاء القطري 

 م(٢٠٠٧سسنة  ( الصادر٧سلتن يم المحاكم العدلية إلى إنشاء الدائرة اإلدارية بموجب القانون رقم 

 لم يشر ال من قريب أو بعيد عن اعتناقه لمبدأ ن رية الموازنة بين المنافع والمضار.

بشكككككككأن الفصككككككك  في المنازعات  م(٢٠٠٧سلسكككككككنة  (٧سومن ناحية أخرى، جاء القانون رقم  

إذ  لبشكككككأن نز  الملكية للمنفعة العامةوأخرج من ضكككككمن اختصكككككا كككككه القرارات الصكككككادرة  ،اإلدارية

، فإذا شاء اومحصنة دستوريًّ  ،مث  هذه القرارات تير قابلة للطعن عليها   القطري أنا اعتبر المشرِّ 

سككككككككككككككوى أن يت لم على القرار الصكككككككككككككككادر  أن يطعن على الح م فلير له مجالمن نزعت ملكيته 

  تن تكون اإلدارة قد انتزاعها من قب  اإلدارة، دون أن ينتبه المشككككرِّ  ن ملكيته التي تما بتعويضككككه ع

اإلدارة  تعسفت في استعمالها لسلطتها بشأن نز  الملكية ال ا ة، ودون أن يأخذ في الحسبان بأنا 

ذي يترتب أكثر جسكككامة من المنفعة المحققة جراء نز  الملكية ال ا كككة. اتمر ال اقد تلحق أضكككرارًّ 

ن رية الموازنة بين المنافع والمضكككككار في مجال  قطري بال شكككككك لم يتبنَ القضكككككاء ال معه القول: إنا 

ا نز  الملكية ال ا كككة للمصكككلحة العامة على خالف ن يريه الفرنسكككي والمصكككري كما سكككنبين الحقا 

تباعها من الكيفية والطريقة واإلجراءات الالزم ا تن يم اقتصككككككككككككر على في نهاية هذا الفصكككككككككككك ، ب 

 عن تن يم اإلجراءات الواجككب اتبككاعهككا عن جككانككب اإلدارة لنز  الملكيككة للمنفعككة العككامككة، فضككككككككككككككالا 

 التعوي  العادل لمن نزعت ملكيته والسب  المتاحة له للطعن على القرارات المتعلقة بتعويضه. 

 :معيار الموازنة بين المنافع والمضار -اثاني  
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 لالمنافع والمضككككككار بالميزان الذي يلجأ إليه القاضككككككي اإلداري يقصككككككد بمعيار الموازنة بين  

جراء عمليته الترجيحية من تقدير منافع ومضكككار من جراء تصكككرف اإلدارة، ونضكككرب إليتم ن من 

ينصب في مجال نز  الملكية ال ا ة للمنفعة العامة، فيستطيع القاضي من خالل  في ذلك مثاالا 

ة بين اتضكككرار التي قد تنجم عن ذلك القرار والمنافع المسكككفرة تلك المعطيات والعوام  إجراء موازن

ليتم ن في النهاية للو ككككككككككككككول إلى خاتمة يقرر بموجبه أي الكفتين أرجح. حيث يدخ  في  لعنه

معيككار الموازنككة جملككة من المعككايير التي من شككككككككككككككككأنهككا أن تاثر على عمليككة الموازنككة بين المنككافع 

 :على النحو اآلتي المعايير تباعا والمضار، نتناول ك  واحد من تلك ا

 :المعيار االقتصادي -أوال  

إذ من المفترض أن تتعلق المنفعككة االقتصكككككككككككككككاديككة بتحقيق تنميككة في م تلف القطككاعككات،  

تككايككة اإلدارة في تحقيق هككدف مككالي  وجككالتككالي تكون م تلفككة عن المنفعككة المككاليككة التي تعبر عن 

قيق تنمية اقتصكككككككككككككككادية عبر توفير الرفاهية لمواطنيها، . حيث تهدف المنفعة العامة إلى تحت  حْ بَ 

عتداد بها واال ،بالمنفعة االقتصككككككككادية بعين االعتبار اتخذلذلك تم ُّ  لوتحسككككككككين ظروفهم المعيشككككككككية

 .250بصفة المنفعة العامة

 :المعيار المالي -اثاني  

أو  ةف المالية التي سككككككككككتتحملها اإلدار يجب على القاضككككككككككي أن يأخذ في الحسككككككككككبان التكالي 

إجرائه لعملية الموازنة، والبحث فيما إذا كانت اإلدارة بالفع   دوذلك عن ،الجهة المنفذة للمشككككككككككككككرو 

تي: قد ي ون وفي سككككككبي  التوضككككككيح نضككككككرب المثال اآلقادرة على تحم  تلك التكاليف من عدمه. 

للتنفيذ على مسككككككككتوى إقليم كبير، وجالتالي تسككككككككتطيع الجهة المعدة لهذا  هناك مشككككككككرو  ما  ككككككككالح  

                                  
 . ٨٩٩د. حماد، خالد سيد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، مرجع سابق،  250
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رهاق ماليل وفي ذات الوقت قد ي ون إكاليف المالية دون أن يلحقها أي المشككككككككككككككرو  أن تتحم  الت

مث  هذا المشككككرو  قد  نا إقرية  ككككغيرة مواردها محدودة، إذ  المشككككرو  ذاته تير  ككككالح للتنفيذ في

 .251تفوق قدراتها حقها بأعباء ماليةيل

 :معيار حق الملكية الخاصة -اثالث  

من خالل هذا المعيار يصككككككككدر القاضككككككككي اإلداري ح مه عبر مقارنة اتضككككككككرار التي من  

شكككككككككأنها أن تلحق بالملكية ال ا كككككككككة من جراء نزعها، وجين الفوائد التي قد تترتب على المشكككككككككرو  

 .252وضرورتها ومقارنتها باتضرار ميةالمراد إقامته فيبحث في حجم وطبيعة المنفعة العمو 

 :المعيار االجتماعي -ارابع  

يقوم هذا المعيار على أسكككككككككككككاس مراعاة النتائ  التي تسكككككككككككككفر عن قرار نز  الملكية للمنفعة  

بعد إجراء  ءهي من خالل هذا المعيار ياسر قضافالقاض لمة من الجانب االجتماعي والبيئيالعا

ه، ة عن االسكككككككككتمرار بقرار نز  الملكية واالعتداد بمشكككككككككروعيتموازنة بين المنافع والمضكككككككككار الناجم

لل روف والمالبسككككككات  ا، ب  تتفاوت وفقا اواحدا  اأح ام تسككككككلك مسككككككلكا وجالتالي من المسككككككتحي  إيجاد 

 .253ت المادية والتكاليف االجتماعيةوالوقت واإلم انيا

 

 والمضارالمطلب الثاني: تطبيقات قضائية لن رية الموازنة بين المنافع 

                                  
 . ٣٠٥دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص -د. محمد، خليفي، "الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة   251

 . ٢٧٠ة" دراسة مقارنة، مرجع سابق، صد. الموافي، أحمد، فكرة المنفعة العامة في نز  الم ية ال ا ة "ن رية موازن 252

دراسككة مقارنة"،  -. أيضككاا مشككار إليه في. د. محمد، خليفي، "الضككوابط القضككائية للسككلطة التقديرية لإلدارة ٢٧٠المرجع السككابق، ص 253

 .٣٠٧مرجع سابق، ص
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ن رية الموازنة بين المنافع والمضكككككككككار ولدت في ظ  نز  الملكية  إلى أنا  اأشكككككككككرنا مسكككككككككبقا  

ال ا كككككككككككة للمنفعة العامة، حيث سكككككككككككنبين خالل هذا المطلب بع  التطبيقات القضكككككككككككائية لن رية 

 تي: الدولة المقارنة، وعلى النحو اآل الموازنة بين المنافع والمضار في

 :لمصري موقف القضاء ا -أوال  

القضاء المصري لم يطبق ن رية الموازنة بين المنافع والمضار في السابق كما هو الحال  

ه ال يتدخ  في تقدير اإلدارة عند نز  الملكية للمنفعة إلى أنا  افي ن رية ال طأ ال اهر، اسككككككككككككككتنادا 

ما سبق ك- إذ كان القاضي اإلداري  لالمجال ضمن اختصاص رقابة القضاء فلم ي ن ذلك لالعامة

 يتوقف عند وجود المنفعة العامة كفكرة دون البحث في التفا ي .  -وأن أشرنا

أ كككككككبح  "عزجة خير هللا"بموجب قضككككككككية  م(١٩٩١سعام الصككككككككادر وفي الح م القضككككككككائي  

القضكككاء المصكككري يتبنى ن رية الموازنة بين المنافع والمضكككار، على الرتم من وجود اختالف بين 

ترة تطبيق هذه الن رية، فيوجد من يشكككككككككككككير منهم إلى تبني القضكككككككككككككاء الفقهاء المصكككككككككككككريين حيال ف

خر ة لذلك الح م القضككككائي، والبع  اآلفي الحقبة الزمنية السككككابق االمصككككري لتلك الن رية ضككككمنيا 

 ياكد على تبني القضاء المصري تلك الن رية موضع الدراسة بعد الح م القضائي. 

ة القرار قضككاءها بمشككروعي أ ككدرت المح مة اإلدارية العليا في مصككر م(١٩٨٧سفي عام  

بعد تعيين  المنيا"قوات أمنية "ال ا كككككة للمنفعة العامة، و نشكككككاء مقر إلقامة  يةملكالنز  ب القاضكككككي

اإلدارة وازنت بين  ، مستندة إلى أنا ا بهلجنة من ال براء لمعاينة الموقع الذي  در من اإلدارة قرارا 

 ،للنفع العام اه أكثر تحقيقا فوجدت بأنا  ،ات الم تلفة عند اختيارها للموقع موضككككككككككككككو  النزا االعتبار 
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 التي وقعكككت عكككام تحكككداث أكتوجر ااسككككككككككككككتنكككادا  ،والملحق تكككأييكككده من قبككك  لجنكككة خبراء وزارة العكككدل

 .254م(١٩٨١س

رقابة إلى "ذهبت المح مة اإلدارية العليا  م(٢٠١٢سخر  ككككدر سككككنة آوفي ح م قضككككائي  

لرقابة القضككاء اإلداري على المالئمات  ال مح ا – والمضككار المنافع بين الموازنة مبدأ –شككروعيةالم

ذلك كان في  دام أنا  التقديرية التي تباشككككرها السككككلطة اإلدارية الم تصككككة عند إ ككككدارها قراراتها، ما

السككلطة  أنا هذا اتمر ال ينفصكك  عن - وتحقيق المصككلحة العامة ،وسككيادة القانون  ،إطار الشككرعية

 ،والمشككروعية ،وحماية الشككرعية ،القضككائية، ومنها محاكم مجلر الدولة، معهود إليها إقامة العدالة

وحماية الحقوق والحريات العامة وال ا ة، في إطار ما أوردته نصوص الدستور  ،وسيادة القانون 

وترتيب  ،العامةوتايات المصككككككككككلحة  ،والقانون من أ ككككككككككول ومبادت حاكمة لن ام الدولة والمجتمع

عدد قرارات فكثرة  -أولويات تلك الغايات على وفق مقتضككيات السككالم االجتماعي والوحدة الوطنية

تنبو عن هدم مجتمع سككككك ني نشكككككأ تحت بصكككككر جهة اإلدارة مصكككككدرة القرار،  التي وحاالت اإلزالة

الرعاية من وهو أمر يجع  استهداف وجه المصلحة العامة بحماية أمالك الدولة في وضع أدني ب

 255".المصالح العامة اتعلى المتمثلة في المحاف ة على السالم االجتماعي واتمن القومي

 

 

 

                                  
 ٤٨رية لإلدارة، مرجع سككككككككابق، ص د. الموفي، أحمد، بع  مالمح االتجاهات الحديثة في الرقابة القضككككككككائية على السككككككككلطة التقدي  254

 . ٤٩وص

، إ ككدارات ٧/٧/٢٠١٢قضككائية بتاريخ  ٥٥لسككنة  ٣٧١١٤ان ر الح م الصككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككرية، الطعن رقم   255

 .١٠٣٨الجزء الثاني، ص  ٥٧الم تب الفني، رقم 
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 :موقف القضاء القطري  -اثاني  

ن رية الموازنة بين المنافع   ككككككككككراحةا  القضككككككككككاء القطري لم يتبنَ  للقول: إنا  اانتهينا مسككككككككككبقا  

القرارات  على أنا  اتأسيسا  ،والمضار في مجال نز  الملكية على خالف ن يريه المصري والفرنسي

وال يجوز الطعن عليها أمام  ،بموجب القانون  محصككنة الملكية تعدُّ التي تصككدرها اإلدارة بشككأن نز  

 القضاء.

إلى  -الدائرة اإلدارية  -مح مة التمييز انتهت  م(٢٠١١سلسكككككككككنة  (٣٤سللطعن رقم  اووفقا   

وذلك بموجب نف  ،خروج المنازعات المتعلقة بنز  الملكية للمنفعة العامة من دائرة اختصكككككا كككككها

بشكككككككأن الفصككككككك  في المنازعات اإلدارية، وفتح  م(٢٠٠٧سلسكككككككنة  (٧سمن القانون رقم الثالثة المادة 

بحيث انتهى  ،ت منه ملكيته للمنفعة العامةالمجال لبسط رقابته على التعوي  المستحق لمن سلب

(، 9(، س6(، س5مفاد نصككككككككوص المواد س "إلى أنا  م(٢٠٠٨سلسككككككككنة  (١٠٤سفي الطعن رقم  اأيضككككككككا 

بشكككككككككككككأن نز  ملكية  م(1988س( لسكككككككككككككنة 13( من القانون رقم س16(، س15(، س14(، س13(، س12س

المشر  ولئن نال بإدارة نز  الملكية القيام ب افة  نا إا للمنفعة العامة العقارات واالستيالء عليها ماقتا 

ه وتعيين مالكه وتقدير التعوي  المسكككككتحق لهم، إال أنا  ،اإلجراءات الالزمة لتحديد مسكككككاحة العقار

مما تقدره لجنة التثمين  ،كف  للمالك وأ ككككككككككككككحاب الحقوق العينية اتخرى الت لم لدى تلك اإلدارة

د ب شكككوف الحصكككر وخرائط التقدير التي تعدها اإلدارة المذكورة الملحقة بها من تعويضكككات، وما ير 

  على إدارة نز  الملكية بشككككككأن حق الملكية والحقوق العينية اتخرى أو اتنصككككككبة، وأوجب المشككككككرِّ 

إحالة الت لمات التي تتضكككككككككمن منازعة في قيمة التعويضكككككككككات إلى لجنة تسكككككككككمى لجنة الت لمات، 

ا ئية تير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، أما وتصكككككدر قرارات نها ي،قاضكككككاليرأسكككككها 

ها تحال إلى فإنا  لأو اتنصكككبة ،أو أي حق عيني آخر ،الت لمات التي تتضكككمن منازعة في الملكية

بن ام التسكككككجي   م(1964س( لسكككككنة 14تح ام القانون رقم س الجنة التسكككككجي  العقاري المنشكككككأة وفقا 
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في القانون ما يحول بين ذوي الشككككككككككككأن وجين الطعن عليه أمام  العقاري للفصكككككككككككك  فيها بقرار، لير

منازعة فيما تتضكمنه كشكوف الحصكر وخرائط التقدير تتعلق بحق  أيا  القضكاء، ومادى ما تقدم أنا 

الملكية أو الحقوق العينية اتخرى أو اتنصكككككبة، يجب عرضكككككها على لجنة التسكككككجي  العقاري عن 

ية مما تضككككككككككمنته الكشككككككككككوف، فإذا ما لجأ  ككككككككككاحب الشككككككككككأن في طريق الت لم لدى إدارة نز  الملك

 .256"خصو ها إلى القضاء مباشرة، فإن دعواه ال تكون مقبولة

القانون رسككككككم طريق معين للت لم على القرار الصككككككادر من اإلدارة أنا مفاد ما سككككككبق بيانه  

لمحككددة بموجكب فككإذا لم يقبلككه من نزعككت ملكيتككه كككان لككه أن يتقككدم بت لم لككدى الجهككة ا ،بككالتعوي 

 فإذا لجأ إلى القضاء مباشرة كانت دعواه مرفوضة.  ،اللمواعيد المحددة قانونا  اووفقا  ،القانون 

نز  ملكية العقار  ككككككككككككككدور قرار بمح مة التمييز القطرية إلى أن " خر اتجهتآوفي ح م  

اسككتحالة طلب المطعون ضككده اتول التنفيذ  ،اعتباره في ح م الهالك الكلي له أثره ،للمنفعة العامة

له أن يطالب  ،سكككككككككككجيله لدى إدارة التسكككككككككككجي  العقاري وتعدي  ت ،العيني بتثبيت ملكيته لعقار النزا 

 .257بحقه الش صي في نصف قيمة التعوي  المنصرف عن نز  الملكية"

القضككككككككككككككككاء العككادي والككذي من المفترض أن يككدخكك  ضككككككككككككككمن  خر، نجككد أنا آومن جككانككب  

ا كككه كافة المسكككائ  العامة التي لم يأت بها نف خاص وي رجه من ضكككمن واليته قد اتجه اختصككك

ولم تتبع اإلجراءات المنصككككككككككككككوص عليها بموجب  ،الدولة إذا قامت بنز  ملكية أحدهم للقول بأنا 

                                  
تمييز  - ٢٥/١١/٢٠٠٨، المن ور بجلسكككككككة ٢٠٠٨سكككككككنة ل ١٠٤ان ر الح م الصكككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم  256

  باحاا.  ٩:٧بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ  /http://eservices.sjc.gov.qaإداري. 

تمييز  - ١١/٥/٢٠١٠ن ور بجلسككككككككككة ، الم٢٠١٠لسككككككككككنة  ٣٤ان ر الح م الصككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم   257

  باحاا.  ٩:٧بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١تمت الزيارة بتاريخ  / http://eservices.sjc.gov.qaمدني.

http://eservices.sjc.gov.qa/
http://eservices.sjc.gov.qa/
http://eservices.sjc.gov.qa/
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ويحق لمن نزعت ملكيته المطالبة بالتعوي   ،ها تعتبر تا كككككككككككككبةفإنا  ،القانون المن م لنز  الملكية

السكككككككككككككاال الذي يدور في فلك هذه الفرضكككككككككككككية ه  تعود الملكية  رر الذي لحقه، إال أنا عن الضككككككككككككك

لصككككاحبها أم تصككككبح للدولة وتلتزم اتخيرة بالتعوي  عن اتضككككرار التي لحقت الغير ونتيجة عدم 

 اتباعها لإلجراءات فقطي 

 (،٧٥س إجابةا لما أثرناه من سككككككككككككككاال، فقد اتجهت مح مة التمييز القطرية في الطعن رقم 

عن  اإذا ما اسكككتولت الح ومة على عقار مملوك تحد اتفراد جبرا " إلى أنا  (٢٠١٥سلسكككنة  (٧٦سو

ذلك  فإنا  ل ككككككاحبه دون ات اذ إجراءات نز  الملكية للمنفعة العامة المنصككككككوص عليها في القانون 

وي ون له الحق  ،ا بحق ملكيته رتم هذا االسككتيالء ككاحبه ي   محتف ا  نا  و  ،يعتبر بمثابة تصككب

فعندئذ يسكككككككككتعاض عنه  ،وذلك ما لم يصكككككككككبح رد هذا العقار مسكككككككككتحيالا  ،في اسكككككككككترداد هذه الملكية

 .258لقواعد المسئولية العامة" ابالتعوي  النقدي طبقا 

خال ككككككككككككككة القول: كان من المفترض اسككككككككككككككتغالل القضككككككككككككككاء اإلداري في ظ  هذا الغياب  

لمفهومها القانوني الذي  ابين المنافع والمضككككار وفقا  و رسككككاء مبدأ الموازنة ،التشككككريعي بهذا الصككككدد

من  بموجب سلطته االنشائية للقواعد القانونية التي تعدُّ  ،عرفه واستقر عليه الفقه والقضاء المقارن 

قضكككككككاءنا قد اسكككككككتقر على تطبيق مبدأ الموازنة بين المنافع  أهم خصكككككككائصكككككككه، فال يم ننا الجزم أنا 

 والمضار في أح امه.  

 

                                  
ن ور بجلسكككككككككككككككة تمييز مككدني، الم - ٢٠١٥لسككككككككككككككنككة  ٧٥٧٦ان ر الح م الصكككككككككككككككادر من مح مككة التمييز القطريككة، في الطعن رقم   258

٢٨/٤/٢٠١٥ http://eservices.sjc.gov.qa/  باحاا.  ٩:٨بتمام الساعة  ٢٥/٩/٢٠٢١تمت بتاريخ  

http://eservices.sjc.gov.qa/
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 تمةالخا

، وجعد أن انتهينا بحمد من هللا وفضكككككككك  منه من هذه الدراسككككككككة التي أتمنى أن تكون اختاما  

وفي مجال القانون اإلداري من ناحية أولى.  ،جراء تغيير جذري في قضكككككككككككككككائنا اإلداري إا في عونا 

ورقابته على  ،وأن تسككه  هذه الدراسككة الطريق على ك  طالب علم يطمح لدراسككة القضككاء اإلداري 

القرارات اإلداريككة من نككاحيككة ثككانيككة. وقككد تو ككككككككككككككلككت خالل هككذه الككدراسككككككككككككككككة إلى جملككة من النتككائ  

 . اوالتو يات التي سنبينها تباعا 

 النتائج: -أوال  

ا من وضع قبضتها على حقوق اإلدارة تتمتع بامتيازات تم نه خلصنا في هذه الدراسة إلى أنا  -１

على الذي قد يعود بالضككككككرر عليهم في سككككككبي  تحقيقها "المصككككككلحة العامة"،  وحرياتهم اتفرادو 

اتمر الذي دفع القضكككاء في سكككبي  التحقق من مدى  كككحة تلك القرارات الصكككادرة عن اإلدارة 

، و لزام اإلدارة لل ضو  إلى القانون وحرياتهم اتفرادا لحقوق و ونا  احفاظا  ،ببسط رقابته عليها

فنالحش اتسكككككككا  رقابة القاضكككككككي اإلداري بشككككككك   تدريجي  ،لمشكككككككروعيةفي سكككككككبي  إعالء مبدأ ا

، إلى أن أ ككككككككككككبحنا أمام الرقابة على تهاوخطور  الوقائعم  بعد ذلك الرقابة على أهمية تلتشكككككككككككك

 اإنشكككائيًّ  القضكككاء اإلداري نتيجة لما يتمتع به من كونه قضكككاءا  التناسكككب. ونسكككتقي مما سكككبق أنا 

الرقابة على  ها اإلدارة، وتعدُّ بديرية التي تتمتع سلطة التقال اابتد  عدة طرق يضيق من خالله

 التناسب من ضمنهم. 

 على الرتم من تعدد التعريفات الفقهية والقضككككائية لمبدأ التناسككككب في القرارات اإلدارية، إال أنا  -２

التناسككككككككككككب بين اإلجراء المت ذ مع سككككككككككككبب القرار اإلداري، وهو ه ها يرتكز وال ي رج عن أنا جلا 

المح   ن، وهما:إذ رجطوا بين عنصككككككككككككري لتناسككككككككككككب أحد جوانب القرار اإلداري، ولير جميعها
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 ،السكككككبب والمح  في القرار اإلداري  ي اتفقوا على ضكككككرورة وجود توازن بين عنصكككككر و  ،والسكككككبب

وتقدير أهمية  ،إلى المبدأ الذي يقتضي منح اإلدارة كأ   سلطة وزن مناسبات العم  ااستنادا 

 الوقائع الثابتة.  على بةالنتائ  المترت

ه قد أ كككككككبحت الرقابة على التناسكككككككب ضكككككككرورة حتمية، فقد أضكككككككحى على القضكككككككاء نالحش أنا  -３

حماية  اإلداري أن يتصكككككككككدى تعمال اإلدارة الم الفة لمبدأ المشكككككككككروعية، ومن المسكككككككككلم به أنا 

 ع رقابة القضاء.يلن تأتي إال من خالل توس وحرياتهم اتفرادحقوق 

بوجود قرار إداري م الف  اوطيدا  اتسكككككككاس القانوني لرقابة التناسكككككككب يرتبط ارتباطا ا نالحش أنا  -４

لمسألة البحث عن اتساس القانوني  اأو معارضا  امايدا أكان للقانون، حيث تصدى الفقه سواء 

: يتسكككاس القانوني في ثالثة أسكككرل وهتلك االجتهادات حصكككر ا حصكككيلةلتلك الرقابة، وكان 

اعتبار مبدأ التناسكككككككككككككككب  -٣المبادت العامة للقانون.  -٢ءات التأديبية. التدرج في الجزا -١

 تطبيق لمبدأ المشروعية. 

 العالقة التي تجمعهما تتمث  بأنا  أنا إلى بين السكككككلطة التقديرية والتناسكككككب  قد يرجع االختالل  -５

زأ من السككلطة ال يتج االتناسككب يعد جزءا  اتولى تدور في فلك الثانية كأحد مجاالتها، مفاده أنا 

مبدأ  و ن كانت اتخيرة ال ت ضككككككككككككككع لرقابة القضككككككككككككككاء إال أنا  ،التقديرية التي تتمتع بها اإلدارة

ه أحد تنا ل قابة القضاء، فال يستغرقهامن السلطة التقديرية ي ضع لر  االتناسب والذي يعد جزءا 

على  اقيدا  خرل التناسككككككككككب يعدُّ آزمه تصككككككككككرفات أخرى عديدة، وجمعنى التصككككككككككرفات التي قد تال

 السلطة التقديرية لإلدارة.

مع مصككككككككككككطلح  المصككككككككككككطلحات القانونية التي تتشككككككككككككابهيعد مصككككككككككككطلح "المالءمة" من أكثر   -６

"التناسككب"، فرقابة المالءمة هي رقابة القاضككي تهمية الوقائع الم ونة لعنصككر السككبب، ومدى 
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ب مدى خطورة القرار، القاضكككي اإلداري يراق تناسكككبها مع مضكككمون القرار الصكككادرل بمعنى أنا 

 و ذا ما كانت الوقائع الم ونة للسبب متناسبة في درجة أهميتها مع درجة خطورة القرار. 

ه قد اتسككككككعت رقابة القضككككككاء اإلداري على أعمال اإلدارة لتشككككككم  ك  القرارات التي اسككككككتقينا أنا   -７

تصككككككككككككرة على تصككككككككككككدرها اتخيرة في ظ  السككككككككككككلطة التقديرية، بعد أن كانت رقابة المالءمة مق

في دعوى  االقرارات التأديبية وقرارات الضككككبط اإلداري، فلم يعد مجال رقابة المالءمة منحصككككرا 

اإللغاء فقط، ب  امتد مجالها ليشكككككككم  دعوى التعوي ، حيث أ كككككككبحت اإلدارة مسكككككككاولة عما 

عن ثبوت  يصكككككدر عنها من أعمال مادية وقانونية عند ممارسكككككتها لسكككككلطتها التقديرية، فضكككككالا 

 ليتها عما قد يترتب على الغير من أضرار جراء ممارستها لسلطتها التقديرية. مساو 

مما يجعلها ذات طابع نسككككبي، فقد ي ون القرار  ،خرآت تلف فكرة المالءمة من شكككك ف إلى   -８

خر البع  اآل أو ب يفية معينة إال أنا  ،من جهة من ات ذه خالل وقت معين ااإلداري مالئما 

ى نقي  التناسكككككككككب الذي يشكككككككككترل وجود مفارقة  كككككككككارخة لحقت القرار قد يراه تير مالئم، عل

إذ يم ن للشكككككككك ف العادي أن ي شككككككككف عدم التوازن ذلك، مما  لي بين السككككككككبب والمح اإلدار 

عدم التناسب قد ي ون إشارة إلى عدم مالئمة القرار بعد البحث  إنا  :يجع  من المنطقي القول

 في ظروف إ داره والوقت الذي أ در به.

من  دا بُ  وال ،وال يم ن تحد إنكارها ،رقابة التناسكككككب تعد ضكككككرورية جدنا في هذه الدراسكككككة أنا و   -９

مسكككككككألة م الفة  نا إإذ  لة التناسكككككككب على القرارات اإلداريةاللجوء إلى فكرة أوسكككككككع لتفسكككككككير رقاب

ومن خصككائصككها عدم الوضككوح والتحديد،  ،ها مسككألة فضككفاضككةالقانون من المم ن و ككفها بأنا 

تقدير مدى ارتبال عيب عدم التناسب بركن المح  يتطلب استجما  العديد من   عن أنا فضالا 

 خر. آمن ش ف إلى  الملكات القانونية التي قد ت تلف بال شك ّ 
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التسككككليم بأن عيب عدم التناسككككب مرتبط بعيب االنحراف بالسككككلطة قد يتعارض مع مفهوم   -１０

والسكككككبب، وهو اتمر الذي يحصكككككرنا بين هذين ه ينصكككككب على ركني المح  مبدأ التناسكككككب بأنا 

عيب االنحراف بالسككككلطة يعد من العيوب التي تلحق  إذ إنا  لالركنين والعيوب التي قد تلحقهما

لتناسكككككككككككككب مع ك  من ه من اتنسكككككككككككككب رجط فكرة اركن الغاية في القرار، وعليه تجد الباحثة أنا 

وعدم انحصكاره بم الفة  ،وسكع هذا العيبلت اال طأ في تطبيق القانون ن را  -١ تية:العيوب اآل

عيب عدم الوجود المادي للسكككككككبب  -٢لمعناه الواسكككككككع.  اإذ يقصكككككككد م الفة القانون وفقا  لمعينة

ه من خالل بسككط الرقابة على ركن السككبب التيقن من عدم مبالغة ما وأنا سككيا  ،والتكييف القانوني

 ،مع خطورة وأهميككة الوقككائع ،لقرار اإلداري اإلدارة في التقككدير، واتفككاق النتيجككة التي آل إليهككا ا

 اإلدارة على الواقعة فحوى القرار اإلداري.  اسبغتهو حة التكييف القانوني الذي 

والبكدء في تبني ن رية  ،يوجكد ضككككككككككككككرورة جوهريكة في تحرك القضكككككككككككككككاء اإلداري القطري   -１１

رامة على وأن يفرض رقابة أكثر   ،وجش    ريح وواضح في أح امه ،التناسب أكثر وأكثر

السكككككككككلطة التقديرية التي تتمتع بها اإلداري لوضكككككككككع حد لها من التدخالت التي قد تصككككككككك  إلى 

، وجالتالي ضككككرورة إرسككككاء معايير واضككككحة وشككككرول لهذا وحرياتهم اتفراد قوق االعتداء على ح

 وتضمينه في مبادت القانون اإلداري. ،المبدأ

القرار اإلداري من خالل جملة من يمارس القضككككككككككككاء اإلداري رقابته على التناسككككككككككككب في   -１２

هر بال طأ ال ا :لى أبرزهال تتمث  التقنية اتولىاقتصككرنا في هذه الدراسككة التركيز ع ،التقنيات

ن ين مسكككتحدثتان التقنيتاة بين المنافع والمضكككار. وتعد هاتبالموازن :في التقدير. والتقنية الثانية

 في القضاء اإلداري. 

فه لن رية ال طأ ال اهر يج في تعر ن الفقه عرا إلى نتيجة مفادها أا انتهينا في هذه الدراسة   -１３

بعيب ال طأ  مشوجاا لي ون قرار اإلدارة  امن تحققه دا بُ  ال ،في التقدير إلى وضع شرول أساسية
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وجود خطأ  -١اآلتي: بن ان الشكككككككككككرطاويتمث  هذ ،مما يسكككككككككككتوجب إلغاءه ،ال اهر في التقدير

بحيث يتسككككنى لعين تير القانوني أن تراه وتسككككتنبطه دون الحاجة  ، ككككارخ في تصككككرف اإلدارة

أن يتصككككككف هذا ال طأ ال اهر بأنه  -٢إلى قانوني لتأكيده، وهو ما يعرف باإلفرال بالشككككككدة. 

 إلخ. ..جسيم، أو بالغلو.

وجالتالي لم  ،الدائرة اإلدارية في مح مة التمييز القطرية لم تعرف ن رية ال طأ ال اهر  -１４

واتجهت إلى اسككككت دام مصككككطلحات  ،طلح "ال طأ ال اهر في التقدير"  ككككراحةتسككككتعم  مصكككك

اء المصككككككككري الذي و"عدم المالءمة ال اهرة". وذلك على خالف القضكككككككك ،"الغلو" :مث  ،مغايرة

 ست دم مصطلح "المعقولية". اوفي أحيان أخرى  ،است دمه أحيانا ا

في القرارات التككأديبيككة وقرارات ن ريككة ال طككأ ال ككاهر في التقككدير تجككد مجككالهككا  وجككدنككا أنا   -１５

التدرج في العقوجات وضكككعه المشكككر  لغاية  الضكككبط اإلداري، فقد اتجه القضكككاء القطري إلى أنا 

 ،أن ي ون هنالك تناسككككككككككب بين ال طأ المنسككككككككككوب للموظف والجزاء الموقع عليه دا بُ  فال ،معينة

ن قب  اإلدارة وهي بصككككدد وأال ي ون هنالك نو  من الغلو أو اإلسككككاءة في اسككككت دام السككككلطة م

 اختيارها للجزاء المناسب. 

اسككككتطا  القضككككاء اإلداري أن يطور رقابته إلى أن انتهى به المطاف برقابة الموازنة بين   -１６

إذ رمى القضكككككككاء اإلداري بموجب إنشكككككككائه لهذه الن رية إلى حماية حقوق  للمضكككككككارالمنافع وا

ما إذا كان فحوى قرار اإلدارة تقييد سككككككيا  ال ،يةاتفراد أمام ما تتمتع به اإلدارة من سككككككلطة تقدير 

أو نز  الملكيات تج  تحقيق المصككككلحة العامة، إذ من شككككأن ذلك أن  ،تلك الحريات الم فولة

 فك  منهما يريد أن يحقق منفعة. لبين الفرد واإلدارة ادائما  ايولد  راعا 

ضكككاء اإلداري في يعد القضكككاء القطري حديث النشكككأة مما يجع  المبادت التي أنشكككأها الق  -１７

عنها فقه القانون العام، لم ت هر في أح امه إال في مرحلة متأخرة  نمصككككككككككككككر وفرنسككككككككككككككا، وآبا
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مع نشأته. وعلى الرتم من عدم تردد الدستور القطري من حماية الملكية  قابع  الشيء، اتفاا 

القانون أتاح المجال النتزا  الملكية ال ا ككككة للمنفعة العامة دون أن  د، إال أنا ال ا ككككة باتفرا

بغية فحف مدى سككككككالمة قرار اإلدارة من عدمه إال  ،يمنح لألفراد الحق باللجوء إلى القضككككككاء

 فيما يتعلق بالتعوي . 

 التوصيات: -ثاني ا

عو تن يتم االسككتجابة خالل هذه الدراسككة تو ككلت الباحثة إلى جملة من التو ككيات، وند 

، واتفراد المكككا في ذلكككك من فكككائكككدة تعود على الكككدولكككة عمومكككا  لوتطبيقهكككا في الواقع العملي ،إليهكككا

  :وهيا، خصو ا 

 التو يات الموجهة إلى السلطة التشريعية:

نناشكككككككككككد مجلر الشكككككككككككورى الحالي المنت ب أن يسكككككككككككته  أعماله بإجراء التعديالت الالزمة  -１

 ،بشككككأن الفصكككك  في المنازعات اإلدارية (٢٠٠٧سلسككككنة  (٧سوالضككككرورية على القانون رقم 

  يصككككككبح للقضككككككاء اإلداري سككككككلطة للن ر في القرارات التي تصككككككدر عن اإلدارة بنز  حيثب

أكثر جسككككككامة من  اقد تلحق من جراء تلك القرارات أضككككككرارا اإلدارة ل الملكية للمنفعة العامة

المتعلقككة بحرمككة الملكيككة  (٢٧س عن تكرير نف المككادة المنككافع المراد تحقيقهككا، فضككككككككككككككالا 

 من الدستور القطري التي تحمي وتصون الحق في التقاضي. (١٣٥المادة سو  ،ال ا ة

في المنازعات والمسائ  ضرورة التدخ  التشريعي بإنشاء محاكم إدارية مت صصة للن ر  -２

وإلنشككككاء مح مة إدارية عليال بحيث من شككككأن ذلك التدخ  التشككككريعي المسككككاهمة  ،اإلدارية

في المنازعات التي تتطلب اجتهادات  اخصككو ككا  ،في إعالء وتوحيد كلمة القضككاء اإلداري 

دائية الوضكككككع الراهن يتمث  بوجود دوائر إدارية سابت إلنشكككككاء قواعد قانونية جديدة، حيث إنا 
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اسكككتئنافية( في المحاكم المدنية من شكككأنها أن تفقد وتجرد القضكككاء اإلداري ما عرفه من  -

 خصائف تمييزه عن تيره. 

ننادي بضكرورة توسكيع اختصكا كات القضكاء اإلداري بحيث تشكم  كافة القرارات الصكادرة  -３

اوخصكككك ،عن اإلدارة بحيث  ،راتهاو لزام اإلدارة بتسككككبيب قرا ،حريات اتفراد التي تمرُّ  و ككككا

 يتم ن القضكككاء اإلداري من بسكككط رقابته عليها، إذ يمث  التسكككبيب في هذا الصكككدد كإجراء  

تنها تسككككمح لهم وللقضككككاء بمراقبة مشككككروعية القرار، وعليه  للألفراد مهمةا  ضككككمانةا  شكككك ليّ  

شككورى منت ب في دولة قطر    القطري المتمث  بأول مجلرتأم  الباحثة أن يحذو المشككرِّ 

لما في ذلك ضككككمانة  اويقيد اإلدارة بضككككرورة تسككككبيب قراراتها، ن را  ،  الفرنسككككيلمشككككرِّ حذو ا

 جوهرية لألفراد وحرياتهم. 

 التو يات الموجهة إلى السلطة القضائية:

على القضكككككاء القطري أن يأخذ بتجارب الدول التي كانت سكككككباقة في  دا بُ  بادت ذي بدت ال -１

والفرنسي، ويفع  التقنيات الحديثة في هذا المجال تبنيها لمبدأ التناسب كالقضاء المصري 

 ،ون رية الموازنة بين المنافع والمضككككار بشكككك   أوسككككع ،كن رية ال طأ ال اهر في التقدير

وعدم قصككككرها على القرارات التأديبية لتشككككم  كافة القرارات التي تصككككدر عن اإلدارة ليلوي 

 لسلطتها التقديرية.  ايدها ويضع حدًّ 

اعتماد معايير وضككككككوابط بالقطري أن يقوم من خالل سككككككلطته اإلنشككككككائية نناشككككككد القضككككككاء  -２

لضمان عدم  لجة التأديبية والم الفة المرتكبةتساهم في إرساء مبدأ عدم التناسب بين العقو 

 ترك المجال للتقديرات الش صية. 

 التو يات الموجهة إلى اإلدارة:
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الضككوابط والمعايير التي اسككتقر ة بمراعاتو ككي الباحثة م تلف اإلدارات العامة في الدولة  -１

عليها القضككاء، وجع  مبدأ التناسككب كعنصككر جوهري في قراراتها حتى تكون قراراتها تير 

أن ي ون  دا بُ  مشكككككككككككوجة بالبطالنل بحيث ي ون أي نشكككككككككككال أو قرار يصكككككككككككدر عن اإلدارة ال

 اغي أن ي ون جديرا قرار يتجاوز الضكككروري من تحقيق الهدف منه ال ينب ك ا  فإنا  لامتناسكككبا 

 بالحماية. 

واالستفادة من  ،على اإلدارات العامة في الدولة إقامة دورات وندوات ولقاءات عملية دا بُ  ال -２

وتشككككككككجيع الموظفين  ،المحاضككككككككرات والندوات التي تلقيها م تلف كليات القانون في الدولة

ت والمحاضككرات  عن التركيز على أن تسككتهدف تلك الندواعلى ذلك بصككورة دورية، فضككالا 

 والدورات المساولين باإلدارات. 

تو ككككي الباحثة السككككلطات التأديبية في الدولة أن تسككككت دم ما تتمتع به من سككككلطة تقديرية  -３

 بمعقولية. 

نناشكككككككد السكككككككلطات اإلدارية في الدولة عند إ كككككككدارها لقراراتها كقرارات نز  الملكية للمنفعة  -４

اتخذ بعين  - م(٢٠٠٧سلسككككنة  (٧سانون المحصككككنة من رقابة القضككككاء بموجب ق -العامة

والتي من شكككأنها أن تطال الغير،  ،عن تنفيذ تلك القرارات ناتجةالعتبار اآلثار الجانبية الا

وذلك من خالل إجراء عملية موازنة بين المصكككككككككككككككالح العامة المراد تحقيقها والمصكككككككككككككككالح 

 تضررة من جراء ات اذ ذلك القرار.ال ا ة الم
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ر للنشكككككر والتوزيع، د. نويجي، محمد فوزي، الجوانب الن رية والعملية للضكككككبط اإلداري، دار مصككككك

٢٠٢٠ . 

o أطروحات دكتوراة ورسائل ماجستير 

د. أبو المجد، أشرف، موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في تسبيب القرارات اإلدارية، رسالة 

 .٢٠٠٥دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمر، 

د. جبر، محمود سككككككككككككككالمة، رقابة مجلر الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقديرها في 

 . ١٩٩٢دعوى لإللغاء، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمر، 

أ. حجال، حنان، رقابة التناسكككككب في اجتهاد القضكككككاء اإلداري سدراسكككككة مقارنة بين فرنسكككككا ولبنان(، 

 . ٢٠٠٥عدت لني  الدبلوم في الدراسات العليا، خلدة، رسالة أ 

د. خيري، محمد مرتني، ن رية التعسكككككككككف في اسكككككككككتعمال الحقوق اإلدارية، رسكككككككككالة دكتوراه، كلية 

 . ١٩٧٢الحقوق بجامعة عين الشمر، 

د. الزهيري، محمد فريد سككككككككككليمان، الرقابة القضككككككككككائية على التناسككككككككككب في القرار اإلداري، رسككككككككككالة 

 . ١٩٨٩لى درجة الدكتوراه، للحصول ع

د. عادل، بوالنح، الرقابة القضككائية على السككلطة التقديرية لإلدارة، رسككالة ماجسككتير، جامعة تبسككة، 

٢٠١٤. 
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د. عباس، زياد طارق: رقابة التناسكككب في القضكككاء اإلداري، رسكككالة مقدمة لني  درجة الماجسكككتير، 

 . ٢٠١٨جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان، 

د. عبد العال، ثروت، الرقابة القضكككككككككككككككائية على مالئمة القرارات اإلدارية، رسكككككككككككككككالة دكتوراه، كلية 

 . ١٩٩٩الحقوق، جامعة أسيول، 

عبد العال، محمد حسكككككككنين، "فكرة السكككككككبب في القرار اإلداري ودعوى اإللغاء"، أطروحة دكتوراه  د.

 . ١٩٧١جامعة القاهرة،  -مقدمة إلى كلية الحقوق 

أ. الع يدي، زياد طارق خضككككككير عباس والحاج، ير عمر يوسككككككف: رقابة التناسككككككب في القضككككككاء 

كلية الدراسكككككككككككات العليا،  –امعة النيلين اإلداري سدراسكككككككككككة تحليلية مقارنة(، رسكككككككككككالة ماجسكككككككككككتير، ج

 . ٢٠١٨السودان، 

أ. العيسكككككى، فهد إسكككككماعي ، رقابة القضكككككاء اإلداري على مبدأ التناسكككككب في تأديب الموظف العام 

  . ٢٠١٤كلية القانون، اتردن،  -سدراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 

لمح مة العليا عليها، رسالة لني  درجة الدكتوراه في د. تازي، هيثم حليم، مجالر التأديب ورقابة ا

 .٢٠٠٩القانون العام، جامعة اإلس ندرية، 

أ. فيتي،  كككككككككككككفاء، الرقابة اإلدارية على مبدأ التناسكككككككككككككب في الجزاءات التأديبية، مذكرة م ملة من 

، جامعة محمد خيضر -ت صف القانون اإلداري  –متطلبات ني  شهادة الماجستير في الحقوق 

 .٢٠١٤قسم الحقوق،  –بس رة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

دراسككككككة مقارنة"، رسككككككالة لني   -د. محمد، خليفي، "الضككككككوابط القضككككككائية للسككككككلطة التقديرية لإلدارة 

 . ٢٠١٥شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ابي ب ر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، المبادت العامة للقانون والمشككككككروعية الداخلية للقرار، رسككككككالة دكتوراه، أ. محمود، مجدي دسككككككوقي

 .١٩٩٨كلية حقوق القاهرة، 
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أ. نور الدين، بوزيان، رقابة القاضككي اإلداري لل طأ ال اهر، مذكرة ت رج لني  شككهادة الماجسككتير 

ية الحقوق سكككككككككككيدي بلعباس، كل -في القانون في إطار مرسكككككككككككة الدكتوراه، جامعة الجياللي اليابر 

 ٢٠١٧ -٢٠١٦قسم الحقوق، منشور  -والعلوم السياسية 

o المقاالت 

د. الجرف، طعيمه، ن رية انعدام التصككككككككككككككرفات. القانونية وتطبيقها على القرارات اإلدارية، مجلة 

 .١٩٦١، ١العلوم اإلدارية، العدد 

د. سليمان، السيد، الرقابة القضائية على مالءمة القرارات اإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، إ دار 

 . ٥، السنة ٢، العدد ١٩٦٣الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم اإلداري، 

د. الشكككككناوي، وليد محمد، التطورات الحديثة للرقابة القضكككككائية على التناسكككككب في القانون اإلداري، 

 .٢٠١٦، ٥٩محدد، العدد تير 

د. الصكككككرايرة، مصكككككلح، مدى تطبيق مح مة العدل العليا للمبادت اليت أقرها القضكككككاء اإلداري في 

رقابته على السكككككككلطة التقديرية لإلدارة، مجلة جامعة دمشكككككككق للعلوم االقتصكككككككادية والقانونية، المجلد 

 . ٢٠٠٩، دمشق، ١، العدد٢٥

، المبادت القانونية العامة والسككككككلطة التقديرية لإلدارة، مجلة د. الطاهر، زواقري و أ. رحيمه، رزيق

 .٢٠١٧، ٤٨العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خضير بس رة، عدد 

د. عبد البر، عبد الفتاح، بع  أوجه الطعن في القرار اإلداري في قضكككككككككككاء مجلر الدولة، مجلة 

، السكككنة ١٩٩٥اإلدارية، ديسكككمبر  العلوم اإلدارية، إ كككدار الشكككعبة المصكككرية للمعهد الدولي للعلوم

 ، السنة الثامنة والثمانون، العدد اتول. ١٩٩٦السابعة والثالثون، العدد الثاني، 

د. العرجي، زرق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا "الن رية التقييمية كأسككككككككككككككلوب حديث لمراقبة 

 . ٢٠٠٦، ٨مالئمة القرارات اإلدارية" مجلة مجلر الدولة، العدد 
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د. فارة، سككككماح، رقابة ال طأ ال اهر في التقدير في اجتهاد مجلر الدولة الفرنسككككي، مجلة لحقيقة 

 .٢٠١٨قالمة،  - ١٩٤٥ماي  ٨كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -

د. فريجة، حسكككككين، السكككككلطة التقديرية واجتهاد القاضكككككي اإلداري، مجلة االجتهاد القضكككككائي، العدد 

 . ٢٠٠٥الثاني، 

د. كاظم، هناء عباس، السككككككككككككككلطة التقديرية لإلدارة ومبدأ المشككككككككككككككروعية، مجلة الكلية اإلسككككككككككككككالمية 

 ٢٠١١، ١٥، العدد ٥الجامعة، مجلد 

د. مهدي، لعالم محمد، دور القاضككككككككككككي اإلداري في رقابة مدى تناسككككككككككككب الجزاء التأديبي، المجلة 

 . ٢٠١٥، ٤المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد 

. النمر، يحيى: التطبيقات القضكككككككككككككككائية الحديثة لن رية ال طأ البين في التقدير في القضكككككككككككككككاء د

الدسككككككككككتوري ودورها في حماية الحقوق والحريات سدراسككككككككككة مقارنة(، مجلة الكويت العالمي، أبحاث 

 . ٢٠١٨، الجزء اتول، ٣الماتمر السنوي الدولي ال امر، ملحق خاص العدد 

لطة التقديرية لإلدارة ودعاوى االنحراف بالسكككككككككلطة في اتح ام الحديثة د. نجم، أحمد حافش: السككككككككك

 .١٩٨٢العدد اتول، القاهرة،  ٢٣لمجلر الدولة الفرنسي، مجلة العلوم اإلدارية، السنة 

 المراجع األجنبية: 

Steven Greer, The margin of appreciation; interpretation and discretion 

under the European convention on human rights, council of Europe 

publishing, Strasbourg, 2000. 

o  .معاجم وقواميتد 

 معجم لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، لبنان.  -ابن من ور 

 . ١٩٩٩معجم الوجيز، مجمع اللغة العرجية، طبعة وزارة الترجية والتعليم، 
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o أحكام محكمة التمييز القطرية 

الدائرة المدنية  - ٢٠١٥لسككككككككنة  ٦٥الصككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم الح م 

 .١٩/٥/٢٠١٥والتجارية، الصادر بجلسة 

تمييز مدني، المن ور بجلسككككككة  - ٢٠١٥لسككككككنة  ٩الح م مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم 

١٧/٣/٢٠١٥ . 

تمييز مدني،  - ٢٠١٢ لسككككككككككنة ٢٦الح م الصككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم 

 .١٥/٥/٢٠١٦من ور جلسة 

 -، تمييز إداري ٢٠٠٩لسككككككككنة  ١٠٩الح م الصككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم 

 . ١٥/١٢/٢٠٠٩مدني، من ور بجلسة 

، الدائرة اإلدارية، ٢٠١٥لسككككنة  ٦٥الح م الصككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم   

 . ٢٠١٥و سنة من ماي ١٩المن ور بجلسة 

 ١٨، جلسككككككككة ٢٠١٣لسككككككككنة  ١١٣الدائرة اإلدارية، الطعن رقم  -ح م مح مة التمييز القطرية 

 . ٢٠١٣من يونيو سنة 

، المن ور ٢٠١٥لسككككككككككككككنة  ٦٥الح م الصكككككككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم 

 الدائرة المدنية والتجارية. - ١٩/٥/٢٠١٥بجلسة 

، المن ور ٢٠١٣لسكككككككككككنة  ١١٣مييز القطرية، في الطعن رقم الح م الصكككككككككككادر من مح مة الت

 ، تمييز مدني.١٨/٦/٢٠١٣بجلسة 

، المن ور ٢٠١٣لسكككككككككككنة  ١٨٦الح م الصكككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم 

 ، تمييز مدني.٣/١٢/٢٠١٣بجلسة 



 

134 

 ور ، والمن٢٠٦لسكككككنة  ٢٧٣و ٢٥٣الح م الصكككككادر من مح مة التمييز القطرية، الطعن رقم 

 .٢٠/١٢/٢٠١٦بجلسة 

، والمن ور ٢٠١٣لسككككككككككككككنة  ٣٣الح م الصكككككككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية في الطعن رقم 

 ، تمييز إداري.١٦/٤/٢٠١٣بجلسة 

، والمن ور ٢٠١٨لسكككككككككنة  ٥٨٤الح م الصكككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم 

 ، تمييز مدني، "ح م تير منشور". ١٦/٤/٢٠١٩بجلسة 

، المن ور ٢٠٠٨لسكككككككككككنة  ١٠٤لصكككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم الح م ا

 تمييز إداري.  - ٢٥/١١/٢٠٠٨بجلسة 

تمييز مدني  - ٢٠١٠لسككككنة  ٣٤الح م الصككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم 

 .١١/٥/٢٠١٠المن ور بجلسة 

تمييز  - ٢٠١٥لسككككككككككنة  ٧٥٧٦الح م الصككككككككككادر من مح مة التمييز القطرية، في الطعن رقم 

 .٢٨/٤/٢٠١٥مدني، المن ور بجلسة 

من  ١٩، جلسككة ٢٠١٥لسككنة  ٦٥الدائرة اإلدارية، الطعن رقم  -ح م مح مة التمييز القطرية 

 . ٢٠١٥مايو سنة 

o  أحكام المحكمة اإلدارية العليا والقضاء اإلداري المصري 

ق، بالجلسة  ٤لسنة  ٥٣٦رقم الح م الصادر من مح مة القضاء اإلداري المصري، القضية 

 .٢٦/٦/١٩٥١المن ورة بتاريخ 

ق، بالجلسككة  ٥لسككنة  ٣٢٧الح م الصككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككرية، القضككية رقم 

 .١٥/٤/١٩٥٢المن ورة 
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ق، المن ورة  ٩لسكككنة  ٢٥الح م الصكككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككرية، القضكككية رقم 

 .٨/٦/١٩٦٣بجلسة 

ق، والمن ورة  ١٢س  ٦٧٢ م الصادر من المح مة اإلدارية العليا المصرية، الدعوى رقم الح

 .٨/١٢/١٩٧٣بجلسة 

ق،  ٧لسكككككككككنة  ٦٠٣الح م الصكككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككككككككرية، القضكككككككككية رقم   

 .١١/١١/١٩٦١الصادر بتاريخ 

 -ق  ٣٥لسككككككنة  ٤١٣٩الطعن رقم  -الح م الصككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككككككرية 

 ، "ح م تير منشور". ٢٧/١١/١٩٩٣جلسة 

ق عليا، المن ور ٣٧لسكككككككككنة  ١٥٨٨الح م الصكككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا، الطعن رقم 

 . ٢٣/٥/١٩٩٩بجلسة 

ق،  ٢٦لسكككككككنة  ٧١٣لقضكككككككية رقم الح م الصكككككككادر من مح مة القضكككككككاء اإلداري المصكككككككرية، ا

 . ١٢/٥/١٩٧٣المن ور في جلسة 

ق، من ور  ١٧لسكككنة  ٥٤١الح م الصكككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككرية، الطعن رقم 

 "أح ام تير منشورة". ٨/١٢/١٩٧٣بجلسة 

ق،  ٦لسككككككككنة  ١٧٩٠الح م الصككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككككككككرية، في الطعن رقم 

 .٣١/٣/١٩٦٥لسة المن ور بج

ق،  ٢٥لسكككككككنة  ٩١١الح م الصكككككككادر من مح مة القضكككككككاء اإلداري المصكككككككرية، القضكككككككية رقم 

 . ٢١/٢/١٩٧٢المن ورة بجلسة 

ق، ٣٧لسككنة  ٤٣٥٨الح م الصككادر من المح مة اإلدارية العليا المصككرية، في الطعن رقم   1

 . ٣/٥/١٩٩٢المن ور بجلسة 
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ق، جلسكككككة ٧لسكككككنة  ١٦٠١يا المصكككككرية، الطعن رقم الح م الصكككككادر من المح مة اإلدارية العل

١٣/١١/١٩٦٦. 

ديسكككككمبر سكككككنة  ٣قضكككككائية، بتاريخ  ٤٠لسكككككنة  ٩٤٣ح م المح مة اإلدارية العليا، الطعن رقم 

١٩٩٤ . 

قضائية،  ٤لسنة  ٥٣٦الح م الصادر من مح مة القضاء اإلداري المصري، في القضية رقم 

 .٢٦/٦/١٩٥١المن ورة بجلسة 

، ٧لسكككككككنة  ١١٥٠من مح مة القضكككككككاء اإلداري المصكككككككري، في القضكككككككية رقم الح م الصكككككككادر 

 .٢٩/١١/١٩٥٣المن ورة بجلسة 

ق ٤٥لسكككككككككنة  ٣٥٠٣الح م الصكككككككككادر من المح مة اإلدارية العليا المصكككككككككرية، في الطعن رقم 

 .١٩/١/٢٠٠٢عليا، المن ورة بجلسة 

ق، ١لسكككككككككنة  ٢٥٠الح م الصكككككككككادر من مح مة القضكككككككككاء اإلداري المصكككككككككري، في الطعن رقم 

 . ١٩٤٨من فبراير لسنة  ٢٤المن ور جلسة 

ق، ٣٩لسكككككنة  ٤٥٢٥ح م الصكككككادر من مح مة القضكككككاء إلداري المصكككككري، في القضكككككية رقم 

 . ١٩٨٥من يونيو، عام  ١٥جلسة 

 ٢٦ق، جلسة  ٥لسنة  ٥٨٧الح م الصادر من مح مة القضاء اإلداري بمصر، القضية رقم 

 . ١٩٥١من يونيو لعام 

ق، جلسككككة  ٨لسككككنة  ١٣٥١من المح مة اإلدارية العليا بمصككككر، القضككككية رقم  الح م الصككككادر

 .١٩٦٥من يناير عام  ٢٣

 ٥ق، جلسكككة  ١لسكككنة  ١٥٩الح م الصكككادر من المح مة اإلدارية العليا بمصكككر، القضكككية رقم 

 . ١٩٥٥من نوفمبر لعام 
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ق، جلسككككة  ٣٠لسككككنة  ٨٩٩الح م الصككككادر من المح مة اإلدارية العليا بمصككككر، القضككككية رقم 

  .١٩٨٥من نوفمبر لعام  ١٦

 ١٧ق، جلسة  ٤٩لسنة  ٩٧١الح م الصادر من المح مة اإلدارية العليا بمصر، الطعن رقم 

 . ٢٠٠٧من يناير لعام 

ق، المن ورة بجلسكككة  ٥لسككككنة  ١٣٣١الح م الصككككادر من المح مة اإلدارية العليا، قضككككية رقم 

١٧/٤/١٩٥٥. 

قضككائية  ٥٥لسككنة  ٣٧١١٤العليا المصككرية، الطعن رقم  الح م الصككادر من المح مة اإلدارية

 . ٧/٧/٢٠١٢بتاريخ 

ق، المن ورة ٧لسكككنة  ١١٧الح م الصكككادر المح مة اإلدارية العليا المصكككرية، في القضكككية رقم 

 . ٣/٣/١٩٥٤بجلسة 

ق،  ٢لسككككنة  ١٤٦٨الح م الصككككادر من مح مة القضككككاء اإلداري المصككككري، في القضككككية رقم 

 . ٨/١٢/١٩٥٦المن ورة بجلسة 

 

 


