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 املقدمة
 الرحمي الرمحن هللا بسم

 آلو وعمى القويـ الطريؽ إلى اليادي ا رسؿ أشرؼ عمى والسبلـ والصبلة
 منح عمى قديما الفرنسي الدولة مجمس قضاء اضطرد فقد الميتديف، اليداة وأصحابو
 ضرورة إال ؛أعماليا عمى قيود أي يضع أو يشترط فمـ مطمقة تقديرية سمطة اإلدارة

 االختصاص عنصر عدا ما أما القوانيف، مقتضى عمى المختصة الجية مف صدورىا
 فقد دواعيو أو أسبابو أو التصرؼ موضوع بتحديد يتعمؽ ما سواء التصرؼ عناصر مف

 أف إال القضائية، الرقابة عف بمنأى جعمتو مطمقة تقدير بحرية بشأنو اإلدارة تمتعت
 السمطة نظرية محميا وحمت ـٕٜٓٔ عاـ منذ اختفت قد تمؾ المطمقة السمطة نظرية

 بؿ ،التصرفات باختبلؼ ليس مداىا يختمؼ التي السمطة تمؾ أي" المحدودة" التقديرية
 أكثر أو عنصر في تقدير حرية مف بو ليا سمح وما اإلدارة بو تتمتع ما مدى باختبلؼ

 تاـ بمنأى يجعمو مطمقا تقديريا عمبل برمتو العمؿ يعد لـ بحيث التصرؼ، عناصر مف
 بؿ المشروعية عف خروجا ليست الصورة بيذه التقديرية السمطةو  (ٔ).باإللغاء الطعف عف
 إال ليست فيي...  - النشأة شرعية أنيا أي – بوجودىا القانوف اعترؼ وسيمة" ىي
 اإلدارة منحت السمطة تمؾ وبموجب (ٕ)" والحاؿ الواقع وظروؼ يتفؽ بما لمقانوف تنفيذا
 التصرؼ مبلءمة تقدير ومنيا ،المناسب اإلداري التصرؼ الختيار وطرؽ وسائؿ
 أو بدائؿ بيف والترجيح الموازنة وأيضا وفنية، موضوعية معايير خبلؿ مف اإلداري
  .معينة اعتبارات

 اإلداري تصرؼال وصـ إلى تؤدي عيوب يمحقيا قد التقديرية السمطة تمؾ أف إال
 بالسمطة االنحراؼ أو تفسيره في الخطأ أو القانوف مخالفة منيا المشروعية، بعدـ

                                                                 

( د/ طعيمة الجرؼ: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة لمقانوف، دار النيضة العربية، ٔ)
 .ٖٛ، ٕٛ، صػٜٙٚٔ، القاىرة ٖط

( د/ رأفت فودة: مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتيا "دراسة مقارنة"، دار النيضة العربية ٕ)
 .ٕٛٗ، صػٜٜٗٔ،
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 معرض في الطماوي سميماف الدكتور األستاذ يقوؿ وكما استعماليا؛ في والتعسؼ
 العيوب أخطر ىو االنحراؼ عيب" إف السمطة استعماؿ في التعسؼ لنظرية تقديمو
 مف اليوى ليا شاء ما اإلدارة ترتكب الشرعية، مف ثوب ففي. اإلداري العمؿ تمحؽ التي

ذا القانونية، المخالفات  ألبس ما وأبشعو أبغضو فإف عامة، بصفة بغيضا الظمـ كاف وا 
 ظاىره في مشروعا اإلداري تصرؼال كاف إذا شؾ ببل ينطبؽ قالو فما (ٔ)..."العدالة ثوب
 مصمحة اإلدارة تغيت إذا أو صحتيا، رغـ إليو وتؤدي تبرره أسباب إلى يستند ال أنو إال

 المفاسد مف تصرفيا تحقيؽ في كاف أو أخرى، عامة مصمحة مف شأنا أقؿ ىي عامة
 بعدـ اإلداري العمؿ يوصـ أف شأنو مف سبؽ ما فكؿ. المصالح مف فيو مما أعظـ

 وىو لسمطتيا، اإلدارة استعماؿ في تقدير سوء نتيجة باإللغاء حريا ويجعمو المشروعية
 الرقابة تمؾ تعد لـ إذ أعماليا، عمى الرقابة في اإلداري القضاء توسع إلى دعا ما

نما اإلداري، العمؿ مشروعية حد عند تقؼ التي التقميدية  تقدير رقابة إلى امتدت وا 
 أنشطتو في توسع مف اإلداري العمؿ شيده ما مع خاصة ومبلئمتو، اإلداري لمعمؿ
 .بو لمقائـ الممنوحة السمطة في توسعا بالتالي استمـز

ذا  في اإلدارة سمطة فيو تظير والذي اإلداري العمؿ عناصر أىـ مف كاف وا 
 بشكؿ تتكوف وحدودىا السمطة تمؾ فإف والغاية، والمحؿ السبب عناصر ىي التقدير
 ومرونة، وتجدد تشعب مف اإلداري العمؿ بو يتصؼ أصبح ما مع تتوافؽ بحيث تمقائي
 أف ذلؾ ،أسبابو مع متوافؽ غير أو غرضو عف بو لبلنحراؼ عرضة العمؿ يصبح وىنا
 اإلدارية المنظمات تأخذ عندما" أنو بالسمطة االنحراؼ عيب لطبيعة العامة القواعد مف
 خاصة تأديبية أو وظيفية قواعد الزمف بمرور منظمة كؿ داخؿ يتكوف فإنو العمؿ في
 ىذا استمـز أف فكاف جديدة، رقابية قواعد وجود لذلؾ تبعا يستمـز ما وىو(ٕ) ."منظمة بكؿ

 القضائية الرقابة مف آخر نوع إلى المشروعية رقابة مف الرقابة فيو تتعدى أف العيب

                                                                 

( د/ سميماف محمد سميماف الطماوي: نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة أماـ مجمس الدولة ٔ)
 .٘، صػٜٓ٘ٔوالمحاكـ القضائية، مطبعة دار نشر الثقافة، 

 .ٔٛ( د/سميماف الطماوي: التعسؼ في استعماؿ السمطة، مرجع سابؽ، صػٕ)
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 السمطة مف لمحد القاضي إلييا يمجأ وسيمة أصبحت والتي والموازنة، التناسب كرقابة
 . العامة القانونية بالمبادئ ذلؾ في مستعينا لئلدارة، التقديرية

ذاو   القرار توافؽ مدى عمى والتعرؼ ،والمحؿ السبب شرطي عمى الرقابة كانت ا 
 بشرط المتعمقة الرقابة فإف التناسب، عمى بالرقابة يعرؼ ما وىو ،الوقائع مع اإلجراء أو

 عمى بالرقابة تعرؼ ما ىي العامة، المصمحة شرط توافر مدى أي ،الغاية أو اليدؼ
 رقابة لكؿ الظاىر فاالختصاص واألضرار، المنافع بيف اإلدارة موازنة أي الموازنة،
 التداخؿ بعدـ يوحي مما ،اإلداري القرار عناصر مف محدد عنصر عمى ينصب منيما
 ما واستقراء ،الدولة لمجمس الحديثة القضائية األحكاـ تتبع أف إال الرقابتيف، بيف

 مف نوع وجود يظير ،مبادئ مف مصر في العميا اإلدارية المحكمة إليو توصمت
ذا الرقابتيف، بيف التداخؿ  ودوف تدعمو كافية وقائع وجود دوف اتخذ قد القرار كاف وا 
 القرار بيف تناقض ووجود مبلءمة، عدـ يعني ىذا فإف والمكاف، الزماف لظروؼ مراعاة
 يستمـز التقدير في وظاىر واضح خطأ وجود يعني قد عمييا بني التي الوقائع وبيف
 أيضا تتداخؿ والتي المبلءمة رقابة وىي الرقابة مف آخر نوع يظير وىنا القضاء تدخؿ
 جية ومف ،جية مف التداخؿ ىذا حقيقة استجبلء ىي البحث وميمة التناسب، رقابة مع

 القضائية لمسمطة مرشدا تكوف لعميا التناسب رقابة وضوابط لمعايير قواعد وضع أخرى
 .لئلدارة التقديرية السمطة عمى الرقابة في بدورىا قياميا عند

 المسمموف الفقياء بيا استعاف قدف لمرقابة، قضائية وسيمة يعد التناسب أف وكما
 الحكـ إلى خبلليا مف يتوصؿ ووسيمة طريؽ باعتباره" المناسب" بمفظ عندىـ عرؼ مافي

 .مفاسدال ودرء منافعال جمب مف عميو يترتب وما الشرعي

 عرضو قد التناسب حوؿ بحثيـ عند القانونييف الباحثيف مف العديد كاف ولما
 تحقيقيا أو المفاسد ودرء المصالح تحقيؽ مف عمييا يترتب ما ناحية مف الفكرة لتمؾ

 اإلسبلمي الفقو في المناسب أو لمتناسب وتوضيح بياف دوف المشيورة، الفقيية لمقواعد
 المصطمح ذلؾ بياف ىو البحث ىذا مجاؿ يكوف أف ارتأيت فقد الخصوص، وجو عمى
 .فييا نص ال مما الشرعية األحكاـ عمى التعرؼ في ودوره الفقو أصوؿ عمـ في
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 اإلسبلمي الفقو في المناسبب يعرؼ ما أو ،الوضعي فقوال في التناسب وليس
 تناوؿ في عظيـ سبؽ فضؿ اإلسبلمي لمفقو كاف فقد ،فيو الجديدة الموضوعات مف

 مصدر يخمو يكاد ال إذ الشرعية، والمقاصد لممصالح أساسا باعتباره المناسب وتفصيؿ
 وأىميتيا وتقسيميا المناسبة عف حديث مف المعتمدة الكتب مصادر مف الفقو أصوؿ في

 في المثاؿ سبيؿ عمى منيا العمة، باب في فضمنيا ،الشرعي الحكـ إلى لموصوؿ
 التوضيح عمى التمويح وشرح الحنفي الموقت البف والتحبير التقرير الحنفي المذىب

 اإلسبلـ لحجة المستصفى كتاب األحناؼ غير مف الجميور مذىب وفي لمتفتازاني،
 ليا أفرد فقد الحديثة المؤلفات أما لمرازي، والمحصوؿ العربي البف والمحصوؿ الغزالي
 األزىر، بجامعة ـٜ٘ٗٔ عاـ ناقشيا التي رسالتو في مبحثا شمبي مصطفى الشيخ
 سبحت الذي الواسع االجتياد ميداف القياس لب فإنو" بقولو المناسب أىمية فييا وذكر
 "... واألصولييف، الفقياء أفكار سمائو في وحمقت وأتباعيـ، المجتيديف عقوؿ بحاره في
 أفرد مف المحدثيف العمماء مف قميبل أف إال العمة طرؽ كأحد المناسب أىمية ورغـ ،(ٔ)

 بف أحمد لمدكتور "الحكـ لشرع المناسب الوصؼ" كتاب منيا؛ نذكر متعمقا مؤلفا لبحثيا
 "المعاصرة وتطبيقاتيا الشرعية المناسبة" وكتاب الشنقيطي، الوىاب عبد بف محمود
 عمـ مف االستزادة يريد مف كؿ بو أنصح كتاب وىو الخادمي، الديف نور لمدكتور
 الشرح وسيولة التقسيـ، وضوح مف بو يتميز لما إليو بالرجوع الفقو أصوؿ في المناسبة
 .الفقو أصوؿ عمـ في المتخصصيف لغير خاصة والبياف

 ،بو منفردة أبحاثب إما كبير باىتماـ التناسب حظي فقد الوضعي الفقو في أما
 التقديرية السمطة عمى الرقابة أنواع مف غيره مع تضمنتو ورسائؿ ومؤلفات أبحاثب أو

 لمدكتور القضائية والرقابة لئلدارة التقديرية السمطة كتاب األخيرة المؤلفات ومثاؿ ،لئلدارة
 عاـ نوقشت لممؤلؼ دكتوراه رسالة أصميا في وىي ،البرزنجي الوىاب عبد عصاـ

                                                                 

( الشيخ محمد مصطفى شمبي: تعميؿ األحكاـ عرض وتحميؿ لطريقة التعميؿ وتطوراتيا في عصور ٔ)
، ٜٚٗٔ، مطبعة األزىر ٜ٘ٗٔاالجتياد والتقميد، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة األزىر عاـ 

 .ٜٖٕصػ
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 التناسب، رقابة عمى الضوء تسميط في سبؽال ليا كاف لذا القاىرة، بجامعة ٜٓٚٔ
 ومف الديف، جماؿ سامي لمدكتور لئلدارة التقديرية والسمطة المبلءمة قضاء وكتاب

 ٕ٘ٔٓ عاـ نوقشت دكتوراه رسالة التناسب رقابة عف لمحديث ُأفردت التي المؤلفات
 مبدأ عمى الرقابة في القضائية التطورات بعنواف الطائي يونس ا عبد حساف لمدكتور
 كاف كما والمؤلفات، الرسائؿ مف وغيرىا مقارنة، دراسة التأديبية، القرارات في التناسب
 التناسب حوؿ البحث تفصيؿ في كبير دور -واإلنجميزية الفرنسية – األجنبية لؤلبحاث

ضافة وضع في كبير بشكؿ أسيـ مما  التناسب ماىية لبياف أخرى وأسس لبنات وا 
 .وضوابطو ومعاييره

  :البحث مهًج
 بعض ليا ووضعوا ،الباحثوف بيا اىتـ التي المبادئ أحد التناسب كوف إف
 بالمنيج األخذ إلى فييا البحث استمـز فقد عامة، نظرية إلى حوليا مما األسس،

 إلى وصوال بيا المسمـ والمعمومات القواعد مف البحث في بالتدرج وذلؾ ،االستداللي
 االستعانة مف مناص ال كاف ذلؾ سبيؿ وفي ،ةالباحث ياتاستنتج أخرى وقواعد جزئيات
 عرض خبلؿ مف وذلؾ البحث، عنواف عميو ويدؿ ،المقارف المنيج وىو آخر بمنيج
 ذلؾ كؿ مع واالستعانة والقانونية، الشرعية الناحيتيف مف التناسب موضوع وبياف البحث
 موضوع توضيح في بارزا دورا الدولة مجمس أحكاـ لعبت حيث التطبيقي بالمنيج
 الحديثة، باألحكاـ االستعانة عمى المستطاع قدر الحرص مع ،جزئياتو وبياف البحث
 .لممجمس الحديث االتجاه خبلليا مف ليتبيف

 الغاية إلى والوصوؿ البحث ىذه وراء مف المرجوة الفائدة تحقيؽ أجؿ ومف
 :اآلتية المباحث إلى وتقسيمو الموضوع عرض مف البد كاف المبتغاة؛
 ولبيانو ،والمالءمة الموازنة وبين بينيا والتمييز التناسب رقابة ماىية: األول المبحث
 :مطمبيف إلى بحثمال تفرع

 ،والمبدأ الفكرة بيف التناسب وطبيعة بيا والتعريؼ التناسب رقابة ماىية: األول المطمب
 :وىما فرعيف في وذلؾ
 التناسب رقابة ماىية: األول الفرع
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 التناسب طبيعة :الثاني الفرع

 فرعيف في وذلؾ ،والمالءمة الموازنة من وكل التناسب بين التمييز: الثاني المطمب
 :وىما
  والمالءمة التناسب بين التمييز: األول الفرع

  والموازنة التناسب بين التمييز: الثاني الفرع

 :وىما مطمبيف إلى تفرع حيث التناسب رقابة إعمال وضوابط معايير: الثاني المبحث

 باعتبارىا لمتناسب معايير ذكرت حيث التناسب رقابة إعمال معايير: األول المطمب
 .رقابتو إلعماؿ القاضي بيا يستعيف وسائؿ
 في القاضي تساعد حدودا تمثؿ والتي التناسب رقابة إعمال ضوابط: الثاني المطمب
 . التناسب رقابة إعماؿ
 عمى يغمب التي لمجاالتا ببياف وذلؾ التناسب رقابة تطبيق مجاالت: الثالث المبحث
 ىذا ويتضمف القضائية، التطبيقات بعض وعرض التناسب رقابة فييا المتخذة القرارات
 :اآلتية المطالب المبحث
 والحريات الحقوق مجال: األول المطمب
 الترقية قرارات مجال: الثاني المطمب
 التأديب قرارات مجال: الثالث المطمب
 اإلدارية العقود مجال: الرابع المطمب
 نتائج مف البحث إليو وصؿت ما ألىـ وبياف البحث خاتمة
 التوصيات وأخيرا
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  األول املبحث

 واملالءمة املوازنة وبني بيهًا والتنييس التهاشب رقابة مايية

 القرار مشروعية مف لمتأكد مجردة أو قاصرة رقابة اإلداري القاضي رقابة تعد لـ
 النتائج عمى رقابةال إلى ذلؾ حدود تعدى بؿ القانوني، االستدالؿ صحة عمى رقابةال أو

 القرار يكوف بحيث إليو، أدت التي األسباب صحة إلى استنادا القرار عمى المترتبة
 وبيف تدخميا استدعت التي والوقائع القرار موضوع بيف تناسب ىناؾ كاف إذا صحيحا

  (ٔ).اتخذتيا التي اإلجراءات

 وبيف بينو والتمييز بو التعريؼ أوال يستمـز التناسب عمى التعرؼ أف شؾ وال
 األحكاـ في استعماليما يكثر التي المفردات مف كونيما والمبلءمة الموازنة مصطمحي
 :يمي كما وذلؾ التناسب، مع وعبلقتيما القضائية

 وطبيعتو التناسب رقابة ماىية: األوؿ المطمب

 التناسب رقابة ماىية: األوؿ الفرع

 التناسب طبيعة :الثاني الفرع        

  والمبلءمة الموازنة مف وكؿ التناسب بيف التمييز: الثاني المطمب

 والمبلءمة التناسب بيف التمييز: األوؿ الفرع

 والموازنة التناسب بيف التمييز: الثاني الفرع

                                                                 

(ٔ   )  Daniel Giltard: Le pouvoir d’appréciation dans l’action administrative. 

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god, 52, 1/2015, str. 11-24. p.14.  
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  األول املطلب
 وطبيعتٌ التهاشب رقابة مايية

 السوابؽ خبلؿ مف تطويره وتـ الجرمانية، البمداف في أوال التناسب مبدأ ظير          
 قرارات في المبدأ ذلؾ تطبيؽ بداية وكانت ،لبروسيا العميا اإلدارية لممحكمة القضائية
 جعميا مما (ٔ).المدنية الحريات وحماية الشرطة تدابير تقييد بيدؼ اإلداري الضبط
 اتعريف اآلتييف الفرعيف في ونستعرض. المشروعية عمى الرقابة تطور مظاىر مف مظيرا
 :التالي النحو عمى وذلؾ وطبيعتو وماىيتو، التناسب بمبدأ

 التناسب رقابة ماىية: األوؿ الفرع

 التناسب طبيعة: الثاني الفرع
 األول الفرع

 التهاشب رقابة مايية

 والنسب( نسب) كممة أصػؿ مف مشتؽ لفػظ ىي المغة في التناسب كممة إن
 وناسب نسبو، في شاركو وناسبو نسبو، ذكر أي واستنسب، وانتسب القرابة، يعني

 اأْلَمر ناسب َوُيَقاؿ ُمَناسَبة بينيما ُيَقاؿ وشاكمو نسبو في شركو فبلنا( ناسب) مناسبة،
   (ٕ).التشابو والتناسب. مزاجو َوَواَفؽَ  الءمو فبَلنا الشَّْيء َأو

 َما﴿ تعالى قولو في المفسروف يرى كما التفاوت بمعنى التناسب عدـ ويأتي
 الحد تجاوز ىو التفاوت معنى أف ذكروا حيث (ٖ) ﴾تََفاُوتٍ  ِمفْ  الرَّْحَمفِ  َخْمؽِ  ِفي َتَرى

                                                                 

 (ٔ)    -Ziya Çaliġkan : Le Juge Administratif Française Et Le Principe De 

Proportionnalité, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 

1-2, Yıl 2004, p.203.                                                   

 .ٜٙٔ، باب النوف، صػٕ( المعجـ الوسيط، جٕ)

 .ٖ( سورة الممؾ، آية رقـ ٖ)
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 حقيقة أف الزمخشري اإلماـ ويرى (ٔ)ب،التناس عدـ ويعني نقص أو زيادة لو تجب الذي
  (ٕ) .يبلئمو وال بعضا يفوت الشيء بعض كأف التناسب، عدـ: التفاوت

 :اإلسالمي الفقو في التناسب تعريف

 مف أي العمة مسالؾ مف وىي ،المناسبةب اإلسبلمي الفقو في التناسب يعرؼ
 وبالمصمحة، باإلخالة، الفقو أصوؿ عمـ في المناسبة عف ويعبر ودالئميا، طرقيا

  (ٖ) .المناط تخريج: استخراجيا ويسمى المقاصد، وبرعاية وباالستدالؿ،

 ذلؾ ،حديف ذا وسبلحا الشائكة العمة مسالؾ إحدى المناسبة العمماء اعتبر وقد
 أو ومقصوده، الشرع مراد لتعطيؿ أو المعتبرة الشرعية المقاصد لتثبيت إما توجد أنيا

 أف إال والنصوص، بالظواىر اعتداد دوف وتثبيتيا المصالح اعتبار في واإلفراط المبالغة

                                                                 

( البحر المحيط في التفسير: ألبو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف أثير الديف ٔ)
ىػ، ج  ٕٓٗٔبيروت، ط  –ىػ(، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر ٘ٗٚاألندلسي )المتوفى: 

 .ٕٕٔ، صػٓٔ

ود بف عمرو بف أحمد الزمخشري جار ا ( الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ: ألبو القاسـ محمٕ)
. ومفاتيح ٙٚ٘، صػٗىػ، ج  ٚٓٗٔ -بيروت، ط الثالثة  –ىػ(، دار الكتاب العربي ٖٛ٘)المتوفى: 

الغيب التفسير الكبير: ألبو عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر 
، ٖٓىػ، ج ٕٓٗٔ -بيروت، ط الثالثة  –التراث العربي  ىػ(، دار إحياءٙٓٙالديف الرازي )المتوفى: 

 .ٔٛ٘صػ

( ومف أسماء العمة؛ السبب والباعث والدليؿ والمناط، ومف تعريفاتيا: "أنيا الباعث عمى التشريع، ٖ)
بمعنى: أنو ال بد أف يكوف الوصؼ الداؿ عمى المناسبة مشتمبل عمى مصمحة صالحة ألف تكوف 

الحكـ، أو ىي التي يعمـ ا صبلح المتعبديف بالحكـ ألجميا، وىو اختيار مقصودة لمشارع مف شرع 
اإلماميف الرازي، وابف الحاجب. كما تعرؼ العمة بأنيا المعنى الذي كاف الحكـ عمى ما كاف عميو 
ألجميا. انظر إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ: لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد ا 

كفر بطنا، دار  -ىػ(، تحقيؽ: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشؽ ٕٓ٘ٔاليمني )المتوفى: الشوكاني 
 .ٓٔٔ،ٔٔٔ، صػٕـ، جٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔالكتاب العربي، الطبعة األولى، 
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 تحققت التي الشرعية المناسبة عمى تنبني والتي" المصمحية بالوسطية" األخذ ىو األولى
 (ٔ) .السميمة العقوؿ وتقبميا وتوجيياتو، الشرع لمقاصد والموافقة والضوابط الشروط فييا

 العمة في البد إذ العمة صحة شروط مف شرط المناسبة جودو  أف الفقياء ويرى
 الحكـ أف المجتيد ظف عمى يغمب أف أي لو، مناسبة أي الحكـ في مؤثرة تكوف أف

 ومقتضية حكـمل جالبة إنيا: معناه وقيؿ سواىا، شيء دوف ألجميا، ثبوتيا عند حاصؿ
 ،مناسبة كانت إذا إال صحيحة تكوف ال ،الحكـ إصدار عمة أو التشريع مف فالعمة(ٕ) .لو

 عبارة" بأنو المناسب اآلمدي اإلمام فّسر لذا الشارع، لمقصود موافقة أي مناسبة ومعنى
 يكوف أف يصمح ما حصوؿ وفقو عمى الحكـ ترتيب مف يمـز منضبط ظاىر وصؼ عف

 عف احترازا الظاىر بالوصؼ المناسبة وتعريؼ (ٖ) ."الحكـ ذلؾ شرع مف مقصودا
 أف البد فالمناسبة(ٗ) .المنضبط غير عف بو فاحترازا المنضبط أما الخفي، الوصؼ
 كما. الحكـ مف الشارع مقصود لحصوؿ وسيمة تكوف بحيث ،ومحددة ظاىرة تكوف
 كانت سواء مصمحة، عميو يترتب بحيث لمحكـ المبلئـ الوصؼ :بأنيا المناسبة تعرف

 حصوؿ ؛ىو الحكـ شرع مف والمقصود(٘) .مقصودة غير أو الحكـ شرع مف مقصودة
 آلخرةا في أو كالمعامبلت الدنيا في إّما وذلؾ مجموعيما، أو مضرة دفع أو مصمحة

                                                                 

( د/ نور الديف بف مختار الخادمي: المناسبة الشرعية وتطبيقاتيا المعاصرة، المعيد العالمي لمفكر ٔ)
، ط  .ٜٔ،ٕٓـ، صػٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ، ٔاإلسبلمي، دار ابف حـز

، ٕ( إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ: لئلماـ الشوكاني، مرجع سابؽ، جٕ)
 .ٓٔٔ،ٔٔٔصػ

( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: ألبي الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ ٖ)
 -دمشؽ -كتب اإلسبلمي، بيروتىػ( تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، المٖٔٙالثعمبي اآلمدي )المتوفى: 

 .ٕٓٚ، صٖلبناف، ج

: محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محّمد ٗ) ( موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف والعمـو
شراؼ ومراجعة: د. رفيؽ العجـ، ٛ٘ٔٔصابر الفاروقي الحنفي التيانوي )المتوفى: بعد  ىػ(، تقديـ وا 
لى العربية: د. عبد ا الخالدي، الترجمة األجنبية: د. تحقيؽ: د. عمي دحروج، نقؿ النص الفارسي إ

 .ٚٗٙٔ، صػ ٕـ، ج ٜٜٙٔ -بيروت، ط األولى  –جورج زيناني، مكتبة لبناف ناشروف 

 .ٕٕٗ( د/ محمد مصطفى شمبي: تعميؿ األحكاـ، مرجع سابؽ، صػ٘)
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 مف والمصمحة المناسب بيف الصمة شدة وتظير. المعاصي وتحريـ الطاعات كإيجاب
 بالمناسب وُيعرؼ ،(ٔ)المناسب مف نوع المرسمة المصالح الفقياء بعض اعتبار خبلؿ
 الحكـ، مف الشارع مقصود إلى لموصوؿ بيا األخذ إلى الفقياء معظـ ذىب وقد المرسؿ

 عمى يدؿ دليؿ عف الخالي الشرع لمقاصد المبلئـ الوصؼ" ىو المرسؿ والمناسب
 (ٕ) ".عميو بنائيا فساد عمى يدؿ دليؿ وعف عميو، األحكاـ بناء صحة اعتبار

 مف العديد لدييا التناسب فكرة فإف: التناسب لكممة العقمي االصطالح أما
 حيث اليومي، االستخداـ في متداوؿ مفيوـ فالتناسب المختمفة، والتطبيقات األشكاؿ
 ويصؼ عاـ، بشكؿ البعض لبعضيما أكثر أو شيئيف بيف المقارنة العبلقات يصؼ
 عند المراد ىو األخير والمعنى خاص، بشكؿ والغايات الوسائؿ بيف العبلقات كذلؾ

 الشرعي فالمفيوم التناسب؛ لمصطمح والقانوني الشرعي يفالمفيوم عف الحديث
بقاء تحصيبل اإلنساف يوافؽ ما إلى يفضى الذي أنو" إما لممناسبة  بو ويقصد" وا 
 وىو المناسبة تحققو ميـ معيار عمى ركز حيث لممضرة، ودفعا لممنفعة تحصيبل

 ركز وفيو (ٖ)"العادات في العقبلء ألفعاؿ المبلئـ" تعني المناسبة إف وقيؿ المصمحة،
 القانوني المفيوم في التناسب أما .العقؿ وقبوؿ المعقولية وىو ميـ آخر معيار عمى

                                                                 

الظيور والخفاء إلى ( يقسـ األصوليوف المناسب عدة تقسيمات باعتبارات مختمفة، فينقسـ باعتبار ٔ)
مناسب ظاىر منضبط ومناسب خفي الوصؼ غير منضبط، وباعتبار االنضباط واالطراد إلى مناسب 

إلى مناسب حقيقي ومناسب إقناعي أو خيالي أو  منضبط ومناسب مضطرب، وباعتبار الحقيقة
كوت عنو. انظر متوىـ، وباعتبار اإللغاء واالعتبار ينقسـ إلى مناسب معتبر وممغي ومرسؿ أو مس

 .٘ٙ،ٙٙتفصيؿ ذلؾ د/ نور الديف الخادمي: مرجع سابؽ، صػ

( د/أحمد بف محمود بف عبد الوىاب الشنقيطي: الوصؼ المناسب لشرع الحكـ، نشر: عمادة ٕ)
 .ٜٕٗىػ، صػ٘ٔٗٔالبحث العممي، بالجامعة اإلسبلمية، بالمدينة المنورة، الطبعة: األولى، 

د ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر ( المحصوؿ: ألبو عبٖ)      
ىػ(، دراسة وتحقيؽ: الدكتور طو جابر فياض العمواني، ٙٓٙالديف الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .ٚ٘ٔ،ٛ٘ٔ، صػ٘ـ، ج ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔمؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
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 المنشودة والغاية اإلداري العمؿ وأسباب الوسائؿ بيف معقولة تناسبية عبلقة وجود يعنيف
 (ٔ) .العامة السمطة ممارسة في

 إف بقولو اإلدارية القرارات مجال في التناسب الفرنسي الفقو بعض وعرف
 بيف تطابؽ عبلقة اشتراط ىو أو ومحمو، القرار سبب بيف التوافؽ تحقيؽ" ىو التناسب
 بيف تطابؽ عبلقة مف التناسب ينشأ أف ويمكف. بشأنيا المتخذ واإلجراء الثابتة الوقائع

 لمحالة تبعا يتغير أف يمكف المعنى بيذا فالتناسب معيف، قرار في يدؼالو  وسيمةال
 لمنافعا بيف وموازنة حساب بعمؿ ينشأ أف يمكف كما المحتممة، والمضار المتوقعة
 الذي ضرروال إليو الوصوؿ الواجب اليدؼ وأىمية الحالة خطورة ودرجة والمضار،

 المظمة وكأنو التناسب صور قد التعريؼ ىذا أف لمنظر البلفت ومف  (ٕ)."لؤلفراد سببوي
 .والمبلءمة كالموازنة الرقابة مف أخرى أنواعا تحتيا تجمع التي

 أنو إال ،السابؽ التعريؼ مع كثيرا يتفؽ المغوي معناه في التناسب أف شؾ ال
 اإلداري القاضي بيا يستعيف فنية وسيمة كونو ،التناسب خصوصية مراعاة ينبغي
 تيرقاب وىي الوسائؿ مف آخر بنوع غيرىا في يستعيف كما ،الدعاوى بعض في لمفصؿ
 القياـ في القاضي تساعد التي اووسائمي اشروطي الرقابتيف مف ولكؿ ،والمبلءمة الموازنة
 وتحقيؽ اإلداري، العمؿ إلييا يسعى عاـ وىدؼ كغاية العامة المصمحة لتحقيؽ بميمتو
 إطارا العامة المصمحة فكرة تظؿ إذف. المجتمع إلييا يصبو وأعظـ أىـ كغاية العدالة
 .أخرى جية مف القاضي وعمؿ جية مف اإلدارية السمطة عمؿ يحيط ىاما

                                                                 

       (ٔ )  Javier Barnes, (Spain): The Meaning of the Principle of 

Proportionality for the Administration A comparative view,p.1. 

https://www.academia.edu/31485682  

(ٕ )Guibal (Michel), De La Proportionnalité, A.J.D.A. 1978 , P. 477,   نقبل عف،
مستشار الدكتور : خميفة سالـ الجيمي: مبلمح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية عمى السمطة ال

التقديرية لئلدارة )رقابة التناسب(، بحث منشور عمى اإلنترنت 
https://khalifasalem.wordpress.com. 

https://www.academia.edu/31485682
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 لمعمؿ القاضي تقدير: بأنيا التناسب عمى الرقابة تعريف يمكف فإنو ثـ ومف
 القرار محؿ توافؽ مف والتحقؽ التقديرية، سمطتيا بموجب اإلدارة عف الصادر اإلداري
 . لو المبررة األسباب مع العمؿ غاية توافؽ ومدى وسببو،

 :لإلدارة التقديرية السمطة عمى التناسب أثر

 القدرة لدييا ألف إال ذلؾ فما األمور، تقدير حرية لئلدارة القانوف يترؾ عندما
 أفضؿ في نفسيا تضع فإنيا ذلؾ تفعؿ عندما وىي خطرىا، وبياف األمور وزف عمى

 ىي العمؿ بيذا لمقياـ الباعث يكوف بحيث الموازنة، بيذه لمقياـ واألحواؿ الظروؼ
 بالعمؿ القياـ مبلءمة مدى تقدير عمييا يبقى ذلؾ تقدر وعندما بحتة، موضوعية بواعث
 منذ المصري الدولة مجمس ردده ما وىو ومداه وفحواه تدخميا وقت مبلءمة حيث مف

 فيو وطعنت والمنائر الموانئ مصمحة مدير أصدره قرار بخصوص حكمو ففي نشأتو،
 الدافعة البواعث واستقراء المسألة ىذه ماضي تقصي مف ظاىر بأنو" الشركات إحدى
 مبلبساتو وقدرت العمؿ ظروؼ المصمحة تدبرت أف بعد صدر قد أنو القرار ىذا عمى

 وال. لمحاؿ األصمح ىو القرار ىذا بموجب األخذ أف ورأت السبؿ مختمؼ بيف ووازنت
 إصداره، ومبلءمة اإلداري األمر مناسبات مف ىو( األصمحية) ىذه تقدير أف في ريب
 ترؾ مف قديما المجمس عميو استقر ما ىو وىذا )ٔ( ".فيو بالرأي اإلدارة تستقؿ مما وىذا

 المحؿ بعنصر يتعمؽ فيما المطمقة التقديرية اإلدارة لسمطة حكرا والموازنة المبلءمة
  .رالقرا وفحوى وقت واختيار

 اإلدارة سمطة عمى ُوضعت التي القضائية القيود ومع الحاضر الوقت في أما
 بالسمطة اإلدارة تمتع فإف اإلداري؛ القرار عناصر تشابؾ إلى باإلضافة التقديرية
 التقديرية سمطتيا عف منفصؿ بشكؿ إليو ننظر أال ينبغي القرار لمحؿ بالنسبة التقديرية

 بيف االختيار حرية ليا أف تعني المحؿ تقدير في اإلدارة سمطةف السبب، تحديد في

                                                                 

، ٔمكتب فني ، ٜٚٗٔ-ٙ-ٕٗقضائية بتاريخ  ٔلسنة  ٕٗٔ( حكـ محكمة القضاء اإلداري رقـ ٔ)
 .ٕ٘ٗصػ 
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 لمقرار المبرر السبب بيف التناسب إجراء بحرية تمتعيا يعني مما ،أكثر أو إجراءيف
 .مراعاتو ضرورة عمييا يفرض ؿب (ٔ) المتخذ القرار ومحؿ

 عمى اإلداري القاضي رقابة أف يظير خاص بشكؿ اإلداري الضبط مجاؿ وفي
 المادي الوجود تفترض وموضوعو اإلداري الضبط قرار سبب بيف التناسب مدى

 لو تبيف ومتى ثانية، جية مف ليا القانوني والوجود أولى، جية مف الواقعية لؤلسباب
 بيف التناسب وجود مدى عمى الوقوؼ عمى الحالة ىذه في جيده ينصرؼ وجودىا
 مخالفة لعيب المشروعية بعدـ يقضي فإنو تفاوت وجود لو تبيف فإذا والمحؿ، السبب
 (ٕ) .القانوف

 القواعد مخالفة عمى يقتصر ال ،لمقانوف القرار محؿ مخالفة أف المعروؼ ومف
 تمتد بؿ ،يالئح أو تشريعي أو دستوري نص كؿ تشمؿ والتي ،العاـ بالمعنى القانونية

 وأضحت القانوف، مصادر مف مصدرا باعتبارىا العامة، القانونية المبادئ مخالفة إلى
 القرار محؿ مطابقة عمى تقوـ اإلداري القرار مبلءمة عمى اإلداري القضاء رقابة

 ومصر، فرنسا في القضاء استخمصيا التي العامة القانونية المبادئ ببعض اإلداري
 تباشرىا التي التقديرية لمسمطة الرئيسي الحد باعتبارىا المبادئ ىذه برزت ثـ ومف

  (ٖ). اإلدارة

 لقرارا عناصر مف عنصر مف بأكثر تتعمؽ فكرة ىو سبؽ لما وفقا التناسبف
 يؤدي الشكؿ بيذا لمتغير التناسب قابمية أف إال والغاية، والمحؿ السبب وىي؛ اإلداري

 ثابت؟ مبدأ ىو أـ متغيرة فكرة ىو ىؿ التناسب حوؿ التساؤؿ إلى

                                                                 

( د/عصاـ عبد الوىاب البرزنجي: السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، دار النيضة العربية، ٔ)
 .ٜٗ٘، صػٜٔٚٔالقاىرة، 

المستشار الدكتور/محمد عبد الحميد مسعود: إشكاليات رقابة القضاء عمى مشروعية قرارات  (ٕ)
 .ٕٙ٘،ٖٙ٘ـ، صػٕٚٓٓ-ىػ ٕٛٗٔ، ٔعة والنشر والتوزيع، طالضبط اإلداري، مطابع الشرطة لمطبا

 .ٕ٘ٔ،ٕٙٔ، صػٕٜٜٔ( د/سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، طٖ)
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 الثاني الفرع

 الـتـهـــــــاشــــب طبـيـــــعة

 بعناصر اتصافو يستمـز ما تصرؼ أو عمؿ عمى المبدأ صفة إطبلؽ إف        
 ترجمة المبادئ تمؾ تكوف وأف وثباتيا، عموميتيا، وىي المبادئ طبيعة تستمزميا أساسية
 لممبدأ المحدد اإلطار ىو وىذا (ٔ) ،الدولة في القانوني لمنظاـ الجوىرية لؤلسس صادقة

 ىو مجالو وأف القانوني المبدأ بسمة التناسب وسـ إلى (ٕ)البعض دعا ما وىو القانوني،
 الحد بيدؼ القاضي إلييا يمجأ كوسيمة وفرنسا مصر في ظير حيث التأديب، قرارات
 مف النوع ىذا نشأة ببداية عبلقة الرأي ليذا كاف وربما. لئلدارة التقديرية السمطة مف

 .العامة السمطة توقعيا التي والعقوبات اإلداري الضبط مجاؿ في الرقابة
 نطبؽ،ي ال نجده القانوني المبدأ بصفة التناسب وصؼ محاولة عند أنو إال

 في فكرة بكونو بالتالي يسمو ما وىو الثبات، عدـ ثـ ومف والمرونة بالتغير تصؼي وكون
 والحالة الصادر، القرار وىي ثبلثة عناصر إلى تحميمو يمكف حيث ،العام القانون إطار

 والمزايا الواقعية لمحالة تبعا يتغير التناسب يجعؿ مما المستيدفة، والغاية الواقعية،
 إطار في لمتناسب السابؽ التعريؼ إليو أشار ما وىو (ٖ).المتحصمة والمضار المتوقعة
 ثـ مف التغير، صفة وىي الفكرة تمؾ تمحؽ ىامة بصفة وصفو حيث اإلدارية القرارات

 عمييا االعتماد يمكف ثابتة أو معينة قواعد توجد وال ومتغيرة، مرنة فكرة التناسب فإف
 أنواع جميع في عمييا لمتعرؼ تطبيقو يمكف ليا موحد إطار ووضع الفكرة تمؾ لتحديد
 السياقات مف واسعة مجموعة عمى تفسيرىا يعتمد حيث اإلدارية، واألعماؿ القرارات

                                                                 

( د/ محمد أحمد رفعت عبد الوىاب: المبادئ العامة لمقانوف كمصػدر لممشروعية في القانوف ٔ)
 .ٖٗٔ، صػٕٜٜٔبيروت  اإلداري، الدار الجامعية لمطباعة والنشر،

 .ٕٚٔ( د/ سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، صػٕ)

د/ مصطفى عبد الشييد عبد المطيؼ خضر: رقابة القضاء عمى انحراؼ اإلدارة في إعماؿ ( ٖ)
-ىػٖٛٗٔ،ٔادي، طالمع-سمطتيا التقديرية دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي، مطابع الدار اليندسية

 .ٕ٘ٗـ، صػٕٚٔٓ
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 القانوني والنظاـ وحرية، حؽ كؿ إطار وخاصة اإلداري، بالعمؿ المحيطة والدالئؿ
 .لو التابع القانوف وفرع المطبؽ

ف التناسب إفف وأخيرا  العاـ القانوف مبادئ مف مبدأ يعد أساسو في كاف وا 
 فكرة يمثؿ نجده تطبيقو عند أنو إال تصرفاتيا، في بو االلتزاـ اإلدارة جية عمى ينبغي
 جميع بيف عادؿ توازف عف البحث خبلؿ مف يتحقؽ أحدىما؛ جانباف ليا ومرنة متغيرة

 يعرؼ ما ىو الثاني والجانب خاصة، أو عامة مصالح كانت سواء المعنية المصالح
 عما المرء يتساءؿ إطاره وفي" celui de la nécessité" الضرورة قياس أو فحصب
  (ٔ).اليدؼ لتحقيؽ بالفعؿ ضروريا القرار أو اإلجراء كاف إذا

 

 

 

 

 

                                                                 

(ٔ           )Nathalie Belley: L'émergence d'un principe de proportionnalité, 

Les Cahiers de droit,           Volume38 ,1997 , P.297.  
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  الثاني املطلب

 واملالءمة املوازنة مو وكل التهاشب بني التنييس
 التي الرقابة مف أخرى أنواعا التناسب رقابة مع والموازنة المبلءمة رقابتا تشكؿ

 بالقرار األنواع تمؾ وتعمؽ التقديرية، اإلدارة سمطة عمى اإلداري القاضي بيا يقوـ
 حوؿ إشكالية في الوقوع ثـ ومف بينيـ، التمييز وعدـ التداخؿ مف نوع إلى أدى اإلداري

 ومتى الدعوى، في الفصؿ عند إعماليا لمقاضي ينبغي الرقابة مف األنواع ىذه أي
 برقابتي التعريؼ تستمـز ذلؾ عف واإلجابة التناسب؟ رقابة إلى يمجأ أف لمقاضي ينبغي

 عمى مستقميف فرعيف في وذلؾ التناسب عف منيما كؿ تمييز وكيفية والموازنة المبلءمة
 :اآلتي النحو

 والمبلءمة التناسب بيف التمييز: األوؿ الفرع

 والموازنة التناسب بيف التمييز: الثاني الفرع
 األول الفرع

 واملالءمة التهاشب بني التنييس 

 اإلداري؛ قرارال مشروعية رقابة عمى قاصرة اإلداري القاضي ةرقاب تعد لـ
 أدى ما وىو واضح، بشكؿ المبلءمة عدـ فييا تظير كانت قرارات ظيور مع خاصة
 باعتباره اإلداري القرار مبلءمة كذلؾ رقابتو لتشمؿ اإلداري القاضي رقابة توسع إلى

 لممبلءمة التعرض القاضي عمى لزاما صارو  العمؿ، مشروعية شروط مف شرطا
 .المشروعية عمى لمتعرؼ

 المبلءمة رقابة عف يمتنعاف قديما والمصري الفرنسي الدولة مجمسا كاف ولقد
 الحقيقية األسباب قامت ما إذا أنو عمى المجمسيف قضاء استقر حيث قاطع، بشكؿ
 يغني السبب قياـ فإف ثـ مف منو، المطموب لمغرض محققا يكوف فإنو اإلداري، لمعمؿ
 الغاية صحة عمى العكس إثبات تحتمؿ ال قرينة تقـو بؿ الغاية، ركف مف التحقؽ عف

 استخداـ وىو اإلداري العمؿ في آخر دور لئلدارة أصبح ثـ المرفؽ، لمصمحة وموافقتيا
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 يدعو الذي السبب وبيف اإلداري العمؿ مف الغاية بيف المبلءمة مدى تقدير في سمطتيا
 ذلؾ عمى وتأكيدا محمو، وتحديد لمتصرؼ المناسب الوقت اختيار في وكذا إصداره، إلى

 فيما حرة ولكنيا عادؿ، ىو بما ممزمة اإلدارة أف" وىي ىامة قاعدة فاليف األستاذ وضع
 العمؿ مناسبة تقدير في وحرة القانونية التزاماتيا بصدد مقيدة فاإلدارة" صالح ىو

  (ٔ).ومبلءمتو

 :المالءمة تعريف

ذا. وجمع أصمح( ُمبَلَءَمةً ) القوـ بيف( الءـ) و ،(اَلَءـَ ) من لغة المالءمة  وا 
 ألنو يبلومني ال: تقؿ وال يبلئمني، ال طعاـ ىذا: قوليـ ومنو( التأما) فقد الشيئاف اتفؽ
 ويقاؿ وافقو األمر( الءمو)و  (ٕ).مثمو أي «لمتو الرجؿ ليتزوج»: الحديث وفي. الموـ مف
 جمع الشيئيف بيف الءـ ويقاؿ بينيما، وجمع أصمح الفريقيف بيف والءـ وافقو، فبلنا الءـ
 (ٖ). أصمحو أي الشيء والءـ ووفؽ، بينيما

ف والمبلءمة  حيث لمتناسب، المغوي المعنى ذلؾ إلى أشار كما لمتناسب مرادفا كانت وا 
 اإلصبلح منيا؛ مختمفة أخرى بمعاف تأتي المبلءمة أف إال التوافؽ، معنى يجمعيما
 ىذا يبرز وقد التناسب، عف المبلءمة معنى اختمؼ وىنا (ٗ)شيئيف، بيف والجمع

 .القانوني االصطبلحي المعنى خبلؿ مف أوضح بصورة االختبلؼ
                                                                 

 .ٕٚ،ٖٙ( د/ سميماف الطماوي: نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة، مرجع سابؽ، صػٔ)

لزيف الديف أبو عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازي،  ( مختار الصحاح،ٕ)
صيدا، ط الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -المحقؽ: يوسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 .ٕٚٚـ، باب ؿ أ ـ، صػٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ

 .ٓٔٛالبلـ، صػ ، بابٕ( المعجـ الوسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة، جٖ)

( يرى البعض أف ىناؾ قصور في المعنى المغوي لممبلءمة إذ ىي أشمؿ مف التوافؽ والصبلحية، ٗ)
وأنو ينبغي الكتماؿ ىذا المعنى أف يضاؼ عنصر ثالث وىو التناسب حتى تكتمؿ بو صورة 

دكتوراه، كمية المبلءمة. د/ أشرؼ محمد عمي لبيب، الرقابة عمى مبلءمة القرارات اإلدارية، رسالة 
. وىو رأي محؿ نظر يثير تساؤال ىاما يتعمؽ ٛٚ، صػٜٜٜٔالحقوؽ ببني سويؼ، جامعة القاىرة،

بموضوع البحث وىو أييما أشمؿ وأعـ مف اآلخر، ىؿ يعد التناسب كمبدأ عاـ يشتمؿ في داخمو عمى 
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 :القانوني االصطالح في المالءمة

 بإصداره المحيطة واالعتبارات والمكاف الزماف ظروؼ مع القانوني العمؿ توافؽ" وتعني
 (ٔ)"جوانبو كافة مف

 قرار إصدار لئلدارة القانوف أجاز إذا ما حالة في التقديرية اإلدارة سمطة وتظير
 اإلدارة ظيرتُ  حيث ومعينة؛ محددة أسباب أو محدد سبب شأنو في قاـ متى معيف
 قدرت متى ولكنيا السبب، حياؿ تممؾ مما بأكثر اإلصدار مبلءمة تقدير في سمطة
 االختيار أو سمفا المحدد السبب إلى االستناد عمييا يتعيف أصبح القرار اتخاذ مبلءمة

 يجيز عندما كاممة بصورة التقديرية اإلدارة سمطة تظير كما سمفا، المحددة األسباب بيف
 عدة بيف االختيار أو محدد سبب إلى االستناد يمزميا أف دوف التصرؼ القانوف ليا

 تقدير إف بؿ اإلدارة، لتقدير المتروكة المبلءمات مف ذلؾ يظؿ إذ سمفا، محددة أسباب
 السمطة حاالت في كقاعدة يخرج المتخذ القرار مع تناسبيا ومدى األسباب أىمية
 المبلءمة نطاؽ في ويظؿ ،القاضي لرقابة الخاضعة المشروعية نطاؽ مف ،المقيدة

 تكوف أف يشترط قد والتقديرية المقيدة السمطة حالتي وفي اإلدارة، لسمطة المتروكة
 ىذه تصبح وعندئذ األىمية، مف درجة وعمى خطيرة القرار اتخاذ إلى الداعية األسباب
 (ٕ).القضاء رقابة إلييا وتمتد المشروعية عناصر مف األىمية

 إلى امتدت بؿ ،فقط المشروعية رقابة عمى قاصرة الرقابة تعد لـ أنو إذف يتبيف
 بأف قضائيا ذلؾ مف ،المصري الدولة مجمس أحكاـ في صريح بشكؿ المبلءمة رقابة

                                                                                                                                                                      

وؿ جاىديف بيانو المبلءمة، بحيث تعد إحدى صوره، كما يقوؿ بذلؾ األصوليوف أـ ال؟ وىو ما سنحا
 وتوضيحو في ثنايا البحث.

( د/عصاـ عبد الوىاب البرزنجي: السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، دار النيضة العربية، ٔ)
 .ٗٙٔ، صػٜٔٚٔالقاىرة، 

( د/ السيد محمد إبراىيـ: مبدأ الفصؿ بيف الييئات اإلدارية والقضائية، مجمة الحقوؽ لمبحوث ٕ)
 .ٖٕٔ، صػٜٓٚٔ -ٕالعدد  -جامعة اإلسكندرية، السنة الخامسة-واالقتصادية، كمية الحقوؽ القانونية
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 مختمفة، بوسائؿ والخاصة العامة أمبلكيا وحماية بإدارة العامة والييئات الدولة تقوـ"
 العقوبة مفيوـ عف ابتداء تخرج اإلجراءات ىذه -اإلداري الضبط إجراءات اتخاذ منيا

 إجراء اإلداري بالطريق المخالفة فإزالة قضائي، حكـ عمى بناء إال توقيعيا المحظور
 ومالءمتو مشروعيتو عمى رقابتو يبسط الذي القضاء رقابة تحت يكون اإلدارة تتخذه
 (ٔ) " العامة المصمحة وجو استيدافو ومدى

 الرقابة في ىاـ دور مف اإلداري القرار في السبب عنصر يمعبو ما يظير وبيذا
 صريح بشكؿ امتد بؿ ،فقط المشروعية حيث مف ال اإلدارية، القرارات عمى القضائية

 ومدى القرار اتخاذ إلى الدافع عف بعيدة المبلءمة تعد لـ إذ أيضا، المبلءمة إلى
 . تبريره إمكانية
 :والمالءمة التناسب رقابتي عمى وأثره الغمو عيب

 (ٕ)الغمو عيب عمى التعرؼ خبلؿ مف والمبلءمة التناسب بيف العبلقة تظير
 مدى تقدير بشأف إنو حيث ومف" فيو جاء العميا لئلدارية حكـ فيف الرقابة، في وداللتو
 ولئف أنو عمى جرى قد المحكمة ىذه قضاء فإف الطاعف عمى الموقع الجزاء مبلئمة
 تقدير سمطة التأديب ومجالس التأديبية المحاكـ بينيا ومف التأديبية، لمسمطات كاف

 شأنيا السمطة ىذه مشروعية مناط أف إال جزاء، مف يناسبو وما اإلداري الذنب خطورة
 عدم الغمو ىذا صور ومن غمو، استعماليا يشوب أال أخرى تقديرية سمطة أي شأف

 ىذه ففي ،ومقداره الجزاء نوع وبين اإلداري الذنب خطورة درجة بين الظاىرة المالئمة
 التأديب مف القانوف تغياه الذي اليدؼ مع الظاىرة المبلئمة عدـ نتائج تتعارض الصورة
 مف التقدير فيخرج بالغمو مشوبا الصورة ىذه في الجزاء تقدير سمطة استعماؿ ويعتبر

                                                                 

مكتب فني  ٕٕٔٓ-ٚ-ٚقضائية بتاريخ  ٘٘لسنة  ٖٗٔٔٚ( المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ٔ)
 .ٖٛٓٔرقـ، صػ ٕرقـ الجزء  ٚ٘

عدـ المبلءمة الظاىرة بيف ( الغمو ىو المجاوزة أو الخروج عف الحد المسموح، مما يؤدي إلى ٕ)
 الذنب اإلداري المرتكب والجزاء الموقع.
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 استعمالو الحكـ ىذا مف ويتبيف (ٔ)..."المشروعية عدـ نطاؽ إلى المشروعية نطاؽ
 ىو الغمو أف ذلؾ الغمو، صور مف صورة باعتباره" الظاىرة المبلءمة عدـ" مصطمح
 في إفراط إما الغمو صور أف عف ينبئ مما المسموح، الحد عف الخروج أو المجاوزة
 درجة بيف المبلءمة عدـ ىي النتيجة تكوف الحالتيف وفي الميف في إفراط أو الشدة
 الغمو عمى تترتب نتيجة إذف المبلءمة فعدـ الجزاء؛ نوع وبيف اإلداري الذنب خطورة
 الظاىرة المبلءمة عدـ أدت وقد السابؽ، الحكـ أشار كما صوره أو أنواعو مف وليس
 لمذنب المبلئـ حدىا إلى العقوبة لرد القضاء قبؿ مف التناسب رقابة إعماؿ ضرورة إلى

  .المرتكب اإلداري

 بيف الشديد التناسب انعداـ مف يظير بالغمو ووصفيا إذف العقوبة جسامة إف
 التناسب رقابة واستعمالو القضاء دور يظير وىنا الموقعة، والعقوبة المرتكب الخطأ
 (ٕ). التأديبية لمعقوبة تقديرىا في ليا حدا فتضع اإلدارة، سمطة عمى

 مف كبيرة درجة عمى تقديرىا وسوء اإلدارة خطأ مف يجعؿ الغمو فأ يتبيف وىكذا
 رقابة عميو أطمؽ قد الغمو إف بؿ ،التناسب رقابة عمييا ويفرض والبياف الوضوح
 فييا يظير التي المجاالت أكثر مف يعد التأديبية العقوبات مجاؿ ألف نظرا ،التناسب
 .المرتكب الذنب أو الفعؿ وبيف الصادر العقابي اإلجراء بيف التناسب عدـ أو التناسب

  :والمالءمة التناسب بين العالقة

 القرار، مبلءمة عمى التعرؼ في السبب لعنصر تأثير مف بيانو سبؽ لما وفقا
 يستمـز عميو فالتعرؼ القرار، تناسب عمى التعرؼ في كذلؾ ىاما دورا يمعب نجده
 السبب لعنصر لما ونظرا. لو المبرر القرار سبب مع تناسبو ومدى القرار محؿ فحص
 الرقابة أف الفقو مف جانب يرى اإلداري القرار عمى القضائية الرقابة في ضرورة مف

                                                                 

-ٕٔ-ٙٔتاريخ الجمسة  -قضائية  ٕٙلسنة  - ٕٓٗٔٓٔالطعف رقـ  -( المحكمة اإلدارية العميا ٔ)
 -أحكاـ غير منشورة - ٕٚٔٓ

مقارنة"، ( ىالة إسماعيؿ عبد النبي عبد الجواد شاىيف: الغمو في القرار اإلداري وآثاره "دراسة ٕ)
 .ٖ٘ٙـ، صػٕٕٓٓ-ىػٕٗٗٔرسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة بنيا، 



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٜٕٚ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 مستواىا في الرقابة تتمثؿ حيث األعمى؛ إلى األدنى مف مستويات ثبلثة إلى تتدرج
 اإلداري القرار إلغاء خبلليا مف يمكف التي لمسبب المادي الوجود عمى الرقابة في األوؿ
 الطبيعي أو العادي المستوى وىو الثاني المستوى يتمثؿ بينما ،الوقائع في الخطأ نتيجة
 إلغاء مف القضاء يتمكف حيث ،لموقائع القانوني التكييؼ عمى الرقابة في لمرقابة
 الرقابة درجات أعمى وىو الثالث المستوى أما ،القانوف في الخطأ نتيجة اإلدارية القرارات
 مع تناسبو ومدى السبب وخطورة أىمية عمى الرقابة في فيتركز السبب عمى القضائية

 مف المستوى ىذا بأف القوؿ إلى بالبعض حدا مما(ٔ) أساسو، عمى المتخذ القرار محؿ
 رقابة إلى أقرب ىو بؿ والمحؿ، السبب عنصري بيف العبلقة عمى ينصب الرقابة
 ىذه مثؿ في اإلداري القضاء يقضي حيث السبب، عنصر رقابة إلى منو المحؿ عنصر
 العامة، القانونية المبادئ بعض في متمثبل القانوف لمخالفة اإلداري القرار بإلغاء الحالة
 ال التناسب تحقؽ مدى عمى القاضي رقابة أف الديف جماؿ سامي الدكتور األستاذ ويرى
 ،لمتناسب المخالؼ القرار إلغاء فإف ثـ ومف ،مشروعية كقاضي وظيفتو يتجاوز تجعمو
 يصبح أف بالتناسب يؤدي ما وىو (ٕ) .مبلءمتو لعدـ وليس القانوف لمخالفتو إلغاء ىو
 المبس ذلؾ سبب يكوف قد أنو إال. المبلءمة عناصر مف ال المشروعية عناصر مف

 لفظتي عف الدولة مجمس أحكاـ تعبر ما كثيرا أنو ىو والتناسب المبلءمة بيف والتداخؿ
 المعنى في يتفقاف بأنيما يوحي مما لبعضيما كمرادفيف" المبلءمة"و" التناسب"

 .المغوي المعنى في كما االصطبلحي،

 تأثير لمدى تحميبل ستمـزي والمبلءمة التناسب رقابتي بيف العبلقة بياف إف
 المبلءمة بيف اختبلؼ ال أنو البعض يرى حيث منيما كؿ عمى القرار عناصر
 القانوف يقيد لـ ما فإنو ،والمحؿ السبب بعنصري تعمقيما في يتفقاف فكبلىما ،والتناسب
 مع مبلئما تراه الذي القرار اختيار في حرة تكوف فإنيا ،معيف قرار باتخاذ مقدما اإلدارة

                                                                 

( د/سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، ٔ)
 .ٖ٘ٔ،ٕ٘ٔ،ٔ٘ٔصػ

 .ٜٕٔ( د/سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة، المرجع السابؽ، صػٕ)
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 سببو بيف التناسب أي الحالة ىذه في القرار ومبلءمة تواجييا، التي األسباب أىمية
 الحدود في إال القضاء لرقابة تخضع ال التي التقديرية السمطة عناصر مف ىي ،ومحمو
 اإلجراء اختيار أف يرى(ٕ) البعض إف بؿ (ٔ).السبب أىمية عمى بالرقابة فييا تسمح التي

 ال بذلؾ وىو القرار، مبلءمة يعنى إنما الوقائع أىمية مع ويتناسب يتفؽ الذي المبلئـ
 .والتناسب المبلءمة بيف لمتفرقة وزنا يقيـ

 ظروؼ مف متعددة وجوانب بعناصر تتعمؽ المبلءمة أف (ٖ)البعض يرى بينما
 والظروؼ األوضاع ىذه بكؿ لو دخؿ فبل التناسب أما والمحؿ، والمكاف الزماف

 واحد جانب مراعاة عمى قاصرا يكوف أنو حيث وأحواؿ، ومكاف زماف مف بو المحيطة
 بأنو حينيا القرار ووصؼ الثابتة، الوقائع وأىمية المتخذ اإلجراء بيف التوافؽ وىو فقط
 . فيو التناسب لتحقؽ نتيجة ىو إنما مبلئـ

 بجميع تتعمؽ حيث ،شاممة المبلءمة جعؿ أنو السابؽ التحميؿ عمى ويبلحظ
 اإلجراء بيف التوافؽ مف بالتحقؽ مختصا التناسب جعؿ بينما اإلداري، العمؿ عناصر
 ىو عميو المستقر إف السبب، عنصر في يدخؿ أمر وىو الثابتة، الوقائع وأىمية المتخذ

 وترؾ جميعيا المحيطة والظروؼ االعتبارات مع توافقو مدى تعني القرار مبلءمة أف
 الواقعية القرار جوانب لكافة شاممة المبلءمة يجعؿ مما لئلدارة، وتقديره األمر ىذا

 ىنا بالتناسب لمقوؿ مجاؿ فبل ثـ مف والمحؿ، السبب عنصري تضـ والتي الظاىرة
 اإلداري لمقرار صفة ىو التناسب إف القوؿ ويمكننا. عمييا رقابة دوف لئلدارة وتركو

 بموجب المختصة اإلدارية الجية مف الصادر والمبلئـ الصحيح اإلداري لقرارفا المبلئـ،
 الصفة تمؾ توافر مدى القاضي ويراقب بالتناسبية يتصؼ أف ينبغي التقديرية سمطتيا

                                                                 

 .ٕٛٔؿ بيف الييئات اإلدارية والقضائية، مرجع سابؽ، صػ( د/ السيد محمد إبراىيـ: مبدأ الفصٔ)

د/ عصاـ عبد الوىاب البرزنجي: السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ( ٕ)
 .ٙٗ٘صػ

( د/ حساف عبد ا يونس الطائي: التطورات القضائية في الرقابة عمى مبدأ التناسب في القرارات ٖ)
ـ، ٕ٘ٔٓ-ىػٖٙٗٔمقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس،التأديبية، دراسة 

 .ٕٖٖصػ
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 الجية عاتؽ عمى فييا يقع مرحمة بمرحمتيف؛ تمر إذف بينيما فالعبلقة عدميا، مف
 مرحمة تمييا ،وأىميتيا ووصفيا الوقائع وجود مف والتحقؽ المبلءمة تحقيؽ اإلدارية
 الفقيو يرى وكما. المنشود الغرض لتحقيؽ المتخذ، القرار مع ذلؾ كؿ تناسب مراعاة
 لمغرض توصبل وذلؾ بالمحؿ مرورا بالسبب يبدأ القرار اتخاذ فإف "فيدؿ" الفرنسي
 (ٔ).المعيف

 الشرعية، مبدأ خبلؿ مف والتناسب المبلءمة بيف العبلقة إلى البعض ينظرو 
 ليتأكد القاضي يراقبيا التي الشرعية عناصر مف تعد الغالب الرأي ىو كما فالمبلءمة

ال القرار، في المبلءمة بتحقيؽ اإلدارة التزاـ مف  غير المبلئـ غير القرار صار وا 
 أف ذلؾ المشروعية، عدـ وصؼ عميو ينطبؽ فبل التناسب مف القرار خمو أما مشروع،
 ىذه يسـ مما المرتكبة، الجريمة مع يتفؽ ال تأديبي جزاء أو بعقوبة اإلدارة قرار صدور
 الدقيؽ بالمعنى الشرعية بعدـ ال القانوف لمخالفتو الجريمة مع التناسب بعدـ العقوبة

ف (ٕ).ليا  . لو الواسع بالمعنى لمقانوف مخالفة أيضا ىي الشرعية عدـ كانت وا 

 :اإلسالمي الفقو في والمالءمة التناسب بين العالقة

 وأنو الشارع لمقصود ورعايتو مناسبتو تعني الشرع لتصرفات الفعؿ مبلءمة إف        
 وىو اإلدارة عمؿ مف الرئيس الغرض ىي المصمحة وتحقيؽ الشرعية، المصمحة يحقؽ
 النتيجة ىي المصالح كانت ما إذا خاصة ومقاصدىا، اإلسبلمية الشريعة مع يتوافؽ ما

لى المناسب، إعماؿ مف المنتظرة  المناسبات جميع" بأف القوؿ إلى الفقياء انتيى ىذا وا 
 اإلماـ تصرؼ أف المشيورة الفقيية القاعدة مف ويظير(ٖ) "المقاصد رعاية إلى ترجع
 المصمحة عمى مبنيا اإلماـ فعؿ كاف إذا" نجيـ ابف قوؿ لذلؾ ويشيد بالمصمحة، منوط
... ينفذ، لـ خالفو فإف وافقو، إذا إال شرعا أمره ينفذ لـ العامة باألمور يتعمؽ فيما

                                                                 

د/ عصاـ عبد الوىاب البرزنجي: السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، مرجع ( فيدؿ نقبل عف ٔ)
 .٘ٛٗسابؽ، صػ

 .ٜٕٗ،ٖ٘ٗد/ مصطفى عبد الشييد عبد المطيؼ خضر: مرجع سابؽ، صػ( ٕ)

 .ٔٙٔفي بياف الشبو والمخيؿ ومسالؾ التعميؿ: لئلماـ الغزالي، مرجع سابؽ، صػ ( شفاء الغميؿٖ)
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 بالمصمحة مقيد واألوقاؼ والتركات، اليتامى، أمواؿ في فعمو لو فيما القاضي وتصرؼ
 (ٔ)  ."يصح لـ عمييا مبنيا يكف لـ فإف

 حولو الخبلؼ فإف بينيما والتمييز والمبلءمة التناسب بيف العبلقةب يتعمؽ ما أما
 اإلسبلمية الشريعة في األصوؿ فقياء نجد بؿ فقط، القانوني الجانب عمى قتصري لـ

 فريقيف؛ إلى كذلؾ والمبلءمة المناسبة بيف والفرؽ العبلقة حوؿ انقسموا قد أيضا
 ذلؾ إلى وأشار والمبلءمة، المناسبة بيف فرؽ ال أنو يروف األحناؼ مف فاألصوليوف
 "إليو الحكـ إضافة يصح بأف لمحكـ والمناسبة الموافقة المبلءمة ومعنى" بقولو التفتازاني

 حوؿ تدور ومصطمحات ألفاظ جميعيا والموافقة والمبلءمة والتناسب المناسبة فألفاظ(ٕ)
 أو المصمحة تحقيؽ إلى ويؤدي عميو الحكـ يرتب الذي الوصؼ وىو واحد معنى

 (ٖ) .الشارع مقصود

 إلى المناسب ويقسموف المبلءمة مف أعـّ  المناسبة" أف الشافعية يرى بينما
 الشافعية ألئمة الفقو أصوؿ مؤلفات مطالعة مف يبيف ما وىو (ٗ)"مبلئـ وغير مبلئـ

 مف نوع المبلءمة وأف والمبلئـ المناسب بيف فيو الغزالي اإلماـ فرؽ حيث كالمستصفى
 أربعة إلى المعيف األصؿ وشيادة المبلءمة باعتبار ينقسـ عنده فالمناسب المناسب؛

 عند قطعا يقبؿ فإنو إجماع أو كنص معين أصل لو يشيد مالئم مناسب: أقساـ
 فإنو القائسيف، عند قطعا يقبؿ فبل معين أصل لو يشيد وال يالئم ال ومناسب القائسيف،
 لمعارضتو نص فيو يرد لـ لو القاتؿ حرماف ومثالو بالرأي، لمشرع ووضع استحساف
 قصده بنقيض القاتؿ معاقبة ىو الحرماف مناسبة بأف القوؿ إذ قصده، بنقيض

                                                                 

( األشباه والنظائر عمى مذىب اإلماـ أبو حنيفة النعماف لزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعروؼ ٔ)
ىػ( وضع حواشيو وخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات، دار ٜٓٚبابف نجيـ المصري )المتوفى: 

 .ٚٓٔ،ٙٓٔـ، صػٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔلبناف، ط –العممية، بيروت الكتب 

ىػ(، مكتبة ٖٜٚ( شرح التمويح عمى التوضيح: سعد الديف مسعود بف عمر التفتازاني )المتوفى: ٕ)
 .ٖٛٔ، صػٕصبيح بمصر، بدوف طبعة وبدوف تاريخ، ج

 .ٙ٘مرجع سابؽ، صػ ( د/ نور الديف الخادمي: المناسبة الشرعية وتطبيقاتيا المعاصرة،ٖ)      

: مرجع سابؽ، ج ٗ)  .ٚٗٙٔ، صػ ٕ( موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف والعمـو
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 عميو ويطمؽ بالرأي، لمشرع وضعا فيكوف نص، بو يرد لـ فيذا مورثو قتؿ الستعجالو
 يشيد ومناسب معيف، أصؿ لو يشيد وال الشرع مراد يبلئـ ال ألنو غريب مناسب اسـ
 أصل لو يشيد وال مالئم ومناسب االجتياد، محؿ في فيو يالئم ال لكن معين أصل لو

 االجتياد، محؿ في أيضا وىو المصمحي المناسب أو المرسؿ، االستدالؿ وىو معين،
 التقسيـ وذلؾ(ٔ) .بو األخذ في الشافعي يتردد ولكف مالؾ اإلماـ مذىب بو يعمؿ حيث
 الوصوؿ كيفية عمى ذلؾ تأثير تظير والمبلئـ المناسب بيف عبلقة وجود يؤكد إنما

 تعددت بؿ الفقياء عند عميو المتفؽ ليس التقسيـ وىذا. بو األخذ وصحة ومرتبتو لمحكـ
ف اآلخر، البعض في واختمفت بعضيا في فاتفقت التقسيمات  اإلماـ تقسيـ كاف وا 
 مصطفى محمد الدكتور ذلؾ في ووافقو الفقياء عميو اتفؽ لما األقرب ىو الغزالي
 (ٕ) .شمبي

 الوقت في يفترض القرار عمى الشرعية رقابة إعمال إن ؛القول خالصةو 
 أنو أي ذاتو، حد في بالقرار تيتم الشرعية عمى الرقابة ألن نظرا واقعية؛ رقابة نفسو
 إذا مما المحكمة ستتحقق القرار اتخاذ لسمطة التقديرية بالسمطة االعتراف بمجرد
 ىذه فيو  المتخذ، القرار بموجب اختصاصيا ضمن بقيت قد نفسيا السمطة كانت

 أمكن ثم من المتخذ، والقرار الوقائع بين يوازن فالمبدأ التناسب؛ مبدأ يراعى المرحمة
 "والتناسب المالءمة" الرقابتين بين الجمع

                                                                 

( المستصفى: ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد ٔ)
. وشفاء الغميؿ في بياف ٖ٘ٔـ، صػٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالشافي، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، 

والمخيؿ ومسالؾ التعميؿ: ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي، تحقيؽ: د. حمد الشبو 
 .ٛٛٔـ، صػ ٜٔٚٔ -ىػ  ٜٖٓٔبغداد، الطبعة األولى،  –الكبيسي، مطبعة اإلرشاد 

 .ٕٚ٘( راجع في تفصيؿ ذلؾ د/ محمد مصطفى شمبي: تعميؿ األحكاـ، مرجع سابؽ، صػٕ)
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 الثاني الفرع

 واملوازنة التهاشب بني التنييس 

 سمطة أجميا مف منحت والتي اإلدارة ميمة ىي العامة المرافؽ سير حسف إف
 لعماليا بالنسبة اإلدارية العدالة فرض مف سند عمى سمطتيا تمارس تجعميا تقديرية

 روح مع تتفؽ التي الموضوعية المعايير مراعاة عمييا يفرض مما عمييا، والقائميف
 (ٔ).اإلدارية وأعماليا تصرفاتيا وراء مف العامة المصمحة وجو وتحري ،القانوف

 .منيا ويحد التقديرية اإلدارة سمطة يقيد الذي دوالح اإلطار ىي إذف العامة فالمصمحة

 فبل بيا؛ ويمزميا اإلداري التصرؼ مف معينة غاية لئلدارة القانوف يحدد وعندما
نما لئلدارة، تقديرية بسمطة لمقوؿ ىنا مجاؿ  مف الغاية تركت ما إذا السمطة تمؾ تظير وا 

 المصمحة تحقيؽ بفكرة التزاميا سوى اإلدارة يقيد ما يوجد ال وىنا تحديد، دوف التصرؼ
 ضوابط أو يوضحيا ليا معيار وضع القانوف فقياء يستطع لـ التي الفكرة تمؾ (ٕ).العامة
 العمؿ في توافرىا مدى يراقب أو إلييا يستند مف تقيد حدود أو عمميا إطار تضبط
 عامة مصالح عدة لو تظير قد الواحد اإلداري التصرؼ فإف ثـ مف عدميا؛ مف اإلداري

 مف العمؿ وراء ما يكوف وقد خاصة، واألخرى عامة إحداىما مصمحتاف تتنازعو قد أو
 الموازنة في اإلداري القاضي دور يظير وىنا. المصالح مف يحتوي مما أكثر المفاسد

 . صور مف سبؽ ما كؿ بيف

 :الموازنة تعريف

 والِخفَّةِ  الثَِّقؿِ ( جرب) َرْوزُ : الَوْزفُ : وزف من بأنيا المغة في الموازنة تعرؼ
 القيامة، في اْلِميَزافِ  ذكر في الناس اختمؼ: الزَُّجاج قاؿ. الميزاف ومنو وزنو، لمعرفة
 الناس ليتعامؿ الدنيا في ُأنزؿ الِميزافَ  وَأف ِكفَّتاِف، َلوُ  ِميزافٌ  أنو: التفسير في فجاء

                                                                 

 .ٜٓية وضوابط خضوع اإلدارة العامة لمقانوف، مرجع سابؽ، صػ( د/ طعيمة الجرؼ: مبدأ المشروعٔ)

، ٕٛ( د/ طعيمة الجرؼ: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة لمقانوف، مرجع سابؽ، صػٕ)
ٖٛ. 
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اؾ عف ُجَوْيبر وروى اأَلعماؿ، بو وُتوَزفَ  بالعدؿ حَّ  بيف وواَزْنتُ  الَعْدُؿ، اْلِميَزافَ  أف: الضَّ
 عاَدَلوُ : وواَزَنو ُمحاِذَيُو، كاف َأو ِزَنِتو عمى كاف إذا ىذا ُيواِزفُ  وىذا وِوزانًا، ُمَواَزَنةً  الشيئيف
 منو، ناِحية َأي اْلجبؿ َوْزفَ  ىو: وقوليـ. ُقَباَلَتو أي وبِوزانو وِوزاَنوُ  وِزَنَتوُ  َوْزَنوُ  َوُىوَ . َوقاَبَموُ 
: مجاىد قاؿ (ٕ) ﴾اْلَحؽُّ  َيْوَمِئذٍ  َواْلَوْزفُ ﴿: تعالى قولو ومنو (ٔ). ِحذاَءه أي اْلجبؿ ِزَنةَ  وىو
 ﴾َمْوُزوفٍ  َشْيءٍ  ُكؿِّ ﴿: تعالى وقولو .األعماؿ توزف: السدى وقاؿ بالعدؿ، القضاء الوزف

 َلُيـْ  ُنِقيـُ  َفبَل ﴿ :تعالى وقولو يكاؿ، وال يوزف شيء كؿ أراد: وقيؿ مقداره، معمـو: أي (ٖ)
 ابف وقاؿ شيئا، كفرىـ مع ا عند سعييـ ليـ يزف ال: أي (ٗ) ﴾َوْزًنا اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ 

 أوزف فبَلف: َوُيَقاؿ (٘)لخستو قدر أي وزف عندنا لفبلف ما: تقوؿ العرب فيو: األعرابي
...  فإّنني اْلِعَظاـ معروؽَ  أؾُ  فإفْ : الشَّاِعر َقاؿَ . وأْوَجَييـ راجَحيـ َكافَ  ِإذا فبَلف، بني
 .(ٙ) واِزفُ  بالقوـِ  القوـَ  َوَزْنتُ  َما ِإذا

 يؤدي ثـ أمريف، بيف والمقابمة والمعادلة الترجيح حوؿ معناىا يدور فالموازنة
 بذلؾ فيظير وتقديمو، األرجح تفضيؿ ثـ األمور، قدر معرفة إلى العمميات بتمؾ القياـ
 .العمؿ مف الصحيح األمر

 

                                                                 

، والمعجـ الوسيط: مجمع المغة ٛٗٗٗ-ٙٗٗ، صػٖٔ( لساف العرب البف منظور: فصؿ الواو، جٔ)
 .ٜٕٓٔ، صػٕمصطفى، أحمد الزيات، وآخروف، دار الدعوة، جالعربية بالقاىرة، إبراىيـ 

 .ٛ( سورة األعراؼ، آية رقـ ٕ)

 .ٜٔ( سورة الحجر، آية رقـ ٖ)

 .٘ٓٔ( سورة الكيؼ، آية رقـ ٗ)

ىػ(، تحقيؽ  ٔٓٗ( الغريبيف في القرآف والحديث: أبو عبيد أحمد بف محمد اليروي )المتوفى ٘)
ىػ  ٜٔٗٔ، ٔالمممكة العربية السعودية، ط  -نزار مصطفى الباز ودراسة: أحمد فريد المزيدي، مكتبة 

 .ٜٜٙٔ،ٜٜٚٔ، صػٙـ، ج ٜٜٜٔ -

ىػ(، تحقيؽ: رمزي منير ٕٖٔ( جميرة المغة: ألبو بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدي )المتوفى: ٙ)
 .ٖٓٛ، صػٕـ، جٜٚٛٔبيروت، ط األولى،  –بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 
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 :اإلسالمي الفقو في الموازنة تعريف

 بترجيح مصمحتيف بيف أو المصالح بتقديـ والمفاسد المصالح بيف الترجيح ىي       
 يراعييا شرعية ضوابط وفؽ ،التعارض عند أخفيما بترجيح مفسدتيف بيف أو أقواىما
 .الحكـ مف الشارع مقصود لتحقيؽ المجتيد
 :القانوني االصطالح في الموازنة تعريف

 الجمع عممية تضبط التي والمعايير واألسس القواعد بمجموعة األخذ ىي"
 والمفاسد المصالح وكذلؾ المتنافرة، والمفاسد المتعارضة، المصالح بيف والترجيح
 كما الموازنة مبدأ تعمؽ يتضح وبيذا (ٔ) ."غيره عمى فيقدـ أرجح أييما ليتبيف المتقابمة
 التي العناصر مف وىو الغاية، عنصر وىو اإلداري القرار في ىاـ بعنصر وأشرنا سبؽ
 ما تحقيؽ أو العامة المنفعة تحقيؽ سوى يحدىا ال لئلدارة تقديرية سمطة فييا تظير
 . أىداؼ مف القانوف يخصصو أو عميو ينص

 :اإلسالمي الفقو في الموازنة تطبيقات

 االعتداء وتحريـ الخاصة الممكية عمى اإلسبلمية الشريعة تأكيد مف الرغـ عمى
 ولقد االعتداء، ليذا المبرر ىي العامة المصمحة كانت حيث مشروع، مسوغ دوف عمييا
 حيث العامة، لممنفعة الممكية نزع مجاؿ في عظيـ سبؽ فضؿ اإلسبلمي لمفقو كاف
 التطبيقات مف بالعديد وسمـ عميو ا صمى الرسوؿ عيد منذ اإلسبلمي التاريخ يذخر
 تطبيؽ أوؿ جندب بف سمرة نخيؿ نزع كاف حيث أصحابيا، مف وأخذىا الممكية لنزع

 اإلسبلمية الشريعة في عديدة صور الممكية لنزع كاف وقد الممكية، نزع لفكرة قضائي
 كما والمصارؼ، القنوات وشؽ المساجد كإقامة العامة المرافؽ إقامة لصالح كنزعيا
 الحراـ بالمسجد المحيطة الدور ممكيات نزع مف الراشديف الخمفاء عيد في حدث

 وذلؾ معينة أرض ممكية تُنزع وفيو األرض بحمى ُعرؼ ما كذلؾ صوره ومف لتوسعتو،

                                                                 

رب النبي حسنيف محمود: نظرية الموازنة بيف المنافع والمضار في إطار القانوف ( د/ محمد عبد ٔ)
 .ٕٛـ، صػٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ، ٔالعاـ، دار السبلـ ،ط
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 لخيؿ النقيع وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ حمى حيث لممسمميف األمة لممنفعة
 الذيف أصحابيا مف الميتة األرض ممكية نزع كذلؾ الممكية نزع صور ومف المسمميف،

 مف العديد أف كما(ٔ) .ويستصمحيا يعمرىا مف إلى ممكيتيا ونقؿ استصبلح دوف تركوىا
 عند الخاصة المصمحة عمى العامة المصمحة ترجيح عمى تؤكد الفقيية القواعد

 درء" و" أخفيما بارتكاب ضررا أعظميما روعي مفسدتاف تعارض إذا" منيا التعارض،
" العاـ الضرر لدفع الخاص الضرر ُيتحمؿ " وقاعدة" المصالح جمب مف أولى المفاسد
 واسع باب وىو العامة لمصمحة الخاصة عمى الحكـ إلى يؤدي القاعدة تمؾ فتطبيؽ
 المنفعة لتحقيؽ الخاصة الممكية نزع ومنو اإلسبلمية، الشريعة في عديدة وأمثمتو
 (ٕ).العامة

 :الفرنسي القضاء في الموازنة تطبيقات

 مجاؿ في الحديث العصر في السبؽ لو ُينسب الذي الفرنسي القضاء في أما
 فكرة رفض إلى قديما دفعو فيو أصيبل مبدأ السمطات بيف الفصؿ كاف فقد الممكية؛ نزع

 تقدير في التدخؿ لرفضو نظرا اإلدارة مف الصادرة الممكية نزع قرارات عمى الرقابة
 يقتصر دوره وكاف لئلدارة، المطمقة التقديرية لمسمطة األمر ذلؾ وترؾ العامة المنفعة
 بأي االعتبار في األخذ دوف المنفعة لتمؾ إنجازىا المراد األعماؿ تحقيؽ مف التأكد عمى

 مف الممكية نزع المراد المشروع مضموف في التدخؿ ودوف بالمشروع محيطة ظروؼ
 وعنصر لموقائع القانوني التكييؼ بيف يفصؿ الفرنسي القاضي كاف ثـ مف أجمو،

                                                                 

، ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ-ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔ( د/ فؤاد محمد النادي: القانوف اإلداري، مطابع الدار اليندسية، ٔ)
 .ٔ٘٘-ٛٗ٘صػ

ىػ(، ٜٓٚمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتوفى: ( الموافقات: إلبراىيـ بف موسى بف محمد المخٕ)
ـ، ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔتحقيؽ: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، الطبعة األولى 

 .ٙٙ٘، ىامش صػٖج
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 إف إال (ٔ).المبلءمة دوف التكييؼ صحة مدى عمى تنصب رقابتو فكانت المبلءمة،
 المدينة" باسـ المعروفة القضية في قرر عندما ذلؾ موقفو عف عدؿ الفرنسي القضاء
 واألضرار المنافع بيف التوازف أساس عمى يقوـ العامة المنفعة تقدير أف" الجديدة الشرقية
 المنفعة فكرة اصطبغت الحديث العصر في أنو ذلؾ ويبرر (ٕ).المشروع عف تنتج التي

                                                                 

( د/ نبيمة عبد الحميـ كامؿ: دور القاضي اإلداري في الرقابة عمى شرط المنفعة العامة في حالة ٔ) 
، ٖٜٜٔه الحديث لمجمسي الدولة في مصر وفرنسا(، دار النيضة العربية، نزع الممكية )االتجا

 .ٜٔصػ

قررت الحكومة القياـ بتجزئة عمرانية في مدينة ليؿ،  ٜٙٙٔانو سنة  ( وتتمخص وقائع ىذه القضيةٕ)
قاصدة في نفس الوقت نقؿ الجامعة مف وسط المدينة نظرا لما يسببو وجودىا مف مشكبلت في 

رور وتواجد عدد كبير مف طبلب الجامعة بكافة كمياتيا ومعاىدىا ومبانييا وخدماتيا المواصبلت والم
ألؼ  ٕ٘و ٕٓإلى شرؽ المدينة مع إقامة حي جديد متكامؿ يتسع لعدد مف السكاف يتراوح ما بيف 

ىكتار مف األراضي، كما  ٓٓ٘نسمة. وكاف ىذا التخطيط الجديد يقتضي نزع ممكية ما يقرب مف 
زالة  يقتضي تنفيذ منزال كاف بعضيا حديث البناء بؿ إف بعضيا كاف  ٕٓ٘المشروع كاف نزع ممكية وا 

مقاما وفقا لتراخيص بناء لـ يمض عمييا اكثر مف عاـ وأماـ االحتجاج الصارخ مف جانب أصحاب 
المنازؿ خطت اإلدارة نحو التخفيؼ مف حدة اآلثار التي تترتب عمى تنفيذ المشروع فقامت اإلدارة 

اء تعديؿ في التخطيط الذي وضعتو ابتداء بحيث يسمح ىذا التعديؿ بخفض عدد المنازؿ بإجر 
منزال فقط، ولكف اإلدارة في نفس الوقت رفضت تعديبل تقدمت بو "جمعية  ٛٛالمطموب إزالتيا إلى 

الدفاع عف منازؿ السكاف المراد نزع ممكيتيـ" ويرمي ىذا التعديؿ إلى تجنيب ىدـ أي منزؿ مف 
زالة  ٛٛزؿ الواقعة بالمنطقة، وبالفعؿ أصدرت اإلدارة قرارىا بإقامة المشروع ونزع ممكية المنا شخصا وا 

منازليـ التي تعوؽ تنفيذ المشروع وفقا لمتخطيط الموضوع لو. ىذا ما دفع "جمعية الدفاع عف السكاف" 
فوض الحكومة ) حيث دعا م التي أقيمت خصيصا ليذا الغرض ػ إلى الطعف في القرار المشار إليو.

Braibant مجمس الدولة إلى موازنة مزايا ومضار قرار نزع الممكية لتقدير توافر شرط المنفعة العامة )
مف عدمو وقد جاء في تقريره أنو لـ يعد يوجد فقط السمطة العامة والصالح العاـ في ناحية وفي 

والمنزوعة ممكيتيـ مصالح  األخرى الممكية الخاصة، فتوجد في حاالت عديدة خمؼ نازعي الممكية
عامة مختمفة، بؿ وقد يحدث أف يكوف وزف المصالح الخاصة المستفيدة مف العممية أكثر ثقبل في 
إجراءات القرار وتكوينو مف المصالح العامة التي قد تضار مف ذلؾ، فبل يمكف إذف االكتفاء بمعرفة 

ا أف يوضع في الميزاف مضارىا مع ما إذا كانت العممية تمثؿ بنفسيا منفعة عامة، بؿ يجب أيض
مزاياىا وتكاليفيا مع عائدىا وكما يقوؿ االقتصاديوف جدواه وخسائره. وبيذا أرسى مجمس الدولة 
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 المنفعة تواجد أو تواجدىا يكفي مجردة فكرة كانت أف بعد ،االقتصادية بالصبغة العامة
 يؤخذ أصبح بؿ أخرى، اعتبارات ألي مراعاة دوف الممكية، بنزع لمقوؿ لممشروع المباشرة

 (ٔ) .تنفيذه عمى القائمة لمشركة المالي والتوازف لممشروع المالية المنافع االعتبار في

 الحقة، عديدة بتطبيقات الشرقية المدينة قرار أرساه الذي التوازف مبدأ حظي قدل
 Société civil Saint- Marie de بقضية يعرؼ فيما ذلؾ بعد تطورت

L'assomption(ٕ)بيف قائمة الموازنة تعد فمـ جديدا؛ مفيوما الموازنة مبدأ أخذ حيث 

                                                                                                                                                                      

الفرنسي مبدأ ىاما وىو أنو ال يمكف قانونا اعتبار عممية ما ذات منفعة عامة إال إذا كانت ما تتضمنو 
مالية والمضار الممكنة عمى المستوى االقتصادي مف مساس بالممكية الخاصة، وكانت التكاليؼ ال

واالجتماعي غير باىظة بالنسبة لممنفعة التي يحققيا. د/ أحمد أحمد الموافي: فكرة المنفعة العامة في 
جامعة اإلسكندرية،  -نزع الممكية الخاصة )نظرية الموازنة( رسالة دكتوراه كمية الحقوؽ

لة في مصر تناقش بشكؿ دقيؽ ومتخصص فكرة ، وىي أوؿ رسإٕٔ-ٕٛٔـ، صػٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ
المنفعة العامة مف كافة جوانبيا وتطرح عددا مف األفكار الدقيقة في ىذا= = الشأف مما يجعميا مرجعا 
ىاما لمباحثيف والقضاة عمى حد سواء. ود/ نبيمة عبد الحميـ كامؿ، دور القاضي اإلداري في الرقابة 

 وما بعدىا.  ٚٔزع الممكية، صػعمى شرط المنفعة العامة في حالة ن

 .ٕٚ٘( د/ فؤاد محمد النادي: القانوف اإلداري، مرجع سابؽ، صػٔ)

يطاليا، وكاف يقتضي إنشاؤه ٕ) ( وتتعمؽ ىذه القضية بإقامة طريؽ لمسيارات يصؿ بيف مدينة نيس وا 
ي وىو الوحيد مف نوعو ف Saint- Marieىدـ جزء مف مبنى مستشفى لؤلمراض العقمية تسمى  

سرير وحرماف المستشفى مف  ٕٗالمنطقة، وكاف يترتب عمى التخطيط ىدـ مبنى مف المستشفى بو 
المساحات الخضراء وأماكف انتظار السيارات وىدـ جزء مف مبنى الخدمات وقد قاـ التعارض ىنا يبف 
مصمحتيف عامتيف ىما: مصمحة اقتصادية وسياحية متمثمة في إقامة الطريؽ، ومصمحة الصحة 

عامة التي تظير في استمرار المستشفى في أداء دوره وعدـ ىدـ جزء كبير منو كاف يقتضيو إنشاء ال
( وأجرى نوعا مف الموازنة بيف Morisotالطريؽ. وقد تابع مجمس الدولة ممثبل في مفوض الحكومة )

لعامة ىي المصالح العامة محؿ البحث وكذلؾ كافة العناصر المحيطة بيا باعتبار أف فكرة المنفعة ا
فكرة نسبية ال يمكف تقديرىا بمعزؿ عما يحيط بيا مف عناصر، ولـ يبد لو قرار اليدـ يتضمف ضررا 
باىظا بالنسبة إلى الفائدة المنتظرة مف ربط طريؽ السيارات شماؿ الكتمة السكنية وبالمقابؿ لـ يقر 

وؿ المستشفى منطقة مرور وصمة الربط وال البديؿ رغـ فائدة ىذه اإلنشاءات لممرور ألنيا تخمؽ ح
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نما الجديدة، الشرقية المدينة قرار في الشأف ىو كما خاصة ومصمحة عامة مصمحة  وا 
 خبلؿ ومف ،أخرى عامة ومصمحة عامة مصمحة بيف الموازنة ىو جديد لمجاؿ اتسعت
 فكرة أف عمى بيا الخاصة مذكرتو في( Morisot) الحكومة مفوض أكد القضية تمؾ

 االعتبار في أخذنا إذا إال تقييميا، وبالتالي تقديرىا، يمكف فبل نسبية فكرة العامة المنفعة
 العناصر بيف الموازنة إلى بالضرورة يؤدي ما وىو بيا، المحيطة العناصر كافة

 األساسي الشرط ىي منو العائدة العامة المنفعة أف وطالما لممشروع والسمبية اإليجابية
 ىذه عمى القاضي يمارسيا التي الرقابة فإف الممكية، بنزع الصادر القرار لمشروعية
 .مشروعية رقابة ىي عناصرىا بكؿ المنفعة

 وىو جديد آخر اتجاه عمى الفرنسي الدولة مجمس أحكاـ استقرت وأخيرا
 أحكامو أىـ ومف لئلدارة؛ التقديرية السمطة مف لمحد معا والموازنة التناسب فكرة استخداـ
 وليموج بواتييو بيف السرعة فائؽ حديد سكة خط بإنشاء المتعمقة القضية تمؾ الحديثة

(LGV Poitiers-Limoges) (ٔ)مارسٖٕ بتاريخ جمستو في ألغى حيث ٕٓٔٙ 
 البلزمة اإلجراءات باتخاذ ٕ٘ٔٓ يناير ٓٔفي الوزراء رئيس مف الصادر المرسوـ
 باإلجراءات يتعمؽ سبب -أوال: وىما سببيف عمى اإللغاء حكـ بنى وقد. الخط إلنشاء
 جاء والذي المشاريع مف النوع ليذا الدقيؽ واالجتماعي االقتصادي التقييـ حيث مف

 .العامة المنفعة إعبلف شرعية عدـ إلى بذلؾ فانتيى قاصرا،

 مصمحة المشروع في يكف لـ بحيث مزاياه، تفوؽ المشروع مساوئ إف :ثانيا
 عامة مصمحة ذو وأنو لممشروع عديدة مزايا عمى القاضي تأكيد مف الرغـ فعمى عامة،

                                                                                                                                                                      

كثيفة وتحـر المؤسسة مف المساحات الخضراء وكؿ إمكانية لمتوسع، وليذا ألغى جزئيا قرار المنفعة 
-ٕٗد/ نبيمة عبد الحميـ كامؿ، المرجع السابؽ، ص العامة فيما يتعمؽ بإنشاء وصمة الطريؽ والبديؿ.

ٕٙ. 

 LGVبمناسبة حكمو في قضية  ٕٙٔٓأبريؿ  ٘ٔ( تقرير مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ ٔ)

Poitiers-Limoges عمى موقع المجمس عمى شبكة اإلنترنت ٕٙٔٓمارس  ٖٕ، جمسة ،
Limoges-Poitiers-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-http://www.conseil 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
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 السفر، مدة تقميؿ إلى باإلضافة قيامو تبرر األراضي الستخداـ التخطيط اعتبارات وأف
 تكمفة منيا إنشائو؛ رفض إلى تؤدي التي المساوئ مف العديد وجود يمنع ال ذلؾ أف إال

 في الواقعة األراضي خدمات وتدىور المعمنة السفر أوقات دقة وعدـ العالية البناء
 بيا، السريع الخط استبداؿ تـ ما إذا عمييا المرور حركة انخفاض نتيجة أخرى منطقة
عبلنيـ األراضي أصحاب حقوؽ انتياؾ وأخيرا  بالمشروع القياـ أف رغـ ممكيتيـ بنزع وا 
 .ٕٓ٘ٓو ٖٕٓٓ يعام بيف سيكوف

 ومدى اإلجراءات صحة في فقط ليس الفرنسي اإلداري القاضي تدخؿ وبيذا
 منافع بيف موازنتو خبلؿ مف وذلؾ ،ذاتيا العامة المنفعة فكرة في بؿ مشروعيتيا،
 أنواع بثبلثة يقـو إذف الشأف ىذا في اإلداري القاضيف. وضرورتو ومضاره، المشروع،

 :وىي الرقابة مف

 (مالءمة رقابة). المشروع أىمية تقدير -1

 (تناسب رقابة). الممكية نزع إجراء ضرورة -2

 العامة المصالح جميع مراعاة مع عيوبو، عمى المشروع فوائد تفوؽ مدى -3
 (موازنة رقابة) . والخاصة

 تفترض لممشروع، والسمبية اإليجابية الجوانب بيف والترجيح الموازنة عممية إذف 
 عمى ستترتب التي واألضرار األعباء وبيف بينيا المقارنة تتـ ثـ عامة منفعة وجود
 قراره اتخاذ عمييا ويترتب القاضي بيا يقوـ ميمة مرحمة ىي الموازنة ومرحمة (ٔ) .تنفيذه
 أو المشروع ومنافع مساوئ تشمؿ التي الوقائع وبيف المتخذ القرار بيف التناسب بوجود

                                                                 

د/ أحمد أحمد الموافي: فكرة المنفعة العامة في نزع الممكية الخاصة )نظرية الموازنة(، مرجع   (ٔ) 
 .ٕٕٔسابؽ، صػ
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 مع يتوافق التناسب عمى الرقابة" بأف البعض رأي مع يتفؽ ما وىو التناسب، عدـ
 (ٔ)  ."الخاصة والمصالح العامة المصمحة بين التوفيق وىو؛ اإلداري القانون جوىر

 :المصري القضاء في الموازنة تطبيقات

 برفع تتعمؽ شييرة قضية في الموازنة نظرية تطبيؽ المصري القضاء عرؼ لفد
 الذي الحكـ يعتبر حيث (ٕ)"ا خير عزبة" قضية باسـ تعرؼ الدولة ممؾ عف االعتداء
 القضاء مسار في تحوؿ نقطة بمثابة ٜٜٔٔ سنة العميا اإلدارية المحكمة أصدرتو
 كاف أف بعد وصريح، واضح بشكؿ الموازنة نظرية عمى الستناده نظرا المصري اإلداري
 تحقيقيا يراد عامة منفعة وجود مف التأكد حد عند الممكية نزع قضايا في يقؼ القضاء

 محكمة واستجابت والترجيح، الموازنة حؽ لنفسيا المحكمة أعطت حيث القرار، وراء مف
لغائو القرار تنفيذ بوقؼ الطاعنيف لطمب اإلداري القضاء  المنفعة تحقؽ لعدـ نتيجة وا 
 عمى الحفاظ إما واألضرار؛ المنافع حيث مف مصمحتيف بيف بالموازنة القياـ بعد العامة

 األولى، عف الناجمة األضرار بسبب الثانية فرجح المواطنيف، حماية أو الدولة ممتمكات
 مسؤولة القضائية السمطة إف:" أىميا المبادئ مف العديد بالتالي القرار ىذا أرسى ولقد
 والحريات الحقوؽ وحماية القانوف وسيادة والمشروعية الشرعية وحماية العدؿ إقامة عف

 مطالب بيف" عادؿ توازف" بتحقيؽ اىتماما الحكـ ىذا في نجد وىكذا" والخاصة العامة
 مبدأ في أيضا ينعكس مما الفرد حقوؽ حماية ومتطمبات لممجتمع العامة المصمحة
 . التناسب

                                                                 

 (ٔ)Grégory Kalfléche :Le contrôle de proportionnalité exercé Parise 

Juridictions Administratives, Les Petites Affiches, n° 46 spécial, 5 mars 2009 

pp. 46-53, p.2           

( تتمخص وقائع ىذه القضية في إصدار قرار مف طرؼ محافظ مدينة القاىرة لصالح شركة ٕ)
المعادي لمتنمية والتعمير مف أجؿ مشروع استثماري، بموجب تسميـ أرض ممموكة لمدولة ويتواجد 

إزالة المباني وطعف اثناف وألـز ىذا القرار ساكنييا ب .حوالي عشريف ألؼ مسكف تسمى عزبة خير ا
مف سكاف ىذه المنطقة في القرار وطمبا مف القضاء وقؼ تنفيذه بصفة مستعجمة وفي الموضوع إلغاء 

 القرار.
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 كمبدأيف والتناسب الموازنة بيف فيو جمع المصري لمقضاء حديث حكـ وفي
 بالنسبة إنو حيث ومف" بأنو فقضى بالرقابة قيامو عند اإلداري القاضي إلييما يستند
 ٗٔٔ إنشاء بشأف اإلدارية الجية وبيف بينو المبـر العقد بفسخ الحكـ الطاعف لطمب
 مف ٚٗٔ المادة فإف الغردقة، بمدينة( ٘ رقـ موقع) لمشباب مبارؾ بمشروع سكنية وحدة

 إال تعديمو وال نقضو يجوز فبل المتعاقديف، شريعة العقد: "أف عمى تنص المدني القانوف
 استثنائية حوادث طرأت إذا ذلؾ ومع القانوف، يقررىا التي لؤلسباب أو الطرفيف باتفاؽ
ف التعاقدي االلتزاـ تنفيذ أف حدوثيا عمى وترتب توقعيا الوسع في يكف لـ عامة  لـ وا 
 تبعا لمقاضي جاز فادحة بخسارة ييدده بحيث لممديف، مرىقا صار مستحيبل يصبح

 الحد إلى المرىق االلتزام يرد أن الطرفين مصمحة بين الموازنة وبعد لمظروف
 المحكمة ىذه قضاء تواتر وقد"... ذلؾ خبلؼ عمى اتفاؽ كؿ باطبل ويقع المعقول،

 معامبلت في المألوؼ خبلؼ وعمى - المنفردة بإرادتيا تممؾ اإلدارة جية أف عمى
 معيا المتعاقد التزاـ مدى وتعديؿ تنفيذه، أثناء العقد تعديؿ حؽ - بينيـ فيما األفراد
 أو بالزيادة عمييا المتعاقد األعماؿ وتتناوؿ تنقصيا، أو عاتقو عمى الممقاة األعباء فتزيد

 أف قدرت ما إذا العقد إنياء عف فضبل العقد، في عميو ينص ما خبلؼ عمى النقصاف
 بقاعدة االحتجاج معيا لممتعاقد يكوف أف دوف العامة، المصمحة تقتضيو اإلجراء ىذا
 ترد بل مطمقة، ليست التعديل سمطة لكف المكتسب؛ بالحؽ أو المتعاقديف شريعة العقد
 ،الفردية والمصالح العامة المصمحة بين التوفيق ضرورة تقتضييا معينة قيود عمييا
 جديدة أعباء مف عميو يترتب وما التعديؿ نطاؽ أو بمقدار يتصؿ ما القيود ىذه ومف
 والمعقولة الطبيعية الحدود في األعباء ىذه تكوف أف يتعيف إذ المتعاقد، عاتؽ عمى تقع
 الفنية اإلمكانات تتجاوز ال بحيث العقد، موضوع نطاؽ في وأىميتيا نوعيا حيث مف

  )ٔ( ."عقب عمى رأسا العقد اقتصاديات تقمب أف شأنيا مف يكوف أو لممتعاقد، والمالية

                                                                 

 ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٖٓقضائية بتاريخ  ٖ٘لسنة  ٖٕٕٚٙ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ٔ)
 . ٕٔٚ، صػ ٙ٘مكتب فني 
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 والتناسب؛ الموازنة بيف فارقا ىناؾ أفب ريب أدنى تترؾ ال الحكـ داللة إف
جراء كعممية أوال تأتي فالموازنة  العامة المصالح جميع يضع حيث القاضي بو يقوـ وا 
 فتكوف غيره، عمى التقديـ أولوية لو ما فيقدـ بينيا الموازنة عمى ويعمؿ ،أمامو والخاصة
 االلتزاـ ورد المصالح، بيف التوفيؽ أو التناسب ذلؾ خمؽ ىو ذلؾ عمى المترتبة النتيجة
 كاف تحققو ولـ تجاوزتو فإف ،اإلدارة إليو تسعى أف ينبغي ما وىو المعقوؿ، الحد إلى
 .تحقيقو القاضي عمى

 :والتهاشب املوازنة بني العالقة

 التناسب بمصطمح عنو والتعبير بو واالستعانة الموازنة مبدأ تطبيؽ أثار لقد
 الفرنسي الفقو اتجو فقد المبدأيف؛ بيف العبلقة حوؿ ومصر فرنسا في الفقياء بيف خبلفا
 لممارسة قضائية وسيمة مجرد ىي واألضرار المنافع بيف الموازنة نظرية اعتبار إلى
 المبادئ مف مبدأ وليس ،العامة لممنفعة الخاصة الممكية نزع قرار عمى التناسب رقابة

 أي القرار محؿ أو موضوع خبلؿ مف التناسب ىذا يراعي اإلداري فالقاضي العامة،
 والتكاليؼ المكاسب بيف بالموازنة يقوـ األساس ىذا وعمى العامة، لممنفعة تقديره عند
 برقابة سميت ولذلؾ واالجتماعية االقتصادية الناحية مف القرار ىذا يرتبيا التي

 مبدأ بيف يفرؽ والذي المصري الفقو بعض إليو اتجو ما الرأي ىذا ويخالؼ (ٔ).التناسب
 مبدأ وبيف ،لمقانوف العامة المبادئ مف مبدأ أنو ويرى ،واألضرار المنافع بيف الموازنة
 الكفة في ومنافعو كفة في القرار أضرار القاضي فيو يراعي األوؿ المبدأ ألف التناسب،
 أف إال القرار؛ بغاية تتعمؽ األمور فيذه صحتو، أو بإلغائو الحكـ أجؿ مف األخرى
 والدافع األثر بيف التوافؽ أي القرار وسبب محؿ بيف بالعبلقة يرتبط الثاني المبدأ

 (ٕ)  .اإلداري القرار إلصدار

                                                                 

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة-القضائية لمسمطة التقديرية لئلدارة ( د/ خميفي محمد: الضوابط ٔ)
 .ٖٗٓ، ٖٖٓ، صػٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالجزائر،  –جامعة أبي بكر بمقايد -كمية الحقوؽ والعمـو السياسية 

 .ٕٙٚ( د/ سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، صػٕ)
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 نظرية يعتبر مف ىناؾ أف الفقيية اآلراء ىذه خبلؿ مف نبلحظ أف ويمكف
 القرارات عمى تطبيقو ويتـ ،القرار بغاية المتعمقة لمقانوف العامة المبادئ مف مبدأ الموازنة

 في عميو يستند مبدأ التناسب يعتبر أنو كما العامة، بالمنفعة التصريح المتضمنة
 في والمحؿ السبب عنصري بيف واالنسجاـ التوفيؽ عمى يقـو الذي التأديبية القرارات
 أمريف بيف االختيار في اإلداري القاضي يمارسيا التي الرقابة أما .اإلداري القرار

 سمطة فييا تتوسع التي الحاالت أما اإلداري، القرار موازنة رقابة فيي أحدىما وترجيح
 عناصر أف إلى يشير الواقع أف إال ،التناسب برقابة فتسمى ،االختيار في القاضي
 إلى العناصر أحد يصيب الذي العيب ينتقؿ ما فغالبا ،بينيا فيما تتشابؾ اإلداري القرار
 عنصري عمى رقابتو يبسط اإلداري القاضي أصبح فعندما ،القرار في أكثر أو عنصر
 بالمعنى لمقانوف مخالفة ىو إنما أحدىما يصيب الذي العيب أف تبيف والغاية السبب
 برقابة السبب ركف عمى الرقابة وتعرؼ كذلؾ، المحؿ بعنصر تعمقو يعني مما الواسع
 أو اليدؼ بركف المتعمقة الرقابة أما التناسب، برقابة أو الوقائع مع القرار توافؽ مدى
 .العامة المصمحة شرط توفر مدى أي واألضرار المنافع بيف الموازنة رقابة فيي الغاية

(ٔ) 
 إلى يشير ما فقيية قواعد مف الفقياء وضعو وما اإلسالمي الفقو في ويظير

 أف ذلؾ" األخؼ بالضرر يزاؿ األشد الضرر" الفقيية القاعدة تطبيؽ خبلؿ مف الموازنة
 الضرر فُيختار منيما مفر ال والمفسدة الضرر ارتكاب كاف فإذا بقدرىا تقدر الضرورة
 عمى الحفاظ سبيؿ في الخاصة بالمصمحة فُيضحى أشد، مفسدة أو ضرر لدفع األخؼ

 قواعد وجميعيا" عاـ ضرر لدفع ُيتحمؿ الخاص الضرر" إذ وتحقيقيا، العامة المصمحة
 (ٕ)«ضرار وال ضرر ال» والسبلـ الصبلة عميو قولو وأصميا "يزاؿ الضرر" بقاعدة تتعمؽ

                                                                 

بوضياؼ: حدود رقابة القاضي اإلداري عمى السمطة التقديرية لئلدارة، مقاؿ منشور بمجمة  ( الخيرٔ)
، ٕٚٔٓيونية  ٘ٔ، تاريخ النشر ٘ٔاالجتياد القضائي، الجزائر، جامعة محمد خيدر بسكرة، العدد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31756. ٕٖٔصػ

، كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره، ( حديث حسف، أخرجو ابف ماجة في سننوٕ)
 .ٗٛٙ، صػٕ، والدار قطني في سننو كتاب البيوع، باب البيوع، جٗٛٚ، صػٕج 
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 مالكيا؛ عمى العامة طريؽ إلى ماؿ ممموؾ حائط نقض الفقياء أوجب لذلؾ وتطبيقا
 (ٔ) .الطريؽ في المارة لنفوس وحفظا العاـ لمضرر دفعا

 عندما أنو والموازنة المالءمة من وكل التناسب بين التمييز من ونخمص
 مف انطبلقا اإلدارة أصدرتو إداري قرار إلغاء دعوى اإلداري القاضي عمى يعرض
 مع يتفؽ بما رقابتو إعماؿ  يراعي اإلنشائي، دوره بمقتضى فإنو التقديرية؛ سمطتيا

 جية مف واجباتيا ممارسة في اإلدارة حرية ومع جية مف العدالة تطبيؽ مقتضيات
 :التالي بالشكؿ القاضي رقابة تكوف أف تصورويُ  أخرى،

 إحداىا في عوار وجود تبيف فإف اإلداري، العمؿ عناصر مشروعية القاضي يراقب :أوال
ف القرار، بإلغاء حكـ  مف آخر نوع إلى انتقؿ القرار عناصر مشروعية وتبيف يجد لـ وا 

 .الرقابة

 عميو يترتب وما منفعة مف اإلداري العمؿ يحققو ما بيف والترجيح الموازنة رقابة :ثانيا
 خبلليا مف لمرقابة الموازنة بيذه القياـ في اإلداري القاضي دور يظير وىنا مضار، مف
 .التقديرية اإلدارة سمطة عمى

 بعد نتائج مف إليو توصمت وما لئلدارة، المتروكة المبلءمات عمى التناسب رقابة :ثالثا
 تعد الوقائع وىؿ القرار إصدار مبلءمة مدى خبلليا مف القاضي يراقب حيث الموازنة؛

 المصمحة؟ تحقيؽ الموازنة عمى يترتب وىؿ القرار؟ إصدار وواقعيا حقا يبرر سببا

 أما اإلداري، العمؿ بإلغاء القاضي حكـ القرار إلصدار مبررا ليست األسباب كانت فإذا
 زوايا مف أخرى زاوية في اإلداري القاضي بحث اإلداري، لمعمؿ مبررا الوقائع كانت إذا
 . القرار مف والغاية الغرض وىي اإلداري قرارال

                                                                 

 .٘ٚ، ٕٚ( األشباه والنظائر البف نجيـ، مرجع سابؽ، صػٔ)
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  الثاني املبحث

  التهاشب رقابة إعنال وضوابط معايري

 الصادرة القرارات عمى التناسب رقابة إعماؿ في القاضي دور أف المعموـ مف
 معايير بمثابة تعد أسس وضع منو يستمـز التقديرية سمطتيا بموجب اإلدارة جية مف

 إلى اطمئف ما فإذا القرار، في التناسب وجود عدـ أو وجود عمى التعرؼ في تساعده
جراء تحقيؽ عمى تساعده ضوابط إلى احتاج ذلؾ  حدود بمثابة فتكوف التناسب رقابة وا 
 فضؿ الفقياء وآراء القضائية التطبيقات الستقراء كاف وقد لعممو، أدائو في عندىا يقؼ
 :التالي النحو عمى نستعرضيا والتي والضوابط، المعايير تمؾ عمى التعرؼ في كبير

 التناسب رقابة إعماؿ معايير: األوؿ المطمب

 التناسب رقابة إعماؿ ضوابط: الثاني المطمب
  األول املطلب

 التهاشب رقابة إعنال معايري

 يستند دالئؿ أو معايير وضع يستمـز التناسب، رقابة القاضي إعماؿ أف شؾ ال
 العمؿ تناسب عدـ أو تناسب مدى عمى والحكـ التعرؼ خبلليا مف يستطيع إلييا،

 القضاء تطبيقات مف العديد استقراء خبلؿ ومف ،لو المبرر السبب مع المتخذ اإلداري
 أساسية بمعايير يسترشد القاضي أف يتبيف الفقو، آراء ومراجعة والمصري الفرنسي
 عامة قانونية مبادئ حقيقتيا في تمثؿ المعايير وتمؾ (ٔ).الرقابة تمؾ إعماؿ في تساعده
 عمييا، التعدي دوف التقديرية اإلدارة سمطة عمى الرقابة درب لو لتنير القضاء ابتدعيا

 السمطة إىدار بيدؼ يطبقيا ال فإنو العامة القانونية المبادئ القاضي يطبؽ فعندما"
نما تماما، التقدير حرية مف وحرمانيا لئلدارة التقديرية  لممشروعية ضمانا فقط يطبقيا وا 

                                                                 

(ٔ)                      Nathalie Belley : L'émergence d'un principe de 

proportionnalité, Les Cahiers de droit, Volume38, p264.                    
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عبلء  ومبدأ التقدير، في الظاىر الخطأ مبدأ ىي؛ المبادئ وتمؾ(ٔ) ."القانوف لكممة وا 
 تمؾ بياف يمي وفيما الموازنة، مبدأ وأخيرا اإلجراء، ضرورة ومبدأ العمؿ، معقولية
 .المبادئ

 األول الفرع

 (ٕ) التقدير يف البني أو الظاير اخلطأ مبدأ
 ومنو ٜٛٚٔ عاـ منذ صريح بشكؿ المبدأ ذلؾ تطبيؽ الفرنسي القاضي بدأ

 القضاء تجوا وقد. والمخالفة العقوبة بيف التناسب رقابة نحو تدريجيا القاضي اتجو
 في الغمو أو الظاىرة المبلءمة عدـ منيا أخرى أسماء تحت كذلؾ تطبيقو إلى المصري
" البيف أو الظاىر التناسب عدـ" مصطمح حديثا أحكامو في يستعمؿ أصبح كما ،التقدير
 تقع وال عديدة المصري القضاء وأحكاـ التقدير، في الظاىر الخطأ ىذا عف لمتعبير
 في خاصة التناسب عدـ حاالت بو يبرر حيث المبدأ، بيذا يتعمؽ فيما حصر تحت
 .التأديبية العقوبات مجاؿ
 في الظاىر الخطأDrago  و Auby مف كؿ عرَّؼ :التقدير في الظاىر الخطأ تعريف
 لغير بالنسبة حتى مرئيا يكوف الذي والخطير بؿ الجسيـ أو الواضح الخطأ" بأنو التقدير

 المذيف لمشرطيف بياف ،تعريفيما خبلؿ مف ويظير (ٖ)"القانوف رجاؿ مف المتخصصيف
 :وىما التناسب بعدـ اإلداري العمؿ عمى لمحكـ المبدأ ىذا في توافرىما ينبغي

                                                                 

( د/ سامي جماؿ الديف: الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة وفقا لمبدأ المشروعية ودولة القانوف في ظؿ ٔ)
 .ٕٓٓ، صػٕ٘ٔٓ، مؤسسة حورس الدولية، طٕٗٔٓدستور 

ياره يراجع د/ سامي جماؿ ( لمزيد مف التفصيؿ حوؿ تعريؼ الخطأ البيف ومراحؿ ظيوره ومعٕ)
. ود/ ٕٖٓإلى صػٜٕٛالديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، مف صػ

 .ٕٚٙإلى صػ ٜٛ٘مصطفى عبد الشييد عبد المطيؼ خضر: مرجع سابؽ، مف صػ

(ٖ  )Auby (J.M.) et Drago (R) : « Traitè de Contentieux administratif 

Op.Cit.,P.394ٖٛٗقبل عف د/حساف عبدا يونس الطائي ،رسالة دكتوراه ، مرجع سابؽ، صػ، ن.
 
 

 



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٖٚٔ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 التعريؼ عجز مف تظير الوضوح ذلؾ ودرجة واضحا، الخطأ يكوف أف -1
 "القانوف رجاؿ مف المتخصصيف لغير بالنسبة حتى مرئيا يكوف أف" وىو

 بأف" أو" كممة واستخداـ التعريؼ مف والظاىر جسيما، الخطأ يكوف أف -2
 تمؾ مقدار أف ىو المقصود وكأف الوضوح، محؿ تحؿ أف يمكف الجسامة
 عف بديبل الخطأ جسامة يكفي لذا ،واضحة شؾ دوف ستكوف الجسامة
 .الوضوح

 مر وما القضاء ابتدعو الذي( التقدير في الظاىر الخطأ) المبدأ ليذا كاف لقد
 رقابة إلى القانوني الوصؼ رقابة تجاوز إلى القاضي دفع في كبير دور تطور مف بو

 إنما بذلؾ وىو ،اإلداري العمؿ تناسب عمى لمحكـ القاضي بو فاستعاف الوقائع، تقدير
 سمطة لئلدارة القانونية النصوص تترؾ عندما وذلؾ الرقابة، مف األدنى الحد يمارس
 ويقيسو اإلدارة اتخذتو الذي اإلجراء تناسب مدى القاضي يراقب حينيا واسعة، تقديرية
  (ٔ) .تتبعيا التي باألىداؼ التزاميا مدى وكذا اتخاذه، عمييا ينبغي كاف ما عمى

 الغمو، عف تعبير ىو التقدير في الظاىر الخطأ فإف اإلسالمي الفقو في أما
 تبارؾ ربنا حث مادعن الزماف، مف قرنا عشر أربعة منذ الكريـ القرآف إليو أشار ما وىو

فْ ﴿ تعالى قولو في المغاالة وعدـ المماثمة عمى آياتو محكـ في وتعالى  َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتـْ  َواِ 
اِبِريفَ  َخْيرٌ  َلُيوَ  َصَبْرُتـْ  َوَلِئفْ  ِبوِ  ُعوِقْبُتـْ  َما ِبِمْثؿِ   رفض عمى تأكيد اآلية ففي (ٕ)﴾ِلمصَّ

 الديف عمييا يقوـ التي المبادئ مف ىاـ لمبدأ وتوضيح وبياف ،العقوبة في لغموا
 الغمو عف ينتجاف وىما ،والجور الظمـ نقيض وىي العدالة مبدأ وىو ،الحنيؼ اإلسبلمي
 قيؿ ولقد ،الغمو ىذا إلى يؤدي إنما الجسيـ أو الظاىر والخطأ العقوبة، في الحد وتجاوز

 أو لغمط إال ،المماثؿ بغير الحكـ صاحبيا مف يقع ال أف العدالة وحؽ" العدالة بياف في
 والواقع الوصؼ ىذا دوف الوصؼ ىذا ىو المماثمة في المعتبر بأف شبية طروء

                                                                 

(ٔ                        )Grégory Kalfléche: Le contrôle de proportionnalité 

exercé Parise Juridictions Administratives,P.6 

 .ٕٙٔسورة النحؿ، آية   ( ٕ)
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 يصدر ال الحكـ بيده الذي الشخص أف ظاىر ىو كما العدالة حقيقة إف (ٔ) ."بخبلفو
 إال ذلؾ فما يماثؿ ال بما الحكـ كاف إذا أما فعؿ، مف كبارتُ  ما يماثؿ بما إال حكمو
 .الغمو في ذلؾ فأوقعو ،الحكـ مصدر فيو وقع خطأ أو لغمط

 القاضي بيا يستعيف وسيمة البيفو  الظاىر الخطأ مبدأ يمثؿ القضاء وفي
 لئلدارة يترؾ عندما وذلؾ التأديبية، القرارات مجاؿ في خاصة التناسب رقابة إلعماؿ
 يمارس ال اإلداري القاضي كاف وقد التأديبية، العقوبات في جزاءات عدة بيف الخيار
 والعقوبة الذنب خطورة بيف التناسب ومدى لمعقوبة وتقديرىا اإلدارة حرية عمى رقابتو

 تقدير في ظاىرا خطأ ىناؾ يكوف الحاالت بعض في أنو يتبيف بدأ أنو إال الموقعة،
 وتمجأ (ٕ) ،العقوبة مع الذنب تناسب مدى حوؿ والبحث الرقابة يستمـز مما اإلدارة

 الجزاء وصؼ وعدـ والمخالفة، العقوبة بيف التناسب مدى مف التأكد سبيؿ في المحكمة
 حسبانيا في تأخذ أنيا كما ،العقوبة توقيع مف اليدؼب االعتبار بعيف األخذ إلى بالغمو،
 الحقيقة، عيف إلى ذلؾ خبلؿ مف تصؿ حتى ةحد عمى واقعة كؿ ومبلبسات ظروؼ

 جرى قد المحكمة ىذه قضاء إف" العميا اإلدارية المحكمة حكـ في جاء ما  ذلؾ مف
 التأديب ومجالس التأديبية المحاكـ بينيا ومف التأديبية لمسمطات كاف ولئف أنو عمى
 ىذه مشروعية مناط أف إال جزاء، مف يناسبو وما اإلداري الذنب خطورة تقدير سمطة
 ىذا صور ومف غمو، استعماليا يشوب أال أخرى تقديرية سمطة أي شأف شأنيا السمطة
 ومقداره، الجزاء نوع وبيف اإلداري الذنب خطورة درجة بيف الظاىرة المبلئمة عدـ الغمو
 تغياه الذي اليدف مع الظاىرة المالءمة عدم نتائج تتعارض الصورة ىذه ففي

 مشوباً  الصورة ىذه في الجزاء تقدير سمطة استعمال ويعتبر التأديب من القانون
 ثم ومن المشروعية عدم نطاق إلى المشروعية نطاق من التقدير فيخرج بالغمو

                                                                 

حسف بف عمي ابف لطؼ ا الحسيني البخاري الِقنَّوجي : فتُح ( أبو الطيب محمد صديؽ خاف بف ٔ)
البياف في مقاصد القرآف، مراجعة وتقديـ: خادـ العمـ َعبد ا بف إبراىيـ األنَصاري، الَمكتبة العصريَّة 

 .ٖ٘، صػٗـ، ج ٕٜٜٔ -ىػ  َٕٔٗٔبيروت، ط  –لمطَباعة والّنْشر، َصيَدا 

     ( 2)Daniel Giltard: Le pouvoir d’appréciation dans l’action administrative, 

Zbornik radova Pravnog  fakulteta,p20                          
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 بين الفاصل الحد تعيين أيضاً  لرقابتيا يخضع التي المحكمة ىذه لرقابة يخضع
 اإلدارية لمذنوب المقررة التأديبية بالعقوبات القانون تدرج جاء ىذا ومن النطاقين،

 الجزاءات في بالتعدد يحقق نحو وعمى الخدمة من بالفصل وانتياءً  باإلنذار بدءاً 
..  .العامة المرافق سير وتأمين وغيره الفعل مرتكب بزجر ومشروعيتو العقاب ىدف

 المرافق سير انتظام تأمين عام بوجو ىو التأديب من القانون توخاه الذي واليدف
 في الشطط متن فركوب صارخة مفارقة عمى الجزاء انطوى إذا ذلك، يتأتى وال العامة،
 الشدة، في الممعنة القسوة ليذه التعرض خشية المسئولية، تحمل لعدم يؤدي القسوة
 ىذه في طمعاً  الواجبات أداء في لالستيانة يؤدي الشفقة في المسرف واإلفراط
 المرافق سير انتظام يؤمن ال النقيض، طرفي من فكل المين، في المفرطة الشفقة
 ىذا وعمى التأديب، من القانون إليو يرمي الذي اليدف مع يتعارض وبالتالي .العامة

 فيخرج بالغمو، مشوباً  الصورة ىذه في الجزاء تقدير سمطة استعمال يعتبر األساس
 ىذه لرقابة يخضع ثم ومن المشروعية، عدم نطاق إلى المشروعية نطاق من التقدير

نما شخصياً  معياراً  ليس المشروعية عدم ومعيار .المحكمة  موضوعي، معيار ىو وا 
 وأن ومقداره الجزاء نوع مع البتة تتناسب ال اإلداري الذنب خطورة درجة أن قوامو
 يخضع مما المشروعية، عدم ونطاق المشروعية نطاق بين الفاصل الحد تعيين
 بيد... المشروعية مبدأ مناطو وزناً  القانون بميزان وزنو أساس عمى القضاء لرقابة
 في تخضع المحكمة ىذه فإن عميو، توقيعيا يتعيف التي العقوبة تقدير بشأف أنو

 قام والذي جنيياً 62..62 يجاوز ال والذي االختالف محل المبمغ ضآلة اعتبارىا
 وبالتالي ، باألوراق المرفقة العامة النيابة تحقيقات ثنايا تضمنتو لما طبقاً ...  بسداده

 مما الطاعن، ارتكبيا التي المخالفة عن نتج الذي المالي الضرر جبر تم فقد
 وحيث ،إليو المنسوبة المخالفة مع ليتناسب عميو الموقع الجزاء تخفيض يستوجب

 التناسب وعدـ الغمو بعوار معيباً  صدر فقد االتجاه، لذات يذىب لـ الطعيف الحكـ إف
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 الطعيف، الحكـ بإلغاء القضاء يستوجب مما عميو، المطعوف والجزاء المخالفة بيف
  (ٔ) ."الماثؿ الحكـ بمنطوؽ المبيف النحو عمى المناسبة، بالعقوبة مجدداً  والقضاء

 الثاني الفرع

 القرار معقولية مبدأ

 يعد القرار سبب معقولية فعدـ السبب، بعنصر األساس في المبدأ ىذا يتعمؽ       
 المعيار ليذا ووفقا تناسبو، لعدـ القانوف لمخالفتو إلغاءه يوجب القرار مشروعية في عيبا
 نتيجة إذف فالتناسب معقوليتو؛ إلى استنادا متناسب غير أو متناسبا يكوف القرار فإف

 القرار صبلحية لتقرير القانوف في المعقولية أىمية في شؾ وال المعقولية، عمى تترتب
 .التصرؼ أو

 استناد ضرورة أيضا يعني والذي السبب بمعقولية تتعمؽ القرار معقولية إف
 أف إذ ،العامة والحريات الحقوؽ معرض في خاصة تبرره جدية أسباب عمى القرار

 تجد التقديرية سمطتيا عمى بناء اإلدارة أطمقتيا عامة أسباب عمى تستند التي القرارات
لغاء رفضا  سبلح ترخيص منح اإلدارة فرفض عمييا، رقابتيا أثناء القضاء جانب مف وا 
 إلى باإلضافة الترخيص، لمنحو البلزمة المبررات كفاية عدـ إلى استنادا األفراد ألحد
 وكوف والذخائر، األسمحة قانوف مف ٚ ـ في الواردة األسباب مف سبب وجود عدـ

 يعد ال ذلؾ فإف العاـ، النظاـ وحفظ المجتمع في األمف صيانة إلى تسعى نماإ اإلدارة
 جاء لذا ،الترخيص لطالب الشخصية المصمحة عمى لبلعتداء ومبررا معقوال دافعا
 حيثيات في وجاء اإلدارة قرار بإلغاء درجة أوؿ محكمة مف الصادر الحكـ بقبوؿ قرارىا
 قرارىا أسباب بذكر ممزمة اإلدارة أف عمى استقر قد المحكمة ىذه قضاء أف" الحكـ

 بذكر اإلدارة تكتفي وال النفس، عف لمدفاع سبلح بحيازة ترخيص منح رفض المتضمف
 تفرض المشروعية فرقابة ،(المبررات وجدية كفاية عدـ) قبيؿ مف مرسمة عامة عبارة
 التي المبررات وكفاية صحة مدى المستندات واقع مف يتحرى أف اإلداري القاضي عمى

                                                                 

تاريخ  قضائية، ٚ٘ لسنة ٔٔٛٛ ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـٔ) 
 ، أحكاـ غير منشورة.ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕٔ الجمسة



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٕٖٔ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 مدى عمى تتوقف اإلداري القرار مشروعية أن بمراعاة وذلك الترخيص، طالب ذكرىا
 بين تناسب ووجود القرار، إلصدار اإلدارة إليو استندت التي السبب ومعقولية صحة
 (ٔ).."  .القرار إلييا انتيى التي والنتيجة السبب

 اإلماـ إليو ذىب ما وىو اإلسالمي، الفقو في أيضا معتبر المعقولية واشتراط        
 أبوزيد عرفو كما (ٕ)"العادات في العقبلء ألفعاؿ المبلئـ بأنو" لممناسب تعريفو في الرازي

 العقؿ عميو وافؽ فما (ٖ)"بالقبوؿ تمقتو العقوؿ عمى عرض لو ما" بأنو أيضا الدبوسي
 أو لمفسدة دافعا أو مصمحة أو لنفع جالبا عميو الحكـ ترتب ويكوف مناسبا، يكوف وقبمو

 نصا كاف سواء الدليؿ ؤكدهوي يسانده بؿ لمحكـ سبيبل ليس وحده العقؿ أف إال (ٗ)ضرر،
 لو يعيف بدليؿ إال المصمحة جمب في الخاص الطريؽ بإدراؾ يستقؿ ال والعقؿ" غيره أو
 الخاص الطريؽ إلى العقؿ يرشد دليؿ وجود مف بد فبل مسمـ، أمر فيو الطريؽ، ذلؾ
 وجود عمى بعمومو أـ بظاىره دؿ غيره، أـ نصاً  الدليؿ أكاف سواء المصمحة، معرفة في

 فإف أيضًا، مسمـ فيذا الشريعة، بمقاصد االسترشاد ىو الدليؿ كاف أـ المصمحة،
 بدوف أما لمحكـ، مناسبة وكونيا المصمحة، إدراؾ في الشريعة بمقاصد يسترشد المجتيد

 الوصوؿ طريؽ ليس وحده فالعقؿ (٘)." المصالح إلى العقؿ ييتدي فبل االسترشاد ىذا
 وجو إلى لمتوصؿ معا وجودىما مف والبد كذلؾ، ليس وحده النص أف كما الحكـ إلى

 .الحكـ مف الشرع مقاصد عمى والتعرؼ المصمحة

                                                                 

، ٕٛٔٓ/٘/ٕٙقضائية بتاريخ  ٙ٘لسنة  ٜٕٜٚٔلطعف رقـ ا( حكـ المحكمة اإلدارية العميا، ٔ)  
 أحكاـ غير منشورة.

 .ٛ٘ٔ، صػ٘( المحصوؿ: لمرازي، مرجع سابؽ، جٕ) 

 .ٕٓٚ، صٖ( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: لآلمدي، مرجع سابؽ، جٖ) 

 .ٚ٘نور الديف الخادمي: المناسبة الشرعية وتطبيقاتيا المعاصرة، مرجع سابؽ، صػ ( د/ٗ)

تشنيؼ المسامع بجمع الجوامع لتاج الديف السبكي ألبو عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف ( ٘) 
د عبد ا ربيع،  -ىػ(، دراسة وتحقيؽ: د سيد عبد العزيز ٜٗٚبيادر الزركشي الشافعي )المتوفى: 

حياء التراث   -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔتوزيع المكتبة المكية، ط -الناشر: مكتبة قرطبة لمبحث العممي وا 
 .ٖٗ-ٕٗ، صػٖـ، جٜٜٛٔ
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 :القرار معقولية عدم عمى الحكم معيار

 غير بأنو ما قرار عمى الحكـو  عقبلنيتو أو القرار معقولية عمى الرقابة إف
ف مشروع  يشير أكثر أو معيار لوجود يكوف ،عناصره جميع ومستكمبل صحيحا كاف وا 
 يتـ لـ أنو أو وقانونا، عقبل تبرره وصحيحة كافية أسباب عمى قيامو لعدـ إما وىي؛ إليو
 في نفسيا تضع بأف ممزمة فاإلدارة وقانونية، ومقبولة متسقة صحيحة إجراءات اتباع
 االلتزاـ وىذا موضوعية، بروح تجريو وأف عمميا بتقدير لمقياـ واألحواؿ الظروؼ أفضؿ
 القرار معقولية فمعيار (ٔ)اإلدارة، في فني أو أخبلقي ضابط مجرد ال قانوني التزاـ ىو

 بالوضع الخاصة الحقائؽ جميع االعتبار في يأخذ أف القاضي عمى ينبغي أنو يعني
 التناسب فإف(ٕ) البعض يقوؿ وكما ثـ مف. القانونية أو العقمية الواقعية الناحية مف سواء

 األسباب أف ذلؾ. لمعمؿ مشتركة أرضية آلخر وقت مف يتقاسماف المعقولة والقرارات
 لذا التناسب، مبدأ مف مجاال وأوسع أكثر تعتبر المعقولية معيار إعماؿ إلى تؤدي التي
 غير القرار يكوف قد أو التناسبية، مبدأ يحتـر أنو حقيقة في القرار معقولية تكمف قد

 بالموازنة ترتبط أنيا إال التناسب، بمبدأ ليا عبلقة ال التي األسباب مف لمعديد معقوؿ
 اإلدارة قرار ذلؾ مف ،بينيا التوفيؽ ومحاولة متعارضة مصالح أو معينة اعتبارات بيف

 القرارات فيذه العقد إنياء أو النقصاف أو بالزيادة العقد بتعديؿ المنفردة بإرادتيا الصادر
 استقرت الذي المبدأ وىو ،بالمعقولية مقيدة السمطة ىذه أف إال لئلدارة تقديرية سمطة تعد
 معينة قيود التعديؿ سمطة عمى ترد" فيو جاء ليا حكـ في العميا اإلدارية المحكمة عميو

 عمى يترتب وما الفردية، والمصالح العامة المصمحة بيف التوفيؽ ضرورة تقتضييا
 في األعباء ىذه تكوف أف يتعيف – المتعاقد عاتؽ عمى تقع جديدة أعباء مف التعديؿ

                                                                 

( د/ عزيزة الشريؼ: دراسات في التنظيـ القانوني لمنشاط الضبطي، دار النيضة العربية، ط ٔ)      
 .ٕٖٔ،ٖٖٔ، صػٜٜٛٔ

    (ٕ               ) Nathalie Belley: L'émergence d'un principe de 

proportionnalité, Les Cahiers de droit, Volume38  , P.264.       
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 الفنية اإلمكانات تتجاوز ال بحيث وأىميتيا، نوعيا حيث مف والمعقولة الطبيعية الحدود
 (ٔ)".العقد اقتصاديات تقمب أف شأنيا مف يكوف أو لممتعاقد، والمالية

 :اإلداري العمل في واالستقالل االرتباط بين والتناسب المعقولية

 فوجود الواقع، في واحدة لعممة وجياف ليسا فإذ والتناسب المعقولية إف
 فغير العكس أما فيو، معقولية وجود شؾ أدنى دوف يعني اإلداري العمؿ في التناسبية
،  الحد بوجود القاضي يكتفي وقد متناسبا، يكوف أف المعقوؿ العمؿ في يشترط ال إذ الـز
 التي األعماؿ مف العديد وىناؾ بالتناسب، عميو لمحكـ القرار في المعقولية مف األدنى
 القرارات تمؾ خاصة بالتناسب، تتسـ وال بالمعقولية تتسـ اإلدارة جية عف تصدر
 معقولة ألسباب الوظيفة مف الموظؼ بفصؿ قرار يصدر فقد ،الفردية بالحقوؽ المتعمقة
ف إدارتو، وسوء إىمالو عف تنـ متكررة إدارية جرائـ عدة كارتكابو  كعقوبة الفصؿ كاف وا 

 الظروؼ أف إال العقوبة، يبرر وحده كافيا دافعا تعد وال اإلىماؿ جريمة مع يتناسب ال
 عقوبة لتأييد معقوال ودافعا مبررا كانت المرتكبة بالوقائع أحاطت التي والمبلبسات

 مف مستقؿ وسبب المشروعية عناصر مف عنصر المعقولية أف ذلؾ يعني وال ،الفصؿ
نما القرار، بطبلف أسباب  فيأخذه القرار، عناصر مع مساندا معيارا المعقولية تمثؿ وا 
 . الدعوى نظر أثناء االعتبار في القاضي

 أسس إلى اإلداري العمؿ استناد ضرورة يعني قد القرار معقولية مبدأ إف
 فنية ومعايير ضوابط كوضع التشريعية؛ النصوص مف تستنبط لمتقدير حاكمة وضوابط
 شخصية معايير عمى قائمة القرارات تكوف ال حتى لمتقدير محددة عناصرا تكوف ومينية

 مف كؿ عمى تطبيقيا بوحدة تتسـ أف العناصر لتمؾ ينبغي كما القرار، لمصدر أىواء أو
 تتبناه ومعيارا لئلدارة التقديرية لمسمطة حدا تضع بذلؾ وىي النصوص، ىذه تشممو
 اإلدارية المحكمة وضعتو مبدأ خبلؿ مف ذلؾ ويظير رقابتيا، إلعماؿ القضائية السمطة
 خدمتيـ إنياء أو الضباط ترقية في تقديرية بسمطة الداخمية وزارة تتمتع" بقوليا العميا

                                                                 

، ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٖٓقضائية بتاريخ  ٖ٘لسنة  ٖٕٕٚٙ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ٔ) 
.ٕٔٚ، صػٙ٘مكتب فني 
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 المحددة التقدير عناصر عمى تقوم السمطة ىذه -مدىا أو المعاش إلى باإلحالة
 والميني الفني أداءه بأن تفيد محددة، كعناصر الشرطة ىيئة قانون في تشريعيا
 بكونيا تتصف كما الوظيفية، الواجبات أداء في مستقبال عميو سيكون عما يكشف
 في المبدأ ىذا ورد وقد ".جميعيا شئونيم في الشرطة ضباط كل عمى تطبق موحدة
 عمى الحكـ نص حيث فيو المطعوف الداخمية وزير قرار بإلغاء فيو قضت لممحكمة حكـ

 إليو ذىب فيما يتمثؿ وتأويمو تطبيقو في والخطأ لمقانوف الطعيف الحكـ مخالفة َوْجو" فأ
 في ليـ لممد المواءات بعض اختيار شأف في المطمقة السمطة الداخمية وزير منح مف

 خدمة ممفات تضمنتو ما عمى منو تعويؿ ودوف ذلؾ، في عميو معقب دوف الخدمة
 لو يسمح ال ومف الخدمة، في يستبقيو مف الوزير بينيـ مف يختار الذيف المواءات السادة
 الحكـ أف المخالفة ىذه ومرجع المشروعية، قضاء مف عميو رقابة دوف ... بذلؾ،
 عمى الحريصيف الضباط مف المتميزيف وغبف الفرص تكافؤ مبدأ إلىدار يرسخ الطعيف
 ذىب الذي فالمعيار األداء، وحسف بالكفاءة يتسـ نحو وعمى وأمانة بشرؼ عمميـ تأدية
 وما العمؿ بأداء لو عبلقة وال الوزير بشخص منوط شخصي معيار الطعيف الحكـ إليو

 العناصر اختيار في الوزير قرارات أف وافترض الضباط، خدمة ممفات عميو انطوت
 خضوعيا يجوز ال سيادية قرارات ىي بالخدمة واالستمرار لممد صالحة أنيا يرى التي
 ال التي المطمقة بالسمطة الداخمية لوزير الحكـ مف إقرار وىذا المشروعية، قضاء لرقابة
 المصرية الدساتير عميو استقرت ما مع يتناقض ما وىذا مطمقة، مفسدة تكوف أف تعدو

  (ٔ) ".عمييا الطعف مف اإلدارية القرارات تحصف جواز عدـ مف المتعاقبة

                                                                 

، ٕ٘ٔٓ/ٖ/٘ٔقضائية بتاريخ  ٓٙلسنة  ٜ٘ٚٔٔالطعف رقـ ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا، ٔ)  
 .ٙٚٙ، صػٔرقـ الجزء  ٓٙمكتب فني 
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 الثالث الفرع

 الضبطي اإلجراء ضرورة مبدأ

 ال العامة، والحريات الحقوؽ مجاؿ في أىميتو تظير والذي المبدأ ىذا ظؿ ففي        
نما الضبط، قرار لتبرير القانوني، تكييفيا وصحة المادية، الوقائع وجود يكفي  مف البد وا 
 اإلجراء وبيف الحالة ىذه بيف تناسب يوجد وأف اإلدارة، تدخؿ تبرر ضرورة حالة وجود
 بواجبو وقيامو اإلداري القاضي تدخؿ يستدعي مبررا المبدأ ىذا يمثؿ ثـ ومف (ٔ) .المتخذ

 التدبير محؿ تناسب ضرورة" قاعدة إلى استنادا وذلؾ اإلداري، العمؿ عمى الرقابة في
 أف الضبطي اإلجراء في يشترط حيث" إليو دعت التي الواقعية أسبابو مع الضبطي

 أحد وىو التخاذه، اإلدارة تدعو التي الوقائع أىمية مع ومتناسبا والزما ضروريا يكوف
 ضمير مف استميميا التيو  ذلؾ بعد اإلداري القضاء ابتدعيا التي القضائية القواعد
 (ٕ) .المجتمع في والتشريعي الدستوري التنظيـ استقراءو  ،الجماعة
 :اإلجراء ضرورة عمى الرقابة في اإلداري القاضي سمطة حدود

 درجة إلى الرقابة مستوى واتجاه رقابتو درجة في اإلداري القاضي توسع إف        
 حكـ إليو أشار ما وىو سبؽ، فيما مقبوال أمرا يكف لـ األسباب وخطورة أىمية رقابة

 أف يجب آخر، إداري قرار أي شأف شأنو التأديبي، القرار إف" فيو جاء اإلدارية لممحكمة
 توقيع ىو الموظؼ، حؽ في قانوني أثر إلحداث اإلدارة تدخؿ يسوغ سبب عمى يقوـ

 تحقيقاً  العمؿ سير حسف عمى الحرص وىي المشرع، استيدفيا التي لمغاية الجزاء،
 تبرر قانونية أو واقعية حالة قامت إذا إال لمقرار سبب ثمة يكوف وال. العامة لممصمحة
 ىذه قيام صحة يراقب أن - القانونية رقابتو حدود في - اإلداري ولمقضاء. التدخؿ

                                                                 

-ىػٕٔٗٔ، ٕالبنا: الوسيط في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي، ط( د/ محمود عاطؼ ٔ)  
 . ٖٗٔ. ود/عزيزة الشريؼ: مرجع سابؽ، صػٖ٘ٗـ، صػٕٜٜٔ

( د/ عصاـ عبد الوىاب البرزنجي: السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ٕ)  
يات رقابة القضاء عمى مشروعية . والمستشار الدكتور/محمد عبد الحميد مسعود: إشكالٜٖٗصػ

 . ٜ٘٘،ٓٙ٘قرارات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ، صػ
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 أو الجزاء توقيع مالءمة بحث إلى يتطرق أن دون القانوني، تكييفيا وسالمة الوقائع
 أف تعنى ال القانونية أو الواقعية الحالة لصحة ىذه القانونية ورقابتو. مقداره مناقشة
 لتقديرىا متروؾ ىو فيما المختصة التأديبية السمطات محؿ نفسو اإلداري القضاء يحؿ

 المختصة التأديبية السمطات لدى يقوـ فيما والترجيح بالموازنة النظر فيستأنؼ ووزنيا،
 الحالة قياـ عدـ أو قياـ خصوص في نفياً  أو إثباتاً  أحواؿ وقرائف وبيانات دالئؿ مف

 وما السبب ىذا خطورة تقدير في يتدخؿ أو السبب، ركف تكوف التي القانونية أو الواقعية
 وتمك الخطورة ىذه تقدير في حرة السمطات ىذه إن بؿ آثار، مف عميو ترتبيو يمكف

 تطرق إذا تطرحيا أو بيا اقتنعت إذا دليال تأخذىا األحوال، وقرائن والبيانات الدالئل
 عقيدتيا اإلدارة منو تكوف ما عمى اإلداري لمقضاء ىيمنة وال ،وجدانيا إلى الشك

نما ىذا، مف شيء في واقتناعيا  حدىا تجد ذلك في المذكور لمقضاء التي الرقابة وا 
 السمطات أثبتتيا أو موجودة أصول من التحقق في - قانونية كرقابة - الطبيعي
 مستخمصة القرار إلييا انتيى التي النتيجة كانت إذا وما وجود، ليا وليس المذكورة

 منتزعة النتيجة ىذه كانت فإذا. قانونا أو ماديا تنتجيا أصول من سائغا استخالصاً 
 تكييؼ كاف أو تنتجيا، ال أصوؿ مف مستخمصة كانت أو موجودة، أصوؿ غير مف

 فاقداً  القرار كاف القانوف، يتطمبيا التي النتيجة ينتج ال ماديا قياميا فرض عمى الوقائع
 مستخمصة النتيجة كانت إذا أما لمقانوف، مخالفا ووقع السبب ركف وىو أركانو مف لركف

 سببو عمى القرار قاـ فقد قانونا، أو ماديا تنتجيا ثابتة أصوؿ مف سائغا استخبلصا
 (ٔ) ."لمقانوف مطابقا وكاف

 أو اإلجراء ضرورة لمبدأ أيضا تخضع فإنيا اإلداري الضبط مجاؿ في أما
،  ما كثيراو  (ٕ)العاـ، النظاـ لحفظ والزما ضروريا كاف اإلجراء أف مف التأكد أي المزـو
 بتقييد لتعمقيا نظرا اإلداري الضبط قرارات في اإلجراء ضرورة عف القاضي يبحث

                                                                 

( الباحث حاج غوتي أحمد قوسـ: مبدأ الوسائؿ القانونية والمبادئ العامة لمقانوف دراسة مقارنة، ٔ)  
  .ٗٔٔ، صػٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓرسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 

، مكتب ٜٚ٘ٔ/ٙ/٘ٔقضائية بتاريخ  ٖلسنة  ٔ٘ٔالطعف رقـ رية العميا، ( حكـ المحكمة اإلدإ)  
  .ٖٚٔٔ، صػٖرقـ الجزء  ٕفني 
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 إذا إال مشروعا الضبطي العمؿ أو اإلجراء يعد ال المجاؿ ىذا في إذ العامة، الحريات
 عناصره عمى خطرا ويمثؿ العاـ النظاـ ييدد إخبلال ويمثؿ جديا التخاذه المبرر كاف

 اإلجراء ىذا أف يعني مما ،العامة والسكينة العامة والصحة العاـ األمف وىي الثبلثة
 شروط ثبلثة لذلؾ تبعا الضبطي اإلجراء في ويشترط. اإلخبلؿ ىذا لمنع ضروريا كاف
 خطورة بيف تناسب ىناؾ يكوف وأف فعاال، يكوف وأف ضروريا، اإلجراء يكوف أف وىي؛

 بؿ ذاتو في مشروعا اإلجراء يكوف أف يكفي فبل العامة، الحريات تقييد ودرجة اإلخبلؿ
 عاتؽ عمى يقع كما العاـ، بالنظاـ التيديد خطورة مع متكافئة خطورتو تكوف أف يجب
 المادية الظروؼ مع وتتناسب التدخؿ سبب مع تتبلءـ وسيمة استخداـ اإلدارة

 إليو يستند وشرطا معيارا يكوف أف إلى إذف المبدأ بيذا يؤدي ما وىو (ٔ)الواقعية،
 التدبير في عدمو أو التناسب وجود عمى خبللو مف ليحكـ رقابتو إعماؿ عند القاضي
 النظاـ لحفظ الضبطية التدابير كافة اتخاذ حؽ لمقانوف وفقا لئلدارة كاف فإذا (ٕ) .المتخذ
 .اإلخبلؿ مع التدبير تناسب بضرورة مقيد الحؽ ىذا أف إال العاـ

 وضعو لو اتطبيق ولزومو، اإلجراء تناسب بضرورة المتعمؽ المبدأ ىذا ويجد
 في معروفة فقيية قاعدة وىي" بقدرىا تقدر الضرورة"  الشييرة الفقيية القاعدة في الفقياء
 يطبقيا كما (ٖ)الفقيية، األحكاـ مف كثير في عديدة تطبيقات وليا اإلسبلمي الفقو

 كإصدار المشروعية عف والخروج االستثنائية الظروؼ حالة في الوضعي القانوف
 لمحريات تقييدا اإلداري الضبط قرارات في كاف فإذا ،الحريات لتقييد العرفية األحكاـ
 الذي وبالقدر اقتضتو الضرورة أف إال والقانوف، الشريعة في محظور أمر وىو العامة
 بيراالتد مع ضرر مف وقع وما العمؿ خطورة يتناسب بحيث لمدولة، العاـ النظاـ يحفظ
 .لمحرية ةالمقيد

   

                                                                 

 .ٗ٘ٔ( د/ عزيزة الشريؼ: مرجع سابؽ، صػٔ)  

. ود/ سامي جماؿ ٖٙٗ( د/ محمود عاطؼ البنا: الوسيط في القانوف اإلداري، مرجع سابؽ، صػٕ)  
 .ٖٕٗلئلدارة، مرجع سابؽ، صػ الديف: قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية

( الشيخ أحمد بف محمد الزرقا: شرح القواعد الفقيية، صححو وعمؽ عميو: مصطفى أحمد الزرقا، ٖ)
 .ٚٛٔـ، صأٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔدمشؽ / سوريا، الطبعة الثانية،  -دار القمـ 
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 الرابع الفرع
 املوازنة مبدأ

 أجؿ مف الممكية نزع ميداف في واألضرار المنافع بيف الموازنة نظرية نشأت         
 بنزع المتعمقة القرارات إصدارىا عند اإلدارة رقابة بيدؼ وذلؾ العامة، المنفعة تحقيؽ
 ووجود واقعية مف بالتأكد القاضي يقوـ النظرية تمؾ خبلؿ ومف الخاصة، الممكية
 أضرار مف القرار يحدثو وما المحيطة الظروؼ االعتبار بعيف األخذ مع ،العامة المنفعة
  .(ٔ)فوائد مف بو يعود وما والبيئي واالقتصادي االجتماعي النظاـ عمى

 العامة، القانونية المبادئ مف ىما والموازنة التناسب مبدأي مف كؿ كاف ولما         
 وجوب ىو التناسب مبدأ تطبيؽ فمقتضى اآلخر، عف يختمؼ منيما كؿ مقتضى أف إال

 وجوب الموازنة مبدأ مقتضى أف حيف في وسببو، القرار محؿ بيف التناسب مراعاة
 المنافع وتمؾ األضرار وىذه. منافعو عمى اإلداري القرار أضرار رجحاف عدـ مراعاة
 السبب، بعنصر عبلقة ليا وليس اإلداري القرار في وحده المحؿ بعنصر تتصؿ إنما
ف  (ٕ) .اإلداري القرار مف اليدؼ بعنصر مباشرة غير عبلقة ذات كانت وا 

 كما التناسب عف الصمة منبت ليس الموازنة مبدأ فإف ذلؾ مف الرغـ وعمى              
 ومعيار شرط بمثابة يعد إنو بؿ والتناسب، الموازنة بيف العبلقة في وأوضحنا سبؽ

 اإلداري القرار تناسب مدى عمى لمرقابة الفرنسي الدولة مجمس قضاة وضعو موضوعي
 ،منو المتحققة العامة المنفعة مع التقديرية سمطتيا بمقتضى اإلدارة مف الصادر
 أو منح وعدـ سحب عند الفردية لمحرية القانونية القيمة بيف مثبل يوازف عندما فالقاضي
 فإنو لمفرد، اإلجراء يسببو الذي الضرر مقدار وبيف المواطنيف ألحد سفر جواز تجديد
 (ٖ).عميو المترتبة األضرار مع المتخذ اإلجراء تناسب مدى يراقب إنما بذلؾ

                                                                 

   .ٕٕ٘د/ خميفي محمد: الضوابط القضائية لمسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، صػ (ٔ)

 .ٖٕٗد/ سامي جماؿ الديف، قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، صػ  (ٕ)    

 .ٖ٘ٗد/ أحمد أحمد الموافي: فكرة المنفعة العامة في نزع الممكية الخاصة، مرجع سابؽ، صػ (ٖ)    
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 وجود عدـ أو بوجود الحكـ لىإ التوصؿ في القاضي يساعد مما أنو كما         
 ناحية مف اإلدارة تستخدميا التي واإلجراءات الوسائؿ بيف بالموازنة يقوـ أف ىو التناسب
 وكأف العنصريف، مبلءمة مدى مف التحقؽ أي تحقيقو، إلى تسعى الذي اليدؼ وبيف

 عنصر عمى الرقابة أف ذلؾ (ٔ).والمبلءمة التقييـ عمى اإلدارة قدرة يراقب بذلؾ القاضي
 عمى الرقابة تأتي ثـ ومف الرقابة أنواع وأصعب أعقد مف معمـو ىو كما الغرض
 مف ولكف الغرض عمى الرقابة فرصة اإلداري لمقاضي تعطي بديمة كوسيمة التناسب
 قيامو بعد اإلداري، العمؿ مف اليدؼ مع السبب مبلءمة مدى مف التحقؽ خبلؿ

 .بينيما بالموازنة

 
 
 

                                                                 

 (ٔ        ) 
                       

Grégory Kalfléche: Le contrôle de proportionnalité 

exercé Parise Juridictions    Administratives, p1.                                                                                                                                                                                                                   



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٖٖٓ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

  الثاني املطلب

  التهاشب رقابة إعنال ضوابط

 اإلدارية، الدعاوى أنواع مف العديد في التناسب رقابة اإلداري القاضي يطبؽ
 وقرارات والتأديب العامة الحرياتو  الممكية نزع دعاوى عمى قاصرا ليس فاألمر

 بصحة الحكـ إال أمامو القاضي يجد ال حيث ،عاـ بشكؿ اإللغاء دعاوى أو الترخيص
 ومنازعات التعويض دعاوى في الرقابة تمؾ يمارس القاضي إف بؿ إلغائو، أو القرار
 ينبغي حدودا ىناؾ فإف اإلدارية الدعوى نوع عف النظر وبغض أيضا، اإلدارية العقود
 تمؾ ممارسةو  إعماؿ في تساعده ضوابط الوقت نفس في تمثؿ القاضي عندىا يقؼ أف

 :اآلتية الفروع في نتناوليا سوؼو  الرقابة
 األول الفرع

 القانوى وشيادة الشرعية احرتام

 في سواء الظروؼ جميع في مطمقة بصورة مفروض أمر الشرعية احتراـ إف
 وتعد إطارىا، في تكوف أف ينبغي اإلدارة تصرفات وكؿ ،االستثنائية أو العادية الظروؼ
 العديد عمى تشتمؿ التي الفضفاضة العامة المصطمحات مف القانوف وسيادة الشرعية

 أنيا إال تنسيؽ، إعادة إلى تحتاج أو ترتيبيا يختمؼ قد التي والمصادر العناصر مف
 نص في تنحصر ال اإلدارية األعماؿ فشرعية ،التطبيؽ وواجبة دائما قائمة تظؿ

 حاؿ لمقانوف مخالفة تصرؼ كؿ في تصبح ال واإلدارة فحسب، قانوني أو دستوري
 أخرى لمصادر يخضعيا قد عنو خروجيا أف إذ ذاؾ، أو النص ىذا عف خروجيا
 العدالة ومبادئ اإلداري القضاء يبتدعيا التي القواعد أو لمقانوف العامة كالمبادئ
 ظرؼ أو تصرؼ لكؿ منيا ويؤخذ المصادر تمؾ ترتيب يعاد ثـ ومف ،الطبيعي والقانوف

 وأنيا المشروعية مرونة عمى دليؿ سوى ذلؾ يعتبر وال معيا، يتبلءـ ما اإلدارة بو تمر
 (ٔ).اإلدارة تصرفات عمى جامدة حدودا أو قيودا ليست

                                                                 

 .ٗ٘ٔ ،ٕ٘ٔ،ٖ٘ٔ( د/ رأفت فودة : مرجع سابؽ، صػٔ)
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 ُيعرؼ كاف الذي اإلداري، القاضي ميمة وى وحمايتو المشروعية مبدأ ظؿ لقد
 لتشمؿ المشروعية مبدأ دائرة في التوسع بدأ أف إلى مبلءمة، ال مشروعية قاضي بأنو
 رقابة خبلؿ مف بدأ ما وىو التقديرية، سمطتيا وفؽ لئلدارة المتروكة المبلءمة رقابة

 امتدت ثـ العامة، وحرياتيـ األفراد حقوؽ تمس كونيا اإلداري الضبط قرارات مبلءمة
 في المبلءمة بأف القوؿ إلى الفقو دفع مما اإلدارية، القرارات مف العديد إلى الرقابة تمؾ
 أف لمقاضي جيزي مما شروطيا، أحد أو المشروعية عناصر مف عنصر ىي الحالة ىذه

 إلى الشرعية مبدأ احتراـ انتقؿ ثـ ومف (ٔ).معيف إجراء في المبلءمة لتقدير يتعرض
 ما تصرفا أف مف والتأكد المبلءمة إحداىا مف والتي عناصر مف تحويو ما كؿ احتراـ
 المحيطة واالعتبارات والظروؼ والمكاف الزماف حيث مف صالحا أو موافقا أو مناسبا
 مشروعية عدـ أو مشروعية مدى وتحديد وزف أف نجد وىنا ،اإلدارة اتخذتو الذي بالقرار
 مف أخرى مرة عاد قد ة،التقديري سمطتيا بموجب اإلدارة مف صدر الذي اإلداري العمؿ
 لمجمس كثيرة تطبيقات في سيظير كما المشروعية، مبدأ نطاؽ إلى التناسب فكرة خبلؿ
 إذ القانوف، سيادة مبدأ مف أيضا الواسع بالمعنى مستمد فالتناسب. المصري الدولة
 ويكوف التناسب مف معيف بقدر معيف غرض تحقيؽل المتخذ اإلجراء تصؼي أف يعني

 (ٕ).غرضو لتحقيؽ ضروريا

 لرقابة محؿ ال" أنو مقتضاه ىاما مبدأ العميا اإلدارية المحكمة أرست لقدو  
 عند المختصة اإلدارية السمطة تباشرىا التي التقديرية المبلءمات عمى اإلداري القضاء
 وتحقيؽ القانوف وسيادة الشرعية إطار في كاف ذلؾ أف ماداـ قراراتيا، إصدارىا
 مجمس محاكـ ومنيا القضائية، السمطة أف عف ينفصؿ ال األمر ىذا -العامة المصمحة
 وحماية القانوف وسيادة والمشروعية الشرعية وحماية العدالة إقامة إلييا معيود الدولة،
 مف والقانوف الدستور نصوص أوردتو ما إطار في والخاصة، العامة والحريات الحقوؽ
 أولويات وترتيب العامة المصمحة وغايات والمجتمع الدولة لنظاـ حاكمة ومبادئ أصوؿ

                                                                 

 .ٖ٘ٔ-ٓ٘ٔ، صػٕٜٜٔ( د/ سامي جماؿ الديف: الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة )القضاء اإلداري( ،ٔ) 

(ٕ         )Nathalie Belley: L'émergence d'un principe de proportionnalité, 

Les Cahiers de droit,               Volume38 , P.248.     
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 ىذا أرساه وما (ٔ)"الوطنية والوحدة االجتماعي السبلـ مقتضيات وفؽ عمى الغايات تمؾ
 خبلؿ مف أو الشرعية النصوص خبلؿ مف إما اإلسبلمي الفقو يتبناه ما مع يتفؽ الحكـ
 توجد أنو ذلؾ العديدة، والقياس االستنباط وسائؿ واستخداـ نظرىـ المجتيديف إعماؿ
 فتتغير ،الظروؼ وتغير األحواؿ باختبلؼ تتأثر التي والمفاسد المصالح مف العديد

 وتقديًرا جديًدا، نظًرا يستدعي مما ضررىا، أو نفعيا ويتغير أولوياتيا، وسمـ أوضاعيا
 ينظر أف ينبغي ثـ ومف ما، تأثيرا األحكاـ عمى يؤثر ىذا وكؿ ،مناسبة ووسائؿ مناسًبا،

 ومقصود المصمحة وجو مراعاة خبلؿ مف ،تفريط وال إفراط ببل بقدره، ويقدر فيو
 (ٕ).الشارع

نما ذاتو، في غاية ليس القانوف احتراـ فإف لذا  وأولى أسمى فكرة ىناؾ تظؿ وا 
 (ٖ) .العامة المصمحة فكرة وىي والمراعاة باالحتراـ

 الثاني الفرع

 العامة املصلحة حتقيق

 يعد وتحقيقيا المشروعية، عناصر مف ىاما عنصرا العامة المصمحة تمثؿ       
 وجودا تدور اإلدارة أعماؿ فمشروعية اإلدارة؛ عاتؽ عمى تقع التي األساسية الميمة
 مشروع غير عمبل تحوؿ أف تستطيع التي المصمحة تمؾ العامة، المصمحة مع وعدما
 المصمحة وجود" فإف بحؽ قيؿ وكما أنو ذلؾ مشروع، عمؿ إلى مثبل األفراد ممكية كنزع

                                                                 

مكتب  ٕٕٔٓ/ٚ/ٚقضائية، بتاريخ  ٘٘لسنة  ٕٕٖٖٚ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا الطعف رقـ ٔ)
وفي ىذا المعنى حكـ المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ  .ٖٛٓٔ، صػٕرقـ الجزء  ٚ٘فني 

 ٘٘لسنة  ٘ٛ٘ٙو ٖٓٚ٘، والطعنيف رقمي ٜٜٔٔ/ٖ/ٜؽ. ع بجمسة  ٖٓلسنة  ٜٗٔٔو ٘ٚٛٔ
 .ٕٓٔٓ/ٕ/ٙؽ.ع بجمسة 

، ٕ( د/ أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، طٕ)
 .ٕ٘ٙـ، صػٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ

 ٚ٘ٔ( د/ رأفت فودة: مرجع سابؽ، صػٖ)
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 األصؿ في منيا ولد افيم المشروعة الحياة ويبعث بؿ اإلدارة، تصرفات يبارؾ العامة
  (ٔ)" مشروعة غير بطريقة

طارا ضابطا العامة المصمحة تعد وكما  كذلؾ تعد فإنيا اإلدارة، عمؿ يحكـ وا 
 عند اإلدارة موازنات عمى اإلداري القاضي فرقابة عمييا، القضائية الرقابة إعماؿ عند

 أساسيا؛ وحجر األساسي الموازنة عنصر عمى تنصب إنما التقديرية، سمطتيا إعماؿ
 القاضي نظر موضع ىي المصمحة تصبح حيث العامة، المصمحة تحقيؽ في والمتمثؿ
 واألمر وترجيحيا، موازنتيا وصحة اإلدارة عمؿ مشروعية حوؿ البحث وراء مف ومراده
 تتناسب ال وسائؿ اإلدارة تستخدـ قد إذ ،التناسب رقابة بإعماؿ القاضي قياـ عند كذلؾ
 وقد يستيدفيا، الشارع يكف لـ جسيمة بأضرار يعود مما تحقيقو، المراد اليدؼ مع

 وراء السمطة تتستر قد بؿ مشروعة، مصالح لتحقيؽ مشروعة غير وسائؿ تستخدـ
 فاستيداؼ العمؿ، وراء مف مبتغاة غير أخرى وغايات أىداؼ لتحقيؽ العامة المصمحة
 المواءمة مراعاة ينبغي بؿ ذاتيا، حد في المطموبة ىي ليست العامة المصمحة
ال والتناسب،  المواءمة لعدـ أو السمطة، استخداـ إلساءة القرار بإلغاء القاضي حكـ وا 

 (ٕ) .تحقيقو يبتغى الذي واليدؼ ممارستيا في المتبع األسموب بيف
 مراعاة ضرورة عمى التأكيد في السبؽ فضؿ اإلسالمي لمفقو كان ولقد            
 وتقديـ بالمصمحة التعريؼ مف فقيو أو أصولي كتاب يخؿ لـ إذ العامة، المصمحة
 قاعدة أشيرىا ومف ،الشأف ىذا في القواعد قّعدوا كما الخاصة، عمى العامة المصالح

 الحدود وتضع القاعدة تمؾ تضبط حيث "بالمصمحة منوط الرعية عمى اإلماـ تصرؼ"
 أو واؿ أو إماـ مف العامة المسمميف أمور مف أمرا ولي مف كؿ بيا يمتـز أف ينبغي التي
 وتكوف األفراد عمى تنفذ ال وأمثاليـ ىؤالء وتصرفات فأعماؿ موظؼ، أو قاض أو أمير

                                                                 

 .ٙ٘ٔسابؽ، صػفودة: مرجع  ( د/رأفتٔ)

( د/فؤاد محمد النادي: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوف في الفقو اإلسبلمي، دار ٕ)
 .ٕ٘ٓـ، صػٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ، ٕالكتاب الجامعي، ط
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 رسوؿ قوؿ ذلؾ ودليؿ(ٔ) .وخيرىا الجماعة مصمحة عمى مبنية كانت إذا إال ليـ ممزمة
 غاش وىو يموت يوـ يموت رعية ا يسترعيو عبد مف ما» وسمـ عميو ا صمى ا

 ليـ بظممو غشو ويتحقؽ النصح ضد بالكسر والغش(ٕ) «الجنة عميو ا حـر إال لرعيتو
 وحبسو وحاجتيـ خمتيـ عف واحتجابو أعراضيـ وانتياؾ دمائيـ وسفؾ أمواليـ بأخذ
 يجب بما تعريفيـ وترؾ لممصارؼ، المعيف سبحانو ا ماؿ مف ليـ ا جعمو ما عنيـ
ىماؿ ودنياىـ، دينيـ أمر مف عمييـ ضاعة الفساد أىؿ وردع الحدود وا   وغير الجياد وا 
 ا أمر يراقب وال يحوطيـ ال لمف توليتو أيضا الغش ومف العباد، مصالح فيو مما ذلؾ
 وىي ميمة؛ حقيقة يؤكد ذلؾ وكؿ (ٖ) .وجوده مع عنو  أرضى غيره فمَ  وتوليتو فييـ
 مبناه األمر ولي فعمؿ واتفاؽ، اتساؽ عبلقة ىي والمقاصد المصالح بيف العبلقة أف

 المناسب ُيعّرؼ أف إلى البعض دعا ما وىو مناسب شرعي مقصد لتحقيؽ المصمحة
 المقاصد نواة ىي المناسبة فأ ذلؾ" المتبعة العامة المصمحة لنياية كفاية شرط" أنوب

 الحكـ تعميؿ أو الشرعية بالمناسبة القوؿ عمى انبنت حيث وركيزتيا وأساسيا والمصالح
 (ٗ) .مفسدة دفع أو مصمحة جمب مف عميو يترتب لما المناسب، بالوصؼ

                                                                 

، ٕٔٓٓالقاىرة، ط  -( د/عبد العزيز محمد عزاـ: المقاصد الشرعية في القواعد الفقيية، دار البيافٔ)
 .ٖٕ٘،ٕٗ٘صػ

صحيح أخرجو مسمـ بمفظو في صحيحو، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ، ( حديث ٕ)
 .ٖٚٔ٘وعقوبة الجائر، والحث عمى الرفؽ، حديث رقـ 

( سبؿ السبلـ: لمحمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبو ٖ)
ىػ(، دار الحديث، بدوف طبعة وبدوف ٕٛٔٔإبراىيـ، عز الديف، المعروؼ كأسبلفو باألمير )المتوفى: 

 .ٙٙٙ، صػٕتاريخ، ج

( د/ نور الديف بف مختار الخادمي: المناسبة الشرعية وتطبيقاتيا المعاصرة، مرجع سابؽ، ٗ)
 .ٕٔ،ٕ٘صػ



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٖٖ٘ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 مطمقة ليست المصمحة أف ذلؾ شروطا، بالمصمحة لمعمؿ الفقياء وضع لقدو         
 (ٔ) :يمي فيما الشروط تمؾ وتتمثؿ قيد، أو حد ببل

 عدـ عمى الشارع نص التي الممغاة أو الميدرة المصالح مف المصمحة تكوف أال -1
  اعتبارىا،

 .وىما وليست محققة المصمحة تكوف أف -2
 .قبلئؿ أفراد أو لفرد خاصة وليست عامة المصمحة تكوف أف -3
 .معيا متعارضة وغير الشارع، مقاصد مع متسقة المصمحة تكوف أف -4
ال واإلجماع، بالنص ثابت حكـ مع المصمحة تتعارض أال -5  مصمحة كانت وا 

 .ليا اعتبار ال ممغاة
 .السميمة العقوؿ أىؿ عند معقولة المصمحة تكوف أف -6

 مف المسمميف فقياء وضعو وما شروط، مف سبؽ ما  استقراء عمى ساعد ومما        
 أف في تتمخص سوابؽ مف اإلسبلمي التاريخ في استقر ما المصمحة، في قواعد

 كتابة نحو باالعتبار( دليؿ) شاىد لتقديـ ال المصمحة لمطمؽ أمورا عمموا الصحابة"
 عنيما ا رضي لعمر بكر أبي مف العيد ووالية نظير وال أمر فيو يتقدـ ولـ المصحؼ

 السكة وعمؿ الدواويف وتدويف شورى الخبلفة ترؾ وكذلؾ ،نظير وال أمر فييا يتقدـ ولـ
 األوقاؼ وىذه ،عنو ا رضي عمر ذلؾ فعمؿ ،السجف واتخاذ لممسمميف (النقود سؾ)

 ضيقو عند المسجد في بيا والتوسعة  ،وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ مسجد بإزاء التي
 فعمو األوؿ األذاف وىو بالسوؽ الجمعة يف أذاف وتجديد ،عنو ا رضي عثماف فعمو

                                                                 

( د/ فؤاد محمد النادي: تقنيف الشريعة اإلسبلمية )بيف النظرية والتطبيؽ( في ضوء التطور ٔ)
 .ٖٗٔ-ٕٖٔـ، صػٜٙٛٔلئلعبلـ ،  الدستوري في مصر، الزىراء
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 ال دليبل تعد وأعماؿ، قرارات مف وغيره ذلؾ كؿ (ٔ) "المسجد إلى ىشاـ نقمو ثـ عثماف
 .نصي دليؿ بغير ولو عمييا العمؿ وتعميؽ بالمصمحة العمؿ أىمية عمى فيو مراء

 وعبلقتيا وضرورتيا العامة لممصمحة اإلسبلمي الفقو تعريؼ مف قروف وبعد
 األمر ىذا ليقر الوضعي القانوف جاء اإلداري؛ العمؿ مف الغرض تمثؿ كونيا بالتناسب
 ثبلثة كبلىما وضع حيث ،والسويسري األلماني القانونيف في استقر ما ذلؾ مف ويؤكده،
 أو المتخذ التدبير يكوف أف :في األول المبدأ ويتمثؿ التناسب؛ رقابة إلعماؿ مبادئ
 تكوف أف يجب أنو تعني والتي الضرورة، ضرورة ىو :والثاني. لمغرض مناسبة العقوبة
 وىو :الثالث. الخاصة لممصالح ضرراً  األقؿ ىي وسائؿ عدة بيف مف المختارة الوسائؿ

 حالة عمى المختار التدبير آثار شدة بيف يوازف الذي الضيؽ، بالمعنى التناسب مبدأ
 (ٕ) .العامة المصمحة نظر وجية مف المتوقعة والنتيجة المواطف

 العمؿ عناصر مف عنصريف بيف القائمة العبلقة تمؾ وبجبلء ضحو ي سبؽ ما
 يريد الذي اإلدارة لرجؿ ومحدداف مقيداف عنصراف فكبلىما والغاية، السبب وىما اإلداري
 إلى التوصؿ يتوقع وألنو معيف، سبب قياـ مسبقا لديو تحقؽ ألنو قانوني أثر إحداث
 وىو ،اإلداري النشاط في تواجده مف البد واألىداؼ الوسائؿ بيف فالتوافؽ معيف، غرض

 التخاذ المناسبة أو الضرورة أوجدت التي الظروؼ في بحث بعد إال تحقيقو يمكف ال ما
 (ٖ) .ذاؾ أو اإلجراء ىذا

 عمى لمحكـ ذاتيا في كافية فكرة ىي العامة المصمحة فكرة أف ىو األصؿ إف
 واألحكاـ التشريعية النصوص استقراء أف إال عدميا، أو بالمشروعية اإلداري التصرؼ
 فيطبقاف أخرى أفكارا أو فكرة جوارىا إلى تحتاج قد المصمحة فكرة أف يظيراف القضائية

                                                                 

( التقرير والتحبير ألبو عبد ا، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعروؼ بابف أمير حاج ٔ)
ـ، ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٕىػ(، دار الكتب العممية، طٜٚٛويقاؿ لو ابف الموقت الحنفي )المتوفى: 

 .ٕٙٛ، صػٖج

(ٕ)Nathalie Belley : L'émergence d'un principe de proportionnalité, Les 

Cahiers de droit, P.248.  

 .ٛٛٗ،ٜ٘ٗد/ عصاـ البرزنجي: مرجع سابؽ، صػ( ٖ)
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 مف لممصمحة، إضافية عناصر األخرى األفكار أو الفكرة تمؾ تمثؿ بحيث معا،
 العناصر تمؾ تأخذ قدو  اإلدارية، المشروعية وجود عدـ أو وجود قياس يمكف مجموعيما

 اإلدارة تدخؿ يكوف فبل الرئيسية، أو بالحيوية كوصفيا لممصمحة معيف وصؼ شكؿ
 وقد رئيسية، عامة مصمحة تحقيؽ التصرؼ مف الغاية كانت إذا إال ومشروعا صحيحا
 المواطنيف بيف المساواة مبدأ تحقيؽ كاعتبار العامة لممصمحة مقابؿك ما بفكرة ُيكتفى
 وىنا (ٔ).اإلداري العمؿ مشروعية عمى لمحكـ كافية فكرة ومراكزىـ ظروفيـ اتحدت متى
عمالو القاضي دور يظير  أفكار، مف يساندىا وما المصمحة فكرة عمى التناسب رقابة وا 
 بيف المقارنة وعند العامة، المصمحة لمبدأ الضروري المكمؿ ىو إذف التناسب فمبدأ

 المطموبة العامة المصمحة تحقيؽ اإلمكاف في ليس أنو يتبيف بينيا، والموازنة المصالح
  (ٕ).ذاتيا حد في

 التناسب، في التحكـ جوىر يشكؿ المختمفة المصالح بيف التوازف أف شؾ الو 
 سمطة كونيا اإلدارة سمطة فيو يراعى حيث ،الحالة حسب ذلؾ مع يختمؼ توازف وىو
 أو عامة أخرى مصالح أو مصمحة وبيف العامة المصمحة تحقيؽ عف مسئولة عامة

 اإلدارية المؤسسة حرية في المصالح بيف الموازنة فأ نجد ذلؾ عمى كمثاؿو  خاصة،
 البيئية المبادئ وبيف العامة، والسبلمة والخروج الدخوؿ وحرية النقابية، والحريات

 (ٖ) .التناسب مراقبة شكؿ تأخذ ما غالباً  الحرية أو والممتمكات

 

                                                                 

 .ٜٓٔ-ٚٛٔفودة: مرجع سابؽ، صػ ( د/رأفتٔ)

   (ٕ)Nathalie Belley : L'émergence d'un principe de proportionnalité, Les 

Cahiers de droit , P.249.            

(ٖ                          )Grégory Kalfléche: Le contrôle de proportionnalité 

exercé Parise Juridiction                                Administratives, P.2,3 .            



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٖٖٛ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 الثالث الفرع

 العامة القانونية املبادئ احرتام

 التي اإلداري القانوف مصادر مف ىاما مصدرا لمقانوف العامة المبادئ تعد
 اإلداري القانوف فكوف لئلدارة، التقديرية السمطة مف لمحد اإلداري القاضي بيا يستعيف
 المصادر، مف بالعديد االستعانة حرية اإلداري لمقاضي ذلؾ منح التقنيف عمى عصًيا
 ذلؾ كؿ اإلدارية، وغير اإلدارية الجزئية والتقنينات التشريعات روح مف استميميا كما
 إذف األصؿ في لمقانوف العامة فالمبادئ (ٔ) القضائية، الرقابة في واجبو إعماؿ سبيؿ في
 عمى وينبغي أحكامو، في ويقررىا القضاء يستنبطيا مكتوبة غير قانونية قواعد ىي

ال احتراميا العامة السمطات  المشروعية، عمى وخروجا باطبل المخالؼ تصرفيا كاف وا 
 األساسية المقومات مف القاضي ويستنبطيا الجماعة، ضمير في مستقرة المبادئ وىذه

 العامة والروح العدالة وقواعد واالجتماعية، والسياسية االقتصادية وظروفو لممجتمع
 ىذه تندرج بحيث ممزمة قانونية قواعد باعتبارىا أحكامو في يقررىا ثـ (ٕ)لمتشريع،
 .بيا وااللتزاـ احتراميا العامة السمطات عمى ويتحتـ المشروعية، عناصر بيف المبادئ

 ينشئ خبلليا مف التي ،الرقابة في ودوره اإلداري القضاء أىمية إلى يشير ما وىو (ٖ)
 أىـ ومف. األكمؿ الوجو عمى بواجبو القياـ مف تمكنو التي النظريات ويبتدع المبادئ

 القرارات رجعية عدـ ومبدأ ،بتطبيقاتيما والحرية المساواة مبدأي ؛القانونية المبادئ تمؾ
 تكاد ال والتي اإلداري، القاضي يزاؿ وال أنشأىا التي المبادئ مف وغيرىا ،اإلدارية
 .اإلسبلمية الشريعة وضعتيا التي المبادئ مع تتعارض

 إلى يسعى ال فإنو العامة القانونية المبادئ اإلداري القاضي يطبؽ وعندما
نما ،لئلدارة القانوف منحيا التي التقديرية السمطة عمى االعتداء  ىو إليو يسعى ما جؿ وا 

                                                                 

( د/ محمد رفعت عبد الوىاب ود/حسيف عثماف محمد عثماف: مبادئ القانوف اإلداري، دار ٔ)
 .ٚٚ،ٛٚ، صػٕٔٓٓبوعات الجامعية، اإلسكندرية، طالمط

 .ٜٔ،ٕٜىػ، صػٖٙٗٔـ/ٕ٘ٔٓ( د/ فؤاد محمد النادي: القضاء اإلداري، مطابع الدار اليندسية، ٕ)

 .ٓ٘، صػٕٙٓٓ( د/ ماجد راغب الحمو: القانوف اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، طٖ)
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عبلء المشروعية ضماف  القرارات في التناسب لمبدأ القاضي فتطبيؽ القانوف، كممة وا 
 اليامة الوقائع تمميو لما وفقا الجزاء تقدير في حقيا مف اإلدارة حرماف يعني ال التأديبية
 اتخاذ مبلءمة في اإلدارة بحؽ المسائؿ ىذه لتعمؽ نظرا لمموظؼ التأديبية والسوابؽ
 اإلدارة لحرية منو وتقديرا ،التناسب مبدأ ظؿ في القاضي عمى يبقى لذا القرار،

 مع العقوبة وتناسب ،الجزاء في اإلدارة غمو عدـ مراعاة في رقابتو إعماؿ ،وسمطتيا
 التصدي دوف الغمو أو التناسب لعدـ باإللغاء الحكـ عند سمطتو فتقؼ المرتكب، الجـر
 (ٔ) .المناسب الجزاء لتحديد

 رقابة تقوـ أف مستغربا يكف لـ المبادئ لتمؾ المحاكـ واحتراـ تطبيؽ ظؿ وفي
 اإلداري القرار مشروعية عمى لمحكـ والمبلءمة بالتناسب األخذ عمى اإلداري القضاء
 في القضاء استخمصيا التي العامة القانونية المبادئ ببعض القرار محؿ مطابقة ومدى

 تباشرىا التي التقديرية لمسمطة حدا تمثؿ أشرنا أف سبؽ كما فيي األخيرة، السنوات
 بعيدا المشروعية حظيرة إلى لئلدارة التقديرية السمطة تنقؿ المبادئ ىذه أف كما اإلدارة،

 القاضي سعي أثناء ففي (ٕ)  .المجردة النظرية الناحية مف ولو المبلءمة رقابة عف
 التي العقوبة، مع المتخذ واإلجراء التدبير بتناسب ييتـ نجده مثبل الحرية مبدأ لتطبيؽ

 المجتمع تدابير تتعدى أال يجب التناسب، مبدأ وبموجب الفردية، الحقوؽ عمى تؤثر قد
 التشريعي اليدؼ لتحقيؽ ضروري ىو ما يتجاوز بما بيا المعترؼ الفردية الحريات عمى

 السمطة مف التخفيؼ ىو( التناسب مبدأ) المبدأ تطبيؽ مف اليدؼ أف ذلؾ (ٖ)األساسي،
 الذاتي االستقبلؿ مف األدنى الحد احتراـ يضمف بما العامة السمطات بيا تتمتع التي

 . بيا يتمتعوف التي الشخصية الحقوؽ في االستقبلؿ ىذا ويظير لؤلفراد

 لحقوؽ اإلسبلمية الشريعة احتراـ فيو ريب ال مما فإنو اإلسبلمي الفقو في أما
 حاالت في تطبؽ فقيية قواعد وضع إلى السمؼ فقياء دفع ما وىو وحرياتيـ، األفراد

                                                                 

 .ٖٓٔ،ٖٔٔوالسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، صػ( د/ سامي جماؿ الديف: قضاء المبلءمة ٔ)

 .             ٚٛٔصػد/ خميفي محمد: الضوابط القضائية لمسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، ( ٕ)

(ٖ)Nathalie Belley : L'émergence d'un principe de proportionnalité, Les 

Cahiers de droit, , P.249. 



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٖٓٗ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 عف الخروج أو الحد تجاوز إلى السمطة اضطرت ما إذا االستثنائية، والظروؼ الضرورة
 دفع" وقاعدة الضرورة قواعد مف بيا يمحؽ وما" يزاؿ الضرر" كقاعدة المشروعية،

 مبادئ بحؽ تعد التي الفقيية القواعد مف وغيرىا" المصالح جمب عمى مقدـ المفاسد
 الشريعة وىو أصميا إلى تشر لـ ولو الوضعي القانوف تشريعات في نممسيا تشريعية

 . اإلسبلمية
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 الثالث املبحث

 التهاشب رقابة تطبيق دلاالت 

 اإلداري القاضي فييا قاـ التي األحكاـ مف بالعديد الدولة مجمس أحكاـ تذخر
 مجاؿ في سواء بيا تتعمؽ التي اإلدارية واألعماؿ القرارات عمى الرقابة في بدوره

 اإلدارية، العقود أو العامة والحريات الحقوؽ أو والعقوبة الترقية كقرارات العامة الوظيفة
 القاضي فييا طبؽ التي المجاالت تمؾ لبعض أمثمة باستعراض المبحث ىذا في واكتفي
 في تاريخية أىمية مف لو لما نظرا والحريات الحقوؽ مجاؿ وىي التناسب، رقابة اإلداري
 اإلدارية لمقرارات كمثاؿ الترقية ومجاؿ الرقابة، لتمؾ تطبيؽ أوؿ يمثؿ إذ التناسب رقابة
 مف كونيا التأديبية القرارات ومجاؿ فييا، واسعة تقديرية سمطة لئلدارة يكوف التي

 مف تمثمو وما اإلدارية العقود وأخيرا التناسب، بمبدأ تعمقا وأكثرىا الدعاوى أخصب
 في نستعرضو ما وىو ،فيو التناسب رقابة تطبيؽ وكيفية الكامؿ لمقضاء نموذج

  :اآلتية المطالب

 العامة والحريات الحقوؽ مجاؿ: األوؿ المطمب

 الترقية قرارات مجاؿ: الثاني المطمب

 التأديب قرارات مجاؿ: الثالث المطمب

 اإلدارية العقود مجاؿ: الرابع المطمب
  األول املطلب

 العامة واحلريات احلقوق دلال

 السمطة رقابة عف يمتنع كاف الفرنسي الدولة مجمس أف إلى اإلشارة سبؽ
 مجاؿ وكاف األمر؛ ىذا في تدريجيا راجعيت بدأ قد القضاء ىذا أف إال ،لئلدارة التقديرية
 وأىـ أوؿ ىي بيا المساس وعدـ عمييا الحفاظ وضرورة الفردية، والحريات الحقوؽ
 ومدى اإلدارة تقدير عمى الرقابة حؽ لنفسو فييا الفرنسي القضاء منح التي األعماؿ
: أنو وىو الشأف بيذا ميما مبدأ فاليف األستاذ صاغ وقد ،قرارات مف تصدره ما مبلءمة
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 كاف إذا إال قانونيا يكوف ال فيو عامة، حرية البوليس إجراءات مف إجراء حد كمما"
 لمبدأ وفقا العامة الحريات حامية القضائية، والسمطة. مبلئما (و) آخر وبمعنى الزما،
 الضرورة، ىذه تبحث أف األمر، عمييا عرض ما إذا عمييا يجب اإلداري، العمؿ قانونية
 (ٔ)"الصدد ىذا في التقديرية اإلدارة سمطة إلغاء إلى سيؤدي بدوره وىذا المبلءمة، وىذه

 األقدر كونيا لمقانوف العامة بالمبادئ الشأف ىذا في اإلداري القاضي يستعيف ما وكثيرا
 مجاؿ في خاصة لئلدارة، التقديرية السمطة تزايد لمظاىر التصدي في مساعدتو عمى

 تشاء كما فييا ترتع أف لئلدارة يمكف التي الخصبة المجاالت مف فيي والحريات الحقوؽ
 مبادئ مف مقيد غير مماثؿ سياج إلى األفراد احتاج لذا التقديرية، سمطتيا باستخداـ
 دور يأتي وىنا ،استبداد أو تعسؼ كؿ مف لحمايتيـ عمييا منصوص غير قانونية
 .الرقابي ودوره اإلداري القاضي

 الرقابة أنواع وأعمؽ أوسع التناسب رقابة في يباشر اإلداري القاضي إف
 كؿ ظروؼ مف يقؼ فإنو ذلؾ سبيؿ وفي اإلداري، الضبط سمطات عمى القضائية
 يبرر أف شأنو مف العاـ النظاـ بتعكير تيديد يوجد كاف إذا ما ويبحث حدة عمى قضية
 الضبطي التدبير ىذا كاف إذا ما وكذلؾ ضبطيا، تدبيرا تتخذ أف اإلداري الضبط لسمطة
 فالقاضي(ٕ) .العاـ النظاـ باضطراب التيديد جسامة مع وخطورتو طبيعتو في يتناسب

 ،القرارات مبلءمة إلى رقابتو تمتد بؿ المشروعية رقابة عمى يقتصر ال المجاؿ ىذا في
 ومدى تدخميا، بررت التي الواقعة الحالة وخطورة ألىمية تقريرىا في اإلدارة يراجع كما

 (ٖ) .المتخذ الضبطي اإلجراء وبيف بينيا التناسب

                                                                 

الطماوي: نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة أماـ مجمس الدولة والمحاكـ القضائية، د/ سميماف  (ٔ)
 .ٙٗمرجع سابؽ، صػ

( المستشار الدكتور/محمد عبد الحميد مسعود: إشكاليات رقابة القضاء عمى مشروعية قرارات ٕ)
 .ٜٚ٘،ٓٛ٘الضبط اإلداري، مرجع سابؽ، صػ

 .ٖٗٔد/ عزيزة الشريؼ: مرجع سابؽ، صػ (ٖ)
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 سابقا إليو أشرنا ما أو الضرورة مبدأ عمى المصري الدولة مجمس اعتمد وقد
 القضاء، ابتدعيا التي القضائية القاعدة وىي اإلجراء، لزوـ مف لمتأكد" الضرورة فحص"

 السمطة بو قامت الذي اإلجراء وحتمية ضرورة مدى خبللو مف القاضي يراقب حيث
 دعت التي الوقائع مع المتخذ والتدبير اإلجراء ىذا وتناسب العاـ، النظاـ لحفظ اإلدارية
 محؿ يتناسب أف ضرورة" قاعدة إلعماؿ بتقديريف القاضي يقـو ذلؾ أجؿ مف. إلييا
 التي األسباب أىمية تقدير: أوال" الواقعية وأسبابو دواعيو مع اإلداري الضبط تدبير
 لخطورة وزنيا فيراجع. فيو المطعوف قرارىا اتخاذ إلى اإلداري الضبط سمطة دفعت

 محؿ تقدير: الثاني. الطعيف بقرار مواجيتيا قصدت التي بيا التيديد أو االضطرابات
 ويجري العاـ، لمنظاـ التيديد لتفادي ضرورتو مدى عمى لموقوؼ اتخذتو، الذي التدبير
 الضبط قرارات مشروعية قواعد مف أساسية قاعدة ضوء في التقدير ىذا القضاء
 يتعيف بؿ ثمف بأي يكوف أف ينبغي ال لممجتمع العاـ النظاـ حماية أف" مؤداىا اإلداري،

 حكـ جاء ولذا (ٔ)"وأنشطتيـ األفراد حريات تتحممو أف يمكف عبء بأقؿ يكوف أف
 مناسبة لمدى اإلداري القاضي تقدير بعد وذلؾ فيو المطعوف القرار بإلغاء المحكمة
 ممثمة العامة والمصمحة لمطاعنيف والعمؿ السكف في الحؽ بيف وازف أف وبعد ،إصداره

 األمواؿ حماية وىي أخرى عامة مصمحة وبيف ،المجتمعي واألمف السبلـ حماية في
 والسبلـ األمف حفظ مف ذلؾ يستتبع وما األفراد حقوؽ بتغميب المحكمة قرار فكاف

 المحكمة مف تقدير حسف ذلؾ وكاف ممتمكاتيا بحماية الدولة مصمحة عمى المجتمعي
 يمي كما الحكـ نص جاء وبيذا ،مسكنيـ مف األفراد بحرماف القرار إصدار مناسبة بعدـ

 تحت نشأ سكني مجتمع ىدـ عف تنبئ اإلزالة وحاالت قرارات عدد كثرة إف وحيث"
 حؽ مف وحرمانيـ ساكنيو تشريد إلى حتما وتؤدي القرار، مصدرة اإلدارة جية بصر
 ساكنيو يد وضع لحماية اإلداري القضاء رقابة يستصرخ وجو عمى والعمؿ، السكف
 القرار مشروعية ومعو فيو تتداخؿ وجو وعمى العامة، المصمحة وجو وتستدعي الظاىر
 أمبلؾ بحماية العامة المصمحة وجو استيداؼ ويقؼ مناسبتو، ومدى فيو المطعوف

                                                                 

 .ٕٙ٘،ٖٙ٘المستشار الدكتور/محمد عبد الحميد مسعود: مرجع سابؽ، صػ (ٔ)
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 عمى المحافظة في المتمثمة األعمى العامة المصالح مف بالرعاية أدنى وضع في الدولة
 الدستورية لممبادئ احتراما عمييا المحافظة وتمثؿ القومي، واألمف االجتماعي السبلـ
 بإلغاء القضاء مف معو مناص ال مما المصري، القانوني النظاـ عمييا يقوـ التي
  (ٔ) ".القرار

  الثاني املطلب

 الرتقية قرارات دلال

 بيف التناسب توافر ضرورة مف اإلدارة تصدرىا التي الترقية قرارات تخؿ لـ
 فيو يمارس لمقضاء خصبا مجاال القرارات مف النوع ىذا مجاؿ جعؿ ما وىو عناصرىا،

 والمحؿ السبب عنصري في يجداف والمبلءمة التناسب رقابة تطبيؽ كاف فإذا رقابتو،
 العامة المصمحة وتحقيؽ الغاية عنصر في يجد الموازنة رقابة تطبيؽ وكاف ليما، مجاال
 وعدـ تداخميما عمى دليبل يعد إنما السابقتيف الرقابتيف إعماؿ أف إال بيا، خاصا مجاال

  .وحده بعنصر منيما كؿ استقبلؿ

 الجية بحؽ يتعمؽ مبدأ أحكاميا أحد في العميا اإلدارية المحكمة أرست لقدو 
 إساءة مف وخبل تؤيده أسباب لدييا كاف متى التقديرية سمطتيا استعماؿ في اإلدارية
 تنتجو أصوؿ مف مستمدة تكوف أف وىو شرطا لذلؾ ووضعت السمطة، استعماؿ
 تكوف بالييئة المختمفة الدرجات إلى الترقية" أف عمى فنصت تؤيده، وقائع إلى ومستندا

 والوكبلء بالييئة الرئيس نواب وترقية تعييف يمر -مباشرة تسبقيا التي الدرجة مف
 ونوابو الييئة رئيس مف المشكمة الخاصة العمومية الجمعية ترشيح( األولى: )بمرحمتيف
 الجمعية اضطبلع وأف -لمييئة األعمى المجمس موافقة ىي( الثانية)و والوكبلء،
ف والوكبلء، الييئة رئيس نواب وظائؼ إلى لمترقية ترشيحو ترى مف بترشيح العمومية  وا 

 مف لديو يقوـ لما فمو لمييئة، األعمى لممجمس ممزما ليس أنو إال جوىريا، إجراءً  كاف
 رشحتو، مف ترقية عمى يوافؽ وال العمومية، الجمعية إليو انتيت ما يخالؼ أف أسباب

                                                                 

مكتب  ٕٕٔٓ/ٚ/ٚقضائية بتاريخ  ٘٘لسنة  ٕٕٖٖٚحكـ المحكمة اإلدارية العميا الطعف رقـ ( ٔ)
 .ٖٛٓٔ، صػ ٕرقـ الجزء  ٚ٘فني 
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 تثريب ال" بأنو استطردت ثـ." السمطة استعماؿ إساءة مف خبل قد ىذا رأيو أف ماداـ
 ومستندا تنتجو أصول من مستمدا ذلك كان مادام تقديرىا في( اإلدارية الجية) عمييا
 مطمقة تقديرية سمطة عمى يقوـ الشأف ىذا في األعمى المجمس وتقرير ،ثابتة وقائع إلى
 إساءة مف تقريره وخبل العامة المصمحة استيدؼ قد ماداـ عميو، معقب أي دوف

 ىو القرار ىذا أف مف المحكمة ذكرتو ما ورغـ(ٔ) ."بيا االنحراؼ أو السمطة استعماؿ
 لرقابة خضوعو عدـ الظف عمى يبعث مما األعمى لممجمس مطمقة تقديرية سمطة

 بسطت قد نجدىا عدمو مف الشرط ىذا توافر مف تتحقؽ لكي المحكمة أف إال المحكمة،
 األسباب ىذه كوف في تقديرىا وأعممت واستعرضتيا بؿ األسباب ىذه عمى رقابتيا
 وما المتخذ القرار أو واإلجراء األسباب بيف التناسب ومدى ،الترقية في لمتخطي تصمح

 التعريؼ مذكرة ومف األوراؽ مف الثابت كاف ولما" حكميا في فجاء لو، مبررة كانت إذا
-ٖ: ....اآلتي منيا تبيف أنو الطاعف بأعماؿ الخاصة لمييئة األعمى لممجمس المقدمة
 حالة بحث عند االعتبار في الدولة قضايا لييئة األعمى المجمس أخذه ما وىو... 

 الجمعية قبؿ مف الدولة قضايا ىيئة رئيس نائب درجة إلى لمترقية ترشيحو بعد الطاعف
 مف ورد ما أف قانونا لو المخولة السمطة نطاؽ في المجمس رأى حيث لمييئة، العمومية
 لمترقية أىميتو مف تنتقص...  بينيا ومف- بالطاعف الخاصة التعريؼ بمذكرة مبلحظات

 إلى ترقيتو عمى لمييئة األعمى المجمس يوافؽ لـ ثـ ومف الييئة، رئيس نائب درجة إلى
 إلى الترقية في تخطيو وقرر الحسباف في ذلؾ أخذ إف عميو تثريب وال الدرجة، ىذه
 في باعتبارىا- قضائية ىيئة كعضو شاغميا في تتطمب التي الييئة، رئيس نائب درجة
 القائمة واألىمية الجدارة: الفنية الكفاية عف فضبل -لمييئة الوظيفي السمـ درجات أعمى
 الدقة تحري مف عميو تفرضو وما الوظيفة، بمقتضيات والتاـ الكامؿ االلتزاـ عمى

ذ وااللتزاـ،  إلى الترقية في الطاعف تخطي متضمنا....  فيو المطعوف القرار صدر وا 

                                                                 

 )غير ٕٚٓٓ/ٙ/ٓٔؽ. ع، بجمسة  ٛٗ، لسنة ٔٔٓٙالمحكمة اإلدارية العميا: الطعف رقـ  (ٔ)
 منشور(
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 حكـ وصحيح ومتفقا لو المبرر سببو عمى قائما الدولة قضايا ىيئة رئيس نائب وظيفة
  (ٔ) ."بالرفض جديرا سند بغير عميو الطعف يصبح ثـ فمف القانوف،

 الثالث املطلب

 التأديب قرارات دلال

 قضاء في التناسب لمبدأ الرئيسي التطبيؽ ىو التأديبية العقوبات مجاؿ يعتبر
 يرفض كاف أف بعد الرقابة، بيذه اعترؼ عندما ٜٛٚٔ سنة منذ الفرنسي الدولة مجمس

 يرتكبيا التي والمخالفة التأديبية العقوبة بيف التناسب مدى في يبحث أف السابؽ في
 وأنو التأديبية، لمجية تركيا الواجب المبلءمة مف يعد ذلؾ أف أساس عمى الموظؼ،

 ما وىو المرتكبة، المخالفة خطورة مع العقوبة شدة تقدير القاضي صبلحية مف ليس
 عمى الرقابة بعدـ ليا، قديـ حكـ في مصر في العميا اإلدارية المحكمة فيو سايرتيا

 في يحدد لـ المشرع كاف لما" أنو قررت حيث ،لئلدارة تقديرىا وترؾ اإلدارة مبلءمات
 بالعقوبة اإلدارة تتقيد بحيث بذاتو تأديبي فعؿ لكؿ معينة عقوبة والمشايخ العمد قانوف
ال لو المقررة  اإلداري الذنب مع الجزاء تناسب تقدير فإف لمقانوف، مخالفا قرارىا وقع وا 

 والتي بتقديرىا اإلدارة تنفرد التي المبلءمات مف يكوف القانوف ىذا تطبيؽ نطاؽ في
 سمطة اإلدارية الجية منح قد القانوف يكوف وبيذا(ٕ) ."اإلداري القضاء رقابة عف تخرج
 اإلداري الجزاء تقدير وكذلؾ اإلدارية المخالفة أو الخطأ بتقدير يتعمؽ فيما تقديرية

 . لئلدارة التأديبي القرار عمى الرقابة سمطة لمقضاء يكوف أف دوف المناسب،

 واسع بشكؿ التناسب مبدأ يطبؽ وصار ،االتجاه ىذا عمى القضاء خرج وقد
 ساعد ومما ليا، عاـ كمبدأ الرقابة تمؾ صارت حتى ،اإلدارية العقوبات رقابة عمى

 ىو آخر بمبدأ االستعانة ،التأديبية العقوبات مجاؿ في المبدأ ىذا إعماؿ في القاضي
                                                                 

، ٕ٘ٔٓ-ٖ-ٕٔقضائية، بتاريخ  ٘٘، لسنة ٖ٘ٙٛ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا الطعف رقـ ٔ)
 .ٜٓٚ، صػ ٔ، ج ٓٙمكتب فني 

ـ، ٜٚ٘ٔ-ٙ-٘ٔقضائية، بتاريخ  ٖ، لسنة ٔ٘ٔالطعف رقـ  ( حكـ المحكمة اإلدارية العميا فيٕ)
 .ٖٚٔٔ، صػٖ، ج ٕمكتب فني 
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 الدولة مجمس أحكاـ في عميو يطمؽ كما أو التقدير، في الظاىر الخطأ أو البيف الخطأ
 مدى مف القاضي يتأكد خبللو مف والذي الغمو، أو" الظاىرة المبلءمة عدـ" المصري
  (ٔ) .المرتكب الخطأ حجـ مع التأديبية العقوبة تناسب

ذا  ما التأديبية العقوبات مف تختار أف ليا التأديبية السمطات أف األصؿ كاف وا 
 المشرع، ليا منحيا التي التقديرية السمطة حدود في المرتكبة المخالفات مع يتناسب
 مجمس أف إال معينة، لمخالفة جزاء ىي ما عقوبة أف عمى ينص ما يوجد ال حيث
 التأديبية السمطة عمى ينبغي فاصؿ حد عمى األحكاـ مف العديد في نص قد الدولة
 الجزاء ونوع اإلداري الذنب خطورة درجة بيف التناسب إلى يؤدي بحيث عنده التوقؼ
 مما المشروعية، عدـ ونطاؽ المشروعية نطاؽ بيف الفاصؿ الحد وتعييف ومقداره،
  .المشروعية مبدأ مناطو وزناً  القانوف بميزاف وزنو أساس عمى القضاء لرقابة ويخضع

 عف بيا واالرتفاع العقوبة في الحد تجاوز التناسب عدـ مظاىر مف أف وكما
 في والنزوؿ العقوبة في والتياوف ،الميف في اإلسراؼ فإف المرتكبة؛ المخالفة حجـ

 وصـ إلى يؤدي التناسب عدـ مظاىر مف مظيرا أيضا يعد ،المخالفة عف مقدارىا
 العميا اإلدارية المحكمة حكـ مف يظير ما وىو القانوف، لمخالفتو المشروعية بعدـ القرار
 األبيض المزيؿ باستخداـ ،خطأ بطريقة الخطأ المحكمة موظفي أحد تصويب واقعة في

 بمجازاتو المحكمة في العامميف تأديب مجمس قضى حيث ،لتعميماتا بذلؾ مخالفاً 
 الحكم أف الماثؿ الطعف مبني أف حيث ومف"  أنوب وقضت راتبو، مف أياـ ثبلثة بخصـ

 التسبيب في القصور وشابو وتأويمو تطبيقو في وأخطأ القانون خالف فيو المطعون
 ضده لممطعوف المنسوبة المخالفة ألف وذلؾ المين في واإلسراف االستدالل في والفساد
 ـٜٜٙٔ لسنة ٔ٘ٔ رقـ الدعوى في الصادر الحكـ منطوؽ تسديد في الخطأ وقواميا
يداع والجدوؿ الجمسات بأجندة األزبكية  وتصويب ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔ جمسة المسودات وا 
 وكانت وظيفتو بواجبات الشديد باإلخالل تتسم األبيض المزيل استخدام بطريقة الخطأ

 يحقق حتي الطعين الحكم عميو وقعيا التي تمك من أشد بعقوبة مجازاتو تستوجب
                                                                 

 .ٕٕ٘، ٕٗٓصػائية لمسمطة التقديرية لئلدارة، مرجع سابؽ، د/ خميفي محمد: الضوابط القض (ٔ)
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 رقابة إف حيث ومف. أشد بعقوبة ومجازاتو تعديمو يستوجب بما والخاص العام الردع
 تخضع ال التي التأديب ومجمس التأديبية المحكمة أحكاـ عمى العميا اإلدارية المحكمة
 الحكـ في النظر استئناؼ تعني ال قانونية رقابة ىي ىأعم سمطة لتصديؽ قراراتيا
 العميا اإلدارية المحكمة فيو تتدخؿ وال ونفياً  إثباتاً  المقدمة األدلة بيف والترجيح بالموازنة
 فينا المحكمة ىعم المطروحة الواقعة تنتجو ال الدليل كان ذاإ إال عميو رقابتيا وتفرض

 ىذه قضاء ىجر  كما. سببو عمي قائم غير يكون حينئذ الحكم ألن التدخل يكون فقط
 مف يناسبو وما اإلداري الذنب خطورة تقدير التأديب لسمطة كاف ولئف أنو عمى المحكمة

 أي شأف شأنيا السمطة ىذه مشروعية مناط أف إال ذلؾ في عمييا معقب بغير جزاء
 المبلئمة عدـ الغمو ىذا صور ومف غمو استعماليا يشوب أال ىأخر  تقديرية سمطة
 عف التقدير يخرج الحالة ىذه ففي ومقداره الجزاء وبيف الذنب خطورة درجة بيف الظاىرة
 وىدياً  .المحكمة ىذه لرقابة يخضع ثـ ومف المشروعية عدـ نطاؽ إلى المشروعية نطاؽ
 النحو عمي وقواميا لمطاعف المنسوبة المخالفة أف األوراؽ مف الثابت كاف ولما تقدـ بما

 المستندات بو قطعت بما كافياً  ثبوتا ثابتة فيي التأديب مجمس إلي إحالتو بقرار الوارد
 اإلدارية التحقيقات ومنيا المخالفة ىذه خصوص في وأجريت حررت التي والتحقيقات

 الوظيفية التشريعات بو تقضي ما خالؼ قد يكوف وبذلؾ عممو جية بيا قامت التي
ذ وأمانة بدقة الوظيفية لواجباتو العامؿ أداء ضرورة مف عميو وتحرص  بذلؾ يمتـز لـ وا 

 الطعيف الحكـ صدر وقد تأديبياً  مجازاتو استوجبت تأديبية لمخالفة مكوناً  مسمكو يغدو
 يخل بما المين في أسرف قد عاليو بالوصؼ إليو المنسوبة المخالفة عف بمجازاتو
 ليكون الطعين الحكم بتعديل القضاء معو يتعين بما والجزاء المخالفة بين بالتناسب
 في ثبت ما مع وعدالً  صدقاً  يتفق حتي أجره من أيام خمسة بخصم الطاعن بمجازاة

  (ٔ)".الطاعن مخالفة من حقو

                                                                 

تاريخ  قضائية، ٓٙلسنة  ٜٗٛٛ٘ ( حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـٔ)
  -أحكاـ غير منشورة  -، ٕٙٔٓ/ٗ/ٙٔ الجمسة
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 االكتفاء في دورىا تجاوز إلى بيا يؤدي قد الرقابة في بواجبيا المحكمة قياـ إف
 كظروؼ أخرى، باعتبارات األخذ إلى القانوني وتكييفو السبب لعنصر المادي بالوجود
 إليو أشار ما وىو العقوبة، مف اليدؼ تحقؽ مدى وكذا ،الواقعة ومبلبسات المخالؼ
 جرى فقد ،الجزاء تقدير في الغمو عف إنو حيث ومف " بقولو حكمو في اإلداري القاضي
 توقيع يممؾ مف لتقدير متروؾ التأديبي الجزاء تقدير أف عمى المحكمة ىذه قضاء
 بيد ،التأديبية المحكمة أو التأديب مجمس أو اإلداري الرئيس كاف سواء ،التأديبي العقاب

 وبيف التأديبية المخالفة بيف التناسب وجود عند حدىا تجد التقديرية السمطة ىذه أف
 التأديبي الجزاء يصـ الذي الجزاء في بالغمو عنو يعبر ما وىو ،عنيا الموقع الجزاء
 الوضع أن المحكمة ترى المقاـ ىذا وفي اإللغاء، واجب ويجعمو المشروعية بعدـ

 كانت بالغة خطورة ُيشكالن عممية أمانة عدم من حقو في ثبت وما لمطاعن الوظيفي
 يكون أن يجب الجزاء تقدير كان لما أنو بيد الحزم من بنوع المخالف أخذ تستوجب
 مثؿ إلى العودة عف وردعيـ المخالفيف حاؿ كإصبلح أخرى اعتبارات إلى فيو منظوراً 
 ما لمخالفة لوقوع المصاحبة والمالبسات الظروف من ىناك كانت أو المخالفات تمؾ

 الوظيفية العبلقة إنياء تحتـ التي الدرجة إلى والتغميظ التشديد أو التخفيف يستوجب
 وكانت ذلؾ، كاف ومتى العمؿ، في المخالؼ استمرار حظر مف لممرفؽ صوناً  لممخالؼ
 إبان المخالفة ىذه مثل اقترف أن لمطاعن سبق بأنو يفيد ما ثمة من خمت قد األوراق
 الجزاء أف المحكمة معو تقدر الذي األمر ،المعروضة الواقعة باستثناء الوظيفية حياتو
 المطعوف القرار بإلغاء القضاء ىذه والحالة ويتعيف بالغمو مشوب الطاعف عمى الموقع
 وعسى المستحقة، العبلوة تأخير مع الموـ بعقوبة الطاعف بُمجازاة مجدداً  والقضاء فيو
 الوظيفي وضعو عمى لمحفاظ لمطاعف أخيرة وفرصة تعود لف سقطة حدث ما يكوف أف

 مف والنقؿ الجيد بذؿ عدـ مف إليو انزلؽ مما العممي ومستقبمو سيرتو ومراعاة
 (ٔ)  ".اآلخريف

                                                                 

، ٕٙٔٓ/ٕ/ٙ تاريخ الجمسة قضائية، ٓٙلسنة  ٜٕٖٙٙ حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ (ٔ)
  -أحكاـ غير منشورة  -
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" الظاىر أو البيف التناسب عدـ" مصطمح أحكامو في الدولة مجمس استخدـ وقد
 ومع جميعًا، الظروؼ ىذه بمراعاة أنو حيث ومف" الجزاء تقدير في الغمو عمى لمداللة
 ذلؾ يمميو ما بأقصى واحتفاظ واحتراـ تقدير مف الرؤساء مع التعامؿ يوجبو ما إدراؾ
 فإن ،والفعؿ الحديث في والوقار األدب وحدود الجادة والتزاـ النفس ضبط موجبات مف

 حدود عن خارج لفظ من العامل لفظو ما أن الواقعة، مالبسات من تستشعر المحكمة
 شديد إحباط ظروف في لمسان كانفالت نتج إنما واإللزام، الضبط من يجب ما

 رئيس إلى شكواه بثو فرصة وضياع أمامو السبل بانغالق العامل من واستشعار
 في وظروفو حالتو وعن شكايتو عن قول أدنى سماع عن الرئيس وامتناع الشركة
 أف عف بعيدا خطأ كاف منو، وقع شؾ ال الذي العامؿ خطأ فإف ذلؾ كؿ ومف. العمل

 ونظمو العمؿ بأوضاع واستخفاؼ استيتار عف نجـ أنو أو عمدي خطأ بأنو يوصؼ
 قانوناً  فالواجب العقاب، أجمو مف العامؿ استحؽ إف خطأ وىو. التعامؿ في وضوابطو

 خطأ أنو يقدر وأن فيو العامل أوقعت التي الواقعية التداعيات بميزان الخطأ يوزن أن
 أن يبين ذلك كل ومن العمدي التبجح في منو المقصودة غير المسان فمتات في أدخل
 الغمو عيب من اعتوره لما الجزاء قرار إلغاء من فيو المطعون الحكم إليو انتيى ما

 ما يكوف ،الموقع الجزاء وقسوة الحاصل العمدي غير الخطأ بين الكبير التناسب وعدم
 مف سائغاً  استخبلصاً  استخمص مما القانوف حكـ صحيح يصادؼ ذلؾ في إليو انتيى
 جديراً  الحكـ ىذا في الشركة طعف ويكوف الحادثة الواقعة وسياؽ الحاؿ ظروؼ
    (ٔ) ".بالرفض

 حكميا في" الظاىر التناسب بعدم" بمصطمح المحكمة عبرت آخر حكـ وفي
 اإلداري الرئيس وىي التأديبي العقاب توقيع لسمطة متروؾ التأديبي الجزاء تقدير" بأف

 في التقديرية السمطة أف عمى التأديبية، المحكمة أو التأديب مجمس أو قانونا المخوؿ
 الظاىر التناسب بعدم مشوبة تكوف أال يمـز إنما قيد، كؿ مف طميقة ليست المجاؿ ىذا
 يصمو الجزاء في غموا يشكؿ ما وىو ،عنيا الموقع والجزاء التأديبية المخالفة بين

                                                                 

 .ٜٗٛٔ/ٕ/ٚ تاريخ الجمسة قضائية، ٕ٘لسنة  ٘ٔٗ ( حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـٔ)
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 المالءمة عدم" بمصطمح الحكـ نفس مف آخر موضع في عبرت كما"  المشروعية بعدـ
 ما ضوء عمى فإنو اإلداري، الذنب مع الجزاء تناسب يخص فيما وأنو" بقوليا "الظاىرة
 استذكاره لعدـ المذكور الطالب بضرب قاـ الطاعف أف مف التحقيؽ أوراؽ عنو كشفت
 بعدم متسما يكون عميو المطعون القرار فإن مشروعة غير لغاية وليس دروسو

 عمى الموقع الجزاء ونوع اإلداري الذنب خطورة بين الظاىرة المالئمة لعدم المشروعية
 شيريف بخصـ الطاعف مجازاة مف القرار ىذا بتعديؿ القضاء معو يتعيف مما الطاعن

 ومف ارآث مف ذلؾ عمى يترتب ما مع راتبو مف أياـ خمسة بخصـ مجازاتو الى راتبو مف
 تأويمو وفى القانوف تطبيؽ في الخطأ ىو الحكـ ىذا عمى الطعف مبنى إف حيث

 سمطتيا اإلدارة ولجية إليو، المنسوبة المخالفة ضده المطعوف ارتكاب لثبوت وتفسيره،
 ىذا فى التقديرية السمطة أن عمى...  ليا المناسب الجزاء مقدار تحديد في التقديرية
 بين الظاىر التناسب بعدم مشوبة تكون أال يمزم إنما قيد كل من طميقة ليست المجال

 بعدم يصمو الجزاء في غموا يشكل ما وىو عنيا الموقع والجزاء التأديبية المخالفة
 قد فيو المطعوف القرار أف الثابت وكاف تقدـ ما ىدى عمى إنو حيث ومف. المشروعية

 مع البتة يتناسب ال ما وىو أجره مف شيريف بخصـ ضده المطعوف مجازاة تضمف
 يتعيف الذى األمر ألبعادىا، المكونة والمبلبسات الظروؼ ضوء في الثابتة المخالفة

 ضده المطعوف حؽ في ثبت ما مع وعدال صدقا يتناسب الذى بالقدر الجزاء تعديؿ معو
ذ التأديبية، المحكمة تممكو أمر وىو  بمجازاة ليكوف فيو المطعوف القرار بتعديؿ قضت وا 

 القانوف حكـ وصحيح متفقا يكوف قضاءىا فإف أياـ، خمسة أجر بخصـ ضده المطعوف
  (ٔ)  "بالرفض خميقا سند عمى قائـ غير الشؽ ىذا في فيو الطعف ويغدو

 التوازف كممتي أحكاميا بعض في استخدمت قد المحكمة أف ويبلحظ 
 ما وىو والجزاء، المخالفة بيف التوافؽ عف يعبر واحد لمعنى مرادفيف وكأنيما ،والتناسب

 وجو ىو والجزاء المخالفة بين والتناسب التوازن اختالل نإ" بقوليا قضاءىا في ورد
 قياميا سبيؿ في المحكمة أف الحكـ نفس في أيضا ويظير ..." المشروعية عدم من

                                                                 

 .ٕٚٓٓ/ٔ/ٕ٘ تاريخ الجمسة قضائية، ٚٗلسنة  ٔٚٓٚ حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ (ٔ)
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 قضت حيث مبلبسات، مف بالواقعة يحيط وما الموظؼ ظروؼ تراعي فإنيا بالرقابة،
 أن خاصة بالواقعة، المحيطة والمالبسات الظروف كافة تقديرىا عن يغيب ال" بأنو

 الخدمة لترك قانوناً  المقررة السن ببموغ االنتياء عمى خدمتو مدة أوشكت قد الطاعن
 العامة الوظيفة في نحبو قضى فقد وبالتالي ،6/1/1121 مواليد من أنو باعتبار
 عن الخدمة عن الفصل جزاء معو يكون بما خمت، عاماً  ثالثين عمى يزيد ما طوال

 الخدمة من الفصل عقوبة أن عن فضالً  ىذا عادل، غير جزاءً  بالفعل ارتكبيا مخالفة
نما فحسب، المفصول لمموظف بالنسبة ليس المدمرة آثارىا ليا  أسرتو إلى تتعداه وا 
 بمغت قد المخالف ارتكبيا التي الواقعة كانت إذا إال بيا يقضي ال بحيث يعوليم، ومن
 العامة، الوظيفة لشغل تماماً  صالحاً  يعد لم أنو عن تنبئ بحيث الجسامة من حداً 

 المطعون بالحكم الخدمة من الفصل بعقوبة الطاعن عمى الموقع الجزاء فإن وعميو
 مما القانون، حكم لصحيح بالتالي ومخالفاً  والغمو التناسب عدم شابو قد يكون فيو

 وتوقيع الخدمة، مف بالفصؿ الطاعف مجازاة مف تضمنو فيما بتعديمو الحكـ معو يتعيف
 وذلؾ أجره، مف شيريف بخصـ المحكمة تقدره والذي عميو، وعدالً  حقاً  المناسب الجزاء
 مشروعيتو عناصر مف كعنصر المخالفة مع التناسب بميزاف الجزاء وزف إطار في كمو
  (ٔ) .".الصدد ىذا في

 األحكاـ عمى رقابتيا إعماؿ سبيؿ في العميا اإلدارية المحكمة إفف وأخيرا
 والقياـ التدخؿ واجبيا مف ليس ،التأديبية المحاكـ مف التأديبية بالجزاءات الصادرة
 الدليؿ كاف إذا إال بعض، دوف بعضيا ترفض أو فتقبؿ األدلة بيف والترجيح بالموازنة

 أو باألوراؽ، ثابتة أصوؿ مف مستمد غير فيو المطعوف الحكـ قضاء عميو اعتمد الذي
 الحكـ ألف التدخؿ، يكوف فقط فينا المطروحة، الواقعة تنتجو ال الدليؿ استخبلص كاف
 وزن بصدد وىي المحكمة أن" قضائيا في وجاء سببو، عمى قائـ غير يكوف حينئذ

 عمى حقو في وثبت إليو نسب عما الطاعن، بساحة إنزاليا الواجب التأديبية العقوبة
 المحيطة والمالبسات الظروف لكافة تقديرىا عن يغيب ال بيانو، السالف النحو

                                                                 

  .ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٛٔ تاريخ الجمسة قضائية، ٕٙلسنة  ٕٕٕٚٛ ( حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـٔ)
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 عن فضالً  ىذا بيا، وتمسكو الوظيفة في االستمرار في الطاعن رغبة خاصة بالواقعة،
 المفصول لمموظف بالنسبة ليس المدمرة آثارىا ليا الخدمة من الفصل عقوبة أن

نما فحسب،  كانت إذا إال بيا يقضي ال بحيث يعوليم، ومن أسرتو إلى تتعداه وا 
 يعد لم أنو عمى تنبئ بحيث الجسامة من حداً  بمغت قد المخالف ارتكبيا التي الواقعة
 الفصل بعقوبة الطاعن عمى الموقع الجزاء فإن وعميو وظيفتو، لشغل تماماً  صالحاً 

 ومخالفاً  والغمو، التناسب عدم شابو قد يكون فيو، المطعون بالحكم الخدمة من
 مجازاة من تضمنو فيما بتعديمو الحكم معو يتعين مما القانون، حكم لصحيح بالتالي
 تقدره والذي عميو وعدالً  حقاً  المناسب الجزاء وتوقيع الخدمة، من بالفصل الطاعن
 مع التناسب بميزاف الجزاء وزف إطار في كمو وذلؾ ،أجره من شيرين بخصم المحكمة
 (ٔ) ."الصدد ىذا في مشروعيتو عناصر مف كعنصر المخالفة

                                                                 

تاريخ  قضائية، ٔٙلسنة  ٕٜٕٙٗ حكـ لممحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ (ٔ)
  .ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٛٔ الجمسة
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  الرابع املطلب

 اإلدارية العقود دلال

 القاضي صبلحيات فييا اإلداري لمقاضي أفب الكامؿ القضاء دعاوى تتميز
 ليصدر المتعاقد الفرد ومحؿ اإلدارة محؿ نفسو اإلداري القاضي يضع حيث الخاص،
 لـ ولو طبيعيا أمرا يعد الحالة ىذه في التناسب رقابة واستخدامو الدعوى؛ بشأف حكمو
 بيف التوفيؽ أجؿ ومف الحكـ إصدار سبيؿ في أنو ذلؾ حكمو، في المصطمح إلى يشر

 تحقيقيا، إلى اإلدارة تسعى التي العامة المصمحة وبيف اإلدارة مع المتعاقد مصمحة
 ضرورية تبدو التي العناصر أو العقد، عمى المترتب الضرر تحديد وعاتق عمى يضع
 تظير الصورة وىذه القرار، عناصر تناسب مدى عمى يحكـ ثـ ومف العقد؛ توقيع في

 بوجود ليحكـ لمدعوى القاضي تقييـ عند خاصة التعاقدية المسئولية سياؽ في واضحة
  (ٔ).اإلدارة لعمؿ المبرر كونو ، األمير عمؿ نظرية وجود عدـ أو

 ببنود اإلخبلؿ عند المتعاقد عمى الجزاء توقيع سمطة لئلدارة القانوف منح كما
 السمطة تمؾ خضوع وىي ميمة ضمانة لممتعاقد القانوف منح ذلؾ مقابؿ وفي التعاقد،
 أصدرتو الذي الجزاء أو اإلجراء بيف التناسب مدى مف لمتأكد وذلؾ القضاء، لرقابة
خبلؿ اإلدارة  والذي اإلداري القضاء حكـ مف بوضوح يظير ما وىو ،معيا المتعاقد وا 
 لقطعة البيع عقد بفسخ الصادر فيو المطعوف القرار كاف ولما إنو وحيث" فيو جاء

 فإف ثـ ومف اإلداري، بالعقد المتصمة القرارات قبيؿ مف يعد النزاع محؿ األرض
جراء المشروعية بميزاف لوزنو سبيميا في وىي المحكمة  أنو تجد عميو المبلءمة رقابة وا 

 النزاع عمى قضاءىا ببسط قياميا عند بعد فيما أماميا السبيؿ تيسر حتى عمييا لزاماً 
 القاضي سمطة لحدود -واإلسياب التأصيؿ مف عمد عمى- بالبحث تعرج أف الماثؿ
 التي القرارات وىي اإلداري، بالعقد المتصمة القرارات مشروعية رقابة في اإلداري
 القوانيف مف المستمدة العامة سمطتيا دوف العقدية طتياملس استنادا اإلدارة جية تصدرىا
 من لمتحقق القرارات من النوعية ىذه عمى المالءمة رقابة إجراء جواز ومدى والموائح،

                                                                 

(ٔ) Grégory Kalfléche: Le contrôle de proportionnalité exercé Parise 

Juridictions Administratives, ,P.6                           
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 التعاقدي والجزاء المتعاقد إلى المنسوب بااللتزام اإلخالل جسامة بين تناسب وجود
 العقد كاف إذا ما حالة في السيما المتعاقدة، اإلدارية الجية قبل من عميو الموقع
 بالتزاـ إخبللو حالة في المتعاقد عمى ومحددا صريحا جزاءً  تضمف قد المبـر اإلداري
 "  .معيف تعاقدي

 مف أنو ذلؾ ،اإلداري بالعقد المتصمة القرارات مشكمة الحكـ ىذا في ويظير
 القرارات عمى اإللغاء قاضي رقابة عمى اتفقا قد والقضاء الفقو مف كبل أف المعموـ

 لقضاء تخضع التي اإلدارية القرارات شروط عمى اشتممت كونيا ،العقد عف المنفصمة
 لقضاء خضوعيا في خبلؼ محؿ كانت فقد بالعقد المتصمة القرارات أما اإللغاء،
 ىي العقود عمى المترتبة االلتزامات ألف نظرا بالعقد، المباشر التصاليا اإللغاء،
 استقر لذا الكامؿ، القضاء والية في حوليا المنازعات تدخؿ ثـ ومف شخصية التزامات
 طرفيو عمى آثاره تقتصر األطراؼ ثنائي عقد العقود؛ مف نوعيف بيف التفرقة عمى الرأي
 عمى باإللغاء الطعف المحكمة قبمت حيث النية، حسف الغير إلى آثاره تمتد وعقد فقط،

 وعقود العامة، المرافؽ التزاـ عقود منيا اإلدارية، العقود أنواع ببعض المتصمة القرارات
 العامة، الدولة أمبلؾ لشغؿ االلتزاـ وعقود المناجـ، التزاـ وعقود العامة، األشغاؿ التزاـ
 وأصبح النية، حسف الغير إلى آثارىا امتدت عقود وكميا العاـ، المرفؽ إيجار وعقود

 ليذه الجزائي بالفسخ اإلدارة جية عف الصادرة القرارات بإلغاء الحكـ سمطة لمقاضي
 الحكـ سمطة إلى باإلضافة لمقانوف، ومخالفتيا مشروعيتيا عدـ حالة في العقود

 أصبح الرقابي بدوره القاضي قياـ سبيؿ وفي لذلؾ وتبعا القرارات، ىذه عف بالتعويض
 بأف قضت حيث لممحكمة حكـ في ظير ما وىو والتناسب، المبلءمة رقابتي إعماؿ لو
 تناسب وجود من لمتحقق المالءمة بميزان فيو المطعون لمقرار وزنيا في المحكمة"

 عمييا، الموقع العقد فسخ وجزاء الشأن ىذا في التعاقدي بالتزاميا الشركة إخالل بين
 الطبيعة إلى بالنظر التقدير في البين والخطأ الغمو شابو فيو المطعون القرار أن تجد

 وكذلؾ ،النية حسن الغير إلى تتعدى والتي عميو المترتبة واآلثار العقد ليذا القانونية
 قطعة ثمف أقساط سداد لعدـ الفسخ فجزاء النزاع، ومبلبسات ووقائع ظروؼ إلى بالنظر
 محؿ األرض لقطعة االبتدائي البيع عقد عف المتولدة اآلثار مع يستقيـ ال األرض
 إرادة إرادتيف توافؽ عف وتعبير ثنائية عبلقة وليد العقد ىذا كاف ولئف أنو ذلؾ النزاع،
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رادة المتعاقدة الييئة  في الراسخ لممبدأ عاـ كأصؿ يخضع وأنو معيا، المتعاقد الشركة وا 
 حقوؽ مف يرتبو وما العقد آثار أف ومقتضاه ،"العقود نسبية" وىو الخاص القانوف مجاؿ
 لـ الذي الغير إلى تمتد وال طرفيو إلى عاـ كأصؿ تنصرؼ التزامات مف يفرضو وما
 أجمو مف تـ الذي والغرض العقد ىذا طبيعة إلى بالنظر أنو إال فيو، طرفاً  يكف

 متكامؿ عمراني مجتمع مشروع إقامة وىو النزاع محؿ األرض قطعة تخصيص
 الحقوؽ فإف داخمية، ومرافؽ خدمية وأنشطة سكنية مباني يتضمف والتقسيـ التخطيط

نما ،وحسب طرفيو إلى تنصرؼ ال العقد ىذا عف المتولدة وااللتزامات  وبصورة تنتقؿ وا 
 عمى المقامة والوحدات السكنية الفيبلت أصحاب وىـ النية حسف الغير إلى تمقائية
 تخطيط اعتماد بعد المدعية الشركة مع بشأنيا شراء عقود أبرموا الذيف األرض قطعة
 فسخ عمى المترتبة اآلثار فإف ثـ ومف عمييا، المدعى الييئة قبؿ مف األرض وتقسيـ
نما فقط المدعية الشركة عمى تقتصر لف الحالة ىذه في العقد  المزـو وبحكـ تنصرؼ وا 
 النية حسف الغير مف بوصفيـ ليـ التعاقدي األمف توفير عمى الحرص وأف ىؤالء، إلى

 حالة في الفسخ جزاء تقرير مف تضمنو فيما العقد مف الرابع بالبند االعتداد عدـ يقتضي
 يقتضي العقد تنفيذ في النية حسف فمبدأ... األرض ثمف باقي بسداد الشركة التزاـ عدـ
 ال وأنو السيما عنو، والمنبثقة الناشئة بحقوقو المطالبة في طرفيو مف أي يتعسؼ أال

 مف ليا بما حقيا عمى الحصوؿ سبيؿ في عمييا المدعى لمييئة التسميـ قانوناً  يجوز
 الضرر مف بكثير أقؿ الفسخ عقوبة توقيع مف عمييا العائد النفع يكوف أف عامة سمطة
 الفقيية فالقاعدة الفسخ، ىذا جراء النية حسف والغير المدعية بالشركة سيمحؽ الذي
ذ – كذلك والحال – ثم ومن ،"ضرار وال ضرر ال" أنو تقرر  مالءمة عدم بجالء تبين وا 
 الحالة في النزاع محل األرض قطعة بشأن المبرم االبتدائي البيع لعقد الفسخ جزاء

 في التعاقدي بالتزاميا الوفاء في المدعية الشركة إخالل مع تناسبو وعدم الراىنة،
 ما مع بإلغائو، القضاء مع المتعين من يكون الذي األمر األرض، ثمن بباقي الوفاء
 في السبيؿ سواء تنكبت عمييا المدعى الييئة إف وحيث... آثار من ذلك عمى يترتب
 الذي الحد إلى المتاحة القانونية والبدائؿ الوسائؿ ىذه جميع عف بوجييا وأشاحت ذلؾ

 الذيف لممواطنيف الخاصة الممكية عمى االعتداء إلى فيو المطعوف بقرارىا معو وصمت
 تمؾ حياؿ التقديرية لسمطتيا ترشيد دوف النزاع، أرض عمى تعاقدية مراكز ليـ نشأت
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 البدائؿ بيف تجرييا التي المفاضمة جوىرىا الحؽ القتضاء المتاحة القانونية الوسائؿ
 التي األغراض بتحقيؽ وأحراىا لفحواه أنسبيا الختيار بالموضوع تتصؿ التي المختمفة
 مف العامة المصمحة يطمؽ إفراط دوف وزناً  المصالح بأكثر لموفاء وأكفميا تتوخاىا
 األمريف ىذيف بيف بؿ لمتطمباتيا، مجافياً  تفريطاً  وال أىدافيػا، عف بيػا انحرافاً  عقاليا
 في بتعسفيا المشروعية عف الشطط متف امتطت عمييا المدعى الييئة إف وحيث ،قواماً 

 الذي الوسائؿ استعماؿ في بخطئيا العامة المصمحة عف وانحرافيا سمطتيا استعماؿ
 مف قرارىا شاب عما فضبلً  ضرار، أو ضرر دوف أىداؼ مف تبتغيو ما ستحقؽ كانت
 اإلزالة تنفيذ فإف الراىنة الحالة في أنو السيما العامة، لممصمحة التقدير في بيف خطأ

 لمشركة الخاصة بالمصمحة يصطدـ ال النزاع محؿ األرض قطعة عمى المقامة لممباني
نما وحسب الدعوى في المتدخميف والخصوـ المدعية  صارخة وبصورة كذلؾ يصطدـ وا 

 العقاري االستثمار عمى المحافظة ضرورة في تتمثؿ والتي لمدولة العامة بالمصمحة
 قومية بمصالح تتصؿ اقتصادية ألوضاع تغميباً  بالفعؿ الواقع أرض عمى تـ الذي
 تضمنو فيما فيو المطعوف القرار أف جمياً  يغدو – تقدـ ما جماع ومف – ثـ ومف لمببلد،
 وصدر سببو، عمى قائـ غير النزاع محؿ األرض قطعة عمى المقامة المباني إزالة مف

 األمر السمطة، استعماؿ في واالنحراؼ التعسؼ بعيب مشوباً  القانوف، ألحكاـ بالمخالفة
 وبيذا(ٔ) ."آثار مف ذلؾ عمى يترتب ما مع بإلغائو، القضاء معو المتعيف مف يكوف الذي
 فيي التناسب رقابة عف بمنأى يعمؿ أف يستطيع ال اإلداري القاضي أف بوضوح يظير

 .اإللغاء دعاوى شأف شأنيا الكامؿ لقضاءا في متأصمة

                                                                 

-ٕٗ الجمسة تاريخ - قضائية ٚٙ لسنة - ٜٔٙٓٔ رقـ الطعف - اإلداري القضاء محكمة حكـ (ٔ)
ٗ-ٕٓٔٛ       
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 البحث خامتة

 القانوف في اإلداري القرار عمى التناسب رقابة حوؿ البحث مف االنتياء بعد
 :التالي النحو عمى وذلؾ ،النتائج مف عدد إلى انتييت اإلسبلمي والفقو الوضعي

 وتوجييات عامة قواعد إال يقدـ أف يستطيع ال األشياء بقوة القانوف كاف لما" -ٔ
 ىذه أف إال( ٔ)." الحرية مف بشيء لمعمؿ فسيحا مجاال لئلدارة يترؾ فإنو غامضة،
 .مطمقة ليست البحث مف ظاىر ىو كما الحرية

 وقت في أحكامو مف العديد في وطبقيا التناسب فكرة الفرنسي القضاء عرؼ -ٕ
 والدعاوى اإلداري القانوف مجاؿ في خبلؽ دور مف بو تميز لما نظرا نسبيا، حديث

 أثناء الفقياء إليو توصؿ فقد قروف، منذ عرفو قد اإلسبلمي الفقو نجد بينما اإلدارية،
 ىي المصمحة عف والبحث المناسبة مسمؾ أو طريؽ كاف حيث الحكـ، عف بحثيـ
 البحث إال يجد فبل رسولو، سنة أو ا كتاب مف النص يعوزه قد الذي المجتيد وسيمة
 . المناسبة وىي مسالكيا أحد فيستخدـ الحكـ عمة عف

 يظير ما وىو وتغيره، التناسب لمرونة نظرا مبدأ، كونو مف أكثر فكرة التناسب يعد -ٖ
 بيا، لمعمؿ محددة قاعدة توجد فبل تناسبو، ومراعاة القرار إصدار في اإلدارة عمؿ مف

 ضرورة فحص في دورا اإلداري القاضي عاتؽ عمى يمقي متغيرة فكرة التناسب وكوف
 .لو المبرر السبب مع تناسبو ومدى ولزومو اإلجراء

 الحكـ إلى الوصوؿ في دورىال نظرا كبيرة أىمية اإلسبلمي الفقو في ممناسبةل -ٗ
 السمؼ فقياء عف عاشور ابف جمع وقد التشريع، مف الشارع مقاصد تحقيقو مف والتأكد
 تصرفاتيا في الشريعة استقراء: األوؿ الطريؽ وىي؛ المقاصد تمؾ إلثبات طرؽ ثبلثة
 عّمة، في اشتركت أحكاـ أدلة استقراء أو عمُميا، المعروفة األحكاـ استقراء خبلؿ مف

 المقصود في مظنة تحتمؿ ال والتي الداللة الواضحةُ  القرآف أدلة ىو: الثاني والطريؽ
 فأدلة أعظميا ىو األوؿ الطريؽ أف ريب وال. المتواترة السنة: الثالث والطريؽ منيا،

                                                                 

 .ٔٛسميماف الطماوي: نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة، مرجع سابؽ، صػ ( د/ٔ) 
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طبلقيا األحكاـ لمعرفة وحدىا تكفي ال معموـ ىو كما المتواترة والسنة القرآف  ما لكؿ وا 
 المجتيد عمؿ مف مفر ال كاف لذا ومكاف، زماف كؿ في المسمميف أحواؿ عمى يطرأ

 حكـ إعطاء" إلى بيا يتوصؿ حتى وطرقيا مسالكيا واستعماؿ العمة ومعرفة بالقياس
 وال الشريعة، أدلة مف لممجتيديف الح فيما حكمو يعرؼ ال لمناس حدث حادث أو لفعؿ
 المناسبة، مسمؾ طريؽ عف المرسمة بالمصالح األخذ كاف لذا." عميو يقاس نظيرٌ  لو

 الفضؿ ومسالؾ طرؽ مف الشريعة فقياء إلييا توصؿ مما ولغيره المسمؾ ليذا كاف ولقد
 (ٔ) .واألزماف العصور مر عمى واستمرارىا الشريعة أحكاـ دواـ في

 المصمحة، مجرد عمى اإلسبلمي الفقو في المناسبة إطبلؽ القوؿ في القصور مف -٘
 طريؽ ىي المناسبة أف وحديثا، قديما المسمميف الفقياء كتابات خبلؿ مف تبيف إذ

 التناسب يمعبو الذي الدور نفس وىو منو، العمة أو الحكـ سبب إلى خبلليا مف ُيتوصؿ
 صمة لو عندىـ التناسب حيث والفقو، القضاء إلييا توصؿ كما اإلداري القانوف في

 التي والغاية النتيجة فيي المصمحة أما اإلداري، العمؿ عناصر أحد وىو بالسبب وثيقة
 .وجوده عمى والرقابة بالتناسب العمؿ مف تُتحقؽ

 إعماؿ إلى بالقاضي يؤدي مما وتتشابؾ اإلداري القرار عناصر تتداخؿ ما غالبا -ٙ
 مجمس ألحكاـ عرضيا تـ التي والنماذج التطبيقات مف ظير ما وىو رقابة، مف أكثر
 رقابة نجد بؿ فقط، التناسب رقابة عمى األحكاـ ىذه مف أي يقتصر لـ إذ الدولة

 .لئلدارة التقديرية السمطة مف لمحد وذلؾ لو، مصاحبة الموازنة أو المبلءمة

 بعناصر المبلءمة تتعمؽ إذ والتناسب، المبلءمة بيف فرقا ىناؾ أف الباحثة ترى -ٚ
 ىذه بكؿ لو دخؿ فبل التناسب أما والمحؿ، والمكاف الزماف ظروؼ مف متعددة وجوانب
 عمى قاصرا يكوف أنو حيث وأحواؿ، ومكاف زماف مف بو المحيطة والظروؼ األوضاع
 .الثابتة الوقائع وأىمية المتخذ اإلجراء بيف التوافؽ وىو فقط واحد جانب مراعاة

                                                                 

الشيخ محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التونسي: مقاصد الشريعة   (ٔ)
تحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخوجة، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، قطر، طبعة اإلسبلمية، 

 .ٖٙ-ٙ٘، ٔٗ،ٕٗـ، صػ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ
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 قبؿ الدقيقة الفقيية قواعدىا ليا ووضعت الموازنة نظرية اإلسبلمية الشريعة عرفت -ٛ
 .إلييا الفرنسي القضاء توصؿ مف قروف عدة

 مثبل، التأديبية القرارات في والمحؿ السبب عنصري بيف التناسب مبدأ تطبيؽ فإ  -ٜ
 حيث القرارات، ىذه مبلءمة تقدير في حريتيا مف اإلدارة المطمؽ الحرماف إلى يؤدي ال

 العائمي وموقفو لمموظؼ التأديبية السوابؽ مثؿ اليامة الوقائع بعض مراعاة لئلدارة يبقى
 عف بعيدا التأديبي القرار مبلءمة عمى حتما تؤثر واقعية ظروؼ وىي الصحية، وحالتو
 .الجزاء تقدير في والغمو التناسب

 أف اإلداري القاضي سمطة مف ليس الغمو، أو التناسب مبدأ تطبيؽ إطار في -ٓٔ
 لمبدأ المخالؼ التأديبي القرار إلغاء ىو يممكو ما وكؿ المناسب، الجزاء بتحديد يتصدى
عادة الغمو، أو التناسب  مرة التقدير إلعادة المختصة التأديبية لمسمطة بالتالي األمر وا 
نما قانونا، المقررة العقوبات كافة بيف مف ليس ولكف المناسبة، العقوبة واختيار أخرى  وا 
 عمى التأديبية المخالفة ىذه صدد في العاـ لمصالح مبلءمة األكثر العقوبات بيف مف
 في التناسب ىذا أو المبلءمة ىذه توافر يمكف شؾ غير مف إذ الخصوص، وجو

 أو المعقوؿ التناسب يتوافر أف الميـو  بينيا، مف االختيار يمكف ثبلثة أو عقوبتيف
 كؿ في اإلدارة جانب مف اختياره يتـ الذي والجزاء التأديبية المخالفة بيف المنطقي
 . األحواؿ

 التقديرية سمطتيا مراقبة يستيدؼ ال فإنو اإلدارة أعماؿ يراقب عندما القاضي إف -ٔٔ
نما بوظيفتيا، قياميا أسموب أو مباشرة  السمطة تمؾ عنو أسفرت ما مراقبة يستيدؼ وا 
 توافر مف ليتأكد ،السمطة تمؾ محؿ العمؿ فحص خبلؿ مف وذلؾ وقرارات، أعماؿ مف
 إذا عما فيتحرى الغاية،و  السبب يعنصر  حيث مف وخاصة مشروعيتو، شروط كافة
 واألحواؿ الظروؼ أفضؿ في نفسيا وضعت قد العمؿ ليذا اتخاذىا عند اإلدارة كانت
 وىنا موضوعية وبروح الشخصية البواعث عف بعيدا ومبلءمتو العمؿ مناسبة لتقدير
 سبب عمى قائـ القرار وأف السبب صحة مراقبة عمى اإلداري القاضي دور يقتصر
  .قانونا يبرره صحيح
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 كاىؿ عمى يمقي اإلداري القرار في عمييا والتعرؼ التناسب عمى الرقابة فإ -ٕٔ
 والضوابط المعايير معرفة أدائيا عمى يساعده قد عظيمة، مسئولية اإلداري القاضي

 مدى عمى التعرؼ القاضي يستطيع المعايير خبلؿ فمف البحث، ىذا جمعيا التي
 العقؿ قبوؿ ومدى مبرر، وأنو اإلجراء ضرورة مدى في بالبحث وذلؾ القرار، تناسب
 باإللغاء حريا يجعمو جسيـ ظاىر خطأ عمى القرار يشتمؿ لـ إذا ذلؾ كؿ القرار، لسبب
 .ذلؾ وراء فيما البحث إلى يحتاج فبل

 فبل معيف، حد عند يقؼ التناسب إذ القاضي سمطة تحديد في ميـ دور لمضوابط -ٖٔ
 مصطمح يشممو بما وشرعيتو، سيادتو عمى متعديا لمقانوف مخالفا يكوف أف ينبغي
 . العامة لممصمحة ومحققا عامة، مبادئ مف القانوف

 التناسب عمى الرقابة أف البحث، عمييا اشتمؿ التي القضائية التطبيقات تظير -ٗٔ
 .أحكامو في اإلداري القضاء لدى اعتبار ليا تزاؿ وال كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلدارية القرارات على التهاشب رقابة                                                                                     رياى طٌ علي أمحد إمياى/ د 

 - ٕٖٙ - 0202 ديصنرب اخلنصوى العدد                                                                                                                                    احلقوق كلية دللة

 التوصيات
 التزاـ ىو بؿ ،ليا اختيار مجرد ليس اإلدارية السمطة جانب مف بالتناسب العمؿ إف -1

 عميو يطمؽ ما تطبيؽ عمميا ممارسة ءأثنا اإلدارية السمطة عمى ينبغي لذا عمييا،
 خاصة المناسب اإلداري اإلجراء اتخاذ منيا جزء في تعني والتي "التحسين قاعدة"

 .أدائو كيفية أو اإلجراء بماىية الئحي أو قانوني نص يوجد ال عندما
 اإلدارية اإلجراءات تتبع وأف تناسبية، الطرؽ بأكثر تمتـز أف اإلدارة عمى ينبغي -2

 مف ذلؾ، لتطبيؽ أساسية إدارية قواعد بوضع يمزميا ما وىو لذلؾ، لمتوصؿ السميمة
 تحقيؽ أجؿ مف ودقة صحة المعمومات أكثر عمى الحصوؿ كيفية: اإلجراءات ىذه

 المصالح جميع عمى والتعرؼ الشفافية، وتعزيز المختمفة، الخيارات وتحسيف التوازف
 اختياره تـ الذي لمقرار فقط ليس الحافز، وتوفير وغيرىا، الحقوؽ عمى المترتبة واآلثار
 صنع عممية لتشكيؿ كطريقة السميـ اإلداري اإلجراء أف ذلؾ أخرى؛ لخيارات أيًضا ولكف
 لترشيد طريقة ىو اإلجراء ىذا أف كما. تناسقاً  األكثر القرار اتخاذ لضماف أداة ىو القرار
 المجتيديف تطبيقات في ظير ما وىو (ٔ).صحيح بشكؿ واتخاذه القرار، اتخاذ عممية
 تطمؽ والدنيا الديف بأمور يختص فيما الفقيية األحكاـ تكف فمـ العصور، مر عمى
 لمناسبتو التوصؿ وكاف مناسبا، يكوف أف فيو معتبر نص ال فيما يراعى كاف بؿ جزافا،
 أصوؿ مف أصؿ لو يشيد. فيو المصمحة وجو وتبيف العقوؿ عمى عرضو خبلؿ مف

 الحكـ ترجح التي األمور مف لممصمحة وتحقيقو لو العقؿ قبوؿ فكاف باالعتبار، الشريعة
 .  عميو بناء
 فرادإ وأصولو الفقو في وخاصة اإلسبلمية الشريعة في لباحثيفا عاتؽ عمى يقع -3

 قواعده في بالبحث العمة مسالؾ مف ماوغيرى والمبلءمة كالتناسب ميمة موضوعات
 في يطرأ أصبح بما وتطبيقو ذلؾ، عمى الزيادة مع السمؼ فقياء ذكرىا التي وشروطو
 اإلسبلمية الشريعة أصوؿ في ظاىر نص لو يوجد ال مما ومشكبلت قضايا مف زماننا

 .واإلجماع والسنة القرآف مف المعتبرة
 أعمالنا بالصالحات واختم ديننا في فقينا الميم

                                                                 

(ٔ)Javier Barnes,  (Spain): The Meaning of the Principle of Proportionality 

for the Administration   Acomparativeview,p.4. 

https://www.academia.edu/31485682      
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 البحث رداصم

 :التفسير

 الديف بفخر الممقب الرازي التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد -
 ط بيروت، – العربي التراث إحياء دار الكبير، التفسير الغيب مفاتيح: الرازي
 .ىػ ٕٓٗٔ - الثالثة

 البحر: األندلسي الديف أثير حياف بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف محمد  -
 ط بيروت، – الفكر دار جميؿ، محمد صدقي: تحقيؽ التفسير، في المحيط
 .ىػ ٕٓٗٔ

 غوامض حقائؽ عف الكشاؼ: ا جار الزمخشري أحمد بف عمرو بف محمود -
 . ىػ ٚٓٗٔ - الثالثة ط بيروت، – العربي الكتاب دار التنزيؿ،

 :الحديث

 مسمـ صحيح -

 ماجو ابف سنف -

 الدارقطني سنف -

 ثـ الكحبلني الحسني، محمد بف صبلح بف إسماعيؿ بف محمد: السبلـ سبؿ -
 الحديث، دار باألمير، كأسبلفو المعروؼ الديف، عز إبراىيـ، أبو الصنعاني،

 .تاريخ وبدوف طبعة بدوف

 :والمغة المعاجم

 ٔٓٗ المتوفى) اليروي محمد بف أحمد عبيد أبو: والحديث القرآف في الغريبيف -
 المممكة - الباز مصطفى نزار مكتبة المزيدي، فريد أحمد: ودراسة تحقيؽ ،(ىػ

 .ـٜٜٜٔ - ىػ ٜٔٗٔ ،ٔ ط السعودية، العربية
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 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبو الديف لزيف الصحاح، مختار -
 الدار - العصرية المكتبة محمد، الشيخ يوسؼ: المحقؽ الرازي، الحنفي

 .ـٜٜٜٔ/  ىػٕٓٗٔ الخامسة، ط صيدا، – بيروت النموذجية،

 ،(ىػٕٖٔ: المتوفى) األزدي دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبو: المغة جميرة -
 األولى، ط بيروت، – لممبلييف العمـ دار بعمبكي، منير رمزي: تحقيؽ
 .ـٜٚٛٔ

 .منظور البف العرب لساف -

 محمد القاضي ابف عمي بف محمد: والعموـ الفنوف اصطبلحات كشاؼ موسوعة -
 ،(ىػٛ٘ٔٔ بعد: المتوفى) التيانوي الحنفي الفاروقي صابر محّمد بف حامد
شراؼ تقديـ  النص نقؿ دحروج، عمي. د: تحقيؽ العجـ، رفيؽ. د: ومراجعة وا 

 زيناني، جورج. د: األجنبية الترجمة الخالدي، ا عبد. د: العربية إلى الفارسي
 .ـٜٜٙٔ - األولى ط بيروت، – ناشروف لبناف مكتبة

 الزيات، أحمد مصطفى، إبراىيـ بالقاىرة، العربية المغة مجمع: الوسيط المعجـ -
 .الدعوة دار وآخروف،

 :وأصولو الفقو في مراجع

: الموافقات ،بالشاطبي الشيير الغرناطي المخمي محمد بف موسى بف إبراىيـ -
 األولى الطبعة عفاف، ابف دار سمماف، آؿ حسف بف مشيور عبيدة أبو: تحقيؽ
 ـ،ٜٜٚٔ/ ىػٚٔٗٔ

 لمكتاب العالمية الدار الشاطبي، اإلماـ عند المقاصد نظرية: الريسوني أحمد/ د -
 .ـٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ ،ٕط اإلسبلمي،

 الحكـ، لشرع المناسب الوصؼ: الشنقيطي الوىاب عبد بف محمود بف أحمد/د -
 األولى،: الطبعة المنورة، بالمدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي، البحث عمادة: نشر

 .ىػ٘ٔٗٔ
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 مصطفى: عميو وعمؽ صححو الفقيية، القواعد شرح: الزرقا محمد بف أحمد الشيخ -
 .ـٜٜٛٔ - ىػٜٓٗٔ الثانية، الطبعة سوريا،/  دمشؽ - القمـ دار الزرقا، أحمد

 الزركشي بيادر بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد أبو السبكي الديف تاج -
 د: وتحقيؽ دراسة ، الجوامع بجمع المسامع تشنيؼ(:  ىػٜٗٚ: المتوفى) الشافعي

حياء العممي لمبحث قرطبة مكتبة: الناشر ربيع، ا عبد د - العزيز عبد سيد  وا 
 .ـٜٜٛٔ - ىػ ٛٔٗٔ ،ٔط المكية، المكتبة توزيع - التراث

(: ىػٜٓٚ: المتوفى) المصري نجيـ بابف المعروؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف -
 وخرج حواشيو وضع النعماف، حنيفة أبو اإلماـ مذىب عمى والنظائر األشباه
 ىػٜٔٗٔ ،ٔط لبناف، – بيروت العممية، الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ: أحاديثو

 .ـٜٜٜٔ -

 عمى التمويح شرح(: ىػٖٜٚ: المتوفى) التفتازاني عمر بف مسعود الديف سعد -
 .تاريخ وبدوف طبعة بدوف بمصر، صبيح مكتبة التوضيح،

: المتوفى) اآلمدي الثعمبي سالـ بف محمد بف عمي أبي بف عمي الديف سيد -
 المكتب عفيفي، الرزاؽ عبد: تحقيؽ األحكاـ، أصوؿ في اإلحكاـ(: ىػٖٔٙ

 .لبناف -دمشؽ -بيروت اإلسبلمي،

 ابف لو ويقاؿ حاج أمير بابف المعروؼ محمد بف محمد بف محمد الديف شمس  -
 ،ٕط العممية، الكتب دار والتحبير، التقرير ،(ىػٜٚٛ: المتوفى) الحنفي الموقت
 .ـٖٜٛٔ - ىػٖٓٗٔ

 إرشاد ،(ىػٕٓ٘ٔ: المتوفى) اليمني الشوكاني ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد -
 عناية، عزو أحمد الشيخ: تحقيؽ األصوؿ، عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلي الفحوؿ
 .ـٜٜٜٔ - ىػٜٔٗٔ األولى، الطبعة العربي، الكتاب دار بطنا، كفر - دمشؽ
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 الرازي الديف بفخر الممقب الرازي التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد -
 جابر طو الدكتور: وتحقيؽ دراسة المحصوؿ،(: ىػٙٓٙ: المتوفى) الري خطيب
 .ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ الثالثة، الطبعة الرسالة، مؤسسة العمواني، فياض

 : الطوسي الغزالي محمد بف محمد حامد وأب -

 العممية، الكتب دار الشافي، عبد السبلـ عبد محمد: تحقيؽ :المستصفى
 .ـٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ األولى، الطبعة

 حمد. د: تحقيؽ: التعميؿ ومسالؾ والمخيؿ الشبو بياف في الغميؿ شفاء
 .ـ ٜٔٚٔ - ىػ ٜٖٓٔ األولى، الطبعة بغداد، – اإلرشاد مطبعة الكبيسي،

 -البياف دار الفقيية، القواعد في الشرعية المقاصد: عزاـ محمد العزيز عبد/د -
 .ـٕٔٓٓ ط القاىرة،

 البخاري الحسيني ا لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبو -
 بف ا َعبد العمـ خادـ: وتقديـ مراجعة القرآف، مقاصد في البياف فتحُ :  الِقنَّوجي
 ٕٔٗٔ ط َبيروت، – َصيَدا والّنْشر، لمطَباعة العصريَّة الَمكتبة األنَصاري، إبراىيـ

 .ـ ٕٜٜٔ - ىػ

 مقاصد: التونسي عاشور بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد الشيخ -
 والشؤوف األوقاؼ وزارة الخوجة، ابف الحبيب محمد: تحقيؽ اإلسبلمية، الشريعة

 .ـ ٕٗٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ طبعة قطر، اإلسبلمية،

 المعيد المعاصرة، وتطبيقاتيا الشرعية المناسبة: الخادمي مختار بف الديف نور/ د -
، ابف دار اإلسبلمي، لمفكر العالمي  .ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ ،ٔط حـز

 :العربية بالمغة قانونية مراجع

 النيضة دار ،"مقارنة دراسة" ومنحنياتيا اإلدارية المشروعية مصادر: فودة رأفت/ د -
 .ـٜٜٗٔ، العربية
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 : الديف جماؿ سامي/ د -

 .ـٕٜٜٔط لئلدارة، التقديرية والسمطة المبلءمة قضاء .1

 .ـٕٜٜٔ،( اإلداري القضاء) اإلدارة أعماؿ عمى الرقابة .2

 ظؿ في القانوف ودولة المشروعية لمبدأ وفقا اإلدارة أعماؿ عمى الرقابة .3
 .ـٕ٘ٔٓط الدولية، حورس مؤسسة ،ٕٗٔٓ دستور

 الدولة مجمس أماـ السمطة استعماؿ في التعسؼ نظرية: الطماوي سميماف/ د -
 .ـٜٓ٘ٔ الثقافة، نشر دار مطبعة القضائية، والمحاكـ

 دار لمقانوف، العامة اإلدارة خضوع وضوابط المشروعية مبدأ: الجرؼ طعيمة/ د -
 .ـٜٙٚٔ القاىرة ،ٖط العربية، النيضة

 النيضة دار الضبطي، لمنشاط القانوني التنظيـ في دراسات :الشريؼ عزيزة/د -
 .ـٜٜٛٔ ط العربية،

 دار القضائية، والرقابة لئلدارة التقديرية السمطة: البرزنجي الوىاب عبد عصاـ/د -
 .ـٜٔٚٔ القاىرة، العربية، النيضة

 :النادي محمد فؤاد/ د -

 اإلسبلمي، الفقو في لمقانوف الدولة خضوع وضوابط المشروعية مبدأ .1
 .ـٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ ،ٕط الجامعي، الكتاب دار

 التطور ضوء في( والتطبيؽ النظرية بيف) اإلسبلمية الشريعة تقنيف .2
 .ـٜٙٛٔ لئلعبلـ، الزىراء مصر، في الدستوري

 .ىػٖٙٗٔ/ـٕ٘ٔٓ اليندسية، الدار مطابع اإلداري، القضاء .3

-ىػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔ اليندسية، الدار مطابع اإلداري، القانوف .4
 .ـٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
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 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار اإلداري، القانوف: الحمو راغب ماجد/ د -
 .ـٕٙٓٓط

 عمى القضاء رقابة إشكاليات: مسعود الحميد عبد محمد/ الدكتور المستشار -
 ،ٔط والتوزيع، والنشر لمطباعة الشرطة مطابع اإلداري، الضبط قرارات مشروعية
 .ـٕٚٓٓ- ىػٕٛٗٔ

 اإلدارة انحراؼ عمى القضاء رقابة: خضر المطيؼ عبد الشييد عبد مصطفى/ د -
-اليندسية الدار مطابع اإلسبلمي، بالفقو مقارنة دراسة التقديرية سمطتيا إعماؿ في

 .ـٕٚٔٓ-ىػٖٛٗٔ ،ٔط المعادي،

 القانوف مبادئ: عثماف محمد عثماف حسيف/ود الوىاب عبد رفعت محمد/ د -
 .ـٕٔٓٓط اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار اإلداري،

 في والمضار المنافع بيف الموازنة نظرية: محمود حسنيف النبي رب عبد محمد/ د -
 .ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ ،ٔط السبلـ، دار العاـ، القانوف إطار

 ،ٕط العربي، الفكر دار اإلداري، القانوف في الوسيط: البنا عاطؼ محمود/ د -
 .ـٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ

 المنفعة شرط عمى الرقابة في اإلداري القاضي دور: كامؿ الحميـ عبد نبيمة/ د -
 ،(وفرنسا مصر في الدولة لمجمسي الحديث االتجاه) الممكية نزع حالة في العامة
 .ـٖٜٜٔ العربية، النيضة دار

 :عممية رسائل

 نظرية) الخاصة الممكية نزع في العامة المنفعة فكرة: الموافي أحمد أحمد/ د -
 .ـٕٜٜٔ/ىػٖٔٗٔ اإلسكندرية، جامعة - الحقوؽ كمية ،دكتوراه رسالة ،(الموازنة

 دكتوراه، رسالة اإلدارية، القرارات مبلءمة عمى الرقابة لبيب، عمي محمد أشرؼ/ د -
 .ـٜٜٜٔ القاىرة، جامعة سويؼ، ببني الحقوؽ كمية
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 لمقانوف العامة والمبادئ القانونية الوسائؿ مبدأ: قوسـ أحمد غوتي حاج الباحث -
 .ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ اإلسكندرية، جامعة الحقوؽ، كمية ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة

 التناسب مبدأ عمى الرقابة في القضائية التطورات: الطائي يونس ا عبد حساف/ د -
 عيف جامعة الحقوؽ، كمية دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة التأديبية، القرارات في

 .ـٕ٘ٔٓ-ىػٖٙٗٔشمس،

 ،-مقارنة دراسة- لئلدارة التقديرية لمسمطة القضائية الضوابط: محمد خميفي/ د -
 الجزائر، – بمقايد بكر أبي جامعة- السياسية والعموـ الحقوؽ كمية دكتوراه، رسالة
ٕٓٔ٘/ٕٓٔٙ. 

 وآثاره اإلداري القرار في الغمو: شاىيف الجواد عبد النبي عبد إسماعيؿ ىالة/ د -
 .ـٕٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ بنيا، جامعة الحقوؽ، كمية دكتوراه، رسالة ،"مقارنة دراسة"

 وتطوراتيا التعميؿ لطريقة وتحميؿ عرض األحكاـ تعميؿ: شمبي مصطفى محمد /د -
 ،ٜ٘ٗٔ عاـ األزىر جامعة في نوقشت دكتوراه رسالة والتقميد، االجتياد عصور في

 .ٜٚٗٔ، األزىر طبعة
 :واألجنبية العربية بالمغتين عممية مجالت

 تاريخ ،٘ٔ العدد بسكرة، خيدر محمد جامعة الجزائر، القضائي، االجتياد مجمة -
 عمى اإلداري القاضي رقابة حدود بوضياؼ، الخير ،ٕٚٔٓ يونية ٘ٔ النشر
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31756. لئلدارة التقديرية السمطة

 اإلسكندرية، جامعة-الحقوؽ كمية واالقتصادية، القانونية لمبحوث الحقوؽ مجمة -
 بيف الفصؿ مبدأ إبراىيـ، محمد السيد/ د ،ٜٓٚٔ -ٕ العدد -الخامسة السنة

 .والقضائية اإلدارية الييئات

-  Les Petites Affiches, n° 46 spécial, 5 mars 2009 pp. 46-
53 : Grégory Kalfléche , Le contrôle de proportionnalité 
exercé Parise Juridictions Administratives .  
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- Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2, 
Yıl 2004 : Ziya Çaliġkan, Le Juge Administratif Française Et 
Le Principe De Proportionnalité. 

- Les Cahiers de droit, Volume38,1997 : Nathalie Belley : 
L'émergence d'un principe de proportionnalité. 

- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god, 52, 1/2015, 
str. 11-24 : Daniel Giltard: Le pouvoir d’appréciation dans 
l’action administrative 

 :قضائية أحكام

  العميا اإلدارية المحكمة أحكاـ

 اإلداري القضاء محكمة أحكاـ

 :اإلنترنت شبكة عمى مواقع

 اإلنترنت عمى الجيمي سالـ خميفة: الدكتور المستشار موقع -
https://khalifasalem.wordpress.com. 

 اإلنترنت شبكة عمى الفرنسي الدولة مجمس موقع -

-  -mmuniques/LGVetat.fr/Actualites/Co-http://www.conseil
Limoges-Poitiers 

 : العممية لؤلبحاث أكاديميا موقع -
https://www.academia.edu/31485682  لؤلستاذ بحث :Javier 

Barnes ”The Meaning of the Principle of Proportionality for the         
Administration A comparative view” 

https://khalifasalem.wordpress.com/
https://khalifasalem.wordpress.com/
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
https://www.academia.edu/31485682
https://www.academia.edu/31485682

