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 ق 62لسنة  782تابع الحكم رقم 
 
 الوقائع

مختصمٌن فٌها المدعً علٌهم  6/10/2007مودعة قلم كتاب المحكمة فً  أقام المدعون هذه الدعوى بصحٌفة         
األول بصفاتهم بطلب الحكم : بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السلبً باالمتناع عن تجدٌد عقود اٌجاراتهم مع ما ٌترتب على 

 ذلك من آثار وإلزام الجهة اإلدارٌة المصروفات .

قام المدعون باختصام بقٌة المدعً  12/6/2008،  5/2،  17/1بتوارٌخ وبصحائف مودعة قلم كتاب المحكمة        
 علٌهم بصفاتهم بطلب الحكم علٌهم بذات الطلبات الواردة بأصل صحٌفة دعواهم .

قٌراط من األراضً الزراعٌة ، وأقاموا منزال على  2ر5وشرحا لدعواهم ذكر المدعون : أنهم ٌحوزون أكثر من       
رة القصاٌة التابعة لجزٌرة الدهب بمحافظة الجٌزة ، وذلك بموجب عقود انتفاع درجت محافظة بجزٌ 2م 216مساحة 

الجٌزة منذ زمن بعٌد على تجدٌدها ، وقاموا هم من جانبهم بالوفاء بكافة االلتزامات القانونٌة المقررة على عاتقهم 
ه وكهرباء ومدارس بهذه الجزٌرة التً ال ٌقل بصفة مستمرة حتى اآلن ، وقامت المحافظة بإدخال كافة المرافق من مٌا

عدد سكانها عن ألفً نسمة وبنوا حٌاتهم المعٌشٌة على اإلنتاج الزراعً والحٌوانً والسمكً من هذه الجزٌرة ، وقد 
بالتنبٌه على الهٌئتٌن  21/6/2007فوجئوا بقٌام وزارة الدفاع بناًء على تعلٌمات من مجلس الوزراء مؤرخة 

، مع  30/10/2007هما الثالثة والرابعة بعدم تجدٌد عقود تأجٌر األرض الزراعٌة لهم اعتبارا من المدعهً علٌ
الذي ٌمنع التعرض  2001لسنة  848ضرورة إخالء هذه األراضً بالمخالفة لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

عن أن هذا المسلك ٌمثل تهدٌداً  لحائزي المبانً واألرض الزراعٌة بجزٌرتً الدهب والوارق بمحافظة الجٌزة ، فضال
 لألرض والسلم الداخلً بال مبرر من حاجة أو ضرورة أو مصلحة عامة .

 واختتم المدعون صحٌفتهم بطلباتهم سالفة البٌان .       

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة للفصل فً طلب وقف تنفٌذ القرار الطعٌن حٌث حضر وكٌل المدعٌن        
 حٌث قدم ثالث حوافظ مستندات طوٌت كل منها على ما هو مثبت بغالفها . 13/1/2008 بجلسة

قدم وكٌل المدعٌن حافظتً مستندات ، وقدم الحاضر عن الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر  3/2/2008وبجلسة        
عن  -المحامً  –اعٌل والتنمٌة الزراعٌة حافظة مستندات طوٌت على ردها على الدعوى ، كما حضر / صالح إسم

محمد أحمد مصطفً ، ومحمد السٌد محمود ، وطلب تدخال انضمامٌا للمدعى فً طلباته ، كما حضر /  /المتدخلٌن
وطلب تدخل / نصر إبراهٌم ) صاحب طلب التدخل الثانً ( وطلب تدخال انضمامٌاً للمدعً ،  –محمد محمود المحامً 

التخاذ إجراءات اإلعالن بطلبات التدخل ، وبالجلسة  24/2/2008 فقررت المحكمة تأجٌل نظر الدعوى لجلسة
 21/2/2008المذكورة قدم وكٌل المتدخل األخٌر ) نصر إبراهٌم ( صحٌفة غٌر معلنة ومودعة قلم كتاب المحكمة فً 

لسنة  848، بطلب الحكم : بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السلبً باالمتناع عن تنفٌذ قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 
، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ، أخصها إلزام وزارة العدل بإتمام إجراءات التوثٌق والشهر لألرض محل  2001

 وضع ٌده ، وإلزام اإلدارة المصروفات .

وشرحا لدعواه ذكر المدعً : أنه ٌضع ٌده وٌنتفع بقطعة أرض زراعٌة ) طرح نهر ( بجزٌرة القصاٌة بمحافظة        
تبلغ مساحتها فدانا وخمسة قرارٌط ، كما قام ببناء منزل على مساحة مائة وخمسٌن متراً ، وٌقوم بالوفاء الجٌزة 

بكافة االلتزامات القانونٌة الناشئة عن عقود االنتفاع المبرمة بٌنه  وبٌن محافظة الجٌزة ، وقد أصدر رئٌس مجلس 
د الحائزٌن للمبانً واألراضً الزراعٌة بجزٌرتً الدهب الوزراء قراره المذكور سلفاً متضمناً اإلبقاء على وضع ٌ

والوارق ، وإلزام مكاتب الشهر العقاري بإتمام إجراءات الشهر والتسجٌل لهذه الممتلكات ، إال أن وزارة العدل امتنعت 
 عن تنفٌذ هذا القرار .

خله حافظة مستندات طوٌت على ما هو واختتم المتدخل صحٌفة تدخله بطلباته سالفة البٌان ، وقدم تأٌٌداً لتد       
 وتكلٌف هٌئة مفوضً  13/4/2008( التأجٌل لجلسة 24/2/2008مسطر بغالفها ، وقررت المحكمة بذات الجلسة )
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صحاب الدولة بإعداد تقرٌر برأٌها القانونً فً الدعوى ، فجري تحضٌر الدعوى بالهٌئة المذكورة حٌث قدم وكٌل ا
ومعلنة للمدعً علٌهم بصفاتهم ، بطلب الحكم لهم  9/3/2008التدخل األول صحٌفة مودعة قلم كتاب المحكمة فً 
 شخصٌا بذات الطلبات التً طلبها المدعون ألنفسهم .

 واستند المتدخلون فً تدخلهم : إلً أنهم والمدعٌن فً الدعوى األصلٌة ٌحوزون منذ زمن بعٌد أرضاً زراعٌة ،     
اقاموا على جزء منها منازل تأوٌهم ، وتقع هذه األرض بجزٌرة القصاٌة بمحافظة الجٌزة ، وٌزٌد تعداد هذه الجزٌرة 

على زراعتها وتربٌة حٌواناتها وصٌد أسماكها ، وقد التقوت على ألفً أسرة لٌس لها من مأوي وال مورد رزق إال 
م وزارة الدفاع بعدتها وعتادها تحاول اقتحام الجزٌرة وطردهم منهم بقٌا –هم وبقٌة األسر القاطنة بالجزٌرة  –فوجئوا 

، وذلك دون أي اعتبار لظروفهم المعٌشٌة ، وبتقصً هذا األمر علموا أن ثمة تعلٌمات صدرت من رئٌس مجلس 
العامة بالتنبٌه على كل من الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة والهٌئة  21/6/2007الوزراء فً 

مع ضرورة إخالء هذه  30/10/2007لإلصالح الزراعً بعدم تجدٌد عقود إٌجار األراضً الزراعٌة بالقصاٌة بعد 
 األراضً .

 ونعً المتدخلون على القرار الطعٌن مخالفته للقانون على النحو المفصل بصحٌفة تدخلهم .     

موا تأٌٌداً لدعواهم عدة حوافظ مستندات ، كما قدم المدعون واختتموا صحٌفة تدخلهم بطلباتهم سالفة البٌان ، وقد     
فً الدعوى األصلٌة مذكرة تتضمن تصحٌحاً لخطأ مادي ورد بصحٌفة دعواهم بأن الصحٌح أنهم ٌحوزون ما ٌقارب 

 مقامة علٌها ثالثة منازل . 2م 616أربعة أفدنة زراعٌة ، وما ٌقارب مساحة 

رٌراً مسبباً براٌها القانونً فً الدعوى ، ارتأت فٌه الحكم : بقبول الدعوى شكالً وأودعت هٌئة مفوضً الدولة تق     
 ، وفً الموضوع  : بإلغاء القرارات المطعون فٌها على النحو المبٌن باألسباب ، مع إلزام الجهة اإلدارٌة المصروفات .

ب التدخل ) نصر إبراهٌم نصر ( حٌث حضر وكٌل طال 8/6/2008وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمةن بجلسة      
، وطلب فً ختامها الحكم له شخصٌا بذات  22/5/2008وقدم صحٌفة بتدخله الثانً مودعة قلم كتاب المحكمة فً 

الطلبات التً ٌطلبها المدعون فً الدعوى األصلٌة وزاد علٌها بأن طلب إتمام إجراءات التوثٌق والشهر لقطعة األرض 
 التً ٌحوزها .

 لسة الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به . وبج      

 المحكمة

 بعد مطالعة األوراق ، وسماع اإلٌضاحات ، والمداولة القانونٌة.      

علن حٌث أن حقٌقة طلبات المدعٌن فً الدعوى األصلٌة هً الحكم : بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السللبً باالمتنلاع و     
 تجدٌد عقود اٌجارتهم باألرض التً ٌحوزونها بجزٌرة القصاٌة بالجٌزة مع ما ٌترتب على ذلك من آثار .

وحٌث إن المتدخلٌن فً التدخل األول ٌطلبون الحكم لهم شخصٌا بمثل الطلبات التً ٌطلبها الملدعون فلً اللدعوى       
 األصلٌة.

والئٌا بنظر الدعوى التصال المنازعة بالتصرف فً األمالك الخاصة وحٌث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة       
زتها مظاهر السلطة العامة هللدولة التً تتعامل علٌها كما ٌتعامل األفراد على أمالكهم الخاصة بما ٌنزع عن الدولة وأج

مجللس اللوزراء  عند إجراء أي تصرف علٌها ، فذلك مردود علٌه بأن هذا الدفع كان صحٌحا حتلً صلدور قلرار رئلٌس
المتضمن اعتبارا هذه الجزٌرة وجزر أخري محمٌات طبٌعٌة ، وهً مناطق ال ٌجوز ممارسة  1998لسنة  1969رقم 

أي نشاط علٌها باٌة صورة إال بترخٌص لقاء مقابل انتفاع ٌصلدر ملن جهلاز شلئون البٌئلة ، وملن ثلم فإنله اعتبلاراً ملن 
نشطة والتصلرفات اللواردة عللى جزٌلرة القصلاٌة بكافلة أجزائهلا تلدور فلً تارٌخ العمل بهذا القرار فقد صارت جمٌع األ

فلك القانون العام وتخضع لنظامه الذي ما انفك ٌالزمها حتى هلذه اللحظلة ، وملن ثلم فقلد صلارت المنازعلة المعروضلة 
م الفقرة األخٌلرة ملن منازعة إدارٌة ٌختص بها مجلس الدولة والئٌاً ، كما تختص هذه المحكمة بنظرها نوعٌاً وفقاً لحك

 . 1972لسنة  47المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 
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أن وكٌللً طلالبً التلدخل الثلانً والثاللث والرابلع قلد حضلروا  3/2/2008وحٌث إن البٌن من محضلر جلسلة المرافعلة 
لإلعلالن بطلبلات التلدخل ، بٌلد أن /  24/2/2008ر اللدعوى لجلسلة وطلبوا أجال التخاذ إجراءات التدخل فتم تأجٌل نظل

صاحب طلبً التدخل الثالث والرابع ، قدم صحٌفتٌن بتدخلٌه مودعتٌن قلم كتاب المحكمة بتارٌخً  –نصر إبراهٌم نصر 
بلات ، وغٌر معلنتٌن للخصوم فٌهما ، وجلاءت طلبلات المتلدخل فلً معظمهلا غٌلر مرتبطلة بالطل 22/5/2008،  21/2

المعروضة فً الدعوى األصلٌة ، بل أن طلب التدخل الثانً قد افترق عن الدعوى األصلٌة من حٌث األشخاص والسبب 
والمحل على نحو ال ٌصلح معه نظر هذه الطلبات مع الطلبات األصلٌة ، وملن ثلم فقلد تخللف منلاط قبلول طلبلات التلدخل 

قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، لعدم إكمال إجراءات التدخل من من  126الثانً والثالث والرابع وفقا لحكم المادة 
ناحٌة ، وعدم توافر االرتباط بٌن الطلبات فلً التلدخلٌن الثلانً والثاللث وبلٌن الطلبلات فلً اللدعوى األصللٌة ملن ناحٌلة 

 أخرى .

م بهلا طالبٌهلا عملالً بحكلم الملادة وحٌث إنه عن مصروفات طلبات التدخل الثانً والثالث والرابع فإن المحكمة تللز      
 من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة . 184

ملن قلانون المرافعلات المدنٌلة  126وحٌث إن شرائط قبول التدخل قد توافرت فلً الطللب األول وفقلا لحكلم الملادة       
 والتجارٌة سالفة البٌان .

ل قد استوفت أوضاعها الشكلٌة المقررة قانوناً ، ومن ثم فقلد وحٌث إن الدعوى بطلبٌها األصلً وطلب التدخل األو     
 تعٌن قبولها شكالً .

 ومن حٌث أن الفصل فً طلب إلغاء القرار الطعٌن ٌغنً عن التعرض لطلب وقف تنفٌذه .     

ة وحٌث إنله علن موضلوع اللدعوى فلالبٌن ملن األوراق أن الملدعٌن والمتلدخلٌن ٌقطنلون جزٌلرة القصلاٌة بمحافظل     
الجٌللزة وٌتخللذون منهللا مقللراً لمسللاكنهم ونشللاطهم االقتصللادي البسللٌط القللائم فللً معظملله علللى زراعللة األرض وتربٌللة 
الحٌوانات وصٌد األسماك ، وبتتبع أصل هذه الجزٌرة وأوضاعها القانونٌة وعالقة المدعٌن والمتلدخلٌن بهلا ٌبلٌن أنهلا 

الدهب بمحافظة الجٌلزة ، وأن جلزًء منهلا هلو أراضلً طلرح نهلر فداناً داخل مجري نهر النٌل بجوار جزٌرة  114تبلغ 
والجزء اآلخر آل إلً الهٌئة العامة لإلصالح الزراعً بطرٌق االستٌالء من الخاضع / عبد المجٌد رضوان وفقلاً ألحكلام 

قلرارٌط ملن ، وتقوم القرٌة الفرعونٌة بشغل ثالثة عشر فلداناً وثالثلة  1952لسنة  178قانون اإلصالح الزراعً رقم 
 –أفدنلة  8سلبعة عشلر فلداناً كتللة سلكنٌة للقرٌلة ، وثمانٌلة  17هذه المساحة ، أما المساحة المتبقٌة ، فهناك مسلاحة 

فداناً تزرع بالمحاصٌل والخضروات ، وقد ظلت الهٌئلة العاملة لإلصلالح  89وتسعة وثمانٌن  –حظائر مواشً وهناجر 
، بشلأن تلأجٌر  1964لسلنة  100ذه الجزٌلرة وفقلا ألحكلام القلانون رقلم الزراعً تدٌر وتشرف على كافة األنشلطة بهل

 1991لسلنة  7العقارات المملوكة للدولة ملكٌة خاصة والتصلرف فٌهلا ، وظلل هلذا الوضلع حتلى صلدور القلانون رقلم 
 . متضمناً نقل تبعٌة وإشراف وإدارة هذه الجزٌرة إلً الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة

 479بشأن المحمٌات الطبٌعٌة ، وقرار رئٌس الجمهورٌلة رقلم  – 1983لسنة  102وتنفٌذاً ألحكام القانون رقم       
فٌما تضمنه من اعتبار رئٌس مجلس الوزراء هو اللوزٌر المخلتص فلً تطبٌلق أحكلام القلانون الملذكور ،  1983لسنة 

مارسلة النشلاط فلً م، بالشلروط والقواعلد الخاصلة ب 1994لسلنة  264فقد أصدر رئٌس مجللس اللوزراء قلراره رقلم 
مناطق المحمٌات الطبٌعٌة ، متضمناً فً مادته األولً حظر القٌام بأي عمل أونشاط إال بتصرٌح من جهاز شئون البٌئلة 

 وبمقابل انتفاع ٌحدده الجهاز المذكور ، وناط بهذا الجهاز إدارة المحمٌات الطبٌعٌة واإلشراف علٌها .

متضمناً فً مادته األولً اعتبار الجزر الواقعة  1969أصدر رئٌس مجلس الوزراء قراره رقم  1998فً عام و       
 داخل مجري نهر النٌل بشمال ووسط جنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعً رشٌد ودمٌاط محمٌات طبٌعٌة .

عمٌلر والتنمٌلة الزراعٌلة الموافقلة طلب محافظ الجٌزة من الهٌئلة العاملة لمشلروعات الت 1997وفً غضون عام       
على الترخٌص بإنشاء مشروع سٌاحً استثماري تفادٌاً إلقامة المجتمعات العشلوائٌة بتللك المنلاطق المتمٌلزة والفرٌلدة 

 فً الموقع ، فتم عرض هذه المذكرة على وزٌر الزراعة ، التً تضمنت أن األمر ٌستلزم عرض األمر على رئٌس 
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 ق 62لسنة  782تابع الحكم رقم 

مجلس الوزراء لتقرٌر ما ٌراه من حٌث الترخٌص بهذا المشروع من عدمه ، وتضمنت المذكرة تكلٌف محافظة الجٌلزة 
 بما ٌلً :

 دراسة كٌفٌة تدبٌر مساكن بدٌلة لقاطنً هذه الجزٌرة . –...............     ب  -أ 

تعلوٌض السلكان علن النشلاط االقتصلادي مصلدر عمل بحلث اجتملاعً لسلكان الجزٌلرة بغلرض النظلر فلً إمكانٌلة  –ج 
 رزقهم مع مراعاة البعد اإلجتماعً واالقتصادي واألمن االجتماعً .

خاطبت الهٌئة الذكورة وزٌر الزراعة بشأن الطلب المقدم من / محمد أحمد مصطفً ) أحد  14/6/2000وبتارٌخ       
، فلتم اللرد علٌله باعتبلار هلذه األرض محمٌلة طبٌعٌلة  طالب التدخل الرابلع ( لشلراء أرض طلرح نهلر بجزٌلرة القصلاٌة

 ٌحظر التصرف فٌها بالبٌع مع اإلبقاء على هذه المساحة باالٌجار .

فلً اللبال   2006لسلنة  45بدأت النٌابلة اإلدارٌلة للزراعلة تحقٌقاتهلا فلً القضلٌة رقلم  2006وف غضون عام       
 6األعملال بلردم جلزء ملن مجلري النٌلل إلنشلاء جزٌلرة عللى مسلاحة الوارد من النٌابة اإلدارٌة بشأن قٌام بعض رجال 

 ستة أفدنة بمنطقة شرق القصاٌة .

صدرت توجٌهات ملن رئلٌس مجللس اللوزراء بشلأن اإلجتملاع المنعقلد بلوزارة اللدفاع فلً  21/5/2007وبتارٌخ       
 بحضور األجهزة المختصة بضرورة تنفٌذ اآلتً : 7/6/2001

 وطلب إخالء األرض . 30/10/2007املٌن بعدم تجدٌد تأجٌر األراضً الزراعٌة بالجزٌرة بعد إخطار جمٌع المتع – 1

إعللداد دراسللة البللدائل المختلفللة للتعامللل مللع أوضللاع الٌللد والمنشللات التللً تمللت إقامتهللا بالفعللل ، واقتللراح أسلللوب  – 2
 تحصٌل حق الدولة عن هذه األراضً التً تم تغٌٌر استخدامها .

 حٌد جهة الوالٌة على أرضاي الجزٌرة بالتنسٌق مع أجهزة محافظة الجٌزة .أهمٌة تو – 3

وعلدم  27/9/2007خاطبت الهٌئة آخر ثالثة من المسلتأجرٌن بانتهلاء ملدة عقلودهم فلً  12/8/2007وبتارٌخ       
 تجدٌدها تنفٌذاً لتعلٌمات رئٌس مجلس الوزراء . 

صلادر رسلمٌة أو تارٌخٌلة للقلانون المصلري ٌبلٌن منهلا جلٌلا أنهلا قلد وحٌث إنله باسلتقراء الشلرائع التلً تعتبلر م      
تضمنت مبدأ ٌقضً بضرورة الموازنة بٌن المنلافع واألضلرار المترتبلة عللى الوقلائع المادٌلة أو التصلرفات القانونٌلة ، 

 واضطرد جرٌان هذا المبدأ فً عدة قواعد .

تشلرٌع فلً القلانون المصلري وفقلاً ألحكلام الملادة الثانٌلة ملن وهً المصدر الرئٌسلً لل –ففً الشرٌعة اإلسالمٌة       
فإن المقاصد الشلرعٌة إنملا ترتلد إللً  –، وتعدٌالته  11/9/1971الدستور الدائم لجمهورٌة مصر العربٌة الصادر فً 

 المحافظللة الضللرورٌات أو الكلٌللات الخمللس ، وهللً : حفللظ الللدٌن والللوطن ، وحفللظ الللنفس ) الحللق فللً الحٌللاة وسللالمة
وملا  –األجزاء ( ، وحفظ العقل ، وحفظ العلرض ) الشلرف ( ، وحفلظ الملال ، ذللك هلو الترتٌلب التنلازلً لهلذه الكلٌلات 

قلائالً : أرأٌلت إن جلاءنً رجلل  –صلً هللا علٌه وسللم  –جرت به التطبٌقات على الفروع ، فهذا رجل ٌسأل رسول هللا 
قتلنً ؟  قال : فأنت شهٌد ، قال : فإن قتلته ؟ قال : هو فً النار ، وقلد  ٌرٌد أخذ مالً أفأقاتله ؟ قال : نعم ، قال : فإن

استنبط الفقهاء من هذا الحدٌث قاعدة فقهٌة تقضً بمشلروعٌة ) دفلع الصلائل ( وهلو المعتلدي بلال وجله حلق ، وحرٌلا 
ً علام الرملادة ، وال الحد عن السلارق فل –رضً هللا عنه  –على ذات النهج فقد أسقط الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب 

شك أن قاعدة ) دفع الصائل ( إنما ترتد إلً قاعدة الموازنة بٌن المصالح ، فال شك أن لكل من المعتدي والمعتدي علٌه 
فقد تعٌنت  –دون إمكان تحقٌقهما معاً  –نفسا ٌتعٌن حماٌتها والحفاظ علٌها ، إال أنه لما كانت قد تعارضت المصلحتان 

تدي تغلٌباً لنفس المعتدي علٌه وترجٌحاً لها على نفس المعتدي التً هونها عدوانه ، وأما ما فعلله التضحٌة بنفس المع
 عمر بن الخطاب فٌرتد إلً تغلٌب مصلحة حفظ األنفس على حفظ المال.

مام أبو وأما علماء األصول فً الفقه اإلسالمً فقد توصلوا إلً استنباط عدة قواعد من هذه التطبٌقات فهذا هو اإل      
 ٌقرر أنه ) إنما نٌطت األحكام بالمصالح ، وأٌنما وجدت المصلحة فثمة  –فٌلسوف اإلسالم وحجته  –حامد الغزالً 
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 ق 62لسنة  782تابع الحكم رقم 

للب جدم عللى قلوجه هللا ( ، وفً مجال الموازنة بٌن هذه المصالح قرر األصلولٌون علدو قواعلد منهلا ) درء المفاسلد م
 ومنها ) ارتكاب أخف الضررٌن ( .المنافع ( 

 –لإلملام / جلالل اللدٌن السلٌوطً  –) ٌراجع فً ذلك مؤلف / األشلباه والنظلائر فلً قواعلد وفلروع فقله الشلافعٌة       
 وما بعدها ( . – 86ص  1979الطبعة األولً عام  –لبنان  –طبعة دار الكتب العلمٌة ببٌروت 

فقللد طبللق نظرٌللة  –و مصللدر تللارٌخً مللن مصللادر القللانون والقضللاء اإلداري وهلل –أمللا القضللاء اإلداري الفرنسللً      
،  30/11/1923الموازنة بٌن المصالح أول ما طبقها فلً قضلٌة ) كوٌتٌلاس ( التلً حكلم فٌهلا مجللس الدوللة بتلارٌخ 

من محكمة سوسلة بدوللة  283/1908وتتلخص وقائع هذه القضٌة فً حصول ) كوٌتٌاس ( على حكم قضائً بجلسة 
تونس ) إبان خضوعها لالستعمار الفرنسً ( على حكم ٌقضً بملكٌته لعدة قطع من األراضً بمنطقة ) طابٌة الحبٌلرة 

ثمانٌة وثالثٌن ألف هكتار ، ولما كانت هذه األرض تقع فً حٌازة عدد من المواطنٌن ٌعتبرون  38000( تبلغ مساتها 
قلد رفضلت الحكوملة الفرنسلٌة طللب ) كوٌتٌلاس ( باسلتعمال القلوة أنفسهم الحائزٌن الشرعٌٌن لها منذ أزمان بعٌدة ، ف

العسكرٌة لطرد الحائزٌن ، فأقام ضدها قضٌة أمام مجللس الدوللة الفرنسلً إلجبارهلا عللى تنفٌلذ الحكلم الملدنً الصلادر 
العلام لصالحه ، فأقر مجلس الدوللة مسللك الحكوملة لمبلررات تلتلخص فلً أن تنفٌلذ هلذا الحكلم ملن شلأنه تكلدٌر األملن 

 الناشئ عن طرد الحائزٌن ، بٌنما إقرار بحقه فً التعوٌض عن عدم تنفٌذ هذا الحكم .

 –) ٌراجع فً ذللك مؤللف ) أحكلام المبلاد  فلً القضلاء اإلداري الفرنسلً ( ترجملة اللدكتور / أحملد ٌسلري عبلده      
 وما بعدها ( . 223ص  1991طبعة عام 

ة قلد أخلذت تطبٌقهلا فلً القلوانٌن المصلرٌة ، وملن أبلرز تطبٌقاتهلا فلً القلانون ومن ناحٌة ثالثة فلإن هلذه النظرٌل      
 المدنً فكرة التعسف فً استعمال الحق ، وفً القانون الجنائً فكرة الدفاع الشرعً .

وأخٌللراً فقللد اعتنللق القضللاء اإلداري المصللري هللذه النظرٌللة وتعللددت تطبٌقاتلله فٌهللا ، فللً قضللٌة ) منشللٌة السللالم      
(  15/3/1984قضلاء إداري بجلسلة  –ق  38لسنة  1827، والدعوى رقم  1681دة بحلــوان ( بالدعوى رقم الجدٌ

بالمحكمللة اإلدارٌللة العلٌللا بجلسللة ق مللن دائللرة فحللص  30لسللنة  1915، وقللد تأٌللد هللذا القضللاء بللرفض الطعللن رقللم 
 9/3/1991ق بجلسلة  30لسلنة  1914،  1875، وفً قضٌـــــة ) عزبة خٌر هللا ( فً الطعنٌن رقمً  5/1/1987

، وهما حكمان صادران بشأن وقف تنفٌذ وإلغاء قرارات مسلاكن خاصلة لمجموعلات كبٌلرة ملن الملواطنٌن أقٌملت عللى 
أرض مملوكللة للدولللة ملكٌللة خاصللة ، كمللا طبقللت محكمللة القضللاء اإلداري ذات المبللدأ فللً قضاٌـــــــــللـا ) سللوق روض 

، وقضللٌة ) سللوق أسللماك غمللرة (  2/4/1992ق بجلسللة  46لسللنة  3844،  349،  345،  279الفللرج ( أرقللام 
 ق بذات الجلسة السابقة . 46لسنة  3999بالدعوى رقم 

تشللاطر  –عمللال بالمبللاد  المتقدمللة ونللزوالً بهللا علللى واقللع الللدعوى المعروضللة  –ومللن حٌللث أن هللذه المحكمللة       
كرته من مباد  ، وتطبٌقها على واقلع هلذه اللدعوى مقلررة أنله وإن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فٌما ذهبت إلٌه وتردد ما ذ

قلد انتهلً نفاذهلا جمٌعلا بنهاٌلة السلنة  –كانت سندات انقطاع المدعٌن والمتدخلٌن وغٌرهم من قاطنً جزٌرة القصلاٌة 
ة ألملالك ، وأن هذا الوضلع ٌللزم اإلدارة بالتلدخل السلترداد هلذه األرض ملن حائزٌهلا حماٌل 30/9/2007الزراعٌة فً 

الدولة وحرصاً علٌها ودفعاً لغصبها أو االستمرار فً حٌازتهلا دون سلند قلانونً معتبلر ، إال أنله عللى الفلرض بلإمتالك 
المدعٌن والمتدخلٌن ألراضٌهم التً ٌحوزونها ملكٌة تامة فإن ذلك ال ٌمنع اإلدارة من انتزاعها ملنهم للمصللحة العاملة 

 ة فً نزع الملكٌة .                                                                              ووفقاً للقواعد القانونٌة المقرر

وجه مصلحة عامة ، قوامله الحفلاظ عللى أملالك الدوللة  –من غٌر شك  –وحٌث إن تلك الغاٌة األخٌرة ٌظهر منها      
ٌة للدولة ، إال أنله عللى الجانلب اآلخلر فلإن امتنلاع الجهلة والعمل على استغاللها وفقاً لألسس العلمٌة والخطط االقتصاد

وغٌرهم من قلاطنً  وحلائزي أرض الجزٌلرة اللذٌن ٌتعلدي علددهم  –اإلدارٌة عن تجدٌد عالقتها بالمدعٌن والمتدخلٌن 
هلم من شأنه أن ٌلزج بهلم فلً أتلو خطلر دا –ألفً نسمة وفقاً لما جاء بمذكرات الدفاع دون نكران جهة اإلدارة  2000

ٌتمثل فً طردهم من الجزٌرة مع ما ٌرتبه ذلك من فقدانهم لمأواهم وتشرٌدهم وفقدان موارد أرزاقهلم ، وهلو ملا ٌهلدد 
 األمن والسالم اإلجتماعً وٌرمٌه فً مقتل .
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 ق 62لسنة  782تابع الحكم رقم 

التقدٌرٌلة التلً تباشلرها  ومن حٌث أنله وإن كلان صلحٌحا أنله ال محلل لرقابلة القضلاء اإلداري عللى المالءملات
السلطة اإلدارٌة المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حٌث اختٌارها لمحل القرار أو وقت وأسللوب تنفٌلذه ملادام أن 
ذلك ٌكون فً إطار من الشرعٌة وسٌادة القانون وذلك ما لم تتنكب اإلدارة لغاٌة وتنحرف عن تحقٌقها إلً غاٌة أخلرى 

ما خولها تلك السلطة التقدٌرٌة أو تتعمد تحقٌق غاٌات خاصة ال صلة لها بالصالح العام ، إال أن لم ٌقصدها المشرع عند
علن مسلئولٌتها األوللً فلً  –ومن أركانهلا األساسلٌة محلاكم مجللس الدوللة  –أال ٌغل ٌد السلطة القضائٌة وذلك ٌتعٌن 

الحقلوق والحرٌلات العاملة والخاصلة المشلروعة إقامة العدالة وحماٌة الشرعٌة والمشروعٌة وسلٌادة القلانون وحماٌلة 
مللن الدسللتور ( وفللً إطللار مللا أوردتلله نصللوص الدسللتور  68،  65،  64،  172،  166،  165للمصللرٌٌن ) المللواد 

والقانون من أصول ومباد  عامة حاكمة لنظام الدولة والمجتملع وغاٌلات الصلالح العلام القلومً وترتٌلب أولوٌلات تللك 
ٌات السالم االجتماعً والوحدة الوطنٌة الشرعٌة والمشروعٌة والنظلام االجتملاعً وتكلافؤ الفلرص الغاٌات وفقاً لمقتض

من  8،  7،  4،  3لجمٌع المصرٌٌن وعدالة توزٌع األعباء والتكالٌف العامة ، ومنع االستغالل غٌر المشروع ) المواد 
بتحقٌقله فلً سٌاسلتها وعملهلا الٌلومً فلً تصلرٌف  الدستور ( وكذلك رعاٌة وحماٌة ما تلتلزم الدوللة واإلدارة العامللة

الشئون اإلدارٌة للبالد من حماٌة األسرة وصالحها األصلٌل وملا تقلوم علٌله ملن قلٌم قوامهلا اللدٌن واألخلالق والوطنٌلة 
ة ملن الدسلتور ( وكفاللة الدوللة للخلدمات الثقافٌلة واالجتماعٌل 12،  11وااللتزام برعاٌة األخالق وحماٌتها ) المادتٌن 

( وااللتزام فً ذات الوقت بأن الملكٌة الخاصة مصونة فً حدود الدستور والقانون وأنهلا تتمثلل  16والصحٌة ) المادة 
فً رأس المال غٌر المستغل الذي ٌنظم القانون أداء وظٌفتها االجتماعٌة فً خدمة االقتصاد القومً وفً خطة التنمٌلة 

ملن الدسلتور (  342،  322طلرق اسلتخدامها ملع الخٌلر العلام للشلعب ) أال تتعارض فً     دون انحراف أو استغالل 
وأن للمساكن الخاصة حرمة ال ٌجب دخولهلا أو تفتٌشلها إال بلأمر قضلائً مسلبب وفقلاً ألحكلام القلانون ، وهلً كلذلك ال 

حرٌللات العامللة ٌسللو  هللدمها وإزالتهللا إال طبقللاً ألحكللام القللانون ولتحقٌللق الصللالح العللام ودون اعتللداء علللى الحقللوق وال
والخاصة للمواطنٌن التً تكون جدٌرة بالحماٌة والرعاٌة ولها األولوٌة علً اعتبارات ومالئمات الصالح العام المتعلقة 
باإلزالة والهدم بالصالح العام والمتدرج فً األهمٌلة مثلل مراتلب األدوات التشلرٌعٌة المختلفلة فالصلالح القلومً األعللى 

جود الدولة والتجمع من العدوان من الخارج والداخل ٌسمو على الصالح العام األدنً مرتبلة المتمثل فً حماٌة كٌان وو
وٌعلو المصالح الخاصة باألفراد ، ولصالح حرٌات جماعة غٌر محدودة من المواطنٌن تعلو مصلحة فرد أو عدد محدود 

امة أن تختار محلل قراراتهلا وتوقٌلت تنفٌلذها وهكذا ، وطبقاً لهذا التدرج فً مراتب الصالح العام ٌتعٌن على اإلدارة الع
 وال رقابة علٌها ما لم تهدر الصالح القومً وخاصة لو نص علٌه فً الدستور والقانون لصالح مصالح أدنً .

ومن حٌث أنه بناء على ما سلف جمٌعه فإنه لٌس فقط ٌتحقلق علدم المشلروعٌة للقلرار اإلداري بلأن ٌنكلب غاٌلات      
ً ٌحددها القانون وٌنحرف عنها وإنما أٌضا ٌكون القرار اإلداري غٌر مشروع إذا استند إلً غاٌلة ملن الصالح العام الت

غاٌات الصالح العام ٌكون ظاهراً ومؤكداً أنها أدنً أولوٌات الرعاٌة من غاٌات وصوالح قومٌة أسمً وأجدر  بالرعاٌة 
المة كٌانه القومً إذا تعارضت غاٌة القرار فً الظلروف وٌرتبط بالقٌم والمباد  األساسٌة ( للمجتمع وتكون أساسا لس

والتوقٌت الذي ٌراد تنفٌذه فٌه مع السالمة القومٌة العلٌا أو مع الوحدة الوطنٌة أو مع السالم االجتماعً أو األمن العام 
 كان القرار غٌر مشروع .

ود للمشروعٌة ما هو مسلم به مباد  الشرٌعة وحٌث أنه ال شك ٌؤكد هذا المبدأ وذلك التفسٌر ألحكام الدستور وحد     
( والدسللتور مللن أن دفللع الضللرر مقللدم علللى جلللب المنللافع وأن 5اإلسللالمٌة المصللدر الرئٌسللً للتشللرٌع طبقللاً للمللادة )

 الضرورات تبٌح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها . 

الصادر بجلسة  30لسنة  1914،  1875رقمً  ) ٌراجع فً كل ما سبق حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعنٌن     
9/3/1991 . ) 

وحٌث أنه لما سبق وحٌث أن الثابت من األوراق ومما خالف علٌله أنله سلوف ٌترتلب عللى تنفٌلذ القلرار المطعلون      
م ملا فٌه تشرٌد عدد كبٌر من األفراد واألسر نتٌجة فقد المأوي الوحٌد لهم إلً غٌر مقلر ملع اسلتحالة أن ٌلدبر كلل ملنه

ٌأوٌه وإن استطاع عدد محدود منهم ذلك فال استطاعة للغالبٌة العظمً فً ظل أزمة اإلسكان الحالٌة ، األمر الذي ٌهدد 
 األسس والقٌم العامة التً ٌقوم علٌها المجتمع من رعاٌة لألسرة ولألخالق وحماٌتها ، وٌؤدي إلً خروج من الملكٌة 
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 ق 62لسنة  782تابع الحكم رقم 

عن أداء وظٌفتها االجتماعٌة وبالتالً من تحقٌق الخٌر العام للشعب إلً المساس باستقرار المدعٌن أو غٌرهم  الخاصة
مما شملهم هذا القرار دون ضرورة ملحة تدعو إلً ذلك ، بل أن لذلك احتماالت مؤكدة لقٌام اضطراب فً األمن العام ال 

مٌلة فلً علدم التسلبب فلً نشلوء ووجلود هلذه الظلاهر الخطٌلرة تعرف مداه ، ومن هنا كلان وجله المصللحة العاملة القو
بشقٌها اإلنسانً واألمنً بتنفٌذ تعلٌمات مجلس الوزراء بعدم تحدٌد عقود االنتفاع وخاصلة أن وجلود التجملع السلكانً 

ولكنه لقاطنً الجزٌرة واستقراره على أرض الدولة لم ٌنشأ فجأة وعلى حٌن غرة أو خفٌة من جهات اإلدارة وأجهزتها 
 نشأ على مدي زمنً طوٌل أمامها ، ونهو ما ال ٌتم فً الخفاء .

ومللن حٌللث أن تنصللل اإلدارة مللن إلتزاماتهللا التللً دأبللت علللى تردٌللدها سللواء بمللذكرة محللافظ الجٌللزة الصللادرة عللام      
ن ، بشللأن ضللرورة دراسللة أوضللاع الحللائزٌ 21/5/2007، أو تعلٌمللات وتوجٌهللات مجلللس الللوزراء المؤرخللة  1997

وتللوفٌر مسللاكن وفللرص عمللل بدٌلللة لهللم ، ٌمثللل إخللالال منهللا بمسللئولٌاتها نحللو الحفللاظ علللى أمللن وسللالمة المللواطنٌن 
وحماٌة السالم االجتماعً وعدم السماح بأن ٌترتب على الملكٌة الخاصة التشرٌد والتحطٌم لحٌاة عدد كبٌر ملن األفلراد 

ئونهم وإشباع حاجاتهم والحفاظ على األملن واالسلتقرار بٌلنهم ، دون ضرورة ملجئة تبرر ذلك وتشرٌدهم دون تدبٌر ش
وال شك أن هذه النتائج تشكل وجه المصلحة العامة القومٌة األكثر إلحاحا وأخطر شأنا ٌتعٌن أن تكون فً هذه المرحلة 

أحلق  أولً بالرعاٌة ملن مجلرد إزاللة التعلدي عللى أرض مملوكلة للدوللة وهلو أملر مشلروع ولكنله أدنلً ملن أن ٌكلون
بالتغلٌب وخاصة أن الهدف الحقٌقً من وراء إصدار القرارات المطعون فٌها هلو تخصلٌص هلذه األرض لبنلاء مسلاكن 
علٌها ألعضاء الجمعٌات الفئوٌة لإلسكان الذٌن قلد ٌكلون للدٌهم أملاكن ٌقٌملون فٌهلا ، األملر اللذي تخلتلط معله مناسلبة 

عا أن ٌكون مالئما ومناسبا وهو ما تنبسط علٌه رقابة المشروعٌة العمل بمشروعٌته ، وٌلزم دائما لٌكون العمل مشرو
من القضاء اإلداري على نحو ما سلف بٌانه وذلك دون ٌكون ذلك إقحام للقضلاء فلً نطلاق السللطة التقدٌرٌلة للإلدارة ، 

الملدارج واللوزن  ذلك أن هذه اإلدارة ٌتعٌن أن تصدر فً تصرفاتها بما ٌراعً الموازنة بٌن المصالح العاملة المتدرجلة
واألهمٌة على النحو اللذي ألزمهلا بله الدسلتور والقلانون ، وإذا للم تلتلزم بلذلك كلان للقضلاء اإلداري بحكلم والٌتله التلً 
أناطها بله الدسلتور أن ٌردهلا إللً مجلال المشلروعٌة وسلٌادة القلانون بحسلب صلحٌح التفسلٌر السللٌم ألحكلام الدسلتور 

تصرفها المطعون فٌه من نتائج اجتماعٌة وسكانٌة وأخالقٌة وصلحٌة وأمنٌلة نطقلت  والقانون وبما ٌدرأ ما ٌترتب على
بهلا مسللتندات اللدعوى ، سللٌما أن أوراق اللدعوى قللد أفصللحت علن نٌللة اإلدارة فلً االسللتعانة بلالقوات المسلللحة لتنفٌللذ 

ٌلدفع علن سلكان  تعلٌمات رئٌس مجلس اللوزراء  بلإخالء الجزٌلرة ، رغلم علدم وجلود بلدائل ملن سلكن أو مصلدر رزق
وتفلوق األضلرار الناجملة علن اسلترداد  –بلال شلك  –الجزٌرة غائلة الجوع وخطر التشرد المحقق ، وهً مخاطر تعللو 

 اإلدارة ألراضً  الجزٌرة .

ومن حٌث إنه فً ضوء ما تقدم فإن امتناع اإلدارة عن تجدٌد العالقة القانونٌة التً كانت تربطها بقلاطنً الجزٌلرة      
مشوباً بعٌب االنحراف بالسلطة وإساءة استعمالها فً ظل وظٌفة الدولة الحالٌلة ، وهلو ملا ٌسلتوجب إلغلاء هلذا  ، ٌغدو

االمتنلاع بملا ٌرتبله ذللك مللن أحقٌلة ملن انتهلت عقللودهم فلً تجدٌلد عالقلتهم بالجهللة اإلدارٌلة المختصلة وفقلاً لألوضللاع 
طبٌعٌة ، دون أن ٌنال ذلك من حق اإلدارة فلً اسلترداد هلذه القانونٌة المقررة لحقوق االنتفاع بأرض الجزٌرة كمحمٌة 

 األرض فً حالة تنفٌذها اللتزامها بتوفٌر مساكن وفرص عمل بدٌلة لقاطنً وزراعً الجزٌرة .

وحٌث إن اإلدارة قد خسرت الدعوى األصلٌة وطلب التدخل األول فقد تعٌن إلزامها مصروفاتهما عمالً بحكلم الملادة      
 قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة . من 184رقم 

 فلهذه األسباب

 حكمت المحكمة : أوال : بعدم قبول طلبات التدخل الثانً والثالث والرابع ، وألزمت كل متدخل مصروفات تدخله .     

ملا ٌترتلب  ثانٌا : بقبول الدعوى األصلٌة وطلب التدخل األول شكالً ، وفً موضوعهما : بإلغاء القرار المطعون فٌه مع
 على ذلك من آثار على النحو المبٌن باألسباب ، وألزمت اإلدارة مصروفات هذٌن الطلبٌن .

 سكرتٌر المحكمة                                                                               رئٌس المحكمة             

 


