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 الحق في المساواة

تتوفر فيهم شروط واحدة ويكونون يقصد بالمساواة عدم التمييز والتفرقة بين االفراد الذين 

فاذا اتحدت الظروف في عدد من االفراد وجب عندئذ ان تتحقق  ،في ظروف واحوال واحدة
المساواة بينهم وان يتمتعوا جميعاً بحماية قانونية متساوية، والمساواة ال تعني التطابق وانما 

ماثلة الن القانون يقرر تعني المساواة في المعاملة القانونية ألصحاب مراكز قانونية مت

شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها االفراد امام القانون بحيث 
بينهم لتماثل المراكز  اذا توافرت هذه الشروط في طائفة من االفراد وجب اعمال المساواة

انتفت اسباب  يناختلفت هذه المراكز بأن توافرت في بعضهم من دون اآلخر ذاوا القانونية .

 اواة هي : مظاهر حق المساهم ومن  المساواة بينهم .

جميع المواطنين بدون تمييز بينهم يقصد بها تطبيق القانون على : المساواة امام القانون  -1

  كانت قواعد القانون عامة ومجردة . وهذا ال يتحقق اال اذا

المساواة بين االفراد في فرصة الحصول على يقصد بها :  المساواة امام الوظائف العامة -2
 وط تولي الوظيفة العامة من حيث المؤهالتشرتوافر مع تمييز وتفرقة الوظيفة دون 

والشروط التي يستلزمها القانون لكل وظيفة وكذلك من حيث المزايا والحقوق 

 .ويرتبط مظهر المساواة امام الوظائف العامة بمبدأ تكافؤ الفرص  ،والواجبات
المقصود بالمرفق العام هو النشاط الذي تتواله الدولة او :  المساواة امام المرافق العامة -3

االشخاص العامة مباشرةً او تعهد به الى اآلخرين كاألفراد او االشخاص المعنوية 

الخاصة ولكن تحت اشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك بهدف اشباع حاجات ذات نفع 
ً للمصلحة ال وقد اصبح  رس والجامعات والمستشفيات وغيرها .عامة كالمداعام وتحقيقا

للمرافق العامة اهمية بالغة في حياة االفراد ال سيما بعد تطور وظيفة الدولة من دولة 

الى دولة متدخلة تهدف الى وظيفتها تتلخص في )االمن، والدفاع، اقرار العدل(، حارسة 
لة بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المتعاملين تحقيق الرفاهية للمواطنين وهذا ما يلزم الدو

  مع تلك المرافق العامة .

يقصد به خضوع االشخاص المتماثلين في المراكز القانونية : المساواة امام القضاء  -4
لقواعد واجراءات واحدة امام القضاء وان يخضع الجميع لمحاكم واحدة اذ ال يجوز ان 

تماعية للمتقاضين، ولكن هذا ال يعني ان مفهوم تختلف المحاكم باختالف المراكز االج

المساواة امام القضاء يمنع من وجود محاكم مختلفة تبعاً الختالف انواع المنازعات او 



اختالف طبيعة الجرائم كذلك ال يمنع من اختالف العقوبات التي يحكم بها القضاء تبعاً 

  . لظروف القضايا المعروضة عليه ولو كانت الجريمة واحدة

 ها هي : من مظاهر:  المساواة امام الواجبات واالعباء العامة -5

يقصد به ان يتحمل كل فرد قدراً من الضريبة : المساواة في تحمل العبء الضريبي  - أ

يتفق مع قدرته المالية دون المساواة المطلقة في هذا المجال لذلك البد ان تكون 
المساواة نسبية كل حسب مقدرته المالية ومدى االستفادة من الخدمات العامة وهذا ما 

ً كلما يتطلب تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية التي نعني رفع نسبة الضريبة  طرديا

زادت ثروة الفرد ومن خالل ذلك يمكن التخفيف من التفاوت بين االغنياء واصحاب 
الدخل المحدود، باإلضافة الى ان مبدأ المساواة ال يتنافى مع اعفاء ذوي الدخل 

 الصغير او المحدود من اداء بعض الضرائب . 

لمقدسة التي يتساوى من الواجبات الوطنية ا:  المساواة في اداء الخدمة العسكرية - ب
المواطنون كافة في القيام بها وال يجوز اعفاء شخص من القيام بها اال اذا كانت هناك 

قوة قاهرة ال دخل إلرادة الفرد فيها تمنع من ادائها كالعجز او عدم الصالحية، اما ما 

يخل بمبدأ المساواة ضمن هذا الموضوع هو اعفاء بعض االفراد من اداء هذه الخدمة 
 قابل دفع مبلغ من المال او بسبب االنتماء الى فئة او طبقة معينة من الشعب .م
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