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Abstract 
Excess or lack of proportionality is because of 

disproportion of the reason of the decision with its subject . 
Any incompatibility of the legal basis for the administration 
in its decision with the impact of this decision، as the 
proportionality usually requires no huperbole that means the 
incompatibility of the reason with the subject .  

.٢٨/٣/٢٠١٨*** قبل للهنشر في٧/٥/٢٠١٤(*) أستلم البحث  في 
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Hyperbole can be achieued not only by the excessive 
impose of severe pumishment . but also on the side of 
excession lie . the exassive compromise، indulgence and 
exassive compassion becase the excessive pamishment will 
lead to the rejection of individuals and their loss of 
confidence in dealing whith the administration، and therfor 
thay will debar from working with the excessive 
pamishment will lead to the rejection of individuals and their 
loss of confidence in dealing with the administration ، and 
therefore they will deber from working with pablicutilities 
and this will lead to the diraption of its progress . Not pity،
the extreme leniency would make the employee 
beriolicluoys of administration punishment and gets the case 
of rebellion and tyranny as well as the disruption of 
publicutility . The criterion of hyperbole is a objective 
standard، not a personal that strengthen mismatch between 
the reason of the administrative decision and its subject 
which are considered its ultimate effects، ine . there must be 
proportionality between the gravity of the act committed by 
a trader with the administration with the penalty imposed 
and that must be the act and gravity justified to make the 
decision or to impose punishment . 
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د. محمد زكي أبو عامر، قاهنون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، )١(
.٤٥٤، ص١٩٨٦االسكهندریة، 
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الفرع األول
تعريف الغلو فقهاً 
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، ١د. عبدالعزیز عبدالمهنعم خلیفة، ضماهنات مشروعیة العقوبات االداریة العامة، ط)١(
.٧٨، ص٢٠٠٨القاهنوهنیة، تلإلصداراالمركز القومي 

.٣٠٠، ص١٩٨٣ر الشیخلي، الهنظام القاهنوهني للجزاء التأدیبي، عمان، د. عبدالقاد)٢(
د. هیثم حلیم غازي، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة االداریة العلیا علیها، دار الفكر )٣(

. ٥١٨، ص٢٠١٠الجامعي، االسكهندریة، 
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)١(



)٢(





)٣(


)٤(

راسة د. سلیمان محمد الطماوي، القضاء االداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب د)١(
.٧٢٣، ص١٩٨٧مقارهنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، مطبعة اطلس، لإلدارةد. سامي جمال الدین، قضاء المالءمة والسلطة التقدیریة )٢(
. وفي ذات المعهنى یهنظر د. ثروت عبدالعال احمد، حدود ٢٩٠، ص١٩٩٢القاهرة، 

إذ. ٤٩، ص١٩٩٩رقابة المشروعیة والمالءمة في قضاء الدستوریة، جامعة اسیوط،
یقول ان هذه الرقابة (الخطأ الظاهر) تهدف الى إذأورد الكاتب قول الفقیه براهندت 

یهنبغي ترك رجل الإذاخضاع االدارة ألقل قدر ممكن من المهنطق وحسن التقدیر، 
یدهم من سلطات تمكهنهم من ذلك.ؤ یفعل ما یشاء، حتى ولو كان ما یاالدارة

للموظف العام، دار الهنهضة العربیة، التأدیبیةالمسؤولیة د. محمد جودت الملط،)٣(
.٤١٧، ص١٩٦٧

د. محمد فرید سید سلیمان الزهیري، الرقابة القضائیة على التهناسب في القرار االداري، )٤(
.٢٠٨، ص١٩٨٩رسالة مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة المهنصورة، 
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الفرع الثاهني
 
ً
تعريف الغلو قضاء
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قضاء مجلس الدولة الفرهنسي للحد من د. رمضان محمد بطیخ، االتجاهات المتطورة في)١(
. ٢٩١، ص١٩٩٤سلطة االدارة التقدیریة، دار الهنهضة العربیة، القاهرة، 

.٤١٧د. محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مصدر سابق، ص)٢(



الغلو في القرار االداري

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

٣٦٦





)١(




  








 
 

)٢(









.١١/١١/١٩٦١في،٥٦٣، الحكم رقم ٢٧، ص٧ا، مجموعةحكم المحكمة االداریة العلی)١(
- ٢٠٨هنقًال عن د. مصطفى عفیفي، فلسفة العقوبة التأدیبیة واهدافها، مصدر سابق، ص

٢٠٩.
جلسة -ق.ع٥٠لسهنة ٧٢٦٢حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم )٢(

. اشار الیِه علي سعید محمود الدیب المحامي، موسوعة احكام المحكمة ٢٢/٢/٢٠٠٩
، الصفحة بال.٢٠٠٩-١٩٦٥االداریة العلیا في مصر من عام 
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)٢(


  






)٣(

- ق.ع٣٨لسهنة ١٧٣٣حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن المقدم الیها والمرقم )١(
. اشار الیِه علي سعید محمود الدیب، المصدر هنفسُه.١٥/٧/١٩٩٥جلسة 

ومهنشور في مجلة العدالة، ٢٣/١/١٩٧٣في ٣/١٩٧٣قرار مجلس االهنضباط العام رقم )٢(
.٨٢٠،ص١٩٧٥، ٣العدد

، المصدر هنفسه، ١٥/١٢/١٩٧٣في ٢٤٧/١٩٧٣قرار مجلس االهنضباط العام رقم )٣(
.٨١٦ص
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. مجلة العدالة، ٢/٦/١٩٧٣في ١٠٨/١٩٧٣قرار مجلس االهنضباط العام المرقم )١(
. ٨١٧المصدر هنفسه، ص

الى ان مجلس االهنضباط العام قد تم تغییر اسمِه الى محكمة قضاء اإلشارةهنود )٢(
) لسهنة ٦٥فین بموجب قاهنون التعدیل الخامس لقاهنون مجلس شورى الدولة رقم (الموظ

، بموجب المادة الثاهنیة من الباب األول من القاهنون ٢٠١٣لسهنة ١٧المرقم ١٩٧٩
المذكور. 
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الثاهنياملطلب
للغلوالقاهنوهنيةالطبيعة





  


)١(
  

 
)٢(.

- ٧٣٠الكتاب الثالث، مصدر سابق،صالقضاء االداري،سلیمان محمد الطماوي،د.)١(
ي جمال الدین، قضاء المالءمة والسلطة التقدیریة د. سامهنفسهالرأي بویهنظر.٧٣١
(ان عدم التهناسب بین الخطأ التأدیبي والجزاء الموقع .٢٩٩، مصدر سابق، صلإلدارة

اي بین السبب والمحل یعهني عدم المالءمة الظاهرة، مما یعد قریهنه مؤكدة على ثبوت 
عیب الغایة).

مجموعة ٢٦س٤٨٤، ق١٩٨٥یهنایر ٥حكم المحكمة االداریة العلیا في مصر في )٢(
اكدت (شواهد االهنحراف بالسلطة بحسباهنِه عیب قصدي إذالسهنة الثالثون، الفقرة الثاهنیة، 

یقوم بمصدر القرار یهنبغي أن توجه الى ما شاب مسلكُه في اصدار القرار المطعون فیه 
القرار یجوز مجاوزة اساس ذلك: ال- دون أن یجاوزِه الى تقویم سلوك مصدر القرار

االداري حدود اختصاصِه في الرقابة على القرارات االداریة الى التغول في اختصاص 
السلطة التهنفیذیة في اداء وظیفتها الدستوریة، أشار ألیِه علي سعید محمود الدیب 

المحامي، مصدر سابق، ص بال.
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لیها، مصدر د. هیثم حلیم غازي، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة االداریة العلیا ع)١(
.٥٢١سابق، ص

د. محمد حسهنین عبدالعال، فكرة السبب في القرار االداري ودعوى االلغاء، دار الهنهضة )٢(
. ١٨٤، ص١٩٧١العربیة، 

. ٤٤٢- ٤٤٠د. عصام عبدالوهاب البرزهنجي، مصدر سابق، ص)٣(
، ٩/٣/١٩٩٦ق، جلسة ٤٠لسهنة ٣٤٢٥حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم )٤(

.٦٨٨، ص٤٢الموسوعة االداریة الحدیثة، ج
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)٤(

 


د. خلیفة سالم الجهمي، الرقابة القضائیة على التهناسب بین العقوبة والجریمة في مجال )١(
.٣٩٣، ص٢٠٠٩التأدیب، دار الجامعة الجدیدة للهنشر، 

.٣٤٦محمد فرید سید سلیمان الزهیري، مصدر سابق، )٢(
سب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة مع التطبیق محمد سید احمد محمد، التهنا)٣(

.٤٤٧، ص٢٠٠٨على ضباط الشرطة والموظف العام، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، 
. ٤١٧د. محمد جودت الملط، مصدر سابق، ص)٤(
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. ٧٢٩د. سلیمان محمد الطماوي، القضاء االداري، الكتاب الثالث، مصدر سابق، ص)١(
د میرغهني خیري ادریس، هنظریة التعسف في استعمال الحقوق االداریة، رسالة د. محم)٢(

. هنقًال عن د. محمد فرید ٦٢٧، ص١٩٧٢دكتوراه، جامعة عین شمس، بدون دار هنشر، 
. ٣٥٠سید سلیمان الزهیري، المصدر هنفسه، ص

، مصدر محمد سید احمد محمد، التهناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیةد.)٣(
. ٤٥٢سابق، ص
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الثاهنياملبحث
التقديريفالظاهراخلطأوهنظريةالغلومضمون

   



األولاملطلب

الغلوهنظريةمضمون



الفرع األول

أسباب الغلو


  







د. محمد فرید سید سلیمان الزهیري، الرقابة القضائیة على التهناسب في القرار االداري، )١(
. وأیدُه د. هیثم حلیم غازي، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة ٤٢٧مصدر سابق، ص

ذكر ان الغلو یتعلق بعیب السبب في المقام إذ. ٥٣١االداریة العلیا، مصدر سابق، ص
من خالل رقابة المحكمة ذاتهدون اغفال لركهنیي المحل والهدف في الوقتمن ألول، ا

ضمان العمل بالمرفق لاالداریة العلیا على مشروعیة العقوبة ومدى تهناسبها مع المخالفة 
العام على افضل وجه ممكن.
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)٢(
الفرع الثاهني

حتقق الغلوحاالت ومعيار




من البحث. ٨اهنظر هنص الحكم في ص)١(
طعن في القرار االداري في قضاء مجلس الدولة، البر، بعض اوجه الد. عبدالفتاح عبد)٢(

، ١٩٩٥مجلة العلوم االداریة، اصدار الشعبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم االداریة، 
. هنقًال عن مایا محمد هنزار ابو دان، الرقابة القضائیة ٣٥، ص١٩٩٦، ٢، عدد٣٧سهنة

.٩٤، ص٢٠١١على التهناسب، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبهنان، 
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)١(
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، ٢٩/٦/١٩٧٤ق.ع جلسة ١٨لسهنة ٧٠٨حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم )١(
علي سعید محمود الدیب، موسوعة احكام المحكمة االداریة العلیا في مصر، مصدر 

سابق، ص بال.
. مشار الیِه في ٢/٦/١٩٧٣في ١٠٨/١٩٧٣یهنظر قرار مجلس االهنضباط العام رقم )٢(

من البحث. ٩ص
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)٢(




 
           

        





 
 

 
)٣(

. ١٩/١/١٩٧٢ق، جلسة ١٥لسهنة ٤١٠المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم حكم)١(
ق. هنقًال عن هیثم ٢٨، لسهنة ١٥/٤/١٩٨٦في ١١٨٧كذلك حكمها في الطعن المرقم 

. ٥٥٣حلیم غازي، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة التأدیبیة، مصدر سابق، ص
. المشار الیِه ١٥/١٢/١٩٧٣ي ف٢٤٧/١٩٧٣یهنظر قرار مجلس االهنضباط العام رقم )٢(

من البحث. ٩في ص
من البحث. ٧یهنظر ص)٣(
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. ١٨٦د. محمد حسهنین عبدالعال، فكرة السبب في القرار االداري، مصدر سابق، ص)١(
(2) C.e.28-5-1971, ville nouvelle est, conclusion braibant, 

g.a.j.a, 12ed, 1999, p64, r.d.p, 1972, p409 
عن مایا محمد هنزار ابو دان، الرقابة القضائیة على التهناسب في القرار االداري، هنقالً 

.٩٨مصدر سابق، ص
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ق بتاریخ ١٧٣١/٣٧حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن المقدم الیها والمرقم )١(
. اشار الیِه علي سعید محمود الدیب المحامي، موسوعة احكام المحكمة ١٨/١/١٩٩٧

علیا في مصر، مصدر سابق، ص بال.االداریة ال
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املطلب الثاهني
التقديريفلظاهرااخلطأهنظرية


)١(





الفرع األول

الظاهر يف التقديرتعريف اخلطأ
        

              



 

)٢(

هي حجر االساس الذي بدأ فیه مجلس تعدالتي ١٩٧٨(لیبون) عام lebonقضیة )١(
الدولة الفرهنسي بمد رقابتِه على التهناسب وتتلخص هذه القضیة (ان لیبون رفع دعواه أمام 

د المادي للوقائع محكمة تولوز االداریة طالیًا الغاء القرار الصادر ومهنازعًا لیس في الوجو 
واهنما في جسامة الجزاء، وقد استهندت األكادیمیة في اصدار القرار المطعون فیه الى 
ارتكاب المدعي وهو مدرس ألفعال مخلة بالحیاء مع تلمیذاتِه في الفصل والتي ثبتت من 
وقائع التحقیق معه وقد رفضت المحكمة طلب الغاء القرار لكفایة السبب الذي قام علیه 

ار وطعن لیبون في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الذي رفض الطعن وقرر أهنه ال القر 
دون سبب یقوم منللمعاشباإلحالةیتضح من األوراق أن الجزاء الموقع على المدعي 

فان الحكم المطعون فیه قام على اسبابِه الكافیة له). لذاعلى غلط بین في التقدیر 
.١٩٢ور، صقاموس لسان العرب ألبن مهنظ)٢(
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)٣(

Gosta
 

)٤(
Vincent
)٥(

. ٤٨٢، ص١٩٦٩، ٢٥المهنجد في اللغة واالعالم، دار المشرق، بیروت، ط)١(
، دار ١د. عبدالرزاق السهنهوري، الوسیط في شرح القاهنون المدهني، هنظریة االلتزام، ج)٢(

. ٧٧٨احیاء التراث العربي، بیروت، ص
(3) G.braibant, ledvoit adminis tratiffrancais, 198, op.cit, p240 

. ٧٠مایا محمد هنزار ابو دان، الرقابة القضائیة على التهناسب، مصدر سابق، صهنقًال عن   
(4) J.p.costa, leprincipe de proportionnalite dans la jurisprudence de 

conseil detat, A.J.d.A, 20juillet/20 aout, 1988, p435  
(5) J.Y_ Vincent, lejislation etjurisprudence, B.A, N.139,24e annee, 

1971, Janvier_Fevvier, p408 .
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)٥(

 
 

(1) G.VEDEl et p.DElvolvE, Droit ddministratif, op.cit,p327 
. ٧١صهنقًال عن مایا محمد هنزار ابو دان، الرقابة القضائیة على التهناسب، مصدر سابق،  

لغلط البین، مصدر سابق، د. یحیى الجمل، مقالته رقابة مجلس الدولة الفرهنسي على ا)٢(
والدكتور یحیى الجمل یستخدم عبارة الغلط البین للداللة على فكرة الخطأ ٣٨ص

الظاهر. 
.٧٠د. محمد حسهنین عبدالعال، فكرة السبب في القرار االداري، مصدر سابق، ص)٣(
ري الضبط االداألعمالد. حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة )٤(

.٤٥٤، ص١٩٨٩دراسة مقارهنة، دار المطبوعات الجامعیة، االسكهندریة، 
.٢٣٢د. رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص)٥(
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)٣(

د. ثروت عبدالعال احمد، حدود رقابة المشروعیة والمالءمة في قضاء الدستوریة، جامعة )١(
.٤٩، ص١٩٩٩اسیوط، 

والمخالفة التأدیبیةدأ التهناسب بین العقوبة د. عادل الطبطبائي، الرقابة القضائیة على مب)٢(
. ١٠٢- ٩٢، ص١٩٨٢، سبتمبر٦، سهنة٣الوظیفیة، مجلة الحقوق، العدد

علي خطار شطهناوي، الضوابط القضائیة التي اوردتها محكمة العدل العلیا على ممارسة )٣(
االردهنیة، االدارة لصالحیتها التقدیریة، بحث مهنشور في مجلة الشریعة والقاهنون، الجامعة

.١٥، ص١٩٩٩، ١، عدد٢٦المجلد 
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في تكییف الوقائع لإلدارةمحمود سالمة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البین )١(
آذار، ، القاهرة،١، عدد٣٧وتقدیرها في دعوى االلغاء، مجلة هیئة قضایا الدولة، س

ر االداري ومحلِه العالي حاحة، الرقابة على تهناسب القرا. هنقًال عن عبد٧٠، ص١٩٩٣
، قسم الكفاءة المههنیة للمحاماة، جامعة ٥في دعوى االلغاء، مجلة المهنتدى القاهنوهني، العدد

.١٣٨محمد ِخیضر بسكرة، ص
د. علي جمعة محارب، التأدیب االداري في الوظیفة العامة، دار الثقافة للهنشر والتوزیع، )٢(

.٢٥٢، ص٢٠٠٤عمان، 
ن، الرقابة القضائیة على التهناسب في القرار االداري، مصدر مایا محمد هنزار ابو دا)٣(

.٧٢سابق، ص
. ٥٧٨د. هیثم حلیم غازي، مصدر سابق، ص)٤(
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الفرع الثاهني

الظاهر يف التقديراخلطأهنظريةمضمون
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.٢١٢د. رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص)١(
.١٢٦د. خلیفة سالم الجهمي، مصدر سابق، ص)٢(
.٧٤مایا محمد هنزار ابو دان، مصدر سابق، ص)٣(
.٤٨٠د محمد، مصدر سابق، صمحمد سید احم)٤(
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د. یحیى الجمل، رقابة مجلس الدولة الفرهنسي على الغلط البین، مصدر سابق، )١(
.٤٤٤ص

.٢٣٠-٢٢٤د. رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص)٢(
.٥١١د. محمد سید احمد محمد، مصدر سابق، ص)٣(
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.٢٣٢د. رمضان محمد بطیخ، المصدر هنفسه، ص)١(
. ١٤٨الم الجهمي، مصدر سابق، صد. خلیفة س)٢(
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.٥٨٥هیثم حلیم غازي، مصدر سابق، ص)١(
.٥١٢د. محمد سید احمد محمد، مصدر سابق، ص)٢(
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ةـامتخلا


















.٥٧٨هیثم حلیم غازي، المصدر هنفسه، ص)١(
لمزید حول موضوع اوجه التشابه واالختالف بین الهنظریتین یهنظر د. رمضان محمد 

عدها. كذلك مایا محمد هنزار ابو دان، مصدر بوما٢٢٢بطیخ، مصدر سابق، ص
. ٥٨٧- ٥٨٦هیثم حلیم غازي، مصدر سابق، ص. كذلك د.١٢٧-١٢٦سابق، ص

.٥١٢-٥١٠كذلك یهنظر د. محمد سید احمد محمد، مصدر سابق، ص



الغلو في القرار االداري

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

٣٩٠


 
















 




 





)٢٠) ، السنة (٦٤العدد () ،١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٣٩١

ادرـاملص



  







  





  







    


  






الغلو في القرار االداري

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

٣٩٢

   





   


  


 


         


  


 


  


  


 
  




)٢٠) ، السنة (٦٤العدد () ،١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٣٩٣


١-
٢-
٣-


٤-       


٥-
٦-


