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 عدم قبول الدعوى شكال لعدم التقيد
 بالمواعيد القانونية

 ـــــــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

أن تاريخ صرف المدعى المبلغ الذى قضت به المحكمة 

هو تاريخ بدأ سريان المواعيد القانونية المتعلقة بالتظلم ورفع 

 .ى نص عليهما النظام األساسي للمحكمة الدعوى والت
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 المحكمة اإلدارية
 لجامعة الدول العربية

 
 األولىالدائرة 

 
محمككد الهككاهر  /المشكككلة برئاسككة السككيد األسككتاذ

 المحكمةرئيس  شاش
 

 السيدين كل من وعضوية
 وكيل المحكمة ىمحمد منيب الرفاع / األستاذ

عضكككككو  عبد هللا بن محمد الزبن. د / واألستاذ 
 المحكمة

 
أحمكككد / المستشكككارحضكككور م كككوك المحكمكككة بو

 حسين المقاول
 

 أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
 

 التاليأصدرت الحكم 
 م9111خالل دورة انعقادها غير العادي لعام 

 قضائية 23لسنة  9رقم في الدعوى 
 
 : منالمقامة 

 سعيد حسن سالم/ السيد 
 ضد

 السيد الدكتوراألمين العام لجامعة الدول العربية
 --------------------

 الوقائع
 ــــ

 
تتحصل وقائع الدعوى في أن المددع  أقدا  
دعددددواح فصددددحها  أودعرددددا حدددد  تا ه  المح مدددد  

  مطالفدداب فددملاا  اةماندد  7991هندداه   03فتددا ه  
لد  مفغد   العام  لجامعد  الددول الع فهد  فدؤن تد دى

حددفع  وثيثددهن ألدد  دوي  أم ه ددي تعوه دداب لدد  
نتهج  لقهامرا فحدف  قهمد  المفغد  الدكى ح مد  لد  
ف  المح م  اإلدا ه  لغجامع  الع فه  فدي الددعوى 

طددوال  7995أف هددل  03ق فتددا ه   5/99 قدد  
حدد  حددنوا  ل وكلددأ عغدد  أحددا  تعحدد  اةماندد  

 .العام  في تناهك الح   
 

ك دد  المدددع  أندد  لمددا لدد  وشدد حاب لدددعواح ل 
تقدد  اةماندد  العامدد  فتناهددك ح دد  المح مدد  المشددا  
إلهدد ل  فمندد  تقددد  فالتمددا  إلدد  الحددهد أمددهن عددا  

ل لصدددد    7991حددددفتمف   0الجامعدددد  فتددددا ه  
المفغ  المح و  ف  ل ولما ل  هتغق  داب عغد  تلغمد  

 .ل فمن  أقا  دعواح 
 

وأ دددا  المددددع  فدددؤن اةمانددد  العامددد  قدددد 
  فدكلأ ططدؤ وعمدي هتحد  فالتعحد  أحدد  ا ت ف

فددد   ددد  اب ل وأن الثافددد   دددو أن حدددف  المفغددد  
المحتحق ل  طيل مدة تاهد عغ  حد  حدنوا  قدد 
ح مدد  مددن عائددد احددتثما   ددكا المفغدد  فمددا هقددد  

ألدد  دوي  ه ددا  إلهدد  مفغدد   91إجمددالي قهمدد  
 .عش ة آي  دوي  تعوه ا ل  

 
مددك  ة  وقددد قدددم  اةماندد  العامدد  لغجامعدد 

  ك دددددد   فهرددددددا أن 7991هولهددددددو  79فتدددددا ه  
المدددع  لدد  هتقهددد فالمواعهددد القانونهدد  التدد  ندد  
عغهرددا النلددا  اةحاحددي لغمح مدد  حددوا  مددن حهدد  
تقددده  الددتلغ  أو  فددع الدددعوى ل حهدد  قددد  تلغمدد  

  فعدد انق دا  أ ثد  مدن 7991حفتمف   0فتا ه  
أ فعددد  أشدددر  مدددن صددد   المفغددد  إلهددد  ل و فدددع 

  فعددد المهعدداد 7991هندداه   03تددا ه  الدددعوى ف
 مددا أو د   د ددا المتعغددق فمو ددو  . القددانوني 

الددددعوى وطغفددد  عدددد  قفدددول الددددعوى شددد ي ل 
 .و ف را مو وعا

 
وقددد  الدددفا  عددن المدددع  مددك  ة  د فهرددا 
عغددد  مدددك  ة اةمانددد  العامددد  ل كا ددد اب أنددد  فدددا  
اةطهدد ة أن الت ههدد  القددانوني لغدددعوى  ددو أنرددا 

ا  قدددد ا  إدا ب حددددغفي تمثددددل فددددي دعددددوى فمل دددد
امتناعرددا عددن دفددع التعددوهق المحددتحق لغمدددع  
نتهجدد  تعطهددل تناهددك الح دد  الددكى هطالدد  فتناهددكح ل 
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والقددد ا ا  الحدددغفه  ي تتقهدددد فمواعهدددد محدددددة ل 
وطالددد  محدددام  المددددع  فقفدددول الددددعوى شددد ي 
وقفولردددا مو دددوعا لاحدددفا  التددد  أو د دددا فدددي 

 .ام  مك  ت   داب عغ  اةمان  الع
 

وقدددددد قدددددا  مادددددوق المح مددددد  فتح ددددده  
الدددددعوىل وقددددد  تق هدددد ح فشددددؤن شدددد ل الدددددعوى  

 .ومو وعرا
 

  ل نلددددد   7999أف هدددددل  75وفجغحددددد  
المح م  الددعوى واحدتمع  إلد  م افعد   دل مدن 
المدع  واةمان  العام  ل وقد    حجدا الددعوى 
لغنطددق فددالح   فجغحدد  الهددو  ل مددع الحددما  فتقددده  

 .مك  ا  طيل أحفو  
 

 المحكمــة
 ــــ

 
فعدددددد اإلطدددددي  عغددددد  اةو اق ل وحدددددما  

 .ايه احا  ل وفعد المداول  
 

حه  أن المدع  أقدا  دعدواح مطالفداب فدملاا  
اةمان  العام  لجامع  الدول الع فه  فؤن ت دب لد  
مفغ  حدفع  وثيثدهن ألد  دوي  أم ه دي تعوه دا 
لدد  لقهامرددا فحددف  المفغدد  الددكى ح مدد  لدد  فدد   ددكح 

 .  7995أف هل  03ح م  فتا ه  الم
 

وحهددد  أن اةمانددد  العامددد  لجامعددد  الددددول 
الع فهدد  طغفدد  الح دد  فعددد  قفددول الدددعوى لتقددده  
المدددددع  تلغمدددد  و فعدددد  لدددددعواح دون م اعدددداة 
المواعهددددد القانونهدددد  التدددد  هددددن  عغهرددددا النلددددا  

 .اةحاحي لغمح م 
 

وحهدد  أن المدددع   د عغدد  اةماندد  العامدد  
الددددعوى شددد ي عغددد  أحدددا  أن مطالفددداب فقفدددول 

الت هه  القانوني لغدعوى  و أنرا طعدن فدي قد ا  
إدا ب حغفي  و عد  تناهك ح   المح مد  الصداد  
لصددالح  ل وأن الطعددون فددي القدد ا ا  الحددغفه  ي 

 .تتقهد فمواعهد محددة 
 

وحهدددد  أن الثافدددد  مددددن اةو اق  ددددو أندددد  
صددد   لغمددددع  المفغددد  الدددكى ق ددد  المح مددد  

أف هدددل  71فددد ل وتددد  كلدددأ فتدددا ه   اإلدا هددد  لددد 
 91ل وقد تلغد  إلد  اةمدهن العدا  فتدا ه   7991
 ل  متجاوااب فدكلأ المهعداد القدانوني 7991حفتمف 

لغتلغ  والكى هفدأ ح هان  من تا ه  ص   المفغ  
المددك و  إلهدد  و ددو مددا هتحقددق فدد  عغمدد  فددالق ا  

 ما أن  قد فدو  المهعداد القدانوني ف فدع . اإلدا ب 
 . 7991هناه   03ى في الدعو

 
وحهدد  أن الت ههدد  القددانوني لغدددعوى  ددو 
 1أنردددا طعدددن فدددي القددد ا  اإلدا ب الصددداد  فدددي 

دوي   05171  فصدددد   مفغدددد  7991أف هددددل 
أم ه ي لغمدع  ل وي مجال لغقول فؤنرا طعن فدي 

 .ق ا  حغفي 
 

 فلهذه األسـباب
 ــــ

 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شككال  

 .الةومصادرة الك 
 

صككدر هككذا الحكككم وتلككى علنككا مككن الهيئككة 
 .م9111مايو  91المبينة بصدره بجلسة 

 
  المحكمة رئيس

 المحكمة سكرتير
 


