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 تأثير إجراءات التقاضي على تحقيق العدالة 
 أمام المحكمة اإلدارية للجامعة العربية

 دراسـة تحـليلية
 ـــ

 
 

 جوهر المشكلة:
 

إذا كااات قحقيااع العاادل القعااا ف يعقمااد  اا  
األساس عل  القواعاد الموعاوعية  اات الو اول 

إو مات الااال القواعااد  إلا  الحاال العاادل و يكااوت
اإلجرا ية,  هف وسيلة إدراكه وإالراجه إل  حيا  
  ااافالوجاااود بوعاااعه موعااا  القلبياااع الفعلاااف 
  ورة أحكام قعا ية ققمق  ب فة اإلل ام.

 
ورغااام عااارورة القواعاااد اإلجرا ياااة علااا  
النحو المققدم,  اات قلاا العارورة يجا  أت ققادر 

 حاادود مااا  اافبقاادر,ا, بحيااو قكااوت ,ااذد القواعااد 
يجاا  أت قكااوت عليااه وبالقاادر الااا م  قاال لقيااام 

أق اار وقاا    اافالمحكمااة بقحقيااع مهمااة العدالااة 
وبأقااال القكااااليا, ألت القواعاااد اإلجرا ياااة ليسااا  

وسيلة لح اول  ااح   ,فذاقها وإنما   فغاية 
الحااع علاا  حقااه,  ااات عجاا   قلااا القواعااد عاات 

قحقياع العدالاة,  اات ذلاا   افبلوغ القعاء غايقاه 
ا علااا  أت  ماااة ق اااورا  اااف القن ااايم يعاااد م  ااار

 اإلجرا ف عت أداء و يفة.
 

والقأماااال  اااا  قعاااااء المحكمااااة اإلداريااااة 
لجامعااااة الاااادول العربيااااة يك ااااا عاااات ق ااااور 

أداء   افأماام قلاا المحكماة  (1)إجراءا  الققاعف

                                                 
ورد النص عل  إجراءا  الققاعف أماام المحكماة  (1)

 ف الن امييت األساسف والدااللف للمحكمة, وقد  ادر 
الن اااام األساسااااف للمحكماااة بموجاااا  قااارار مجلااااس 

ويحقااو   31/3/1964بقاااري   1980الجامعااة رقاام 
( مادة أما الن ام الادااللف للمحكماة  يحقاو  22عل  )

الو يفة القا  مات أجلهاا ققارر  قلاا اإلجاراءا  
لقحقيااع العدالااة, باال غااد  قلااا القواعااد سااببا   اا  

ر الحقوع وقاأ ر  مسايرة العدالاة مات جاراء إ,دا
 اإلغراع  ف  كلية إجراءا  الققاعف.

 
 غاية البحث: -
 

محاولة الك ا عت العيو    فقكمت غاية البحو 
والسالبيا  القاا  قكقنااا ن اام إجااراءا  الققاعااف 
أمام المحكمة اإلدارية للجامعة العربية, وأ ر قلاا 

محكمااة, العيااو  علاا  قحقيااع العدالااة أمااام قلااا ال
والحلول المققرحة لقا   سلبيا  وعيو  الن اام 
اإلجرا ااف علاا  نحااو يلماا ت معااه  اااح  الحااع 
إلاا  الح ااول علاا  حقااه بواساالة القعاااء دوت 
عقبااا  إجرا يااة ق ااكل حاااج ا  باايت وجااود الحااع 

 حكم قعا ف باقرارد. وبيت  دور
 
 منهج البحث: -
 

أت البحااو العلمااف المجاارد بق ااد الو ااول إلاا  
لبيا  القن يم اإلجرا ف أمام المحكمة ,او حقيقة س

أ عاال وساايلة للك ااا عاات عيااو  ,ااذا القن اايم, 
وذلا مت الال منهج قحليلف يقاوم علا  الصاوص 
   قفا يل النقال موعوع البحو, ويعقماد علا  

 لبيااااات أوجااااه ق ااااور الن ااااام  النقااااد األسااالو  
 
 

ياقم  قلبيقفاإلجرا ف  ف قحقيع العدالة, وأسلو  

                                                                        

( مادة, ومت جمااع الن اوص القانونياة  اف 63عل  )

 الن امييت يق كل ن ام القعاء اإلدار  أمام المحكمة
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 ر إلا  ماا أ بقاه الواقا  العملاف مات مت الاله الن
ق ااور  اا  قحقيااع العدالااة بسااب  عيااو  الن ااام 

 اإلجرا ف.
 
 خطة البحث: -
 

 اام  قمهياد ينقسام ,اذا البحاو إلا    ال 
   ليت:

 
الفصللللت التمهيللللد : اإلطللللار العللللام  ختصللللا  

 المحكمة.
 

الفصلللت ا:وت: تلللأثير إجلللراءات التقاضلللي عللللى 
 المحكمة. تحقيق العدالة أمام

 
 مبحث ا:وت: إجراءات التقاضي أمام المحكمة.ال

 
جااااراءا  السااااابقة اإل: المطلللللو ا:وت

 عل  قيد الدعو .
 

 : مرحلة قيد الدعو .الثانيالمطلو 
 

: تللأثير إجللراءات التقاضللي علللى الثللانيالمبحللث 
 تحقيق العدالة.

 
: جاااااااا اء مالالفااااااااة المطلللللللللو ا:وت

 .الققاعفإجراءا  
 

ا  : ماد  قادرة إجاراءالثلانيالمطلو 
الققاعف عل  قحقيع الصاية 

 منها.
 
 
 

: ملللدى كفايلللة نطلللام الطعللل   لللي الثلللانيالفصلللت 
 تحقيق العدالة.

 

 .التقاضيالمبحث ا:وت: المبادئ القانونية  ي 
 

: مبااادأ الققاعاااف علااا  المطللللو ا:وت
 درجة واحدة.

 
: مباادأ الققاعااف علاا  الثللانيالمطلللو 

 درجقيت.
 

عللاد  : الطعلل  بطريللق التمللا  إالثللانيالمبحللث 
 .النطر أمام المحكمة

 
: القعريا بن ام اللعت المطلو ا:وت

 بالقماس إعادة الن ر.
 

: مااد   اعليااة القماااس الثللانيالمطلللو 
يع ـادة الن ااار  ااف قحقاااـإعاا
 دالة.ـالع

 . ةـالخاتم
 

 . التوصيات
 

 . عـالمراج
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 الفصت التمهيد 
 اإلطار العام  ختصا  المحكمة

 ـــــ
 

سف للمحكماة االق ا اها حدد الن ام األسا
, والااوو  , كمااا حاادد نلاااع سااريانه ماات النااوعف
 أمامها. الققاعفالذيت يحع لهم  األ الاصحيو 
 

وقالاااقص المحكماااة بحسااا   اااري  ناااص 
بالن ر والف ال  فاألساسالمادة ال انية مت الن ام 

:   

المنا عااا  المقعلقااة بأحكااام و حااة  اا وت  -1
عمل جامعة الدول العربية وعقود ال مو فف
 بها.

المنا عاا  المقعلقاة بأحكاام أن ماة الهي ااا   -2
ققوم عل  قو ير الالادما  اوجقماعياة  القف

جامعااة الاادول العربيااة ك ااندوع  لمااو فف
 اودالار و ندوع العاج اللبف.

 القرارا  القأديبية.  فاللعوت  -3

 يماااا عااادا ذلاااا مااات القااارارا  اإلدارياااة  – 4
دميت المقعلقااة ب اا وت المااو فيت والمسااقال

باساااق ناء قااارارا  مجلاااس الجامعاااة ب اااأت 
 األميت العام واألمناء المساعديت.

 
 فاألساساا( ماات الن ااام 17وقاانص المااادة )

االق اااااص ,ااااذد  (2)للمحكمااااة علاااا  أت ي اااامل
 المحكمة:

 الهي ا  القابعة لجامعة الدول العربية –أ 

كل ,ي ة أو م سساة منب قاة عات الجامعاة  –  
 بللااا   بقااارار مااات مجلساااها إذا ققااادم 

 
يوا ع عليه األميت العام وينص  يه علا  

                                                 
 49/ د2414معدل بقرار مجلس الجامعة رقم   (2)

 7/3/1968بقاري  

 والااادااللف فاألساساااالق امهااا بالن ااااميت 
 للمحكمة وقنفيذ أحكامها.

 
وعلاا  مااا  –والمسااقفاد ماات الاانص المققاادم 
أت مناااااال  - (3)جااااار  علياااااه قعااااااء المحكماااااة

المحكمااة بمنا عااا  الهي ااا  القابعااة  االق اااص
وا ر للجامعااة العربيااة والمنب قااة عنهااا مر,ااوت بقاا

 عدة  رول ققلالص   :

للا   ااري  قققاادم بااه الهي ااة أو الم سسااة  – 1
العااااام  األماااايت)راغبااااة اونعاااامام( إلاااا  

 يقعمت اونعمام إل  ووية المحكمة.

أت يقعاامت الللاا  اولقاا ام بأحكااام الن ااام  – 2
للمحكمااااااة وقنفيااااااذ  والاااااادااللف فاألساساااااا
 أحكامها.

 موا قة األميت العام عل  اللل .  – 3
 

  ,ااذا الاانص أنااه قااد الااا ماات قن اايم ويعياا
 أمريت كا,ما عل  درجة كبيرة مت األ,مية:

 
أناااه لاااام يقعاااامت الاااانص علاااا  الجاااا اء   ا:وت:

المقرق  عل  مالالفة الهي اة أو الم سساة 
بقنفياذ أحكاام  ولق امهاالقابعة أو المنب قة 

 المحكمة.
 

أنه لم يقعمت قن يم مسألة الروج الهي ة  : الثاني
ماات قحاا  وويااة المحكمااة, أو الم سسااة 

و ااا  عاااوء غياااا  الااانص علااا  ذلاااا 
القن اايم  قااد اسااققر قعاااء المحكمااة علاا  
حاااع الهي اااة أو الم سساااة الالاااروج مااات 
قحاا  وويااة المحكمااة باااإلرادة المنفااردة 

                                                 
لم ياااد مااات القفا ااايل ان ااار حكااام المحكماااة  اااف   (3)

جلسااااااة  –قعااااااا ية  40لساااااانة  4الاااااادعو  رقاااااام 
15/5/2006. 
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دوت حاجااة لموا قااة األماايت العااام أو أيااة 
 . (4)جهة أالر 

 
وو ريااااا  أت مااااات  اااااأت ذلاااااا انكماااااا  

بالمالالفااة لقواعااد اوالق اااص الااوو   للمحكمااة 
اوالق اص والقف قعد مت الن ام العام باإلعاا ة 
إلااا  انعااادام اوساااققرار ب اااأت اساااقالدامها حااااع 

قلاا الهي اا  باعقباار  مو ففمت جان   الققاعف
مالق اة بن ار  -وقا  ماا  ف -أت المحكمة قكوت 

,  اام (5)الهي ااا  الم ااار إليهااا مااو ففمنا عااا  
بقعاااء وقاا  وحااع   ااف –يفاااجر را اا  الاادعو  

المحكماة بعادم االق ا اها وو ياا بن ار الادعو  
 -لمجاااارد أت الهي ااااة القابعااااة أو المنب قااااة قاااارر 

 (6)الالروج مات ووياة المحكماة -بارادقها المنفردة
. 

                                                 
لمحكماة علا  أناه ولا ت كاات انعامام وقد أكاد  ا  (4)

المن مة إل  الووية القعا ية للمحكماة يساقوج  
إو أنه عناد  .األميت العام معالف دور قرار مت 

 إعااتاونساخ منها  اا يلا م مات األمار ساو  
  -,اااااو جانااااا  المن ماااااة -مااااات جانااااا  واحاااااد 

مااات قلاااا الووياااة دوت الحاجاااة إلااا   بانساااحابها
مااايت العاااام لم ياااد مااات اققااارات ذلاااا بموا قاااة األ

القفا يل: أن ر حكام المحكماة  ا  الادعو  رقام 
 .26/6/1996جلسة  -قعا ية 30لسنة  6

لساانة  24أن اار حكاام المحكمااة  اا  الاادعو  رقاام   (5)
 والاذ  29/8/1994قعا ية ال ادر بجلساة  28

 يااه المحكمااة االق ا ااها بن اار الاادعو   أعلناا 
المقامااة ماات الاادكقور/ محمااد  كاا  جمعااة عااد 

من مة العربية للقنمية ال راعية وقعا  بالصااء ال
قااارار المن ماااة  يماااا قعااامنه مااات إنهااااء الدماااة 
الماادع  كمااا قعاا  بعاادم قبااول للاا  القعااويض 

 قبل األوات . لققديمه
 30لسانة  6الدعو  رقام   فأن ر حكم المحكمة   (6)

الدكقور/ محمد  أقامهاقعا ية و,  الدعو  الق  
للقنميااااة   كاااا  جمعااااة عااااد المن مااااة العربيااااة

بللاا  القعااويض  2/5/1995ال راعيااة بقاااري  

ماات القاارارا  غياار  إ ااابقه القااف األعاارارعاات 
حقاااه   ااافالمن ماااة  أ ااادرقها القااافالم اااروعة 

وناار  حسااما  لااذلا عاارورة قعااديل المااادة 
( مت الن ام األساساف للمحكماة باالنص علا  17)

أت يقعاامت للاا  المن مااة الاادالول قحاا  وويااة 
بعدم الالاروج مات قحا  ووياة  ماولق ا -مةالمحك

المحكمااة لماادة و ققاال عاات المااس ساانوا  قابلااة 
 للقجديد.
 

وبالقااالف يقعاامت للاا  المن مااة الاادالول 
 قح  ووية المحكمة اولق ام باألقف:

 
 والااادااللف فاألساسااااولقااا ام بأحكاااام الن اااام   -أ

 للمحكمة.
اولق ام بعدم اونسحا  مت ووياة المحكماة  –  

 دة المس سنوا  قابلة للقجديد.لم
 

 فاألساساو يما يقعلع بنلاع سريات الن ام 
 قااد جاار  نااص  األ ااالاصللمحكمااة ماات حيااو 

بحكام  اإلالاالالمادة ال ال ة منه عل  أنه م  عادم 
أماام  الققاعاف( مت ,اذا الن اام يكاوت 17المادة )

 ومساااقالدمف ماااو ففالمحكماااة مق اااورا علااا  
بلهم بها عاقاة جامعة الدول العربية وكل مت قر

 باقاماةعمل حق  بعد انقهاء الدماقهم لاديها ساواء 
الدعو  مبا رة أم بلريع القدالل وكذلا لناوابهم 

 وور قهم.

                                                                        

وكانااا  المحكماااة قاااد قعااا  بعااادم قباااول للااا  
القعااااويض لققديمااااه قباااال األوات, وحينمااااا أقااااام 
الماااادع   دعااااو  القعاااااويض كاناااا  الجمعياااااة 

 19  القاارار رقاام العموميااة للمن مااة قااد أ اادر
(  يمااا 11رقاام ) القنفيااذ قاارار المجلااس  بالصاااء

إل  الووية القعا ية وعادم  ماونعماقعمنه مت 
الموا قاااااة علااااا  اونعااااامام إلااااا  االق ا اااااها 

, وبموج  ذلاا قعا  المحكماة بجلساة القعا ف
بعاااادم االق ا ااااها وو يااااا بن اااار  26/6/1996

الاااااادعو , و,ااااااو مااااااا ي كااااااد علاااااا  انكمااااااا  
   للمحكمااااة حساااا  رغبااااة اوالق اااااص الااااوو
 بارادقهاااااا –الالاااااروج  أراد المن ماااااة إذا ماااااا 

 مت قح  ووية المحكمة . -المنفردة
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بحساا  نااص  -ويمقااد االق اااص المحكمااة

 ماو ففإلا    - فاألساسا( مت الن اام 17المادة )
الهي ا  القابعة للجامعاة العربياة أو المنب قاة عنهاا 

بعد قاوا ر  ارول امقاداد  عل  النحو سالا الذكر
 اوالق اص. ا,ذ

 
اوالق ااص الاوو     افولما كات الف ال 

 كل الدعو  وموعاوعها   فسابع عل  الف ل 
وحقااا  و قن اااصل المحكماااة بادعااااء قحاااوم حولاااه 
 بهة عادم االق ا اها وو ياا بن ارد, مات الاال 

  اف أت وويقها,  قد أجا  الم رع   فقيام ن اع 
أت قف اال  – فاألساساا ااام المااادة الرابعااة ماات الن

 .(7),ذا الن اع بقرار منها  فالمحكمة 
 

غير أت المحكمة لم قساقعمل ,اذد الرال اة 
مت الدعاو  الق  أ ير ب اأنها نا اع حاول  أ   ف

علااا  نهاااج   -دا ماااا   -وويقهاااا, وقساااير المحكماااة 
الف ل    الن اع المقعلاع بالووياة بموجا  حكام 

 قعا ف.
 

ادة الرابعاة ونسقاللص مت ذلا أت نص الما
الم ار إليه يعد مت الن وص المقروكة حيو أكد 

علاااا  عاااادم قفعيلااااه ماااات جاناااا   العملاااافالواقاااا  
 المحكمة.
 
 
 

و يماااا يق ااال باالق ااااص المحكماااة مااات 
 الماادة   افالناحية الموعوعية  قاد قارر الم ارع 

بعاادم قبااول الاادعاو   فاألساساا( ماات الن ااام 21)
لاا  المر وعااة إلاا  المحكمااة عاات وقااا   سااابقة ع

 سريات ,ذا الن ام بالف ل, 
                                                 

للمحكمة  األساسفقنص المادة الرابعة مت الن ام   (7)

علاا  أت:  اا  حالااة قيااام ناا اع  اا   ااأت وويااة 
المحكمااة قف اال المحكمااة  اا  ,ااذا الناا اع بقاارار 

 منها

 
 وققافوير  جان  مت الفقه أت ,اذا الانص 

وم يرد إل  ال وال أت لم يكت  ال بالفعال, وأت 
قيمقه و ق هر إو    مجال لعاوت الماو فيت إذا 

بقرارا   در  قبل عام  ففالو يقعلع وععهم 
 ادر   القافوي كد ذلا أت كا ة األحكام  1964

ت لااام ققعااارض لهاااذد مناااذ القساااعينا  وحقااا  اآ
 .(8)القاعدة
  

غير أت ,ذا الارأ  غيار ساديد حياو اساقند 
   قفسير ا لاح الوقا    السابقة علا  ساريات 

إلااااا  الوقاااااا   القااااا  وقعااااا   فاألساساااااالن اااااام 
و,اااو قااااري  ساااريات الن اااام  1964/ 31/3قبااال

 يااقاءمللمحكمااة, و,ااو قفسااير عاايع و  فاألساساا
  المنب قااة ماا  حالااة دالااول الهي ااا  أو الم سسااا

عاات الجامعاااة قحاا  ووياااة المحكمااة, و ااا  ,اااذد 
 القافالحالة و قالقص المحكمة بن ار المنا عاا  
 فاألساساققعلع بوقا   سابقة عل  ساريات الن اام 

للمحكمة عل  الهي ة أو الم سسة ويجاد رأيناا ,اذا 
سندد  يما اسققر عليه قعاء المحكمة حيو قع  

  المقامااة بعاادم االق ا ااها وو يااا  بن اار الاادعاو
عد ال ركة العربية للماحة البحرياة, و,ا  قلاا 

للح ااول علاا   أ ااحابها أقامهااا القاافالاادعاو  
مرقباقهم وحوا  ,م الق  قام  ال اركة بال امها 

قبل ققدمها  أ درقهااسقنادا  إل  قرارا  كان  قد 
  .(9)بلل  اونعمام إل  ووية المحكمة

                                                 
الن ااام –رحااا  لااارع الياار  أحمااد   -ان اار أ  (8)

القانونف للمحكمة اإلدارية لجامعة الادول العربياة 
جامعااااة –كليااااة الحقااااوع  -رسااااالة ماجسااااقير–

 .112ص  -2005عام  -المن ورة
المحكمااااااة ال ااااااادرة بجلسااااااة  راجاااااا : أحكااااااام  (9)

الدعاو  المقامة عد ال ركة   ف 13/10/2004
( دعااو  38العربيااة للماحااة البحريااة وعاادد,ا )

ميعا بعادم االق ا اها وو ياا  حيو قع   يهم ج
بن ر الدعو  اسقنادا  إل : "لما كات المقارر  قهاا  
وقعااااء أت مساااألة اوالق ااااص الاااوو   بن ااار 
الدعو  قعد ملروحة علا  المحكماة ويقعايت أت 



 112 

 
ويقم ااال اوعقاااراض الوحياااد علااا  الااانص 

دم اسقالدامه ا الاح  " و ققبال الادعاو " المقق
 ف إ ارة إلا  أت الادعاو  المر وعاة عات وقاا   
   افسابقة عل  سريات الن اام قكاوت غيار مقبولاة 

 
 قاه قاانوت المرا عاا    افحيت أت المساققر علياه 

أت الدعاو  قكوت غير مقبولاة إذا اعقرا,اا عيا  
 ااف ال ااكل أو  ااف اإلجااراءا , وناار  أت ح اار 

وقا   سابقة عل  سريات ن ام المحكمة  ف الن ر 
أت يساقند إلا  اوالق ااص الاوو   ولايس  ينبصف

عيبا   كليا , وكات مت األنس  اسقعمال ا الاح 
"و قالاقص المحكماة", ليكاوت الانص علا  النحااو 

و قالاااقص المحكماااة بن ااار الااادعاو   : "القاااالف
المر وعاااة عااات وقاااا   ساااابقة علااا  ساااريات ,اااذا 

 الن ام" .
 

                                                                        

قف ل  يها مت قلقااء نفساها لقعلاع األمار بالن اام 
العام, وكاات مات ال ابا  مات األوراع أت ال اركة 

 2000ققدم     غعاوت عاام المدع  عليها قد 

إلاا  األماايت العااام لجامعااة الاادول العربيااة بللاا  
 1/1/2001الالعااوع لوويااة المحكمااة, بقاااري  

أ در األميت العاام قارارا  ب امول المادع  علياه 
بوويااة المحكمااة بمااا ماا داد أنااه اعقبااارا ماات ,ااذا 
القااااري  ينعقاااد االق ااااص ,اااذد المحكماااة بن ااار 

عليهاا لر اا   يهاا  المنا عا  الق  قكوت المادع 
عل  أت يكوت ساب  ,اذد المنا عاا  وحقاا  علا  

ماااا  اعقبااااار أت االق اااااص  1/1/2001قاااااري  

المحكمااة و ينبساال لن اار وقااا   سااابقة علاا  ,ااذا 
القاااري , وإذا كااات ال اباا  أت سااب  الناا اع ,ااو 

مات ال اركة  1994لسانة  35 دور القرار رقم 
% 25المااادع  عليهاااا بقالفااايض األجاااور بنسااابة 

ت ,ااذا القاارار و يعاادو أت يكااوت واقعااة سااابقة وأ
عل   دور قرارا األمايت العاام ب امول المادع  

 1/1/2001عليهااا بوويااة المحكمااة اعقبااارا  ماات 

مما م داد انحسار االق اص المحكمة عات ن ار 
الاااادعو , والقعاااااء بعاااادم االق ا ااااها وو يااااا  

 بن ر,ا .

 ا:وتالفصت 
 تأثير إجراءات التقاضي على تحقيق

 العدالة أمام المحكمة
 ــــــ

 
يحااع لكاال  ااالص ماات األ ااالاص الم ااار 

 فاألساسااماات الن ااام   17, 3إلاايهم  اا  المااادقيت 
للمحكماااااة اللجاااااوء إليهاااااا بللااااا  حماياااااة حاااااع 

محاااددة  إجاااراءا  باقبااااعلاااه, وذلاااا  موعاااوعف
للح ول عل  قلا الحماية, وإذا كان  الصاياة مات 

قن اايم الح ااول علاا  ,ااذد الحمايااة  ,ااف اإلجااراء
ألجل قحقيع العدالة,  اات عادم قحقياع قلاا الصاياة 
يساااقوج  إعاااادة الن ااار  اااف اإلجاااراء وقعديلاااه 

 . (10)باجراء أالر يكفل قحقيقها
 

أماام  الققاعاف إجاراءا  يلافونوع   يما 
لقلاا اإلجاراءا   السالبفالمحكمة  م بياات القاأ ير 
يساااقل م ذلااا ققسااايم ,اااذا علاا  قحقياااع العدالااة, و
 الف ل إل  مبح يت:

 
 

 إجراءا  الققاعف أمام المحكمة. المبحث ا:وت:
  

قااأ ير إجااراءا  الققاعااف علاا   :الثللانيالمبحللث 
 قحقيع العدالة.

 
 المبحث ا:وت

 إجراءات التقاضي أمام المحكمة
 ـــ

 

قنقسم إجراءا  الققاعف أمام المحكمة إل  
ءا  الساابقة علاا  مارحلقيت األولا  ق اامل اإلجارا

ال انيااة  هاا  ققعلااع بمرحلااة قيااد  أماااقيااد الاادعو , 
 الدعو , وينقسم ,ذا المبحو  إل  مللبيت:

                                                 
أ ااول –لم يااد ماات القفا اايل: د. أحمااد مساالم   (10)
, د. محماود 375ص –دار الفكر العربف  -مرا عا ال

ص  -1991 – المااادنفمحماااد ,ا ااام قاااانوت لقعااااء 
134 . 
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اإلجااااراءا  السااااابقة علاااا  قيااااد  المطلو ا:وت:

 الدعو .
 

 مرحلة قيد الدعو .: الثانيالمطلو 
 

 المطلو ا:وت
 اإلجراءات السابقة على قيد الدعوى

 ــــ
 

قة عل  قياد الادعو  قحقل اإلجراءا  الساب
أ,ميااة بالصااة  اا  قن اايم إجااراءا  الققاعااف أمااام 
المحكمة, ويقعايت علا  مات يبصا  إقاماة الادعو , 
اولقاااا ام القااااام بقلااااا اإلجااااراءا ,و إو ساااايكوت 
م ااير دعااواد القعاااء بعاادم قبولهااا  ااكا, وقااد 

للمحكماة  فاألساسقول  المادة القاسعة مت الن ام 
بيااات  فن ااام الاادااللماات ال 9, 8, 7 وكااذلا المااواد
السابقة عل  ر   الادعو  ولماا كانا   اإلجراءا 

إجااااراءا  إقامااااة دعاااااو  اإللصاااااء والقعااااويض 
واوساااقحقاع )القساااوية( قالقلاااا عااات إجاااراءا  
اللعاااات علاااا  قاااارارا  مجلااااس القأدياااا ,  أننااااا 

 :القالفسنوع  ما,ية كل منها عل  النحو 
 

اإلجللراءات السللابقة علللى دعللاوى  النوع ا:وت:
 لغاء والتعويض والتسويات:اإل

 
 : تقديم التطلم: أو 
 
يقعاايت علاا  مقاادم الاادعو  لبقااا  ل ااري    –أ 

 فنااص المااادة القاسااعة ماات الن ااام األساساا
إلااا  األمااايت  كقاااابفللمحكماااة ققاااديم ق لااام 

ولم ي قرل الم رع  ايصة معيناة  (11)العام
لققااااديم الااااق لم سااااو  إت يقناااااول مقدمااااه 

                                                 
للمحكمة  فقنص المادة القاسعة مت الن ام األساس (11)

عل  أت  يما عدا قرارا  مجلس القأدي  و ققبال 
الاادعاو  مااا لاام يكاات مقاادمها قااد ق لاام كقابااة عاات 

 لمه .موعوعها إل  األميت العام ور ض ق 

لااا بلاارح ين اادد, وذ الااذ موعاوع الحااع 
الم ااكلة وبيااات وجااه الحااع المعقااد  عليااه 
وم اا,ر اوعقااداء  اام الاانص أو الن ااوص 
القانونيااة الداعمااة لهااذا الحااع و الن ااوص 

جاار  مالالفقهااا ماات جاناا   القاافالقانونيااة 
 ام أاليارا  الللباا  الالقامياة  اإلداريةالجهة 
الصايااة النها يااة ماات الااق لم, ماا  القنويااه  أ 

كماة سايكوت نقيجاة إل  أت اللجوء إل  المح
حالااة عاادم اوسااقجابة لق لمااه,   اافحقميااة 

وماات األ عااال أت قكااوت البياناااا  الم اااار 
إليهااا واعااحة جليااة حقاا  قسااقلي  جهااا  
اوالق اااص اقالاااذ اإلجااراء الااا م حيااال 

الماااق لم إلااا   وإجاباااةالاااق لم إماااا بقبولاااه 
للباقه, ومت  ام يحقاع الاق لم غايقاه, وإماا 

لا  المحكماة بر عه ومت  م لجوء مقدماه إ
 اإلجراءا . باقفبعد اسقيفاء 
 

 ينبصافوبناء علا  ماا ققادم نار  أناه 
علاا  مقاادم الاادعو  أت يقحاارر ماات الفكاارة 

 أت ققااديم الااق لم   اافققم اال  والقاافالسااا دة 
 

,ااو مجاارد إجااراء و م لر اا  الاادعو , باال 
يقعيت عليه أت يقناول الق لم مت  اوية أناه 

 , وقاد ا ققاح للمنا عاة  ا  مراحلهاا األولا
يكوت كا يا  بذاقه لقا ا  إجاراءا  القاداعف 

 أمام المحكمة.
 
 أسلوو تقديم التطلم: –و 

  
 :(12)يقدم الق لم بأحد أسلوبيت

                                                 
قاانص المااادة السااابعة ماات الن ااام الاادااللف علاا    (12)

 أت: 

يقدم الق لم كقابة إل  األمانة العاماة للجامعاة  - 1

 الال سقيت يوما  .
ويقعاايت علااا  المو اااا المالاااقص باألماناااة  – 2

العامة أت يسلم المق لم إي او م با  لقااري  
الاااق لم, وللماااق لم أت يرسااال ق لماااه بكقاااا  
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أساااالو  القسااااليم باليااااد إلاااا  المو ااااا  : ا:وت

المالقص باألمانة العامة و   ,ذد الحالاة 
يقعااايت علااا  المو اااا المالاااقص قساااليم 

اوساقام,  اب  به قاري   إي اوالمق لم 
موقعاااا  علياااه مااات  اإلي اااالوأت يكاااوت 

  جان  المو ا المالقص.
 

: أسااالو  إرساااال الاااق لم بموجااا  كقاااا  الثلللاني
مو ااا  علياااه بعلااام الو اااول إل باااا  
قاري  و وله إل  األمانة العامة لما لهذا 

العنا ار  القاري  مات أ,مياة بالصاة كأحاد
 ال كلية الا مة لقبول الدعو .

 
 
 
 التطلم:ميعاد تقديم  - ج

 
يقدم الق لم بالكيفية الم اار إليهاا  يماا ققادم 
الال ساقيت يوماا مات قااري  علام  ااح  ال اأت 

 .(13)بالواقعة محل الن اع
  

                                                                        

  بعلاااام الو ااااول مو اااا  عليااااه م ااااحو
 إل با  قاري  و وله إل  األمانة العامة .

( ماات الن ااام األساسااف للمحكمااة 9قاانص المااادة )  (13)

 عل  أت:
 يمااا عاادا قاارارا  مجلااس القأدياا  و ققباال  -1

الاادعاو  مااا لاام قكاات مقاادمها قااد ق لاام كقابااة 
عاات موعااوعها إلاا  األماايت العااام ور ااض 

بعااد  ق لمااه, وو يقباال الااق لم للماايت العااام
انقعاء ساقيت يوماا مات قااري  علام  ااح  
ال ااأت بالواقعااة محاال الناا اع, وإذا أنقعاا  
ساااقوت يوماااا مااات قااااري  ققاااديم الاااق لم إلااا  
األماايت العااام دوت رد عليااه  ااات ذلااا يعقباار 

 بم ابة ر ض الق لم
وو ققبل الدعو  ما لام قر ا  الاال قساعيت  – 2

 يوما مت قاري  علم ال اكف بر ض ق لمه.

 الدااللف, وكذلا فاألساسوقد الا الن ام  -
يبادأ مات  الاذ مت قحديد نوع علم  اح  ال اأت 

قاري  قوا رد بدء احقسا  ميعاد ققديم الق لم, ,ل 
 ؟ال نفأم يكف  العلم  اليقينف,و العلم 
 
  اافأت العلاام المعااول عليااه   اافو جاادال  -

, ال نافو  اليقينافبدء الميعااد الماذكور ,او العلام 
وقلبيقااااا لااااذلا قعاااا  المحكمااااة بوجااااو  باااادء 

ميعااااد الاااق لم مااات قااااري  قحقاااع العلااام  احقساااا 
جعاال ماات علاام  فاألساساااليقينااف,... وأت الن ااام 
ببادء ساريات  إياذانا اع المق لم  بالواقعة محل النا

الميعاااد المن ااوص عليااه  اا  الفقاارة األولاا  ماات 
للمحكماااة  ااااذا  األساساااف( مااات الن اااام 9الماااادة )

انقع  ,ذا الميعاد دوت أت يق لم  ااح  ال اأت 
 .(14)مت موعوع الن اع كان  دعواد غير مقبولة

  
 آليةوجدير بالقنويه إل  أنه و    ل غيا  

الن اار(  – اإلاللااارناا  )محااددة لقااوا ر العلاام اليقي
الاا قد ي ور ب أت نوع العلم الاذ   أل وحسما 

( مااات الن اااام 9ق ااادد الم ااارع  ااا  الماااادقيت )
نهي  بالم رع  الدااللف( مت الن ام 7, )فاألساس

القاادالل بااالنص  ااراحة علاا  باادء سااريات ميعاااد 
باالقرار أو الواقعاة  اليقينافالق لم مت قاري  العلم 

 م ار الق لم.
 
 ر ع الدعوى: ميعاد -د
  

يقوقاااا ميعااااد ر ااا  الااادعو  علااا  كيفياااة 
 :القالفالق لم وذلا عل  النحو   فالق را 
 
 حالة الر ض الصريح للتطلم: – 1
 
إذا ر اااض األمااايت العاااام الاااق لم ر عاااا  

السااقيت يومااا المقااررة للاارد  انقعاااء ااريحا  قباال 

                                                 
 39لسااانة  9الااادعو  رقااام   ااافحكااام المحكماااة   (14)

 . 13/10/2004قعا ية جلسة 
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,اذد الحالاة قبلياا  ااح    افعل  الاق لم, يجا  
لار ض, وقر ا  الادعو  الاال ال أت كقابة بهاذا ا

قسعيت يوما مت قاري  علم المدع  بر ض ق لمه 
  راحة.
 

 حالة الر ض الضمنى للتطلم: – 2
 

العمنف للق لم بمرور المدة  ويق  الر ض
المقررة للرد علياه  و,ا  ساقوت يوماا  مات قااري  

,ااذد الحالااة   اافققديمااه دوت رد, وقر اا  الاادعو  
انقهاء مادة الارد  الال قسعيت يوما قبدأ مت قاري 

 عل  الق لم.
العامللة علللى  لألمانللة ا يجللابيأثللر المسللل    – 3

 استطالة أمد ر ع الدعوى:
 

 ايجابيااإذا ما اقالذ  األماناة العاماة مسالكا  
حياااال الاااق لم المقااادم مااات  ااااح  ال اااأت  ااا  
المواعيد المقررة وذلا باأت قاما  األماناة العاماة 

يا د  إلا   بعرض حالة المق لم,  ات ,ذا المسلا
اسقلالة الميعاد المحدد لر   الدعو ,  ااذا  ادر 

العامااة باار ض الااق لم,  ااأت ميعاااد  األمانااةقاارار 
ر   الدعو  يبادأ مات قااري  علام  ااح  ال اأت 

 بر ض ق لمه. 
  

وقاااد قعااا  المحكماااة قلبيقاااا  لاااذلا باااأت: 
أت الماااادع  ققاااادم بللبااااه  األوراعال اباااا  ماااات 
 اإلداريااة إلاا  ال اا وت 19/1/2004  اافالماا رخ 

والماليااة لعاام  قاارة الدمقااه السااابقة, وأحياال للبااه 
 القاافالقانونيااة  اإلدارةإلاا   27/1/2004بقاااري  
, 22/2/2005للباااه بقااااري    ااافأحقيقاااه  ارقاااأ 

الموارد الب رية بالجامعاة بقااري   إدارةور ع  
و ااادر قااارار السااايد األمااايت العاااام  2/6/2005

وت الدمااة الماادع  د بانهاااء 13/6/2005بقاااري  
حاساام ب ااأت للبااه عاام ماادة الدمقااه  إجااراء اقالاااذ

إلاااا  أت أاللرقااااه أدارة  اااا وت األ ااااراد بقاااااري  
بر ض للبه, والمسقفاد مت ذلا أت  12/9/2005

حيااال للاا    ايجابيااااألمانااة العامااة ساالك  مساالكا  

المدع , وأت مات  اأت ,اذا المسالا اساقلالة أماد 
 . (15)اللعت
 
 

 
مجلللللل   الطعللللل  عللللللى قلللللرارات :الثانيالنوع 

 التأديو:
  

اساااقل م الم ااارع أت يكاااوت اللعااات علااا  
القااارارا  ال اااادرة مااات مجلاااس القأديااا  الاااال 
موعد غايقه قسعيت يوما  مت قاري  العلام باعقمااد 

 .(16)حع اللاعت   فمجلس القأدي   قرار
 

حكلللللم خلللللا  بالورثلللللة أو حاللللللة عجللللل  
 الموطف ع  أدار  شئونه:

 
ساعة مات قنص الفقرة ال ال اة مات الماادة القا

علاااا  أت "للور ااااة أو لنا اااا   فالن ااااام األساساااا
عاات أدارة  اا وت  أ ااب  عاااج ا   الااذ المو ااا 

نفساااه القياااام بااااجراءا  الاااق لم ور ااا  الااادعو  
( ماات ,ااذد المااادة 2(,)1المااذكورة  اا  الفقاارقيت )

 الال سنة مت قاري  الو اة أو العج ".
  
يقعيت ققديم الاق لم  القفوياح  أت ميعاد السنة  -

  الدعو  الالها قبدأ مت قاري  حدوو الو اة ور 
 أو  بو  العج .

  

                                                 
 4   الادعو  رقام  اإلداريةأن ر: حكم المحكمة  (15)

وحكمهااا  اا   21/5/2007قعااا ية جلسااة  41لساانة 
قعاااااااا ية جلساااااااة  31لسااااااانة  41الااااااادعو  رقااااااام

16/12/1997. 
قنص الفقرة ال انياة مات الماادة القاساعة مات الان م  (16)

حكماة علا  أت "وو ققبال الادعو  ماا لام للم فاألساس
قر   الال قسعيت يوم مت قاري  علم ال اك  بار ض 

قااارار مجلاااس  باعقماااادق لماااه أو مااات قااااري  علماااه 
 القأدي  .
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وقجاادر اإل ااارة إلاا  أت المحكمااة قراقاا  
يا د  إلا  اساقلالة أماد  الاذ مد   باو  العجا  

 اللباافر اا  الاادعو , حيااو قعاا  بااأت الققرياار 
المسااقدل باااه و يرقااا  ماااا قعااامنه ليبااارر وجاااود 

 اا ونه  إدارةماات   احفحالاة عجاا    اافالمادع  
( ماات الن ااام 9 ااا قلالااه أحكااام المااادة ) لفوبالقااا
للمحكمااة, ولااذلا  ااات الاادعو  ر عاا   فاألساساا
ويقعاااايت عاااادم قبولااااه  القااااانونف األجاااالالااااارج 
 .(17) كا  

 
ماااات دراسااااة  انقهيناااااوبااااذلا يكااااوت قااااد 

بقة علاا  قيااد الاادعو , ونقعاارا السااا اإلجااراءا 
 قيد الدعو . إجراءا يل  عل   يما
 

 المطلو الثاني
 الدعوى مرحلة قيد
 ـــ
 

 باااابرا للمحكماااة  الااادااللفأ,اااقم الن اااام  
المقعلقااة بمرحلااة قيااد الاادعو , حيااو   ااإلجااراء

مناااه  الااانص علااا    11, 10قعااامن  الماااادقيت 
وجاااو  ققاااديم عريعاااة الااادعو  إلااا  ساااكرقير 
المحكمة, ويج  أت قكوت قلا العريعة مساقو اة 

 :اآقيةللوعاع القانونية 
 
م مقياااد بجااادول أت قكاااوت موقعاااة مااات محاااا – 1

المحاااميت المقبااوليت للمرا عااة أمااام محاااكم 
اوسق ناا أو محكمة النقض بدولة المقار أو 
مت ,م    درجقهم مت محاام  دول جامعاة 

 الدول العربية.
 
أت ققعاامت البيانااا  المقعلقااة باساام اللالاا   – 2

 ومحل إقامقه والموجه إليه اللل .
 

                                                 
 3لسنة  2حكم المحكمة  ف الدعو  رقم   (17)

 . 23/2/1998جلسة  –قعا ية 

م أت ققعمت موعاوع الللا  وقااري  الاق ل – 3
  (18)كات مما يجا  الاق لم مناه مت القرار أت

 
ونقيجاااة الاااق لم وبياااات المساااقندا  الم يااادة 
للللاااا  وأت ققاااارت العريعااااة ب ااااورة أو 
ملالااااص ماااات القاااارار موعااااوع الاااادعو , 

عددا  كا يا  مت  ور  -عدا األ ول- وإيداع
 العريعة والمذكرا  والمسقندا .

 
م ار جنياه  ماا قفإيداع سند كفالاة بمبلاا  – 4

 

حساا  األماناة العاماة ما  األالااذ   افماودع 
اوعقبار أت األمانة العامة  ف

 
معفاة مت ,ذا 

 اإليداع .
  

بعاااد ذلاااا يقاااوم ساااكرقير المحكماااة بقبلياااا 
األماناااة العاماااة بالجامعاااة ب اااورة مااات عريعاااة 
الاادعو  ومر قاقهااا  اا  ميعاااد و يقجاااو  المسااة 

 ع رة يوما مت قاري  ققرير,ا.
  

  ومسااااقنداقها وبايااااداع عريعااااة الاااادعو
ساااكرقارية المحكماااة وقبلياااا األماناااة العاماااة بهاااا 
قكوت المرحلة ال انية واألاليرة مات مراحال إقاماة 
الدعو  قد انقه , وسيكوت الحكم ال اادر وحقاا  
ماات المحكمااة  يمااا لااو  اادر بعاادم قبااول الاادعو  
 ااكا  نقيجااة حقميااة لعاادم إقباااع الماادع  أل  ماات 

ال الملروح علا  اإلجراءا  سالفة الذكر, والس 
ماد  يمكات لقلااا  أ بساال البحاو اآت ,او: إلاا  

و,ااو  الققاعاافاإلجااراءا  أت قالاادم الهاادا ماات 
؟ سنقول  اإلجابة عل  ,ذا القسا ل  قحقيع العدالة

    المبحو ال انف .
 

 المبحث الثاني
 تأثير إجراءات التقاضي على تحقيق العدالة

 ــــ
                                                 

قن را عبارة "أت كات مما يج  الق لم منه"   (18)

جلس القأدي  القف لم ي قرل الم رع إل  قرارا  م
 الق لم منها قبل اللعت عليها .
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 قاعفالق إجراءا ألمحنا مت قبل إل  بيات 

أمااااام المحكمااااة, ولاااام يكاااات ذلااااا مجاااارد سااااردا  
قساقعملها  القافدوا  , بل قوعيحا  لاللإلجراءا 

الن اع الملاروح أمامهاا   فالمحكمة عند الف ل 
قلاااا  اساااقلاع مااات أجااال إقااارار العدالاااة,  هااال 

علا   اإلجاباةاألدوا  قحقيع الصاية منها, قساقل م 
 ,ذا القسا ل ققسيم ,ذا المبحو إل  مللبيت:

 
 إجراءا ج اء مالالفة   لمطلو ا:وت:ا

 الققاعف.
 

مد  قدرة إجراءا  الققاعف   المطلو الثاني:
 عل  قحقيع الصاية منها.

 
 المطلو ا:وت 

 ج اء مخالفة إجراءات التقاضي
 ــــــ
 

( ماات 27قاانص الفقاارة األولاا  ماات المااادة )
للمحكماااااة علااااا  أت : ققحقاااااع  الااااادااللفالن اااااام 

ال اااكلية الا ماااة المحكماااة مااات  باااو  ال ااارول 
 لقبول الدعو .

 
وو الاا علا  أت الجا اء المقرقا  علا  

رساااامها الن ااااام  القااااف اإلجااااراءا  إقباااااععاااادم 
للمحكماة ,او عادم قباول الادعو , و,او  األساسف

ج اء بالا القساوة يجاد حادودد الق او   ا  عادم 
الملالاا  بااه,  الموعااوعفقناااول المحكمااة للحااع 
اقجا,اااا  ,اااذا المللااا    ااافلاااذلا  انناااا نعاااالج 

القعامااال مااا  الن اااوص القانونياااة   ااافالمحكماااة 
 أمامها. الققاعف  إلجراءاالمن مة 

 

ج اء عدم إتباع اإلجراءات السابقة على إقامة  -
 الدعوى: 
 

الساابقة  اإلجاراءا سبع أت أ ارنا إلا  أت 
عل  إقامة دعاو  اإللصاء والقعاويض والقساويا  
  اافقالقلاا عات اإلجااراءا  الساابقة علاا  اللعات 

قاارارا  مجلااس القأدياا , وقااد يقرقاا  علاا  ذلااا 
مات  أ عاة ااالقاا اآ ار المقرقبة عل  عدم مر

الم ااار إليهااا, األماار الااذ  ناار  معااه  ءا ااإلجاار
وجو  القركي  عل  كيفية قناول المحكمة للوقا   
المعروعااة عليهااا وقلبيااع الن ااوص القانونيااة 
علاا  قلااا الوقااا   وذلااا ماات الااال اسااقعراض 

 ,ذا ال دد.  فحكمة قعاء الم
 

 الج اء المترتو على عدم تقديم التطلم: أو ً:
 

اسااقالدم الم اارع  اا  المااادة القاسااعة مااات 
" وناص  النا,ياة " " و حارا " األساسافالن ام 
 عل  أت:

"..... و ققبل الدعاو  ماا لام يكات مقادمها 
قد ق لم ..." و,و ما يفيد النه  القال  عات قباول 

م يقدمااه الماادع  إلاا  ادعاااء غياار مساابوع بااق ل
األميت العام و قاا  لإلجاراءا  والمواعياد المقاررة 
قانوناااا . والاللاااا   ااا  ,اااذا الااانص موجاااه إلااا  

والمققاع ,  ات أقام األالير دعاواد دوت  القاعف
ققاديم ق لام مات القارار المللاو   ياه إلا  األماايت 

دوت أدناا  سااللة  – القاعاافالعااام, وجاا  علاا  
الدعو  لعدم ساابقة  القعاء بعدم قبول –ققديرية 
 الق لم.
 

وقلبيقا  لذلا قع  المحكمة بأت: المسقفاد 
قلعت عل  قرارا  قرقاد  أنهامت للبا  المدعية 

وكان  المادة القاساعة مات الن اام  1989إل  عام 
للمحكمااة قسااقوج  لقبااول الاادعو  أت  األساسااف

عاات موعااوعها إلاا  األماايت  كقااابفيساابقها ق لاام 
المدعية قد أقاما  الادعو  العام, وكات ال اب  أت 

دوت أت قسبقها بق لم  26/4/1993الما لة بقاري  
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ماااا يجعااال دعوا,اااا غيااار إلااا  األماناااة العاماااة.. م
 .(19)مقبولة  كا  

تحديلللد الجهلللة المختصلللة بتقلللديم اللللتطلم  ثانياً: 
 إليها:
 

 األساسافحدد  المادة القاساعة مات الن اام 
هاا و,ا  للمحكمة الجهة القا  ياقم ققاديم الاق لم إلي

األميت العام للجامعة العربياة باالنص علا  أت ... 
و ققبل الدعاو  ما لم يكت مقدمها قاد ق لام كقاباة 
ض ـعاااات موعااااوعها إلاااا  األماااايت العااااام ور اااا

 ه".ـق لم
 

 الدااللفكما قنص المادة السابعة مت الن ام 
 عل  أت :

 
يقدم الق لم كقابة إل  األمانة العامة للجامعاة  – 1

مااا ماات قاااري  علاام المااق لم الااال سااقيت يو
 بالقرار أو الواقعة م ار الق لم.

 
 باألماناااةويقعااايت علااا  المو اااا المالاااقص  – 2

م بقاا  لقااري   إي الالعامة أت يسلم المق لم 
وللمااق لم أت يرساال ق لمااه  ه الااق لم,يمقساال

 إل بااا بكقاا  مو اا  علياه بعلاام الو اول 
 قاري  و وله إل  األمانة العامة.

 
ياقم  الاذ ل عات حكام الاق لم وي ور القساا 

ققديمه إل  غير األميت العام للجامعة العربية كأت 
 األمانة العامة إدارا يقدم الق لم إل  مدير أحد  

 ؟
 

أجابااا  المحكماااة علااا  ,اااذا القساااا ل باااأت 
بول الدعو   اكا  " رغام أت المادع  بق قع  "

ققادم  وإنماا يها لم يققدم بالق لم إلا  األمايت العاام 
                                                 

  ااافحكااام المحكماااة اإلدارياااة للجامعاااة العربياااة  (19)
قعااا ية, وحكمهااا ال ااادر  38لساانة  9الاادعو  رقاام 

قعااااا ية جلسااااة  38لساااانة  10الاااادعو  رقاااام   ااااف
26/6/1996 . 

  اا وت األ ااراد باألمانااة العامااة  إدارةإلاا   بااالق لم
 

حيو قرر  بأت: علاة ققاديم الاق لم  .. و ققحقاع 
إو بققااااديم الااااق لم إلاااا  الجهااااة  اااااحبة ال ااااأت 
والمن ااوص عليهااا قانونااا , وو يصياار ماات لبيعااة 

كااوت الماادع  ققاادم  أل ااارد إنقاجااهذلااا الااق لم أو 
به  بق لمه إل  مدير إدارة   وت األ راد ولم يققدم

إل  األميت العام ما دام أت اإلدارة ,ف مت أجها ة 
األماناة العاماة ولام يرقاا  الم ارع الابلات علاا  
مالالفقها, وحس  اللاعت أت يكوت ق لمه قد أبلا 

 .(20)الميعاد  ف  الجها   احبة ال أت إل
 
وقد برر  المحكماة ,اذا اوقجااد بقولهاا:  -

أت ,ناااااا إساااارا ا  ااااف الوقااااوا علاااا  حر يااااة 
وص وابقعاااادا  عااات الحكماااة القااا  أراد,اااا الن ااا

الم رع مات الاق لم الوجاوب , إذ و يجاو  قأويال 
الن وص قأويا  حر يا  يالرجها عت الصرض مت 

 وععها.
 
عل  أية حال,  ات ,ذا اوقجاد مت جانا   -

المحكمااااة يحماااال  اااا  لياقااااه قالفيفااااا  ماااات حاااادة 
الن ااااوص القانونيااااة وحر يقهااااا, وي اااا  ,ااااذا 

 –قاد يجهال  الذ المققاع  القالفيا  ف م لحة 
الجهة الق  يقعيت ققديم الق لم إليها, و,و   -أحيانا  

اقجاااد محمااود ماات المحكمااة نأماال أت قسااير علاا  
,ديه أالذا  بحكمة الن وص دوت حر يقهاا قحقيقاا  

 .لم لحة العدالة

وي ااور القسااا ل عاات الجهااة القاا  يقعاايت  
ة ققااديم الااق لم إليهااا ماات العااامليت بالهي ااا  القابعاا

                                                 
  ااافحكااام المحكماااة اإلدارياااة للجامعاااة العربياااة  (20)

جلسااااااة  –قعااااااا ية  40لساااااانة  3الاااااادعو  رقاااااام 
المقامااة ماات د. أحمااد سااليم جااراء عااد  15/5/2006

 األميت العام لجامعة الدول العربية .
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 القاف, والجها  (21)والمنب قة عت الجامعة العربية
 ؟  (22)ققرر الدالول    االق اص المحكمة

 
,اذا ال ادد   افمت المبادئ المسققر عليهاا 

قمة السللة اإلدارية الر اساية  ,فأت جهة الق لم 
للمو ا, وقلبيقا  لاذلا قعا  المحكماة بأناه لماا 
رياة كات مادير عاام المن ماة العربياة للقنمياة اإلدا

,و أعل  سللة ر اسية لها وكان  ساللة القعيايت 
واإل اااراا والمراقباااة والقرقاااف والقأديااا  قعاااود 
قانونا  له, ولما كات الن اام القاانونف الاذ  يالعا  
له المو ا المدع     عاققه بالمن مة المادع  

لهذد األاليرة, ولما كان   الدااللفعليها ,و الن ام 
 ,ااف  عليهااا الجمعيااة العموميااة للمن مااة الماادع

األن ماة الدااللياة والمالياة  روالقاراجهة الق ديع 
المقعلقاة ب اا وت المااو فيت دونماا قاادالل أو رقابااة 
مت األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ات جهاة 
الااق لم قبقاا  إلاا  الماادير العااام للمن مااة باعقبااارد 
السللة اإلدارية الر اسية األعل     روح ومبن  

للمحكماة والماادة  األساساف اام ( مات الن9المادة )
( ماات ن امهااا الاادااللف    ااات ساالوا الماادع  7)

إجااراء الااق لم أمااام الماادير العااام الماادع  عليااه 
يعقبر إجراء مقدم أمام جهة ذا   فة ويقعيت رد 
الاااد   بعااادم قوجياااه الاااق لم إلااا  جهاااة غيااار ذا  

 .(23) فة
 
 
 
 
 

 أثر خلو التطلم م  البيانات الجوهرية:
 

                                                 
( مات 17وذلا قلبيقا  لحكم الفقرة )أ( منا لمادة )  (21)

 للمحكمة . األساسفالن ام 
( 17وذلااا قلبيقااا  لحكاام الفقاارة ) ( ماات المااادة ) (22)

 للمحكمة . األساسفمت الن ام 
. ع 32لسانة  2محكماة  ا  الادعو  رقام حكم ال  (23)

 . 23/2/1998جلسة 

يقعاايت أت يقعاامت الااق لم كا ااة  ذكرنااا أنااه
  اافالبيانااا  الجو,ريااة الا مااة لقبولااه والمقم لااة 

لاارح الم ااكلة وبيااات وجااه الحااع المعقااد  عليااه 
والن ااااوص القانونيااااة  اوعقااااداءوم ااااا,ر ,ااااذا 
جر  مالالفقهاا  ام الللباا   القفالداعمة له وقلا 

الصايااة النها يااة ماات الااق لم والقعبياار  أ الالقاميااة 
 حال ر عه. عفالققاعت نية 
 

وقد عبر  المحكمة عت ,ذا المعن  بقولها 
أت الاااق لم و يعقبااار قا ماااا  إو إذا قعااامت بعاااض 

ياارقكت  القاافالمقومااا  ومنهااا األساابا  القانونيااة 
 ا  حاال  الققاعافإليها وبالا ة القعبير عت نياة 

ر ض الق لم و,اذد المقوماا  يفققار إليهاا الكقاا  
 الاذ ي كل الق لم  و وبالقالفالمقدم مت  المدعية 

وبااد منااه لقبااول الاادعو  بمااا يققعاا  رد,ااا لعاادم 
 .(24)سبقها بالق لم

 
حكلللم تقللللديم اللللتطلم خي للللاً لألسلللاليو المقللللرر  

 قانوناً:
 

يقااادم الاااق لم بحسااا   اااري  ناااص الماااادة 
للمحكماة أماا بأسالو   الادااللفالسابعة مت الن ام 

القسااليم المبا اار إلاا  المو ااا المالااقص باألمانااة 
ة أو بارساااله بموجاا  كقااا  مو اا  عليااه العاماا

بعلم الو ول إل با  قااري  و اوله إلا  األماناة 
 العامة.
 

وقد قع  المحكمة أت المدع  لم يقدم إل  
 المحكماااااة اي ااااااو  ي بااااا  قساااااليم ق لماااااه إلااااا  
 الماادع  عليااه, باال ولاام يقاادم  ااورة واعاا  بهااا 

 
 قوقي  المسقلم والالاقم لمعر اة مات قاد يكاوت قسالم 

كات قد ققدم بق لم ... , كما أت المدع   ق لمه أت
لااام يرسااال للمااادع  علياااه كقاباااا  مو ااا  علياااه 

                                                 
ع  31لسنة   17حكم المحكمة    الدعو  رقم  (24)
 . 2/10/2003جلسة  –
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عوء نف    فم حو  بعلم الو ول وحيو أنه 
الماادع  عليهااا ققاادم الماادع  بااق لم قباال إقامقااه 
دعااواد الما لااة  انااه يقعاايت والحااال كااذلا, الحكاام 

 .(25)بعدم قبول الدعو  لعدم  بو  سابقة الق لم
 

ا ل عااات حكااام ققاااديم الاااق لم وي اااور القسااا
 ؟ بلريع الفاكس الا ا  للسالي  المقررة قانونا  

 
ذ,باا  المحكمااة إلاا  عاادم م ااروعية ,ااذا 
اإلجراء حيو قع  بأت المدع  ي عم أنه أرسل 
ق لمااه بواساالة الفاااكس ن اارا  لمنعااه ماات دالااول 
مبناا  األمانااة العامااة, وحيااو أت أساالو  الااق لم 

وأت الماادع   بواسالة الفاااكس لام ياارد علياه نااص
كاات بامكانااه ر اا  ق لمااه بواساالة كقااا  مو اا  
عليه م  علم الو ول ولام يفعال ذلاا  اناه يكاوت 
قد ر   دعواد قبل الاق لم  ا  القاراريت الملعاوت 

 .(26) يهما مما يجعل دعواد غير مقبولة  كا  
 

 حكم تقديم التطلم بعد المواعيد القانونية:
 

اري  علم يقدم الق لم الال سقيت يوما  مت ق
 ااااح  ال اااأت بالواقعاااة محااال النااا اع, والعلااام 
المعول عليه    ,ذا ال دد ,و العلم اليقين ,  اذا 
لم يق لم  اح  ال أت الال الميعاد الماذكور  ام 

 أقام دعواد كان  غير مقبولة.
وقلبيقا  لذلا قعا  المحكماة باأت المادع  
علاااااام بواقعااااااة اسااااااقحقاقه للقعااااااويض بقاااااااري  

ماا قعامنه اللاا  ساعادة  مت الاال 7/6/2000
مسق ااااار األماااايت العااااام ر اااايس اإلدارة العامااااة 
لل  وت القانونية مات أناه يحاع لاه الح اول علا  
القعااويض المناساا  عاات ... لمااا كااات ذلااا وكااات 

 معاااالفال ابااا  أت المااادع  قاااد ر ااا  ق لماااه إلااا  
أنه  أ  25/6/2001األميت العام للجامعة بقاري  

                                                 
 33لسنة  1حكم المحكمة    الدعو  رقم   (25)

 . 13/11/2000جلسة  –قعا ية 
 32لسنة  4حكم المحكمة    الدعو  رقم   (26)

 . 10/5/1999جلسة  -قعا ية

سااقيت يومااا  ماات أقاام ق لمااه بعااد ماارور أك اار ماات 
دعاااواد بقااااري   أقاااامقااااري  علماااه بالواقعاااة  ااام 

ومااات  ااام قكاااوت قاااد ر عااا  بعاااد  22/11/2001
المواعيااد المحااددة للااق لم  اا  الن ااام ولااذا قكااوت 

.(27)مقبولة  كا   غير
 

 
جلللل اء ر للللع الللللدعوى بعللللد المواعيللللد   ثالثا: 

 القانونية:
   

يقوقاا باادء المواعيااد القانونيااة القاا  يقعاايت 
و  والقافالدعو  الالها عل  نقيجاة الاق لم أقامة 

قاللااو ماات أحااد  رعاايت: أولهمااا  اادور قاارارا 
 ااريحا ماات األماايت العااام باار ض الااق لم حيااو 
يقعيت إقامة الدعو  الال قسعيت يوما مت قاري  
علم المدع  بقرار ر ض ق لمه, و انيهماا انقهااء 
المدة المقررة للارد علا  الاق لم دوت رد و,او ماا 

للاق لم و ا  ,اذد الحالاة  العمنف ض يعرا بالر
يلاا م إقامااة الاادعو  الااال قسااعيت يومااا  قباادأ ماات 

ونقهااااء المااادة المقاااررة للااارد علااا   القاااالفالياااوم 
 الق لم و,  سقوت يوما  مت قاري  ققديم الق لم.

 
والجاا اء المقرقاا  علاا  مالالفااة المواعيااد 
الم ار إليها ,  القعاء بعدم قبول الدعو   كا  

 د المواعيد القانونية المقررة.لر عها بع
 المطلو الثاني

  التقاضي ءاتاإجرمدى قدر  
 على تحقيق الغاية منها

 ــــ
 

 ق  أباوا   الققاعفو يكف  لممارسة حع 
المحاكم, وإنما يقعيت جعل "النفااذ للقعااء ميسارا  

, إذ أت الحقاوع (28)و قحول دونه عوا ع إجرا ياة

                                                 
 37لسااانة  9حكااام المحكماااة  ااا  الااادعو  رقااام  (27)

 . 31/3/2002جلسة  –قعا ية 
 –حكااام المحكماااة الدساااقورية العلياااا  ااا  م ااار   (28)

الجااا ء  –المجموعاااة الرسااامية  – 3/4/1993جلساااة 
 . 269المجلد ال ان  ص  –الالامس 
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لقانونياااة القااا  قساااقمد وجود,اااا مااات الن اااوص ا
 –ومااات أجااال اققعاااا ها  –يا مهاااا بالعااارورة 

يكفلها الم رع لها, باعقبار أت  القفلل  الحماية 
مجااارد النفااااذ إلااا  القعااااء ذاقاااه و يعقبااار كا ياااا  
لعمانها, وإنماا يقعايت أت يققارت ,اذا النفااذ دوماا  
با الة العوا ع الق  قحاول دوت قساوية األوعااع 

 " . (29)النا  ة عت العدوات عليها
 

قد  هد علا  عادم  العملفوالحع أت الواق  
قدرة بعض إجراءا  الققاعف المن وص عليهاا 

للمحكمااة علاا   والاادااللف األساسااف اا  الن اااميت 
قحقيااع الصايااة منهااا حيااو كاناا  قلااا اإلجااراءا  

موعااوع   اافحااا ا  باايت المحكمااة وباايت الن اار 
الاادعو  ماات أجاال قلبيااع  ااحي  حكاام القااانوت 

روح أمامها و وو  إلا  قحقياع عل  الن اع المل
 العدالة المن ودة .

  
وقباادو قلااا العقبااا  اإلجرا يااة  ااف الن ااام 
اإلجرا ااف للمحكمااة  ااف اعقناقااه إلجااراء الااق لم 

جميا  المنا عاا  دوت القفرقاة بايت   افالوجوبف 
الاااق لم و,ااا   االااادعاو  القااا  قساااقل م ققاااديم ,اااذ
و قساااقل م  القااافدعااااو  اإللصااااء وبااايت دعااااو  

مااااه و,اااا  دعاااااو  اوسااااقحقاع )القسااااوية( ققدي
 والقعويض.

 
اعتنلاق النطللام اإلجرائللي لفكللر  الللتطلم الوجللوبى 

  ى كا ة المنا عات:
 

سبق  اإل ارة إل  حكم المادة القاساعة مات 
جار   ا  الفقارة  والذ للمحكمة  األساسفالن ام 

األول  منها علا  أت: " يماا عادا قارارا  مجلاس 
مااا لاام يكاات مقاادمها قااد القأدياا  و ققباال الاادعاو  

ق لم كقابة عت موعوعها إل  األميت العام", وقد 
ورد الاانص علاا  النحااو المققاادم ب اايصة العمااوم, 

                                                 
 – 6/2/1993حكمهاااااااااا ال اااااااااادر بجلساااااااااة   (29)

 . 166ص  –بع المرج  السا –المجموعة الرسمية 

والقاعدة أت المللع يجر  علا  إلاقاه,  االنص 
إذت قل  بعدم قبول "الدعاو " ما لم يكت مقدمها 
قاد ق لاام كقابااة عاات موعاوعها إلاا  األماايت العااام 

..(30).  
 

ديم الااق لم قباال ر اا  الاادعو  وإذا كااات ققاا
وجوبيا  بنص القانوت,  ات الق لم عل  ,اذا النحاو 

 .(31)يعد  رلا  مت  رول قبول الدعو 
 

  ااافوققجلااا  الصاياااة مااات الاااق لم الوجاااوب  
مراحلهااا األولاا    اافققلياال المنا عااا  بانها هااا 

وذلااا بالعاادول عاات القاارار المااق لم منااه إذا رأ  
 .(32)ق لمه ف اإلدارة أت المق لم عل  حع 

أت ين ا   ينبصافولك  ققحقاع قلاا الصاياة 
القابلااة  اإلداريااةالااق لم الوجااوب  علاا  القاارارا  
حااع  اإلداريااةللسااح , أمااا أذا امقناا  علاا  الجهااة 

سح  القرار اإلدار  أو قعديله ...  اناه و يكاوت 
 . (33),ناا جدو  مت الق لم مت القرار

   
ت والس ال الملروح عل  بسال البحاو اآ

كا اة  اور   اف,و مد  جدو  الاق لم الوجاوب  
 المنا عا  اإلدارية؟

  

                                                 
راجاا  حكاام المحكمااة اإلداريااة للجامعااة العربيااة   (30)

قعاااااا ية جلساااااة  41لسااااانة  5 ااااا  الااااادعو  رقااااام 
حيااااو قعاااا  بعاااادم قبااااول دعااااو   26/11/2007

 القعويض لعدم سابقة الق لم .
(31)

الاااادعاو   –أن اااار: د. سااااام  جمااااال الااااديت    

من اأة  – اإلدار اإلدارية واإلجاراءا  أماام القعااء 
 120ص  – المعارا

(32)
لسااانة  165الماااذكرة اإليعااااحية للقاااانوت رقااام   

و,ااو القااانوت  الم اار ب ااأت مجلااس الدولااة  1955
 .م ر  فالذ  أن أ ن ام الق لم الوجوب  

(33)
  ااافحكااام المحكماااة اإلدارياااة العلياااا  اااف م ااار   

جلساااااااة  –قعااااااا ية  8سااااااانة  612اللعاااااات رقاااااام 
11/6/1966. 
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أت اإلجابااة علاا  ,ااذا القسااا ل قحقاااج إلاا  
بيااات ققساايما  و ااور المنا عااا  اإلداريااة,  اام 
قوعااااي  أساااااس القفرقااااة باااايت دعاااااو  اإللصاااااء 
ودعاااو  اوسااقحقاع وأالياارا  بيااات سااللة األمانااة 

 ف اااااالعاماااااة حياااااال الاااااق لم الوجاااااوب  المقااااادم 
 المنا عا  الم ار إليها.

 
  صور المنا عات اإلدارية:  –أ 

 
: إل  أحد نوعيتقنقمف المنا عا  اإلدارية 

أماااا للباااا  اإللصااااء وإماااا دعااااو  اوساااقحقاع, 
وقبر  أ,مية القفرقة بايت كاا الناوعيت لايس  قال 

, ولكت أيعا  لقباعد النقاا ج القانونف لقبايت ن امها
 .(34)قسفر عت كل منهما القف
   
  اإلدارية ا للبا  اإللصاء ققعلع بالصاء القرار  -

 النها ياااااة للساااااللا  اإلدارياااااة بساااااب  مالالفاااااة 
 

 القااانوت باااالمعن  العاااام حيااو يكاااوت موعاااوعها 
 ارعية القاارار اإلدارياة, ويقق اار دور  -دا ماا   –

القعاااء  يهااا علاا  الحكاام بالصاااء القاارار اإلدار  
المالق اااة الم اااروع, قاركاااا  لجهاااة اإلدارة  غيااار

إ دار القرار اإلدار  ال حي  قانونا  عل  ,د  
 مت قعا ه بالصاء القرار الملعوت  يه.

   
أمااااا دعاااااو  اوسااااقحقاع  هااااف ق اااامل جمياااا   -

 –عااادا دعااااو  اإللصااااء  –المنا عاااا  اإلدارياااة 
كاااادعاو  القعااااويض عاااات القاااارارا  اإلداريااااة 
ودعاااااااو  القسااااااويا  والمنا عااااااا  المقعلقااااااة 

  ا . بالمرقبا  والمعا
 

وققميااا  دعااااو  اوساااقحقاع باااأت را عهاااا 
 ارد  حياو يادع   قاانونفيكوت  ااح  مركا  
معيت ين ر له حقا  قبال  قانونفأنه  اح  مرك  

                                                 
(34)

د.  قحا   كاار  (   لم ياد ماات القفا ايل ان اار:   

عاام  –لبقاا  ألحكاام القعااء  اإللصااءوجي  دعاو   –
 11ص  –بدوت دار ن ر  – 2005

اإلدارة وإنهااا قنا عااه  ااف أ اال ,ااذا الحااع و اا  
مااداد,  هاا  دعااو  ير عهااا  اااح  ال ااأت عااد 

 القاااانونفاإلدارة بادعااااء اعقااادا ها علااا  مركااا د 
 مااا يدعيااه قبلهااا ماات حااع أوبانكار,ااا  ال ال ااف

منا عقها إياد  ف مداد, ملالباا  القعااء باأت يحكام 
لااه علاا  اإلدارة بفعاال  اار وباومقناااع عاات  عاال 

و ا  غالا  الحااو  باد   مبلاا مات الماال,   فء
وسااللة القعاااء  اا  ,ااذد الاادعاو  أوساا  مااد , 
حيو يحسم الحقوع المقناا ع عليهاا حساما  نها ياا  

أو بعااادم أحقيقاااه  يماااا  يقعااا  بأحقياااة المااادع  
يلال  الحكم له به عل  اإلدارة ويقع  بال امهاا 
بأت قفعل أوبأت قمقن  عات  عال  ار أو باأت قاد   
 للماااااااااااااااادع  مبلصااااااااااااااااا  محااااااااااااااااددا  ماااااااااااااااات 

 ود. ـالنق
   
اسققرارا   الفرنسفوي هد قعاء مجلس الدولة  -

القعويض باجراءا  ب أت عدم ققييد دعاو  
أت دعاو  ومواعيد دعو  اإللصاء باعقبار 

القعويض قالع  للقواعد العامة ب أت ققادم 
العليا  ةـ. كما وح   المحكمة اإلداري(35)الحقوع
م ر أت لل  القعويض منول بحلول   ف

رار ـالق إعاتالعرر و,ذا و يقرق  حقما عل  
اإلدار  أو ن رد بل يقرق   ف الصال  عل  قنفيذ 

 (36)قيت يوما يسر ـاد السـ لو أت ميع القرار,
عل  لل  القعويض لكات مققع  ,ذا أنه يل م 
د عه حق  لو لم يحل العرر ب اح  ال أت, 

 ة القانونية. ـمما قأباد البدا,
   
للمحكماة اإلدارياة قاد  الادااللفورغم أت الن اام  -

أعقاااارا بققساااايما  المنا عااااا  اإلداريااااة ماااات 

                                                 
(35)

ماات أحكااام مجلااس الدولااة الفرنساا  أن اار علاا    

 سبيل الم ال:
-C.E,3 dec. 1952, douboi, REC,P.5555.   -

C.E,14oct. 1960, laplace, REC,P.54. 
(36)

 – 12/11/1960حكمهاااااااا ال اااااااادر بجلساااااااة   
 – 1955قررقهاااا  ااا  ع ااار سااانوا   القااافالمباااادئ 

 . 628, ص1965
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)قسااااوية(  اسااااقحقاعدعاااااو  إلصاااااء أو للبااااا  
جا,اال القفرقاااة باايت قلاااا , إو أناااه ق(37)وقعااويض

الققساايما  والنقااا ج المقرقبااة علاا  ,ااذد القفرقااة. 
حيااو أوجاا  ققااديم الااق لم ور اا  الاادعو  الااال 
مواعيااد محااددة أيااا  كااات نااوع المنا عااة اإلداريااة 

 موعوع الدعو .
 
 
 
 
أسلللللا  التفرقلللللة بلللللي  دعلللللاوى اإللغلللللاء  –و 

 ودعاوى ا ستحقاق:
   

اء يكماات أساااس القفرقااة باايت دعاااو  اإللصاا
ودعاو  اوسقحقاع  ف الم در الذ  يسقمد مناه 
العامل حقه,  ااذا كاات الحاع مساقمدا  مبا ارة مات 
القانوت أومت قاعادة قن يمياة عاماة دوت قارالص 
 أو ققدير مت جهة اإلدارة  ات الادعو  قكاوت مات 

يكاااوت القااارار  أتدعااااو  القساااويا , وو يعااادو 
ال ااادر ماات جهااة اإلدارة سااو  أت يكااوت مجاارد 

يسااقهدا حماال مااا  ماااد أو عماال  قنفيااذ ر قاارا
نص عليه القانوت أو القاعدة القن يمية إل  العامل 

اساقمدد العامال  الاذ  القاانونفوك فا  عت المرك  
 ات م ل ,اذا القارار  وبالقالفمت القانوت مبا رة, 

وو قلحقااه   اإلدار و يرقاا  إلاا  مرقبااة القاارار 
يجو   لفوبالقاقلحع قلا القرارا   القفالح انة 

سااااحبه, كمااااا يجااااو  اللعاااات عليااااه دوت الققيااااد 
بالمواعيد المقررة لللعت باإللصاء, أما  إذا اسقل م 
األماار لبقااا  لن ااوص القااانوت واللااوا   لقرقياا  

( إلصاااااء)أن اااااء أو قعااااديل أو  القااااانونفالمركاااا  

                                                 
(37)

علا  أت  الادااللفقنص المادة القاسعة مت الن ام   

ميعاااد ر اا  الاادعو  إلاا  المحكمااة  يمااا يقعلااع بللاا  
إلصاء قرار مجلس القأدي  قسعوت يوم مت قااري  علام 
 اااح  ال ااأت بااه, و يمااا يقعلااع بااالقرارا  األالاار  

قاااااا   القااااا  قن اااااأ عنهاااااا للباااااا  وباااااالقرارا  والو
اوسااقحقاع )القسااوية( والقعااويض قسااعوت يومااا ماات 
 .قاري  علم المدع  بر ض ق لمه  راحة أو عمنا  

 اادور قاارار أدار  ل اااح  ال ااأت وكااات ,ااذا 
ه  دور سللة ققديرياة قمارسا  فالقرار  ادرا  

جهااة اإلدارة وقف اا   يااه عاات أرادقهااا بمققعاا  
القااانوت  ااات ,ااذا القاارار يعااد قاارارا  إداريااا يقعاايت 
لسحبه أت ياقم ,اذا الساح  الاال مواعياد اللعات 
باإللصاء,  اات لام ياقم ساحبه  الاال قلاا المواعياد 
ولم يقم اللعت عليه باإللصاء الال مواعيد اللعت 

 .ءاإللصاقح ت ,ذا القرار مت السح   أو 
 
سلطة ا:مانة العاملة حيلات اللتطلم الوجلوبى  -ج 

طلبللللللات اإللغللللللاء وطلبللللللات   لللللليالمقللللللدم 
 ا ستحقاق:

   
  بعدما أوعحنا أسااس القفرقاة بايت دعااو

)القسااويا ( يمكاات  اإللصاااء ودعاااو  اوسااقحقاع
بساااهولة ويسااار اساااق هار ساااللة األماناااة العاماااة 

 قلا الدعاو .  فحيال الق لم الوجوب  المقدم 
 

 ف  دعاو  اإللصاء حيو قسقلي  األمانة  -
العامة سح  القرار اإلدار  ال ادر منها بان ااء 

للمو اااا,  القاااانونفأو قعاااديل أو إلصااااء المركااا  
,اذد الحالاة أمارا  عاروريا    فويبدو ققديم الق لم 

حقااا  قساااقلي  األماناااة العاماااة إعماااال ساااللقها 
  الققديرية بالعدول عت القرار المق لم منه إذا رأ

ق لمه و,و ما ي د  إل    فأت المق لم عل  حع 
 مراحلها األول .  فققليل المنا عا  بانها ها 

   
وقااد جاااء نااص المااادة القاسااعة ماات الن ااام 

 للمحكمااااة منلقيااااا  إلاااا  أبعااااد الحاااادود  األساسااااف
عناااادما اسااااق ن  قاااارارا  مجلااااس القأدياااا  ماااات 
عاارورة الااق لم منهااا مااا دام أت قلااا القاارارا  

نها ية وو سللات ألية سللة إدارية ق در ب فة 
أالاار  أعلاا  ماات مجلااس القأدياا  يمكاات أت قعيااد 

 القاااااااارار قول ااااااااه لقعديلااااااااه أو   اااااااافالن اااااااار 
 حبه.ـس
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أمااااااا  ااااااف دعاااااااو  اوسااااااقحقاع )القسااااااويا   -
والقعويض ومنا عا  المرقبا  والمعا ا (  ات 
المو ا يسقمد حقه مت القانوت مبا ارة, ويكاوت 

مانة العامة باجراء القساوية القرار ال ادر مت األ
مجرد قرارا  قنفيذيا  يساقهدا حمال ماا ناص علياه 
القانوت دوت أدن  سللة ققديرية مت جانبها, ومت 

وقاا   أ   ااف اام و قلحقااه ح ااانة ويجااو  سااحبه 
حق  بعد  وا  المواعيد المقررة لللعت باإللصااء, 
كماااا يجاااو  مهاجمقاااه بااادعاو  اوساااقحقاع دوت 

المقاااررة لللعااات  اإلجاااراءا والققياااد بالمواعياااد 
 .باإللصاء
   

 المنلقافوبناء عل  ما ققدم يبدو مات غيار 
للمحكماة علا  القما ال  األساسافالنص    الن ام 

دعااو    اوإجااراء اإللصاااءدعااو   إجااراءا باايت 
اوسااقحقاع ماات حيااو اسااقل ام الااق لم الوجااوب  
الاااال ساااقيت يوماااا مااات قااااري  العلااام باااالقرار أو 

أياا  كاات  –الادعو   إقاماةع  ام الواقعة م ار الن ا
قااد  إجااراءا الااال ماادة محااددة و,اا   –نوعهااا 

, لكنهاا غيار كاذلا اإللصااءدعاو    فقبدو و مة 
 دعاو  اوسقحقاع.  ف
 

األحكاااااام ال اااااادرة مااااات   ااااافوالقأمااااال  
يسااام   (38)المحكماااة اإلدارياااة للجامعاااة العربياااة

                                                 
(38)

قوع  اإلح اا ية القالياة عادد الحكاام ال اادرة   
حقاا  عااام  1994الفقاارة ماات عااام   اافماات المحكمااة 

دعااااو    ااافوبياااات عااادد األحكاااام ال اااادرة  2005

قع  بعدم قبولها لعادم  والقفويعا  القسويا  والقع
 مراعاة إجراءا  ومواعيد الق لم الوجوب .

 

العام 
 القضائي

 عدد 
 ا:حكام

عدد ا:حكام 
الصادر  بعدم 

 القبوت

1994 38 3 

1995 29 10 

1996 25 15 

1997 22 - 

لعبااه نااص المااادة القاسااعة  الااذ باسااق هار الاادور 
ومات بعادد ناص  –للمحكماة  األساساف مت الن اام

إ,دار   ف –لها  الدااللفالمادة القاسعة مت الن ام 
الحمايااة القعااا ية وعرقلااة قحقيااع العدالااة, حيااو 

 القاعافجاء ,ذا النص بم ابة الجدار العا ل بيت 
والمققاع , أو باألحر  ققييد المحكمة عند ن ار 
 الاااااااادعو  علاااااااا  الوقااااااااوا عنااااااااد عن اااااااار 

)ال اااكل( دوت الن ااار إلااا   اساااقيفاء اإلجاااراءا 
موعوع الادعو  لحسام الحقاوع المقناا ع عليهاا 
حسما  نها يا   يقع  بأحقية المدع   يما يدعيه أو 

 قد كات ,اذا الانص  وبالقالفذلا,   فبعدم أحقيقه 
كفيا  بحرمات أ حا  الحقوع  مت  –وما ال  –

الح ااااول علاااا  حقااااوقهم قعاااااء  لمجاااارد عاااادم 
ساااقل مها إ القااافلية مراعااااقهم لإلجاااراءا  ال اااك

بالمالالفااة لمااا أسااققر عليااه الفقااه  فاألساسااالن ااام 
و,ااو مااا ياادعونا إلاا  المناااداة  اإلدارياايتوالقعاااء 
الااانص باااأت يقق ااار ققاااديم الاااق لم  ابقعاااديل ,اااذ

الوجااوب  وإقامااة الاادعو  الااال مواعيااد محااددة 
دوت دعااااو  اوساااقحقاع  اإللصااااءعلااا  دعااااو  

معا ااااا  )القسااااويا  والقعااااويض ومنا عااااا  ال
 (.والمكا آ والمرقبا  

 
 

 الثانيالفصت 
 تحقيق العدالة  يمدى كفاية نطام الطع  

                                                                        

1998 23 3 

1999 26 1 

2000 7 1 

2001 9 1 

2002 12 2 

2003 4 - 
2204 43 2 

2005 27 2 

 40 265 إجمالي

النسبة 
 المئوية

100 % 15 % 
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 ــــــ
 

 تمهيد وتقسيم:
 

غايااة الاان م القانونيااة جميعااا ,  ,اافالعدالااة 
وسا ل قحقيع ,ذد الصاية,  بعض   فلكنها قالقلا 

قكف  لقحقيع  للققاعفالن م قجد أت درجة واحدة 
الان م أت درجاة واحادة العدالة, بينما قار  بعاض 

و قكفاا  لقحقيااع  العاادل, ولهااذا قساام   للققاعااف
 القاافباااللعت عليااه أمااام محكمااة أعلاا  ماات قلااا 

أ در  الحكم قا ياا  لماا قاد ي اوبه مات أاللااء, 
قسااام  بقنفياااذد إو بعاااد أت يقح ااات عاااد  كماااا و

   اللعت  يه.
ولكل مت األسلوبيت م اياد وعيوباه, ولكات 

قحقيااع العدالااة, ومااا ,ااو أيهمااا أك اار قاادرة علاا  
للمحكماة,  األساسافأعقنقاه الن اام  الذ األسلو  

وبعد مارور أك ار مات أربعايت عاماا  علا  قلبيقاه 
,اال نجاا  ,ااذا األساالو   اا  قحقيااع العاادل أمااام 

 المحكمة؟
 

قققعااا  اإلجاباااة علااا  القساااا و  ساااالفة 
 الذكر ققسيم ,ذا الف ل إل  مبح يت:

 
 الققاعف.  فة المبادئ القانونيالمبحث ا:وت: 

 
اللعااات بلريااع القماااس إعاااادة : الثللانيالمبحللث 

 الن ر أمام المحكمة.
 ــــــــ
 

 المبحث ا:وت
 التقاضي  يالمبادئ القانونية 
 ـــ

   
قعقنااااع الاااان م القانونيااااة المعا اااارة أحااااد 

عل  درجة واحدة  الققاعفالمبدأيت القالييت: مبدأ 
يت عل  درجقيت, ولكال مات المبادأ الققاعفومبدأ 

م اياد وعيوبه ولكت أيهما أك ر قدرة عل  قحقيع 

المبحاو إلا   االعدالة؟ يققع  بيات ذلا ققسيم ,ذ
 مللبيت:

 عل  درجة واحدة. الققاعف: مبدأ المطلو ا:وت

 عل  درجقيت. الققاعف: مبدأ الثانيالمطلو 
 

 المطلو ا:وت
 على درجة واحد  التقاضيمبدأ 

 ـــ
 

درجااة واحاادة  اعقمااد الفقااه اإلسااامف مباادأ
أت   اااف, ويجاااد ,اااذا المبااادأ معااامونه للققاعاااف

األحكاااام المبنياااة علااا  اوجقهااااد و قكاااوت مجااااو 
للنقض أو القصييار لالماا أنهاا  ادر  مات قااض 
 اااحي  القولياااة ومساااقو ية لل ااارول ال ااارعية, 
ومااا د  ذلاااا عااادم جاااوا  لااارح النااا اع علااا  
القعاااء ماات جديااد, ألت إعااادة لاارح الناا اع ماات 

أت ي ات القعاء  ينبصفعد ابقذاو غير عرورة ي
عنااه, وأت القعقياا  علاا  أحكااام القعاااء يقعاامت 
قدحا  يهم  ا ي اع أحاد  يماا ي ادرد القعااء مات 

  . (39)أحكام
 

 تقدير مبدأ التقاضي على درجة واحد :
 

 م ايا المبدأ: –أ 

علااا   الققاعااافيمقاااا  أسااالو  أو مبااادأ  – 1
درجااة واحاادة بقصلياا  الم االحة العامااة 

اسااااااققرار المعاااااااما    اااااافم لااااااة المق
الح اول علا    افوم لحة المققاع  

 وق  وبأيسر اللرع. أسرع  فحقه 

يقا ااا  ,اااذا المبااادأ عياااو  ألالاااة أماااد   – 2
وقأالير  الققاعفو يادة نفقا   الققاعف

قنفيذ األحكام حيو يقم قنفيذ الحكام  اور 

                                                 
(39)

  اافحجيااة األحكااام  –أن اار: عبااد الحكاام  اارا   
 1988س  –اللبعاااة األولااا   –ال اااريعة اإلساااامية 

 .12ص
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 اااادورد دوت انق ااااار عرعااااه علاااا  
 محكمة أعل .

علا  درجاة واحادة و  الققاعافأت مبدأ   - 3
يعن  عدم المساس بالحكم,  هو معرض 
للاانقض, إذا قاماا  أدلااة قويااة علاا   أنااه 
جاناا  ال ااوا  وذلااا إذا كااات  ااا,ر 
الاللأ كما لو قعامت مالالفاة للكقاا  أو 
الساانة أو اإلجماااع, ومقاا  قحقااع ذلااا, 

 الااذ  للقاعااف ااات نقااض الحكاام يكااوت 
, ويحقاااج القعاااةأ اادرد أو لصياارد ماات 

 .(40)دليل مقبول عل  المالالفة ذلا إل 
 
 : عيوو المبدأ -و 

 
عمااال  كاااأ ويعيااا  ,اااذا المبااادأ أت الحكااام 

, القاعافب ر  قد يكوت غير عادل بساب  اللاأ 
عدالة نسبية ألنهاا مات  ان   ,ف العدالة الب رية 

قعاااااة ب اااار معرعاااايت  ااااف أحكااااامهم للاللااااأ 
, وعااامانا للعدالاااة يجااا  عااارض (41)وال اااوا 

ر القاف أ ادرقه لن ر,اا القعية عل  محكماة غيا
 .(42)مرة أالر 

 
عل  درجة واحادة  الققاعفكما يعي  مبدأ 

أنه مت الم كد أت األحكام ق در بناء عل  اققناع 
بأدلااة الال اام ود اعااه وقااد يكااوت بعااض  القاعااف

بالحجااة  اإلقناااعالال ااوم اقاادر ماات غياار,م علاا  
والبر,ااات, ولهااذا  ااات المحكااوم عليااه قااد يكااوت 

, إ باقااهأحياناا  ,ااو  اااح  الحااع لكنااه عجاا  عاات 

                                                 
(40)

أن ر: عباد الع يا  الليال إبارا,يم باديو : قواعاد  
دار الفكار  - 1987 -اإلسام   فالمرا عا  والقعاء 

 23ص - العربف
(41)

لاارع اإل بااا   –أن اار: ال ااي / أحمااد إباارا,يم   

العاادد  –الساانة األولاا   –مجلااة الحقااوع  –ال اارعية 
 2ص – 1943األول عام 

(42)
 –المرجاا  السااابع  –الوساايل  –د.  قحاا  والاا    
 . 202ص

, بل أت الحكم قد (43) ي در الحكم ل ال  ال مه
ي در بناء علا  واقعاا  غيار حقيقياة, وذلاا إذا 
 لجااااأ المحكااااوم لااااه إلاااا  ق ييااااا الحقااااا ع ماااات 

 
والال ااام األالااار و ساااماع  القاعااافأجااال الاااداع 
ا دام أت دعوقاااه قاااد قمااا  علااا  النحاااو د اعاااه مااا

 المقرر قانونا .
 

أت قلبيقااااه يحاااارم  أيعاااااويعياااا  المباااادأ 
 الال اااوم مااات قااادارا ققاااديم ماااا  ااااقهم مااات أدلاااة 

 
  اف الارأ ومسقندا  ووسا ل د اع قد قصير وجاه 

الدعو  الملروحة, وو  ا أت قا   ,ذا العي  
بيات حقيقاة الواقعاة المعروعاة علا    فسيسا,م 
 م ويحقع العدالة ب كل أ عل.المحكو
 

وقد حاولا  الان م القانونياة الحدي اة قجنا  
علاا  درجااة واحاادة, وذلااا  الققاعاافعيااو  مباادأ 
عل  درجقيت,  هال نجحا   الققاعفباألالذ بمبدأ 

  افعلا  ,اذا القساا ل  اإلجاباة   ذلا؟ سانقول  
  الملل  القالف.

 
 المطلو الثاني

 مبدأ التقاضي على درجتي 
 ــــ

 
 : المبدأ مضمو 
   

علااا  درجقااايت أت  الققاعااافيق اااد بمبااادأ 
الاادعو  الواحاادة قن اار ماارة أالاار  ماات محكمااة 
أعلاااا  درجااااة, و,ااااو مااااا يفااااق  اللريااااع أمااااام 
المققاعاايت للاارح منا عاااقهم أمااام درجقاايت ماات 

                                                 
(43)

و اا  الحااديو النبااو  قااال رسااول    اال      

عليه وسلم "أنكم قالق موت إل  وأقع  بينكم, ولعال 
كم الحت بحجقه,  مت قعي  لاه بحاع أالياه,  اا بعع

يأالذ منه  ي ا ,  انما أقل  له قلعاه مات الناار"  ادع 
 رسول    ل    عليه وسلم.
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القن اايم   اافالمحاااكم إحاادا,ما أعلاا  ماات األالاار  
, مت حيو الق كيل والالبرة, و,و ماا (44)القعا ف

إحاادا,ما  مجمااوعقيتالمحاااكم إلاا   يققعاا  ققساايم
وقسام  "محااكم أول  ابقاداءقالقص بن ر النا اع 

درجاة"  اام يعاااد لرحااه مارة أالاار  علاا  محاااكم 
األحكاام   افأعل  درجة, و,و ماا يسام  بااللعت 

ال ااادرة عااات محااااكم أول درجااة أماااام المحااااكم 
 األعل  درجة وقسم  محكمة اللعت.

 
 على درجتي : التقاضيتقدير مبدأ 

 

 م ايا المبدأ: –أ 
قحقياع   افيقوم ,اذا المبادأ علا  الرغباة  – 1

 أت, ذلااا (45)العدالااة علاا  أحساات وجااه
عل  درجقيت يققع  مراجعاة  الققاعف

 الحكااام مااات أك ااار مااات محكماااة, بق اااد 
  افقا   ما قد ي يبه مت أاللاء ق  ر 

 اااحقه و ااا  قحقيقاااه للعااادل والعوامااال 
الحكام مات ,اذد   افيمكت أت قا  ر  القف
ب اار  القاعااف, منهااا أت عدياادةة ال اوياا

غياااار مع ااااوم ماااات الاللااااأ, وات  هاااام 
األماور وققاادير,ا ممااا يقا   يااه الالاااا 

 قبعا  والقاا قدرا  كل  رد.
 
يمن  ,ذا المبدأ للال وم مكنة قدارا  – 2

يمكت أت  القفققديم األدلة وإبداء الد وع 
يكوت قد  اقهم ققديمه أمام محكمة أول 

دلة ما يسا,م درجة, وقد قعمت قلا األ
   اسقجاء الحقيقة, وي در الحكم 

 حاما  عنوانها.
 

                                                 
(44)

قاااانوت   ااافالوسااايل  –د. أحماااد السااايد   ااااو   
دار النهعااااة العربيااااة  –1987عااااام  –المرا عااااا  

 .45ص
(45)

 –المرجاا  السااابع  –الوساايل  –د.  قحاا  والاا    
 . 202ص

قعاااة محاااكم أول درجااة, أت  إدرااأت   – 3
باإلمكات  إلصاء أو قعديل الحكم ال ادر 
عاانهم, بموجاا  قعاااء محكمااة اللعاات 
سيد عهم ذلا عل  الحرص والعناية بما 

 ي در عنهم مت أحكام.
 
فاااس مراجعاااة الحكااام أماااام ن إمكاااات إت  – 4

و يكف  لقجن  ما  أ درد الذ  القاعف
وقااا  مااات الحكااام مااات أاللااااء, ذلاااا أت 

قااد ياللاار ويبقاا  م اارا  علاا   القاعااف
عنااد عاارض الاادعو  عليااه ماارة  رأيااه
 أالر .

   
للمباادأ إو أنااه لاام  المققدمااةورغاام الم ايااا 

 : (46)يسلم مت النقد مت  اويقيت
  

ألناااه إذا كانااا   منلقااافأت المبااادأ غيااار  ا:ولى:
كماااة األعلااا  درجاااة أك ااار قحقيقاااا  المح

الوقا  والنفقاا ,  إعااعةللعدالاة  لمااذا 
إليهاا مبا ارة,  الققاعافولماذا و يكوت 

عند اااذ علااا  درجاااة  الققاعااافويكاااوت 
 واحدة.

 
أنااه ماات غياار الم كااد أت حكاام محكمااة   الثانية:

الدرجااة ال انيااة ساايكوت أك اار عدالااة ماات 
حكام محكمااة أول درجااة, باال قااد يحاادو 

وت حكااام أول درجاااة أقااال العكاااس ويكااا
 اللأ.

 
والواق  أت ,اذيت اوعقراعايت و يساقندات 

علا   الققاعفسليم, أية ذلا أت أ,مية  أساسإل  
أت محكمة  ان  درجة أعلا    فدرجقيت و قكمت 

مااات محكماااة أول درجاااة, وإنماااا قكمااات  اااف أنهاااا 
محكمة أالر . و,  إذا قن ر الن اع للمرة ال انية 

                                                 
(46)

 –لم ياااد مااات القف ااايل أن ااار د.  قحااا  والااا    
 . 203ص  –المرج  السابع  –الوسيل 
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مناق اقه أماام محكماة أول  انها قن رد بعد بح ه و
درجااة, و,اا  لهااذا يمكنهااا اسااقكمال مااا يكااوت قااد 

قحقيااع الاادعو  ماات نقااص أو ق ااور.   ااف هاار 
وو يمكااات قحقياااع ,اااذا الهااادا بالققاعاااف إلااا  
محكمة  ان  درجة مبا ارة. ,اذا مات ناحياة ومات 
ناحية أالار   اناه إذا كاات  احيحا  أناه مات غيار 
ماات الم كااد أت حكاام محكمااة  ااان  درجااة أعاادل 

أحكاااام الدرجاااة األولااا , إو أت  ر اااة قحقيقهاااا 
 عاا  عات أنهاا قعياد ن ار  إذللعدالة دا ماا  أكبار, 

 أك رن اع سبع بح ه,  انها عادة ق كل مت قعاة 
 العمل.  فعددا  أو أقدم البرة 

 
 : عيوو المبدأ –و 
 

مت أ,م عيو  مبدأ الققاعاف علا  درجقايت  – 1
لواحااد ,  ااالن اع االققاعاافعياا  إلالااة أمااد 

قن رد محكمقيت أحد,ما أعلا  مات األالار  
و,اااو ماااا يفااارض علااا   الققاعااافسااالم   اااف

محكمة اللعت إعادة ن ار النا اع مات جدياد 
مت حيو الواق  والقانوت كأناه لام ين ار ما  
ما يقرق  عل  ذلا مت أ ار أ,مهاا مراجعاة 
ما  در  يه مت أحكام وما قدم  يه مت أدلاة 

أباداء  ف احع الال وم  واحقرامومسقندا , 
 إحالقهااالد اع وماا يساقل م ذلاا القحقياع أو 

إل  البير قكاوت مهمقاه اساقجاء ماا يكقنفهاا 
مت غموض, و,او ماا يا د  بلبيعاة الحاال 

 أمااامالناا اع  أمااد وإلالااةالوقاا   إ,اادارإلاا  
 المحاكم.

 
عل  درجقيت  ياادة  الققاعفكما يعي  مبدأ  – 2

حيااو  الققاعاافوم اااريا ونفقااا   أعباااء
علا  درجقايت إلا  ا دواج  قاعافالقي د   

إلا   باإلعاا ة, الققاعافم اريا ونفقاا  
قحمل مي انية الدولاة أو المن ماة مات أعبااء 

القعاة لمواجهة أعبااء الو يفاة  إعداد يادة 
 .الققاعفالقعا ية أمام درجة 

 

عل  درجقيت  الققاعف ل مبدأ   فو يمكت  – 3
السماح بقنفيذ األحكام ال اادرة مات محكماة 

القعاااديل و لإللصااااءقابلاااة  ألنهاااال درجاااة أو
بواساالة محكمااة اللعاات, والسااماح بقنفيااذ,ا 
رغااااام قابليقهاااااا لللعااااات يمكااااات أت يعااااار 

بعااد قنفيااذ,ا,  ألصياا بااالمحكوم عليااه إذا مااا 
ولهذا  ات األحكام ال ادرة عت محااكم أول 

رة, و ـغيار مسققا ـهوت أحكاام قلقاـدرجة قكا
ذ أحكاام يمكت قنفيذ,ا جبرياا , ولكات ياقم قنفيا

محكمااة اللعاات و,ااو مااا ياا د  إلاا  قااأالير 
قنفياااذ األحكاااام, ويعااار باساااققرار الحقاااوع 

  ااافة ـوالمراكااا  القانونياااة ويعاااعا  ال قااا
األحكاااام القعاااا ية وقالفيفاااا  مااات حااادة ,اااذا 

قأالذ بمبدأ  القفالعي  قحاول الن م القانونية 
م  بقنفياااذ ـعلااا  درجقااايت أت قسااا الققاعاااف

ب اافة وققيااة أحكااام محاااكم الدرجااة األولاا  
عت لريع النفاذ المعجل للحكام, أو الساماح 
بقنفياااذ محااااكم أول درجاااة علااا  أت يكاااوت 

 يذ.ـلللعت    الحكم أ را  واقفا  للقنف
 

للمحكمللة اإلداريللة ملل   القضللائيموقللف التنطلليم 
 المبدأي :
   

أالااااذ القن اااايم اإلجرا ااااف للمحكمااااة بمباااادأ 
عل  درجة واحدة و,و ما يفهم جليا مت  الققاعف

( ماات الن ااام 11ص الفقاارة ال انيااة ماات المااادة )ناا
جار  علا  أت: "قكاوت  والاذ لمحكمة ف لاألساس

 واجبة النفاذ". انقها فأحكام المحكمة 
  

نقها يااة إذا كااات و ويقمقاا  الحكاام ب اافة اإل
لفاااوا   أو أ ااااباوساااق ناا   ياااهيقبااال اللعااات 

مواعيد اللعت عليه. ويعقبار الحكام انقها ياا حقا  
 إعااادةبال اللعاات  ياه بلرياع القمااس ولاو كاات يق
 الن ر.
 

وبناء عل  ما ققدم يكوت القن يم اإلجرا اف 
للمحكمااة قااد اعقنااع مباادأ الققاعااف علاا  درجااة 
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 اإل ااارةرغاام مااا بااه ماات عيااو  ساابع  (47)واحاادة
 أجاا إليها, وعل  الرغم مت أت ن ام المحكمة قد 

اللعت عل  أحكامها بلريع القماس أعاادة الن ار 
فايااة ,ااذا الن ااام لقحقيااع العدالااة أمااام  مااا مااد  ك

المبحااو   اافالمحكمااة, ,ااذا مااا ساانقول  دراسااقه 
 القالف.
 

 المبحث الثاني
 الطع  بطريق التما  إعاد  النطر 

 أمام المحكمة
 ـــ

 تمهيد وتقسيم
 

الن اار  إعااادةيعااد اللعاات بلريااع القماااس 
األحكام النها ية ير   إلا    فلريع لعت الاص 
 , ويرماااا  إلاااا  أ اااادرقها القاااافنفااااس المحكمااااة 
ققدير   ف,ذد األحكام مت اللأ   فمعالجة ما يرد 

, إذا كاااات ,اااذا الاللاااأ قاااد أد  إلااا   (48)الوقاااا  

                                                 
(47)

 35لسنة  1أن ر حكم المحكمة    الدعو  رقم   
 . 27/9/2001جلسة  –قعا ية 

(48)
اللااأ,   اافقااد يقاا  القاعااف و,ااو ي اادر الحكاام    

ويقالذ ,ذا الاللأ إحد   اورقيت: األولا  الاللاأ  ا  
كم يعقباار عمااا قانونيااا يجاا  أت قساابقه األجااراء  ااالح

يناقج أ اارد  لكافأعمال إجرا ية يلا م أت قاقم  احيحة 
 قااانونفالحكاام كعماال   اافالقانونيااة,  اااذا وقاا  عياا  
عمال ساابع علياه قرقا    افسواء كاات عيباا  ذاقياا  أو 

  اافالحكاام  ااات ذلااا يعااد اللااأ   اافعليااه بلااات أ اار 
القاعاف  األجراء ويوجد ,ذا الاللأ ولو لم ينسا  إلا 

اللااأ كااأت يكااوت راجعااا  إلاا  عاادم قيااام أحااد الال ااوم 
بعمل إجرا ف يل م القيام باه قبال الحكام, أماا ال اورة 

الاللاأ  ا  الققادير حياو يجا  علا    فال انية  ققم ل 
القاعااف قلبيااع أرادة القااانوت  اا  الناا اع الملااروح 
عليه,  اذا أاللأ    ,ذا  اات الحكام يكاوت غيار عاادل 

الم اارع أرادة ليساا  لااه, ويساام  إذا ,ااو ينساا  إلاا  
,ذا الاللأ  بالاللأ    الققادير ويوجاد ,اذا الاللاأ  ا  
جمي  الحااو  القا  ياللار  يهاا القاعاف  ا  قلبياع 
القانوت سواء قعلع األمر باللاأ  ا  الواقا  )إذا كانا  
الواقعاااة غيااار  ابقاااة, أو ققاااديرد للواقعاااة ال ابقاااة غيااار 

قارار المحكماة بحياو  ماا كاات ي ادر   فالقأ ير 
,ااذا   ااف اادر بااه لااو لاام ققاا   الااذ علاا  النحااو 

أت   فإعادة الن ر يقم ل  أساسالاللأ. ولهذا  ات 
ققاادير   افلحقيقااة مماا أ اار الوقاا   كاناا  مالالفاة ل

 .(49)القاعف
 

الن ار  إعاادةونبيت  يما يلا  ن اام القمااس 
 ااا  األحكاااام ال اااادرة مااات المحكماااة اإلدارياااة 
للجامعااة  العربيااة  اام نوعاا  مااد  كفايااة ن ااام 

قحقيااع العدالااة, وذلااا بققساايم ,ااذا   اافاولقماااس 
 المبحو إل  مللبيت:

 

ماااس المللاا  األول: القعريااا بن ااام اللعاات بالق
 إعادة الن ر.

: مد   اعلية القمااس إعاادة الن ار ال انفالملل  
  ف قحقيع العدالة.

 
 المطلو ا:وت

 التعريف بنطام الطع  بالتما  إعاد  النطر
 ــــ
 

مااات الن اااام األساساااف  11/2قاانص الماااادة 
 للمحكمة عل  أت:

 ." ة واجبة النفاذقكوت أحكام المحكمة انقها ي "  
ت ذا  الن ااام علاا  ( ماا12وقاانص المااادة )

 أت:

                                                                        

ليمة(, سليم, أو قعمت الحكام عنا ار واقعياة غيار سا
أم قعلع األمر باللاأ  ا  القاانوت كاأت يلباع القاعاف 
قاعدة قانونية و وجود لها أو لبع قاعدة علا  مركا  
معيت و يالع  له, وعيا  الاللاأ  ا  األجاراء يبارر 
ر اا  دعااو  بلااات الحكاام كعماال قااانونف, أمااا عياا  
الاللااأ  اا  ققاادير الوقااا    هااو يجياا  اللعاات بالقماااس 

الاللااأ  اا  القااانوت ساالوا  أعااادة الن اار, بينمااا يجياا 
لريع اللعت بالنقض, )أن ر د.  قح  والاف المرجا  

 وما بعد,ا(. 658السابع ص 
(49)

قاانوت   افأن ر د.  قحا  والا  ن رياة الابلات   
 .415ص   -اللبعة ال انية  – 1977المرا عا  



 130 

أحكام المحكماة بلرياع   ف" يجو  اللعت 
  افالقماس إعادة الن ر بسب  قك ا واق  حاسم 

الدعو  كأت يجهلها حقا   ادور الحكام اللارا 
الااذ  يلااقمس إعااادة الن اار علاا  آو يكااوت جهلااه 
نا اا ا  عاات إ,مااال منااه ويجاا  أت يقاادم اولقماااس 
عاااة الاااال ساااقيت يوماااا  مااات قااااري  قك اااا الواق

الجدياادة وو يقباال اولقماااس بعااد ساانة ماات قاااري  
 دور الحكم, ويجاو  للمحكماة  ا  حالاة ر اض 
اولقماااس أت قوقاا  علاا  مقدمااة غرامااة يحاادد,ا 

 للمحكمة. الدااللفالن ام 
 

 الااادااللف( مااات الن اااام 44وقااانص الماااادة )
 اااأت األحكااااام   ااافللمحكماااة علااا  أت: قسااار  

وة ال ر ال ادرة مت المحكمة القواعد الالا ة بق
 " ......المقعف به
 

( مااات ذا  الن اااام 53كماااا قااانص الماااادة )
ير اااا  اولقماااااس إلاااا  المحكمااااة  – 1 :علاااا  أت

باألوعاااع المعقااادة ل ااحيفة الاادعو  ويجاا  أت 
ق اامل ال ااحيفة علاا  بيااات الحكاام الملااقمس  يااه 

 كاناااااااا  باللااااااااة".  وإووأساااااااابا  اولقماااااااااس 
إذا حكم بر ض اولقماس علا  الملاقمس بماا  – 2

لبقا  المحكمة بم اريا الدعو  والرسوم  ققدرد
 (50) (.49ألحكام المادة )

                                                 
(50)

 مات الن اام الادااللف للمحكماة  (49قنص الماادة )  
 را اااا  الاااادعو   يجااااو  أت يحكاااام علاااا  – 1علاااا : 

  القاافالمحكااوم عليااه بم ااادرة بعااض  أو كاال الكفالااة 
أودعهاااا عناااد ققاااديم عريعاااة الااادعو  وذلاااا قلبيقاااا  
للمادة القاسعة ع رة مات الن اام األساساف وقاد جار  

( مت الن ام األساسف علا  أت: قعفا  19نص المادة )

الاادعاو  المر وعااة إلاا  المحكمااة ماات أ  رساام علاا  
دعو  يجاو  للمحكماة أت قلا م أنه    حالة ر اض الا

را عهااا بااأداء رساام يحااددد الن ااام الاادااللف للمحكمااة, 
( ماات الن ااام الاادااللف للمحكمااة 11وقعاامن  المااادة )

عل  أت: ... ويقعيت عند ققديم العريعاة أت يقادم إلا  
سااكرقارية المحكمااة ماا  العريعااة سااند كفالااة بمبلااا 

حسا  األماناة العاماة,   فمودع  م ر جنيه  ما قف

وقااد أوعااح  المحكمااة الحكمااة الق ااريعية 
الن اار  إعااادةماات ققرياار ن ااام اللعاات بالقماااس 

األحكاااام ال اااادرة مااات ,اااذد المحكماااة  أتبقولهاااا 
 ااأنها األحكااام   اافنها يااة واجبااة النفاااذ ويساار  

ولاام يقعاامت بااه,  المقعااف ال اافءالالا ااة بقااوة 
  اافن ااام المحكمااة أيااة لريقااة ماات لاارع اللعاات 

األحكام ال ادرة عنها سو  لريع القماس إعادة 
قك ااا واقعااة  ,اافالن اار  ااف حالااة واحاادة  قاال 

األحكااام   افالادعو .... ألت األ ال   افحاسامة 
الال اوما , مات النها ية حجيقها  يما   ل   يه 

ر ومت  م و يجاو  إعاادة الن ار  يهاا والقاول بصيا
 ألااراا,ااذا ياا د  إلاا  عاادم اسااققرار أوعاااع 

قرقباا  علاا  األحكااام  القاافالاادعاو  ومراكاا ,م 
ال ااادرة  يمااا بياانهم, كمااا يفااق  المجااال إلاا  عاادم 

إعااادة ن اار قنفيااذ األحكااام بذريعااة للاا  القماااس 
 .(51)د حد معيتغير مبررة قد و ققا ع

 
 المقصود بالتما  إعاد  النطر:

 

, النهاا فم الحكا  اف,و لريع غيار عااد  
إذا قاوا ر  أ ادرقه القافير   إل  نفاس المحكماة 
 اادر,ا القااانوت علاا   القاافسااب  ماات األساابا  

 .(52)سبيل الح ر
  ااافوو يجاااو  القمااااس إعاااادة الن ااار إو 

و,اااو المعنااا   انقهاااا فاألحكاااام ال اااادرة ب ااافة 
أمااااام  الققاعاااافالمسااااقفاد ماااات أساااالو  قن اااايم 
لن اام ( مات ا11المحكمة, حياو أ اار   الماادة )

 ال ااادرةاألساسااف للمحكمااة إلاا  لبيعااة األحكااام 
واجباة النفااذ,  انقهاا فعت المحكمة بكونها أحكاام 

                                                                        

وقعف  األمانة العامة مت إيداع ,ذد الكفالة, والواعا  
مت ذلاا أت اإلحالاة المقبادلاة بايت ن اوص الن ااميت 
األساسااف والاادااللف غياار مبااررة, وكااات األجاادر أت 

( مت الن ام الدااللف إل  ناص الماادة 49قحيل المادة )
 ( مت ذا  الن ام وذلا أحكاما لل ياغة.11)
(51)

 36لسااانة  1رقااام حكااام المحكماااة  ااا  الااادعو   
 . 7/10/2001قعا ية جلسة 

(52)
 868ص  –المرج  السابع –د. أحمد أبو الو ا  
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( ماات ذا  الن ااام اللعاات 12المااادة ) أجااا   اام 
علاا  قلااا األحكااام بلريااع القماااس إعااادة الن اار. 

و يجاو   –وبمفهاوم المالالفاة  –وبناء عل  ذلاا 
ر,ا اللعااات علااا  األحكاااام القمهيدياااة القاااف ق اااد

بقعييت البيار  القمهيد المحكمة وم ال ذلا الحكم 
لفحاااص الااادعو  وكا اااة األحكاااام غيااار المنهياااة 

درة ب افة م ققاة اللال ومة وكذلا األحكام ال ا
مسااقعجلة ألت الحكاام الم قاا  و يجاار  نفاااذد إو 

 .(53)الموعوع  فو يقجاو  قاري  الحكم  ألمد
 

 أسباو الطع  بالتما  إعاد  النطر:
 

( ماات الن ااام 12اسااققراء المااادة ) يباايت ماات
للمحكمة أت السب  الوحيد لققديم اللعات  األساسف

أت يكق ااااا   ااافبالقمااااس إعااااادة الن ااار يقم اااال 
الاادعو  كااات يجهلااه   اافالملااقمس واقعااة حاساامة 
 حق   دور الحكم.

 
مفهللوم الواقعللة الجديللد  المبللرر  للطعلل   أو : 

 با لتما :
   

وكاذا  –ماة للمحك األساسافلقد الا الن اام 
مااات قحدياااد مفهاااوم الواقعاااة  – الااادااللفن امهاااا 

الجدياادة المبااررة لللعاات باولقماااس, وقااد أقق اار 
 للمحكمااة علاا  و اافها بالواقعااة  األساساافالن ااام 

  فيكقنا النص  الذ الحاسمة, ون را  للصموض 
,ذا ال دد,  اننا نار  أت مفهاوم الواقعاة الجديادة 

لكلااا  علااا  ا الواقعاااة ذا  القاااأ ير ,ااافالحاسااامة 
قبل  –كم بحيو لو كان  قح  ب ر المحكمة الح

 الدعو .  ف الرأ لقصيير وجه  – دورد 
 

                                                 
(53)

حكااام المحكماااة اإلدارياااة للجامعاااة العربياااة  ااا   
جلسااااااة  –قعااااااا ية  12لساااااانة  5الاااااادعو  رقاااااام 

17/11/1977. 

ونعر  بعض األم لة القالية عل  ماا يعاد 
 :(54)مت قبيل الواقعة الجديدة الحاسمة

 

إذا وقاا  ماات الال اام غاا  كااات ماات  ااأنه   –أ 
القأ ير  ا  الحكام, والصا  ي امل كال أناواع 

قسااقعمل  القاافالوسااا ل القاادليس والمفاجااأة و
بواسااالة ال ااام  اااف مواجهاااة ال ااام آالااار 

 الاللأ.  ف وإيقاعهابق د قعليل المحكمة 
 

يجيااا   الاااذ ويعاااد مااات قبيااال الصااا  
القماااس إعااادة الن اار أعمااال القاادليس وكاال 

يعماااد إلياااه الال ااام ليالااادع  احقياااالفعمااال 
 .(55)اعققاد,ا  فالمحكمة وي  ر 
   

بينمااا و يعااد ماات قبياال الصاا  مجاارد 
ر المادع  علياه لادعو  ال امه وقفنناه إنكا

   أسالي  د اعه ألت اولقماس ليس لرياع 
لعت عاد  يقدارا باه الال ام ماا  اقاه مات 
د اااع أو يقو اال بااه إلاا  ق ااحي  مااا يعيبااه 
علاا  الحكاام الملااقمس إعااادة الن اار  يااه ماات 

الواق  أو  اف قلبياع القاانوت  ققدير  فاللأ 
 سااااااايما إذا كانااااااا  الوقاااااااا   المقاااااااول وو
علاااا  الصاااا  ملروحااااة علاااا   وا هااااابانل

 المحكمااااااة لقحقيقهااااااا وقمحي ااااااها وكااااااات 
 

اسااقالاص النقااا ج الاعااعا  لققاادير,ا وكااات 
مرك  يسم  له بمناق اة ال امه   فالال م 
,ذد الوقا   ومراقباة عملاه والاد اع عات   ف

 .(56)يق لم منها باولقماس القفالنقلة 

                                                 
(54)

( ماات قااانوت المرا عااا   اا  المااواد 241المااادة )  

 المدنية والقجارية الم ر .
(55)

لاااارع اللعاااات  اااا   –بااااد الو,ااااا  البناااادار  ع 

دار الفكاااار  –العقوبااااا  القأديبيااااة إداريااااا وقعااااا يا  
 , وما بعد,ا.55العرب  ص 

(56)
حكاااام محكمااااة القعاااااء اإلدار  الم اااارية  اااا   

 – 1/4/1953جلساة  –ع  4لسنة  480الدعو  رقم 



 132 

 

إذا ح ل بعد الحكم إقارار بق ويار األوراع  -  
بناا  عليهااا أو قعاا  ق وير,ااا, وذلااا  القااف
ي اادر الحكاام الملعااوت  يااه بناااء علاا   بااأت

ورقااة ماا ورة بحيااو قكااوت ذا  قااأ ير كلاا  
الحكااام, وأناااه لاااوو  ا,اااذ  ااافعلااا  ماااا ورد 

وجود,ااااا واعققاااااد المحكمااااة ب ااااحقها مااااا 
أ در  حكمها عل  النحاو الاذ   ادر باه 

   اااااااااافوعلاااااااااا  ,ااااااااااذا  اااااااااااذا قاااااااااادم  
قاام عليهااا الاادعو  ورقااة ماا ورة وإنمااا لاام ي

 .(57)الحكم  ا يقبل اولقماس
  

وقااااد اعقباااار  المحكمااااة أت األم لااااة 
المققدمة قدالل عمت مفهوم الواقعة الجديادة 
حيو قع  بأت: لوساغ القول بأت القالاريج 
السديد واسقلهام المباادئ العاماة للقاانوت  ا  
المجال اإلدار  و يمنعات مت أت يعقبر مات 

ر  ا  أحكاام بيت حاو  القمااس إعاادة الن ا
 األساساف,ذد المحكماة لبقاا  لاروح ن امهاا 

انك اا وقوع غ  مات الال ام ي هار بعاد 
الحكاااام  أو انك اااااا الق وياااار  ااااات ,اااااقيت 
الحاااالقيت قنااادرجات قحااا  مااادلول )الواقعاااة 

 (.(58)الجديدة
 
ومت أم لة الواقعة الجديدة المبررة لالقماس  -ج

ح ااول الملااقمس بعااد  اادور الحكاام علاا  
ة  اا  الاادعو  كااات ال اامه قااد أوراع قالعاا

حال دوت ققديمها بحيو لاو كانا  قاد قادم  
الادعو , وقصيار  فالرأ   ا هلقصير حقما  وج

 ه.ـالمحكمة  يما قع  ب اقجاد
 

                                                                        

مجموعة أحكام المحكمة  ا  المساة ع ار عاماا, ص 
 . 374عند رقم  1155

(57)
ص  –المرجااا  الساااابع  –أحماااد أباااو الو اااا  د.  
872 . 

(58)
حكااام المحكماااة اإلدارياااة للجامعاااة العربياااة  ااا    

 .1969/ 2/10جلسة  –ع  4لسنة  12الدعو  رقم

جهللللت الخصللللم بالواقعللللة الجديللللد  حتللللى  ثانيا: 
 صدور الحكم:

 
وكقمال سب  اللعت بالقمااس إعاادة  ينبصف

حقاا   الن اار أت يجهاال الملااقمس الواقعااة الجدياادة
قاااري   اادور الحكاام الملعااوت  يااه, وآو يكااوت 

 منه. إ,مالالجهل بالواقعة نا  ا  عت 
   
ذا ماااا قبااايت للمحكماااة أت الملاااقمس كاااات إو

 علاا  علاام بالواقعااة محاال القماسااه  انهااا ققعاا  
 اولقماس. بر ض  –بعد القحقع مت قبوله  كا   -

 
وقلبيقا  لذلا قع  المحكمة بأنه إذا كان  

حااال اولقمااااس لااام قكااات مجهولاااة مااات الواقعاااة م
الملقمس وإنما كان  قح  ن ر المحكماة,  اناه و 
يقوا ر لالقماس ساببه الاذ  حاددد الن اام ح ارا  
   قك ا واقعة حاسمة    الدعو  كاات يجهلهاا 
حقاا   اادور الحكاام اللاارا الااذ  يلااقمس أعااادة 
الن اار وو يالاارج األماار ماات محاولااة إعااادة ن اار 

 ادور حكام نهاا    يهاا, الدعو  مت جديد رغم 
وماااات  اااام يكااااوت اولقماااااس  اقاااادا  سااااببه مقعينااااا  

 . (59)ر عه
 
حاااايت ققعاااا  المحكماااة بعاااادم قبااااول   اااف

اولقمااااس  اااكا  إذا كاااات م سساااا  علااا  أسااابا  
الاا السب  المن وص عليه قانونا , وم ال ذلا 
مااا قعاا  بااه المحكمااة باااوقف: إت إعااادة الن اار 

م النها ياة األحكاا  افبو فه لريع لعات الااص 
ويرماا   أ اادرقها القاافير اا  إلاا  نفااس المحكمااة 

ققدير   فاألحكام مت اللأ   فإل  معالجة ما يرد 
  فالوقا   وإذا كات ,ذا الاللأ قد أد  إل  القأ ير 

الحكاام, وكااات الوجااه الوحيااد المحاادد لقبولااه لبقااا  
للمحكماة  األساساف( مات الن اام 12لنص الماادة )

ماااس أت يكااوت مبنيااا  ,ااو أنااه ي ااقرل لجااوا  اولق

                                                 
(59)

ع  27لسنة  41حكم المحكمة    ا لدعو  رقم  
 .1995/ 30/4جلسة 
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عل  واقعة جديدة لم قسبع إ ارقها أماام المحكماة, 
الاااادعو , وأت يكااااوت   اااافوأت قكااااوت حاساااامة 

المدع  جا,ا  به دوت إ,مال منه, و يما عدا ذلا 
الحكام, و,او   افو يقبل اولقماس كوسيلة لللعت 

مااا يسااقوج  عاادم قبااول اولقماااس محمااوو علاا  
للااعت مات وقاوع سااقها ا القافاألسبا  األالار  

بحاو موعاوع   افاللأ مات جانبهاا   فالمحكمة 
بااا قراض  –اوالق اااص, ذلااا أت ,ااذد األساابا  

و ق ل  سندا  لقبول إعادة الن ر الذ   – حقها 
 .(60)سب  واحد عل  ما ققدم بيانه  فينح ر 
 

والا ة ما ققدم أت السب  الوحيد المبارر 
حادوو   افلللعت بالقماس إعادة الن ار ينح ار 

واقعاااة حاسااامة  ااا  الااادعو  كاااات يجهلهاااا حقااا  
يلاقمس إعاادة الن ار  الاذ  دور الحكام اللارا 

  عل  آو يكوت جهله نا  ا  عت إ,مال منه.
 مواعيد ا لتما  وإجراءاته:

 
يجاا  أت يقاادم اولقماااس الااال سااقيت يومااا  
مااات قااااري  قك اااا الواقعاااة الجديااادة, وو يقبااال 
ر اولقمااااس بعاااد مااارور سااانة مااات قااااري   ااادو

 الحكم. 
 

اولقماااس  قااد  باااجراءا أمااا  يمااا يقعلااع 
إلاا  أت  الاادااللف( ماات الن ااام 53المااادة ) أ ااار 

ير   اولقمااس إلا  المحكماة باألوعااع المعقاادة 
ل حيفة الدعو  ويج  أت ق مل ال احيفة علا  

س  يااه وأساابا  اولقماااس وإو مبيااات الحكاام الملااق
 كان  باللة.  

 
 مواعيد ا لتما :

 
قن اايم مواعيااد ققااديم   اافيااة الم اارع أت غا

وع  حد معيت للن اع   فاولقماس قبدو واعحة 

                                                 
(60)

ع  27لسنة  54حكم المحكمة    الدعو  رقم  
 .16/12/1977جلسة 

بهدا اسققرار األوعااع والحفاا  علا  المراكا  
 القانونية المقرقبة عل  األحكام.

 
وينبصاااف علااا  الملاااقمس أت يقااادم القماساااه 
الاااال ساااقيت يوماااا مااات قااااري  قك اااا الواقعاااة 

يعااد قعا  الجديدة,  اات قادم القماساه بعاد ,اذا الم
 بعدم قبوله  كا .

 
وو يقبااال اولقمااااس بعاااد مااارور سااانة مااات 
قاااري   اادور الحكاام حقاا  ولااو قك ااا للملااقمس 

ن أ  بعد ,اذا القااري , ويعنا  ذلاا  جديدةواقعة 
أت مرور سنة مت قاري   دور الحكام يمنا  مات 

 ن ر اولقماس.
 

 الجدياااادةوإذا أكق ااااا الملااااقمس الواقعااااة 
ققديم ألقماسه  اورا  دوت   يج  عليه أت يبادر إل 

الركوت إل  إقاماة اولقمااس مات قبال مارور سانة 
ماات قاااري   اادور الحكاام, ذلااا أنااه إذا مااا قباايت 
للمحكمااة قاااري  علاام الملااقمس بالواقعااة الجدياادة 
وقرااليااه  اا  ققااديم اولقماااس إلاا  مااا بعااد السااقيت 
يوماااا  الم اااار إليهاااا  انهاااا سققعااا  بعااادم قباااول 

مت  السنةقديمه الال موعد اولقماس  كا  رغم ق
قاري   دور الحكم. ير   اولقماس إل  المحكمة 
باألوعاااااع المعقااااادة ل ااااحيفة الاااادعو , و,اااا  

( مات الن اام 10األوعاع الم ار إليه    المادة )
إلاا  وجااو   اامول  باإلعااا ةللمحكمة. الاادااللف

 ااحيفة اللعاات علاا  بيااات الحكاام الملااقمس  يااه 
 ال حيفة باللة.وأسبا  اولقماس و إو كان  

 
مللللدى جللللوا  تصللللحيح الللللبطي   للللي صللللحيفة 

   ا لتما 
 

وققرير ج اء البلات عل  اللاو ال احيفة 
ماات بيااات الحكاام الملااقمس  يااه وأساابا  اولقماااس 
ياادعونا للقسااا ل عاات مااد  جااوا  ق ااحي  ,ااذا 
الاااابلات باااااجراء وحااااع يقعاااامت بيااااات الحكاااام 

 ؟ الملقمس  يه وأسبا  اولقماس
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لعمل  قانونفلات ,و قكييا المقرر أت الب
وقاا د  ,ااذد المالالفااة  القااانونفمالااالا لنموذجااه 

يرقبها عليه القاانوت إذا  القف اآ ار إنقاجإل  عدم 
كااات كاااما   القااانوت عناادما يالقااار األعمااال القاا  

عليهااا  انااه يعاا  لااه نماااذج معينااة,  آ ااارديرقاا  
كال نماوذج مققعايا  معيناة, ساواء   افويقلل  

أو  ااكلية, وعناادما يااقم عماال  كاناا  موعااوعية
يج  أت يقعمت المققعيا  الق  قللبهاا  جرا فإ

نموذجاااه,  اااات لااام يقعااامنها كاااات   ااافالقاااانوت 
 .(61)معيبا  

 
كماااا أت المقااارر أت القاااانوت أنماااا يفااارض 

 معينااة  ااات قحققاا  قلاااا  أ,اادااال ااكل لقحقيااع 
 
 

قمسكا   فاإلجرا العمل  إلبلالاأل,داا  ا معن  
 بهذا ال كل.
 
بهااذا  الم اار قااد أالااد قااانوت المرا عااا  و

( مات ,اذا القاانوت 20اوقجاد حيو قانص الماادة )
عل  أت : يكاوت اإلجاراء باالا إذا ناص القاانوت 

عل  بلانه أو إذا  ابه عيا  لام ققحقاع   راحة
بسااببه الصايااة ماات اإلجااراء, وو يحكاام بااالبلات 
رغااام الااانص علياااه إذا  بااا  قحقاااع الصاياااة مااات 

جاا  قاانوت المرا عاا  الم اار إلياه اإلجراء وقد أ
 .(62)ق حي  اإلجراء البالل باجراء آالر  حي 

 
ونر  أنه و يوجد ما يمن  مات األالاذ بهاذا 

للمحكماااة اإلدارياااة  الااادااللفاوقجااااد  ااا  الن اااام 
للجامعااة العربيااة ولكاات ب اارل أت يااقم الق ااحي  

ناااص علياااه القاااانوت للقياااام  الاااذ الاااال الميعااااد 
, وعلاا  ,ااذا  اااذا ر اا  أل االفا جرا اافاإلبالعماال 

اولقمااااس و اااا   اااحيفقه عيااا   اناااه ي اااقرل 
                                                 

(61)
ن رياااة الااابلات  ااا  قاااانوت  –والااا    قحااافد. 

 .7ص  –المرج  السابع  –المرا عا  
(62)

 .الم ر ( مت قانوت المرا عا  23المادة ) 

لاعقااداد بهااذا الق ااحي  أت يااقم الااال المواعيااد 
المقررة لالقماس, كما و يعقد بالق احي  إو مات  

 قارياله.
 

والا ااة مااا ققاادم أت اولقماااس يجاا  أت 
يقاادم و قااا  لل اارول واألوعاااع المعقااادة ل ااحيفة 

اولقماااس الالاليااة ماات  الاادعو , وقبلاال  ااحيفة
بيات الحكام الملاقمس  ياه وأسابا  اولقمااس, وأت 
كنا نر  جوا  قا   ,ذا الابلات بااجراء وحاع 
 ااريلة أت يكااوت ماات الااال المواعيااد القانونيااة 

 لققديم اولقماس.
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 الثانيالمطلو 
 مدى  اعلية التما  

 إعاد  النطر  ي تحقيق العدالة
 ــــ

 
 ااااايم اإلجرا اااااف سااااابع أت ذكرناااااا أت القن

عل  درجة واحادة  الققاعفللمحكمة قد أالذ بمبدأ 
اساااققرار   ااافمصلباااا الم ااالحة العاماااة المقم لاااة 

  اااافالمراكاااا  القانونيااااة, وم اااالحة المققاعاااا  
أسرع وق  ممكت وبأيسر   فالح ول عل  حقه 

 اللرع.
 

لااذلا لاام يساام  ,ااذا القن اايم باااللعت علاا  
 األحكاااام ال اااادرة مااات المحكماااة بلااارع اللعااات
العاديااة, وإنمااا ماان  قلااا األحكااام ال اافة النها يااة 
الواجبة النفاذ, ومت  م لم يج  سو  اللعت عليها 
بلريااع القماااس إعااادة الن اار  ااف حالااة قك ااا 
 واقعااة حاساامة بعااد الحكاام الملااقمس  يااه قااد قصياار

 إليه المحكمة. انقه  يما  الرأ وجه 
 

والحااااع أت ق اااار اولقماااااس علاااا  حالااااة 
اسمة, عايع ك يارا  مات  ارص قك ا الواقعة الح

أ ادرقه,  القافمراجعة الحكام مات ذا  المحكماة 
و ااار ن ااام اولقماااس باعااادة الن اار غياار قااادر 

يرعااا   الاااذ علاا  قحقياااع العدالااة علااا  النحااو 
الح ااول علاا  حقهاام ماات   اافلماوح المققاعاايت 

الااال قعاااء ناااج  م اامول بالعاامانا  الكا يااة 
 لقحقيع العدالة.

 
حكااام ال ااادرة عاات األ  اافون اارة قأماال  -

حقا  عاام  1994المحكمة الاال الفقارة مات عاام 
قحقيع   فق كد عدم  اعلية ن ام اولقماس  2005

العدالااة إذ ن اار  المحكمااة الااال قلااا الفقاارة  اا  

وحاااا  ا( لعاااات بالقماااااس أعااااادة الن اااار قر14)
 يهااا باايت عاادم قبااول اولقماااس  ال ااادرةاألحكااام 

ولاام  ااكا وباايت قبولااه  ااكا ور عااه موعااوعا 
اساااقيفاء  ااارل الواقعاااة   ااافيفلااا  القمااااس واحاااد 

مما يدعونا إل  القسا ل عت السب   اف  .الحاسمة
قيام الملقمس بققديم القماسه رغم عدم قحقع  رل 

 ؟ الواقعة الحاسمة
 
  اافاإلجابااة علاا  ,ااذا القسااا ل قكماات  إت

رغبااة الملااقمس  ااف إعااادة عاارض الناا اع ماارة 
إل  أناه قاد أالر  عل  المحكمة حق  يلم ت قلبه 

سلا كل اللرع المقاحة للح ول عل  حقه حق  
ولو كات مآل القماسه عدم القبول  كا أو ر عاه 

 موعوعا .
 
قد أسفر عت عدم  العملفوإذا كات الواق   -

قادم   القفقبول أو ر ض كا ة دعاو  اولقماس 
إلااا  المحكماااة الاااال الفقااارة الم اااار إليهاااا,  اااات 

قن يم ن ام اللعت  إعادة  فالوق  قد حات للن ر 
  نحااو لااال ااادرة عاات المحكمااة ع  اا  األحكااام

يعمت قحقياع العدالاة علا  أحسات وجاه  اا  اا 
اء قعاا ه معارض للاللاأ ساو  اف القاعفأت   ف

 أكااااااات ,ااااااو نفساااااااه م اااااادرا لهااااااذا الاللاااااااأ.
األدلة القف يسقمد منهاا   فأم أت ,ذا الاللأ يكمت 

اققناعااه, إذ كااات ذلااا  انااه وقااد  باا  عاادم  اعليااة 
 الاذ  ام القماس إعادة الن ار  اف قا ا  الاللاأ ن

 وبالقااالفقااد يكقنااا الحكاام ال ااادر عاات المحكمااة 
 الااذ قحقيااع العدالااة, األماار   اافق ااور الن ااام 

 الققاعاافمعااه العاادول عنااه واألالااذ بن ااام  ينبصااف
 الققاعافعل  درجقيت, وذلا لما يقمقا  باه ن اام 

جانا  قحقياع   افعل  درجقيت مت م اياا ق ا  
ه. مااا  مراعااااة قا ااا  ـعلااا  أحسااات وجااا العدالاااة
 لمحنا إليها. أ أتسبع  والقفعيوبه 
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 ةـخاتم
 ــــ

 
   القام ,اذا البحاو الاذ  قنااول بالدراساة 

علا  قحقياع العدالاة أماام  الققاعاف ءا اإجارأ ر 
للجامعااة العربيااة,  انااه يمكاات  اإلداريااةالمحكمااة 

القااااول بااااأت القن اااايم اإلجرا ااااف للققاعااااف أمااااام 
د  اابه بعاض أوجاه الانقص والق اور المحكمة قا

علاا  نحااو ياا  ر علاا   اعليااة القن اايم  اا  قحقيااع 
 العدالة عل  الوجه األكمل.

 
وقااد ك ااف  الدراسااة عاات احقااواء القن اايم 

 اإلجرا ف عل  السلبيا  اآقية:
 

( ماااات 17عاااادم انعاااابال  نااااص المااااادة ) : أو 
للمحكمااة حيااو الااا ماات  األساساافالن ااام 

 ااة أو الم سسااة قن اايم مسااألة الااروج الهي
القابعاااااة أو المنب قاااااة مااااات قحااااا  ووياااااة 

ماااا يااا د  إلااا  انكماااا   المحكماااة و,اااو
اوالق اص الوو   للمحكماة قبعاا إلرادة 
الم سسااة القابعاااة أو المنب قااة القااا  قملاااا 
باراداقهاااا المنفاااردة الالاااروج مااات ووياااة 
المحكمااة, و,ااو أماار  عااا عاات مالالفقااه 
لقواعاد اوالق ااص القا  قعاد مات الن ااام 
العااام  انااه يااا د  إلاا  انعاادام اوساااققرار 

ماات جاناا   الققاعاافب ااأت اسااقالدام حااع 
 قلا الهي ا . مو فف

 
لم قسقعمل المحكمة منذ إن ا ها حق  اآت   ثانياً:

الرال ة المالولة لها بنص المادة الرابعاة 
رال اااا   والقااااف األساساااافماااات الن ااااام 

للمحكمااااة الف اااال  اااا  الناااا اع المقعلااااع 
وقفعااال المحكماااة  بالووياااة بقااارار منهاااا,

قعلت  قعا فحكم  إ دارالدعو   م  ن ر
 بموجبه عدم االق ا ها بن ر الدعو .

 

 ( مت الن اام األساساف21نص المادة )أت    ثالثاً:
للمحكماااة قاااد قااارر عااادم قباااول الااادعاو  
المر وعة إلا  المحكماة عات وقاا   ساابقة 
عل  سريات الن ام وج اء عدم القبول    

عقبااارد جاا اء ,ااذد الحالااة غياار  ااحي  با
, وال احي  أت اإلجاراءا يق ل بمالالفة 

المحكمة و قالقص بن ر الدعاو  الم ار 
 إليها.

 
 األساسااااف( ماااات الن ااااام 9اللااااو المااااادة )  رابعاً:

مت قحدياد  الدااللف( مت الن ام 7والمادة )
نوع العلم الذ  يبادأ مات قاريالاه احقساا  

 ال نافميعااد الاق لم. ,ال العلام اليقيناف أم 
 والاادااللف األساساافوأت الن اااميت ساايما و

لم يقعمنا النص علا  آلياة محاددة لقاوا ر 
 الن ر(. – اإلاللارالعلم )

 
اعقنااع الن ااام اإلجرا ااف للمحكمااة لفكاارة  خامسللاً:

كا اااة المنا عاااا    ااافالاااق لم الوجاااوب  
,  ااااالق لم الوجااااوب  وإت كااااات اإلداريااااة

إو انااه لاايس  اإللصاااءمللوبااا   اا  دعاااو  
 والمكا ااآ لقسااويا  كااذلا  اا  دعاااو  ا

والمرقبااا  والقعااويض  هاا  منا عااا  و 
قحقاج إل  ققديم ق لم مت موعاوعها قبال 
ر ااا  الاااادعو , وقاااد أد  قعماااايم الااااق لم 

 إ,ادارالوجوب  عل  كا ة المنا عا  إل  
  اف% 15الحماية القعا ية لما ي يد عات 

دعاو  القسويا  والقعويض الال الفقرة 
 القاافو 2005إلاا  عااام  1994ماات عااام 

قع   يها بعدم القبول  كا  لعدم مراعااة 
قواعد الق لم الوجوب  حال عدم اسقل امه 

 ,ذا النوع مت الدعاو .  ف أ ا
الدراسااة عاادم كفايااة ن ااام اللعاات  أ بقاا  سادسللاً:

بالقماااس أعااادة الن اار  اا  قحقيااع العدالااة 
بسااب  ال اارول القاسااية الااا م قوا ر,اااا 
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ا ااة لساالوا ,ااذ اللريااع إلاا  درجااة أت ك
 اللعااااوت المقدمااااة إلاااا  المحكمااااة الااااال 

 
 

 2005حقاا  عااام  1994الفقاارة ماات عااام 

( لعااات قعااا   ااايهم بعااادم 14وعااادد,ا )
القبااول  ااكا  أو بااالر ض موعااوعا ولاام 

مت ,ذد اللعوت    إعادة الن ار  أ يفل  
  ف الحكم الملعوت  يه.
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قو   الدراسة بعارورة قا ا  السالبيا  

  النحااو لاارنا إليهااا  اا  الالاقمااة وذلااا عالقاا  أ اا
 :القالف

 
( ماااات الن ااااام 17قعااااديل نااااص المااااادة )  أو ً:

للمحكمة بالنص عل  أت يقعمت  فاألساس
للاااا  المن مااااة الاااادالول قحاااا  وويااااة 
المحكمة اولق ام بعادم الالاروج مات قحا  
وويااة المحكمااة لماادة و ققاال عاات المااس 

 سنوا  قابلة للقجديد.
 

دة الرابعاة مات الن اام األساساف حذا الما  ثانياً:
والقاااف لااام ي بااا  اساااقالدامها مااات جانااا  

 المحكمة منذ إن ا ها وحق  اآت.
 

( ماااات الاااان م 21قعااااديل نااااص المااااادة ) : ثالثاً 
باساااقبدال عباااارة  "و قالاااقص  فاألساسااا

المحكمااااة"  باااادل ماااات عبااااارة "و ققباااال 
الااادعاو ", ليكااااوت الاااانص علاااا  النحااااو 

 القال :
ر الاااادعاو  "و قالااااقص المحكمااااة بن اااا

المر وعااة عاات وقااا   سااابقة علاا  سااريات 
 ,ذا الن ام".

 
 األساساف: قعديل الماادة القاساعة مات الن اام رابعاً 

للمحكمااة بااأت يكااوت العلاام الااذ  يباادأ ماات 
 احقسا  مواعيد الق لم ,و العلم اليقين .

 
 األساسافقعديل المادة القاسعة مت الن ام  خامساً:

وجاااوب  للمحكماااة بق ااار ققاااديم الاااق لم ال
دوت دعاااااااو   اإللصاااااااءعلاااااا  دعاااااااو  

  والمكا اااااااااآ القساااااااااويا  والمرقباااااااااا  
 

والقعويعاااااا , وللموا ناااااة بااااايت مبااااادأ 

اساااققرار األوعااااع ومبااادأ عااادم ا اااقرال 
الااق لم  اا  دعاااو  القسااويا  والمرقبااا  
يمكاات الاانص علاا  العاامانا  القاا  قكفاال 
قحقيااع مبااد اسااققرار األوعاااع والمراكاا  

نة الققااااادم وم ااااال ذلااااا عااااما .القانونيااااة
 الق ير.

 
مات  49الواردة  ا  الماادة  اإلحالةقعديل  سادساً:

للمحكمة لقكوت إلا  الماادة  الدااللفالن ام 
( مااات ذا  الن اااام بااادو  مااات الماااادة 11)
 لل ياغة. إحكاما( وذلا 19)

 
العاادول عاات ن اام اللعاات بالقماااس إعااادة  سللابعاً:

الن ر وقن ايم لرياع اللعات  ا  األحكاام 
 الققاعاف,و مقرر    ن اام عل  نحو ما 

عل  درجقيت م  وع  العمانا  الكفيلاة 
باألالذ بم اياا ,اذا الن اام وقا ا  عيوباه, 
وذلا بصارض قحقياع العدالاة علا  أحسات 

 وجه.
 

 ااااذا كنااا  قاااد حاولااا  مااات الاااال ,اااذد  :وأخيراً 
راساااة الك اااا عااات سااالبيا  القن ااايم الد
للمحكماااة وأ ااار قلاااا السااالبيا   جرا ااافاإل

دالة أمامهاا,  اات ذلاا جااء عل  قحقيع الع
الب ارية الناق اة,  اات كنا   لقدراقفقبعا 

قاد أاللااأ   ماات نفسا , وات أ ااب   ماات 
  وحااااادد وبقو يقاااااه, وأدعاااااود سااااابحانه 
وقعااااال  آو يحرمنااااف أجاااار المجقهااااديت, 
والحمااد ا الااذ  بنعمقااه قااقم ال ااالحا , 
وأت أالاااااار  دعوانااااااا أت الحمااااااد ا ر  

 العالميت.
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