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 التمـاس إعـادة نظـر

 ـــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

أن الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو 

ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم 

تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة 

فتأثر به الحكم ، أما إذا كان ما بني عليه االلتماس مما 

ة من قبل وكان محل أخذ ورد بين تناولته الخصوم

طرفيها فإنه ال يجوز أن يكون سبباً اللتماس إعادة النظر 

. 
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 جامعة الدول العربية

  اإلدارية المحكمة

 
 

 الحمد هلل وحده وبعد ،
 

هـ 9/5/2219م الموافق 21/5/1002بتاريخ 
انعقدت المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية 

 :المشكلة من  –الدائرة الثانية  –
 

 على بن سليمان السعوي/ فضيلة الشيخ
  رئيسا 

خالد عبد هللا / وعضوية السيد المستشار 
 السويدي

 
محمد الدمرداش ذكي / والسيد المستشار 

 العقالي
 

/ وبحضور مفوض المحكمة السيد المستشار 
 أحمد محمد حامد

 
 حسن عبد اللطيف/ وسكرتارية السيد األستاذ

 أمين سر المحكمة
 

 أصدرت الحكم التالي 
  1002الدورة االستثنائية لعام خالل 

 ق 9/21في الدعوى رقم 

 :المقامة من 

 عبد الوهاب العبيدى الرائيسي/ السيد
 د ـض

 بصفته.... األمين العام لجامعة الدول العربية  
 

 ------------------
 : الوقائع

 

بعدددم عدددمرا عةموعطعددد  ألمررةعددد  ع ألوع    
 ألعةممعألة  قرنألنرً  

ى تتحصل طي أن حيث أن ألقرئع عةمعأل 
عةملتمس أقرم معألعه بصحيف  أألمعهر عكوتروي  

ألأعلنت قرنألنرً  02/7/0227عةمحكم  بترويخ 
عبتغرء عةحكم بألقف تنفيذ عةحكم عةمرعألن طيه   
ألطي عةمألضألا بإةغرئه مع مر يتوتب على ذةك 

 .من آثرو ألإةزعم ع مرن  عةعرم  برةمصوألطرت
عةمعألى ألقرل شوحرً ةمعألعه أنه كرن قم أقرم 

  أمرم عةمحكم  طي  14ةعن  ( 3)وقم 
عبتغرء عةحكم بإةغرء قوعو مجلس  40/0/0222

إمعوة صنمأل  عةضمرن عالجتمرعي بغوض 
 2332عالعتفرمة من قوعو مجلس عةجرمع  وقم 

 3/3/0223على من تنتهي خممتهم ععتبروعً من 
قضت عةمحكم   04/3/0227طقر   ألبترويخ 

ر مألضألعرً   ألأنه بقبألل عةمعألى شكالً ألوطضه
يلتمس إعرمة عةنظو طي هذع عةحكم تأعيعر على 
أعبرب حرصلهر أن ع مرن  عةعرم  عممت إةى 
إمخرل عةغش على عةمحكم  بتحميم منرر تمتع 
عةمألظف عةمنتهي  خممته بأن يكألن عةمألظف تحت 
عةعالج أليعتمو تمتعه بتلك عةخمم  ةحين عنتهرء 

نتهرء عةعالج يألمرً من ع 482عةعالج أأل عنقضرء 
أيهمر أقل ألهأل مر يعني عال يتمتع عةمألظف أأل أحم 
أطوعم أعوته برةخممرت مر ةم يكن تحت عةعالج   
ألهذع كرف ةلألعقع حيث يتمتع عةررعن برةعالج هأل 

ألأضرطت ع مرن  .زألجته بعم خوألجه من عةخمم 
عةعرم  غشرً جميمعً بزعمهر أن عويرن قوعو مجلس 

هأل  3/3/0223طي عةجرمع  من ترويخ صمألوه 
عةتفعيو عةقرنألني عةعليم   ذةك أن عةحكم عةذي 
ععتشهمت به ع مرن  عةعرم  طي هذع عةصمم هأل 
عةغش بعينه إذ أنه ال يتعل  بعويرن قوعوعت 
مجلس عةجرمع  بصف  مرلق  بأثو طألوي ألإنمر 
يتعل  بمبمأ منح عةعالألعت عةمألوي  ألال يتعل  

مرن  عةعرم  برةعويرن بصف  عرم    ألعزمعت ع 
طي تمةيعهر بزعمهر أن تمتع عةممعى بخمم  
عةصنمأل  بعم عنتهرء خممته ال تكعبه موكزعً 
قرنألنيرً من شأنه عالعتموعو طي عةخمم  حكمرً 
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بر مرن  عةعرم    ألأضرف عةملتمس أن منرأل  
عةحكم عةرعين يتنرقض مع بعضه عةبعض حيث 
عنتهي إةى نتيج  تغريو مر عبتغره قوعو مجلس 
عةجرمع  ألعريو مجلس إمعوة عةصنمأل  طي 
عختوععرته ألعبتمععه ترويخرً ةبمعء عويرن قوعو 
مجلس عةجرمع  غرضرً عةبصو عمر ععتقو عليه 
عةفقه ألعةقضرء بعمم عةمعرس برةحقأل  عةمكتعب  
ألعةقألععم عةعرم  طي عويرن عةقرنألن من حيث 

تقوو حجز عةمعألى  2/0/0228عةزمرن ألبجلع  
مع عةتصويح بتقميم مذكوعت خالل  إليمعا عةتقويو

أعبألعين ةلممعى ألخالل أعبألعين ترةيين ةلممعى 
عليه   ألخالل عآلجل عةمحمم أألما ألكيل عةممعى 
مذكوة   صمم طي نهريتهر على رلبرته عةعرةف  
عإلشروة عةيهر بصحيف  عالةتمرس   كمر أألمعت 
ع مرن  عةعرم  خالل عآلجل عةمحمم ةهر مذكوة 

بعمم قبألل : خترمهر عةحكم أصلير مطرا رلبت طي
وطضهر : عةمعألى من عةنرحي  عةشكلي    ألعحتيررير

 .من عةنرحي  عةمألضألعي 
ألقممت هيئ  عةمفألضين تقويوعً برةوأي 
عةقرنألني ةهر قرةت طيه أنه عن عةمطع عةمبمي من 
ع مرن  عةعرم  بعمم قبألل عةمعألى من عةنرحي  

إةى أنه ةم يعتمل على ألجألم تظلم  عةشكلي  ععتنرمعً 
مقمم من عةملتمس إةى عةعيم ع مين عةعرم ربقرً 
ةنص عةفقوة ع ألةى من عةمرمة عةترعع  من عةنظرم 
ع عرعي ةلمحكم    طإن هذع عةمطع مومألم عليه 

من عةنظرم ( 40)بمر جوى عليه نص عةمرمة 
أليجب أن يقمم ... ع عرعي ةلمحكم  من عنه 

ل عتين يألمرً من ترويخ تكشف عالةتمرس خال
عةألعقع  عةجميمة   ألال يقبل عالةتمرس بعم عن  من 

 .ترويخ صمألو عةحكم
ألعةمعتفرم من ذةك أن عةمشوا ةم يشتور 

كروي   –ثم  شوألر شكلي  طي إقرم  عالةتمرس 
عألى تقميم عالةتمرس خالل  –من رو  عةرعن 

عتين يألمرً من ترويخ تكشف عةألعقع  عةجميمة أأل 
مه خالل عن  من ترويخ صمألو عةحكم   ألةم تقمي

يشتور عةمشوا ةتقميم عالةتمرس عربق  عةتظلم إةى 

معرةي ع مين عةعرم   عالمو عةذي يكألن معه عةمطع 
 .عةمشرو إةيه طي غيو محله متعينرً وطضه

قمم عةحرضو عن  04/1/0228ألبجلع  
عةملتمس مذكوة برةتعقيب على تقويو مفألضي 

عن عةمعتشرو عةمفألض عريو عةمحكم  قرل طيهر 
ع مرن  عةعرم  طي مزععمهر   ألعةتمس طي نهري  
مذكوته عمم عالعتمعم بتقويو عةمعتشرو عةمفألض 

 .  ألعحتيررير إعرمة عةتحضيو ةمألوة قرمم 
ألبهذه عةجلع  ع خيوة قووت عةمحكم  

 إصمعو حكمهر بجلع  عةيألم  
ألحيث أن مبني هذع عةرعن برةتمرس إعرمة 

ع مرن  عةعرم  عممت إةى إمخرل عةغش عةنظو أن 
على عةمحكم  بتحميم منرر تمتع عةمألظف عةمنتهي  
خممته بوعري  صنمأل  عةضمرن عالجتمرعي 
ألألجألم تنرقض طي منرأل  عةحكم عةملتمس إعرمة 

 .عةنظو طيه
ألحيث أنه برةنعب  ةلعبب ع ألل من أعبرب 
عالةتمرس   طإنه ةمر كرن عةمقوو طي قضرء هذه 

أن عةغش عةذي ينبني عليه عةتمرس إعرمة  عةمحكم 
عةنظو هأل مر كرن خرطيرً على عةخصم ريل  نظو 
عةمعألى بحيث ةم تتح ةه عةفوص  ةتقميم مطرعه طيه 

ألكرن هذع . و به عةحكمـألتنأليو حقيق  ةلمحكم  طتأث
ع مو عةذي بني عليه عالةتمرس هأل منرر تمتع 
ر عةمألظف عةمنتهي  خممته بوعري  عةصنمأل  هأل م
تنرألةته عةخصألم    ألكرن محل أخذ ألوم بين 
روطيهر   ألعلى أعرعه وجحت عةمحكم  قألل 
ع مرن  عةعرم  على قألل عةملتمس   ألحكمت 

ه ال يجألز أن ـر منهر ببوهرنهر طإنـ  عقتنرعـةألمرن
يكألن عببرً الةتمرس إعرمة عةنظو تحت عترو 

 .تعمي  عقتنرا عةمحكم  برةبوهرن غشرً 
عبب عةثرني عةذي يمعي ألحيث أنه عن عة

طيه عةملتمس أن منرأل  عةحكم قم تنرقض مع 
بعضه   طإنه ةمر كرن عةمنرأل  قم عنتهي إةى قبألل 
عةمعألى شكالً ألوطضهر مألضألعرً ععتنرمعً إةى أن 
عةممعى قم أحيل ةلتقرعم عنم بلألغ عةعن عةقرنألني 

ألكرن عةتعميل عةذي أجوعه  3/0/0223بترويخ 
عةمرمة عةترعع  من نظرم مجلس عةجرمع  على نص 
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طمن ثم  3/3/0223عةصنمأل  قم صمو بترويخ 
ال يثبت ةلممعى ثم  ح  طي شمألةه بذةك عةتعميل 

ذع عةذي ـبحعبرنه من غيو عةمخرربين بأحكرمه  أله
ه ال يتعروض مع ـس طيـم عةملتمـروة عةحكـع

منرألقه   ع مو عةذي يكألن معه عالةتمرس عةمرثل 
من عةقرنألن متعينرً  نمـرء على غيو عـم جـق

عةقضرء بعمم قبألةه مع مصرموة عةكفرة  عمالً 
 .من عةنظرم عةمعخلي ةلمحكم  33/0ةحكم عةمرمة 

 
 فلهـذه األسبـاب

 ــ
حكمت المحكمة بقبول االلتماس شكالً 

 .مصادرة الكفالةوورفضه موضوعاً ، 

 
 رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة

 


