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 دولة فلسـطني
 
 
 
 

 حالة الضرورة
 ـــــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لرررررايس ال ررررلية الويايررررة فرررري  ررررا ت 

  ت تمل الترخيير فري ريرر أدوار  الضرورة التي

ااعقرراد المجلررس التيررريعي قررردار هرررارات لهررا 

هررروة القرررااوب  ويجرررل  رضرررها  لررر  المجلرررس 

التيريعي في أول جل ة يعقدها بعد ردور هذه 

 القرارات وق  ما كاب لها مب هوة القااوب.
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 30/2009يعب د توري رهم 

 القرار

الرادر مب الم كمة العليا الماعقدة في رام هللا المخذواة بالاظر في اليعوب 

 الد تورية وقجراء الم كمة وقردار ال كم

  م اليعل العربي الفل ييايبا

 الهاية ال اكمة براا ة ال يد القاضي/ فريد الجالد  رايس الم كمة العليا.

و ضروية القضراة ال رادة:  رامي ررررور  م مرد ير ادة  ردر  فريرد مررل   

 فت ي أبو  رور  هيام ال تو  م مد  ام  الدويك.

 هللا. شركة بال انفست مانجمنت المساهمة الخصوصية/ راماليا اة: 
وكالؤهمااا المماااموا/ ناصاار مجاااوا وقساااا ال عاااي وساايلن سفااورا وساا يماا 

 ممارشة، مجتم يا ومنفرييا.
 

 سياية رئيس الس طة الوطنية الف سطينية باإلضافة إلى وظيفته. الميعوب ضده :
 

 اإلجراءات
 

تعاايمت الشااركة الطاسنااة هسااالل بنااوا الط ااا بواسااطة وكي نااا إلل ااا  العاارار 
الصاااير فاان المط ااوا ضاايل بشاا ا الت اماال فاان  2009م )..( لساانة بعااانوا ر اا

البورصات األجنبية وولا  اساتنايال لبساباا والو اائم الماوكورة فان لئماة الط اا 
المعيمة ل ممكمة ال  يا بما لنا ما ولية ل نظر فن الط وا اليساتورية مياس ساجل 

 .3/2009الط ا تمت الر م 
 

ر وكيال الشاركة الطاسناة األساتاو/ ناصار وبالمماكمة الجارياة س ناال بمضاو
المجاوا وممثل المط وا ضيل رئايس النياباة ال اماة جارر تكارار لئماة الط اا 
وكااول  الالئمااة الجوابيااة مااا  باال الطاارفيا وب ااي ها سااارت الممكمااة فاان الط ااا 
اليسااتورا مسااا األصااول ترافاام الطرفاااا كاال فاان يورل مبااييال ه والااه وط باتااه 

 األخيرة.
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ي يق والمياولة  انونال نجي ها المط وا ضايل ساياية الارئيس هصاير وب ي الت
مظر بموجبه الت امل فن البورصات األجنبية،  2009 رارال بعانوا ر م )..( لسنة 

 ونجي ها الشركة الطاسنة هسست ط ننا فن العرار الموكور لسببيا:

 ( ما العانوا األساسن الم يل.43لمخالفته نص الماية ) -1

 ( ما العانوا آنف اإلشارة.21الماية ) لمخالفته نص -2
 

المتوجاا  2006( لسانة 3ولما كاا  انوا الممكمة اليساتورية ال  ياا ر ام )
( مناه س اى هناه تخاتص 24التطبيق س ى و اائم هاول الايسور  اي ناص فان المااية )

 الممكمة يوا قيرها بما ي ن:
 الر ابة س ى يستورية العوانيا واألنظمة. -1

2- .......... 

3- .......... 

4- .......... 

5- .......... 
 

 ( بّينت آليات وطرق الر ابة س ى الوجه التالى:27والماية )

بطريق اليسور األص ية التن يعيمنا الشخص المتضرر همام الممكماة اساتنايال  -1
 ( ما هوا العانوا24إلى همكام الماية )

2- ........ 

3- ......... 

4- ......... 

 
ماااة صاااالمية الر اباااة س اااى والمساااتفاي ماااا النصااايا الماااوكوريا ها ل ممك

يسااتورية العااوانيا واألنظمااة بصااورة مط عااة، وبالتااالن فاا ا هااول الر ابااة تشاامل 
العااوانيا الصااايرة مااا المج ااس التشااري ن والعاارارات بعااانوا الصااايرة مااا الساايي 

( ماا العاانوا األساسان الم اي، 43رئيس الس طة الوطنية الف ساطينية طبعاال ل مااية )
قير ممص ة ما ر ابة الممكماة س اى يساتوريتنا ول يناال  وب ا العرارات بعانوا

ما ول  ها يكوا مناط إصيارها الضرورة التن ل تمتمل الت خير طبعا لما اساتعر 
 س يه الفعه وتمعيعال لمبيه سمو اليستور الرئيس.
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)العانوا األساسن( الوا ت  و  واسيل وتسوي س ى سائر العواسي العانونية فن 
شري ال هو لوائح هو  رارات، ولما فن ول  ما تيسيم لمبايه الشارسية اليولة سوا ، ت

وسيم الجواز ألية س طة هو هيئة ماكمة فن التصرف فيما منمه العاانوا األساسان 
ما اختصاصات ال نم إل إوا هجاز العاانوا األساسان لناا ولا ، ألنناا ل تم ا  هاول 

ي ايو الايفم المتصال ب ايم  الختصاصات، وإنما لنا مق ممارستنا فعط ، وبالتاالن
صالمية الممكمة فن الر ابة س ى مالت الضرورة مناط العارارات بعاوانيا قيار 

 واري ويت يا ريل لوا نعرر ريل.
 

كول  نجي ها اليسور الماث ة ه يمت بطريق اليسور األص ية، وبالتالن ف ناه 
( 27، 24يشترط لعبولنا ها تكاوا معاماه ماا الشاخص المتضارر طبعاال ل ماايتيا )

 سالفتن اإلشارة.
 

ولمااا كاااا ولاا  وكاناات الشااركة الطاسنااة شااركة خاايمات واستشااارات ماليااة 
وا تصايية وهن شركة مساهمة خصوصية مركزها ميينة رام هللا، وتزاول هسمال 
الوساطة المالية والتجارية فن البروصات األجنبية، ولم يري ما يثبات هنناا ماصا ة 

لمال لكن تكوا مشامولة بالساتثنا  ماا المنام س ى ترخيص ما هيئة سوق رهس ا
( ماا العارار ممال 3/2فن الت امال مام البورصاات األجنبياة طبعاا ألمكاام المااية )

 الط ا الماثل.
 

األمر الوا يج ل ما هوا العرار ماسال بنشاطاتنا وس اى نماو ي ماق الضارر 
وبالتاالن  المباشر بنا مما يج  نا صامبة مص مة  ائمة فن تمريا  ط نناا الماثال،

 تكوا اليسور معبولة، لوا نعرر  بولنا ما هوا الجانا فعط .
 

وهما فيما ن ال وكيل الشركة الطاسنة س ى مخالفة العرار بعانوا الصاير ما 
( مااا 43المط ااوا ضااي الساايي رئاايس الساا طة الوطنيااة الف سااطينية ألمكااام الماااية )

س اى هناه )لارئيس السا طة  العانوا الم يل، ف ا ممكمتناا تجاي ها هاول المااية تانص
الوطنية فن مالت الضرورة التن ل تمتمل الت خير فن قير هيوار ان عاي المج س 
التشاااري ن إصااايار  ااارارات لناااا  اااوة العاااانوا، ويجاااا سرضااانا س اااى المج اااس 
التشري ن فن هول ج سة ي عيها ب ي صيور هول العرارات وإل ما كاا لنا ما  اوة 

 س التشري ن س ى النمو السابق ولم يعرهاا زال ماا العانوا إما سرضت س ى المج
 يكوا لنا ما  وة العانوا(.
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والمستفاي ما هوا النص ها العانوا األساسن هسطى لرئيس الس طة الوطنية 
 الف سطينية إصيار العرارات بعانوا ولنا  وة العانوا طبعا ل شروط التالية:

 ها يكوا المج س التشري ن قير من عي. -1

الضاارورة ها وجااوي المباارر الموجااا لتخاااو تاايابير ل تمتماال تااوافر مالااة  -2
 الت خير.

 
وس يه، وميس إا المج س التشري ن ت طل سا الن عااي مناو سانوات بمياس 
هصااابح هناااا  شااابه اساااتمالة لن عاااايل ماااا هجااال الوفاااا  بمتط باااات اختصاصااااته 

فظاات المنصوص س ينا فن العانوا األساسن س ى هثر األنعسام الماصل بيا المما
( ما 43الشمالية والجنوبية ما الوطا، األمر الوا يسى إلى هسمال همكام الماية )

العااانوا األساساان التاان ت طاان لاارئيس الساا طة الوطنيااة الفسااطينية وس ااى ساابيل 
الستثنا  است مال صالمياته التشري ية ضاما الضاوابط الممايية فان هاول المااية، 

متماال التاا خير وتمتاااغ إلااى قطااا  ومااا ضاامننا تااوفر مالااة الضاارورة التاان ل ت
 تشري ن.
 

وبتطبيااق ولاا  س ااى وا اام الط ااا الماثاال نجااي ها مبااررات إصاايار العاارار 
بعانوا ممل الط ا الماثل ارتكزت س ى التنسيا الصاير ما ممافظة س طة النعاي 
وهيئااة سااوق رهس المااال بميااس جااا  العاارار بعااانوا لياانظم الم ااامالت الماليااة فاان 

بنيف مماية األشخاص الطبي ييا والستبارييا س ى مي ساوا   البورصة األجنبية
فن ظل ظروف هزماة مالياة هاييت النظاام الماالن وبالتاالن ال تصاايا بالننياار، 
وفن ظل ظروف هماطات المت اام يا فان البورصاة األجنبياة وسرضاتنم ل م ياات 

باة المالياة النصا )المتيال(، وتسريا هموال المواطنيا إلى الخارغ لن يام الر ا
 س ى نشاطاتنا.

 
وميس إا هول الظروف التان تمسا  بناا ممثال المط اوا ضايل ارتعات إلاى 
مستور مالة الضارورة التان ل تمتمال التا خير واساتيست إصايار العارار بعاانوا 
مماال الط ااا الماثاال تمصااينال ل تصاااي بالينااا بنشاااطاته المخت فااة المتصاا ة م عتااه 

 هية هزمة إ  يمية ويولية. بب ضنا الب ض وسنل الت ثر همام
 

 وس يه ي يو الط ا ل سبا المبيا هسالل قير واري ويت يا ريل.



 

152 

 اجتهادات القضاء في الدول العربية -(46العدد )

 
وهما فيما ن ال وكيل الشركة الطاسنة س ى مخالفة العرار بعانوا ممل الط ا 

( ما العانوا األساسن الم يل التن تنص س ى هناه )يعاوم 21الماثل ألمكام الماية )
 س ى هساس مبايئ ال تصاي المر(. النظام األ تصايا فن ف سطيا

 
فاا ا ممكمتنااا تاارر ها التمااوط واتخاااو التاايابير الالزمااة التاان توجبنااا مالااة 
الضرورة ل تمتمل الت خير طبعال لماا سا ف وكارل ل تت اارض مام ال تصااي المار 

 ومبايئه التن يعوم س ينا ال تصاي الف سطينن بل ت ززل وتيسمه وتمميه.
 

 ط ا قير واري، ويت يا ريل.وس يه يكوا هوا ال
 
 

 لهذه األ ـبال
 

وبالبنا  س ى ما تعيم تعرر ممكمتناا باألق بياة سايم  باول الط اا ومصاايرة 
 .2006لسنة  3( ما  انوا الممكمة اليستورية ر م 45/2الكفالة طبعا ل ماية )

 
 رارال صير باألق بية وت ن س نال باسم الش ا ال ربن الف سطينن، وافنام فان 

13/4/2010. 
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 مجهورية مصر العربية
 
 
 
 

 قيد املسافة بني الصيدلية املرخص بها وأقرب صيدلية مرخص هلا
 ــــــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أب هيرررد الم رررافة بررريب الرررريدلية الميلرررول 

لهررا  ررب  لالترررييل لهررا وأهرررل ررريدلية مررري

مااررة متررر لكواهررا مراكرر  لليدمررة العامررة ترر دي 

يررردمات متاو رررة فررري ق رررعاف المرضررر  وتررروفير 

الرردواء الررال م لهررم فعمررل  رر  ااتيررارها ااتيررارا  

يتاا ل وتو ير  الكاافرة ال ركااية  لر  تقردير أب 

 ااتيارها في أماكب متقاربة.
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 الم كمة الد تورية العليا

م  الموافرر  2009بالجل ررة العلايررة الماعقرردة يرروم األ ررد  الاالررة مررب مررايو  رراة 

 هـ.1420الاامب مب جمادي األول   اة 

 براا ة ال يد الم تيار/ ماهر  بد الوا د رايس الم كمة.

و ضوية ال رادة الم تيراريب/ مراهر الب يرري و ردلي م مرود ماررور وم مرد 

 بررد القررادر  بررد هللا وأاررور ريرراد العاررري وال رريد  بررد المرراعم  يرري  و ررعيد 

 مر    مرو      اوال راس الم كمة.

   ب فهمي رايس هياة المفوضيب.و ضور ال يد الم تيار الدكتور/  مداب 

 و ضور ال يد/ اارر قمام م مد   ب   أميب ال ر.

 أردرت ال كم اآلتي:

 28ل ررراة  101فرري القضررية المقيرردة بجرردول الم كمررة الد ررتورية العليررا برررهم 
هضااية. د تورية.. والم الة مرب م كمرة القضراء اإلداري با  ركادرية ب كمهرا 

 55ل رراة  2014فرري القضررية رهررم  21/3/2002الرررادر بجل ررتها الماعقرردة فرري 
 هضااية.

 
 المقامة مب:

 ال يد/ ي ي   بد هللا  بد الجواد.
 

 :ضـد

 ال يد م افظ اإل كادرية. -1

 ال يد وكيل و ارة الر ة مدير  ام الياوب الر ية باإل كادرية. -2

 وراة المر وم الريدلي/ قبراهيم فياض  وهم: -3
 ض. الريد اية/ اجالء قبراهيم فياض.اليبيبة/ أميرة قبراهيم فيا

 قبراهيم أبو  ادى و رفة  ل  أ مد. يرميب لإلدارة.ال يديب/  بد الر مب  -4
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 اإلجراءات
 

، وري إلااى   اام كتاااا 2006بتاااريا المااايا سشاار مااا شاانر يونيااة ساانة 
 ضاائية، تنفياوال لمكام  55لسانة  2104الممكمة اليستورية ال  يا م ف العضية ر م 

لعضاااااا  اإليارا باإلساااااكنيرية، الااااايائرة األولاااااى، الصاااااايرة بج ساااااة ممكماااااة ا
ماا  30ب مالتنا إلى هول الممكمة ل فصل فان يساتورية ناص المااية  21/3/2003

 فن ش ا مزاولة مننة الصييلة. 1955لسنة  127العانوا ر م 
 

و يمت هيئة  ضايا اليولة موكرة بيفاسنا ط بت فينا المكم هص يال ب يم  بول 
 ر، وامتياطيال برفضنا.اليسو

 
 وب ي تمضير اليسور، هويست هيئة المفوضيا تعريرال برهينا.

 
ونظاارت الاايسور س ااى الوجااه المباايا بممضاار الج سااة، و ااررت الممكمااة 
إصيار المكام فيناا بج ساة الياوم، مام التصاريح بتعاييم ماوكرات خاالل هسابوسيا، 

ى الماايسى مافظااة وخااالل األجاال  اايم نعيااا الصاايايلة بوصاافه خصااما منضاامال إلاا
 مستنيات وموكرتيا بيفاسه.

 
 الم كمة

 
 ب ي اإلطالع س ى األوراق، وبالمياولة.

 
ميس إا الو ائم س ى ما يتبيا ما مكم اإلمالة وسائر األوراق تتمصل فان 
ها الماايسى كاااا  ااي ه ااام همااام ممكمااة العضااا  اإليارا باإلسااكنيرية الاايسور ر اام 

كم بو ف تنفيو وإل ا  العرار الصااير بالموافعاة  ضائية، طالبال الم 55لسنة  2104
س ى نعل الصييلية الخاصة بورثة المرماوم الصاييلن إباراهيم إباراهيم فيااض إلاى 
ال عاار الكاائا بايائرة  ساام ال امرياة الاوا يعاام س اى مساافة ه ال مااا مائاة متار مااا 

ة، و اي ( ما  انوا تنظيم مننة الصاييل30صييلية الميسن، بالمخالفة لمكم الماية )
تيخل فن ت   اليسور كل ما سبي الرمما إباراهيم هو ماايا، وسرفاة س اى همماي 
س ن منضميا إلى جنة اإليارة، ب ي ها تنازل لنما ورثة المرموم إباراهيم فيااض 
سااا الصااييلية موضااوع الاايسور، وإو تاارا ر لممكمااة الموضااوع ها  يااي المسااافة 
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قيار مبارر وتثاور بشا نه  1955 لسانة 127( ما العاانوا ر ام 30الواري بالماية )
شبنة سيم اليستورية، فعي همالت اليسور إلى هول الممكمة ل فصل فان يساتوريته. 
وميس إا ما يف ت به هيئة  ضايا اليولة ما سيم  بول الايسور لنتفاا  المصا مة 
بعالة ها مكم اإلمالة  ي هضر بمركز الميسى فن يساوال الموضاوسية، ولاا يمعاق 

ما اليسور اليساتورية، إو ل ي اوي اإلخاالل باالمعوق التان يايسينا له فائية سم ية 
إلى النص المط وا س يه، مريوي بما استعر س يه  ضا  هول الممكمة ما هنه يكفى 
لتااوافر شاارط المصاا مة فاان الاايسور اليسااتورية ها يكااوا المكاام فينااا مااؤثرال فاان 

سية يوا ها يمتي مس لة ك ية هو فرسية تيور مولنا الخصومة فن اليسور الموضو
ولااا  لبماااس شاااروط  باااول ت ااا  الااايسور، هو ماااير همعياااة المااايسن فااان الااايسور 
اليسااتورية فاان ط باتااه همااام ممكمااة الموضااوع التاان تخااتص هااول األخياارة وماايها 
بالفصل فينا، وإوا كاا الفصل فن يستورية النص المط وا فيه يشكل مس لة هولية 

فصال فان الايسور الموضاوسية، مطرومة س ى ممكمة الموضوع يتو ف س ينا ال
ف ا شرط المص مة ي ي متوافرال فن هول اليسور. ومياس إناه بالنسابة لط اا نعياا 
الصيايلة التيخل انضماميال إلى الميسى فن اليسور اليستورية، ف ا المساتعر س ياه 
فاان  ضااا  هااول الممكمااة هنااه ل يعباال تاايخل مااا لاام يكااا خصاامال فاان الاايسور 

نعيا الصيايلة هما ممكمة العضا  اإليارا، ف ا العضا   الموضوسية، إو لم يتيخل
ب يم  بول تيخ ه فن هول اليسور يكوا لزمال، ول ينال ما ول   بول تيخ اه هماام 

ق "س يااا" 48لساانة  8393، 7542الممكمااة اإلياريااة ال  يااا فاان الط ناايا ر ماان 
خ ت الايسور فان المعاميا ط نال س ى مكم اإلمالة، مايام هوا األمر  ي تم ب ي ها ي

مااوزة الممكمااة اليسااتورية ال  يااا واتصاا ت بنااا اتصااالل صااميمال مطابعااال ل عااانوا. 
( المط اوا س اى هناه " ل يمانح التارخيص ب نشاا  30وميس إا النص فن الماية )

صييلية إل لصييلن مرخص له فن مزاولة مننته يكوا مضاى س اى تخرجاه سانة 
مؤسساة مكومياة هو هه ياة، وي فاى ماا  س ى األ ل  ضااها فان مزاولاة المنناة فان

شاارط  ضااا  هااول المااية الصااييلن الااوا تااؤول إليااه الم كيااة بطريااق الميااراس هو 
الوصية، ول يجوز ل صييلن ها يكوا مالكال هو شريكال فان هكثار ماا صاييليتيا هو 
موظفال مكومياال. ويراساى هل تعال المساافة بايا الصاييلية المط اوا التارخيص بناا 

ة مرخص لنا سا مائة متر. وميس إا مكم اإلمالة ين اى س اى  ياي وه را صييلي
المسافة المميي بالنص المط وا س يه هنه لم يمعق ال اية التن هايف إليناا المشارع 
ماااا إصااايار  اااانوا مزاولاااة منناااة الصاااييلة باااالتوفيق بااايا الستبااااريا اإلنساااانن 

ل مال، وبالمماياة والتجارا، فضالل سا إخالله بمبيه تكاافؤ الفارص، وباالمق فان ا
المعررة ل م كية الخاصة، ومرية الت ا ي، ومبيه المساواة بالمخالفة لنصوص المواي 
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مااا اليسااتور، ولاا  ها المشاارع  ااي راسااى بعيااي المسااافة  40و 34و 32و 13و  8
طبي ة سمل الصييليات وكوننا مراكاز ل خيماة ال اماة تاؤيا خايمات متنوساة فان 

الزم لنام ف مال س اى انتشاارها انتشاارال بتناساا إس اف المرضى وتوفير اليوا  الا
وتوزيم الكثافة السكانية س اى تعايير ها انتشاارها فان همااكا متعارباة، س اى النماو 
الوا هوجبه يكفل ت يية هول الخيمات الضرورية ويعربنا ما طالبينا يوا سنت هو 

ط هوا إرهاق، ويمول يوا تجم نا ك نا هو ب ضنا فن مكاا وامي فيما لو لم يشتر
العيي مما يؤيا إلى خ و ب ض األماكا ما وجوي صييلية توفر مثل هاول الخايمات 
الضرورية، ويكبي المواطنيا مشاق النتعال إلى مسافات  ي تطول ألكثر ماا مائاة 

سا هيف المشارع  1955لسنة  127متر، و ي كشفت الموكرة اليضامية ل عانوا 
ت تجارة تستنيف المضااربة والسا ن ما تنظيم مننة الصييلة بوصفنا مننة وليس

ل مصول س ى الاربح، كماا نظار إلاى الصاييليات بوصافنا مراكاز ل خيماة ال اماة، 
ف فسح مجال إنشائنا وزياية سييها، ب ي ها كاا العانوا السابق يخصص لكل اثنى 
سشر هلفال ما السكاا صييلية وامية، فج ل مق فتح الصييليات مبامال مام مراسااة 

سافة بيا كل صييلية وهخرر سا مائة متر لضماا انتشارها وتوزي ناا هل تعل الم
توزي ااال مناساابا أليا  الخاايمات التاان تعااوم فاان تااوفير األيويااة وإجاارا  اإلساا افات 
األولية ل مرضى. إو كاا ول ، وكاا األصل فن س طة المشرع فن موضوع تنظيم 

م يناة، وكااا جاوهر المعوق هنناا سا طة تعييرياة ماا لام يعيايها اليساتور بضاوابط 
الس طة التعييرياة يتمثال فان المفاضا ة التان يجريناا المشارع بايا البايائل المخت فاة 
لختيار ما يعير هنه هنسبنا لمص مة الجماسة وهكثرها مال مة ل وفا  بمتط باتنا فن 
خصوص الموضوع الاوا يتناولاه باالتنظيم، وكااا الانص المط اوا فياه  اي رجاح 

مشاارع هولااى بالرسايااة وهجااير بالممايااة، وهاان مصاا مة المصاا مة التاان وجاايها ال
جمنور المرضى الممتاجيا ل يوا  بتعريا الصييليات ال امة إلينم سا طريق  يي 
المسافة، وبما يب ي المزاوليا لمننة الصييلة سا المنافساة قيار المشاروسة مفاظاال 

وميااااة س اااى الطاااابم اإلنساااانن لناااول المنناااة التااان تااارتبط ارتباطاااال وثيعاااال بصااامة 
المرضى، وما ثم ف ا  اله مخالفة النص التشري ن المط وا فيه ل يستور ما هول 
النامية يكوا فن قير مم ه. وميس إا مبيه تكاافؤ الفارص، يتصال باالفرص التاى 
تت ناي اليولااة بتعااييمنا، وإسمالاه يعاام سنااي التازامم س ينااا، وها الممايااة اليسااتورية 

مجال النتفااع بناا لاب ض المتازامميا س اى  لت   الفرص قايتنا تعرير هولوية فن
ب اض وفعاال ألساس موضااوسية يعتضاينا الصاالح ال ااام، وإو كااا الانص المط ااوا 
س يه ل ش ا له بفرص يجرا التزامم س ينا، ف ا  الة مخالفته لنص الماية الثامناة 
ما اليستور ل يعوم س ى هساس س يم. وميس إا الن ن س ى النص المط وا س ياه 
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ه بمق ال مل بتعييي مرية المواطنيا فان مباشارة نشااطنم المشاروع، ماريوي إخالل
باا ا المشاارع يناايف بتعيااي المسااافة إلااى إفسااا  المجااال إلنشااا  الصااييليات ال امااة 
وتعريبينا ما المواطنيا بيلل ما تعييي إنشائنا بخيمة سيي م يا مننم، وما ثم ف ا 

فن ال مل، وإنما ي ي تنظيمال لاه  النص المط وا فيه ل ينطور س ى مصايرة ل مق
وهااو هماار يم كااه المشاارع بمعتضااى ساا طته التعييريااة ولمعتضاايات الصااالح ال ااام. 
وميااس إا الن اان باا ا الاانص المط ااوا س يااه يخاال بالممايااة المعااررة لمااق الم كيااة 
ومرياة الت ا ااي، مااريوي بماا يجاارر س يااه  ضاا  هااول الممكمااة ماا ها الم كيااة فاان 

التن تزاوغ بيا الفريية وتيخل اليولة لم ت ي معال مط عال، ول  إطار النظم الوض ية
هاان سصااية س ااى التنظاايم التشااري ن، وإنمااا يجااوز تممي نااا بااالعيوي التاان تعتضااينا 
وظيفتنااا الجتماسيااة، وهاان وظيفااة يتماايي نطا نااا ومرماهااا س ااى ضااو  طبي ااة 

سااة الموازناة األموال ممل الم كياة واألقاراض التان ينب ان توجينناا إليناا، وبمرا
التن يجرينا المشرع ويرجح ما خالل ما يرال ما المصالح هولى بالرساية وهجير 
بالمماية، وها ول  ييخل فن إطار الس طة التعييرية التن يم كنا المشرع فن مجال 
تنظيم المعوق، كما ها مرية الت ا ي هيال كاا األصل الوا تتفرع سنه هو تري إليه ل 

ها يكاوا لسا طاا اإلراية يور كامال ونناائن .. بماا ماؤيال ها ت نن س ى اإلطالق 
ل مشرع ها يرسم لإلراية ميويال ل يجوز ها يتخطاها س طاننا، ليظل يورها وا  ال 
فن يائرة منطعية، تتوازا اإلراية فن نطا نا بيواسن ال يل وتمعيق الصالح ال ام. 

ومياس إا ماا ن اال مكام وهو ما هيف المشرع إلى تمعيعه بالنص المط وا س يه. 
اإلمالة س ى النص المط وا فيه ما مخالفته لمبايه المسااواة المنصاوص س ياه فان 

ما اليستور، إو  صر  يي المسافة س ى مننة الصييلة وميها يوا سائر  40الماية 
المنا، مريوي ب ا تنظيم المشرع ألوضاع مننة الصييلة، همر يخت اف ساا تنظايم 

نا وقير الطبية، وها طبي ة مننة الصييلة وما تتط به ما المنا األخرر الطبية من
توزيم الصييليات س ى نمو يعربنا ما طالبن خيماتنا ول يؤيا إلى تجم نا ك ناا 
هو ب ضنا فن مكاا وامي، هن التن يست إلى هوا العيي، وهو همار يم كاه المشارع 

شااروطال  بمعتضااى ساا طته التعييريااة ولمعتضاايات الصااالح ال ااام، إو لااه ها يضاام
موضوسية تتميي بنا المراكز العانونية التن يتساور بناا األفاراي هماام العاانوا ماا 
هبنا  المننة الوامية. إو كاا ول ، وكاا مبيه المساواة همام العانوا وس ى ما جارر 
س يه  ضا  هول الممكمة ل ي نن ها ت امال فئااتنم س اى تباايا مراكازهم العانونياة 

ئاة، ول م ارضاة صاور التميياز س اى اختالفناا، ولا  ها ماا م ام ة  انونياة متكاف
بيننااا مااا يسااتني إلااى سال ااة منطعيااة باايا النصااوص العانونيااة التاان تبناهااا المشاارع 
لتنظاايم موضااوع م اايا، والنتااائت التاان رتبنااا س ينااا ليكااوا التمييااز بالتااالن موافعااال 
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تسارا س اى ألمكام اليستور. وإو جا  النص المط وا فيه بصاورة ساماة مجارية 
ماا  40جميم الصييليات ال امة يوا تميياز بينناا، فا ا  الاة مخالفتاه لانص المااية 

 اليستور، يكوا قير صميح.
 

وميااس إا الاانص المط ااوا س يااه ل يخااالف مكمااا آخاار فاان اليسااتور، ف نااه 
 يت يا المكم برفض اليسور.

 
 فلهذه األ ـبال

 
  كمت الم كمة برفض الد وى.

 



 

160 

 اجتهادات القضاء في الدول العربية -(46العدد )

 



 

161 

 المجلة العربية للفقه والقضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصيةأحـوال 
 



 

162 

 اجتهادات القضاء في الدول العربية -(46العدد )

 



 

163 

 المجلة العربية للفقه والقضاء

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 
 
 

 طالق باخللع -طلب مقابل  -دعوى الرجوع 
 ال  -استجابة له 
 ـــ

 المبـدأ:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
مترررر  مررررا كااررررت الررررد وى األ رررررلية يلررررل 

ة  فرنب ال كرم براليال  الرجوع قلر  بيرت ال وجير

ا رررتجابة قلررر  اليلرررل المقابرررل يعرررد  كمرررا ريرررر 

 هااوايا .
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 427968ملف رهم 

 12/3/2005هرار بتاريخ 

 هضية: )ت.ف( ضد: )ل.ل(

 قب الم كمة العليا

 
بب     األبيار1960ي مبر د 11في جل تها العلاية الماعقدة بمقرها يارع 

 الج اار. كاوب  
 

 ب ي المياولة العانونية هصيرت العرار اآلتن نصه:
وما ي ينا ما  انوا  257، 244، 239، 233، 231بنا  س ى المواي 

 اإلجرا ات المينية.
 

ب ي الطالع س ى مجموع هوراق م ف اليسور، وس ى سريضة الط ا 
وس ى موكرة الري التن تعيم بنا ممامن  26/2/2006بالنعض المويسة بتاريا 

 المط وا ضيها.
 

ب ي الستماع إلى السيي بوزيي لخضر المستشار المعرر فن تالوة تعريرل 
المكتوا وإلى السيية خيرات م يكة الممامية ال امة فن تعييم ط باتنا المكتوبة 

 الرامية إلى رفض الط ا.
 

 و ليه فنب الم كمة العليا
 

 26/2/2006ت.ف( ط نت بطريق النعض بتاريا ميس ها الطاسا )

بواسطة سريضة  يمنا مماميه األستاو سربوش هممي الم تمي لير الممكمة ال  يا 
العاضن بالطالق  26/10/2005ضي العرار الصاير سا ممكمة تيعزيرت بتاريا 

 يينار تيف ه الميسى س يه ل ميسن. 5000سا طريق الخ م معابل مب غ مالن  يرل 
 2000يينار نفعة سية ومب غ  30.000الميسن ها ييفم ل ميسى س ينا مب غ  وإلزام

 يينار نفعة إهمال شنريا.
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هجابت  16/7/2006ميس بموجا سريضة جوابية مسج ة بتاريا 
المط وا ضيها بواسطة ممامينا األستاو زسبوط ش باا التمست برفض الط ا 

 شكال وموضوسا.
 

روطه العانونية لول  فنو معبول ميس ها الط ا بالنعض  ي استوفى ش
 شكالل.

 
ميس ها األستاو سربوش هممي هثار فن مق الطاسا ثالثة هوجه ل ط ا 

 وهن:
 

م خوو ما مخالفة وإقفال  اسية جوهرية فن اإلجرا ات الماية الوجه األول: 
 ما  انوا اإلجرا ات المينية. 233/2

 
وع إلى البيت الزوجن كاا ما المعرر  انونال ها ط ا إلزام الزوجة بالرج

هو ط ا هص ن وإا الط ا المعابل الخاص بالخ م ل يت  ق بالت ويضات بل هو 
ط ا هص ن مث ه مثل الط ا المعيم ما طرف ال ارض، ف ا الممكمة باستجابتنا 

 ما  انوا اإلجرا ات المينية. 4له تكوا  ي خالفت وهخفعت فن تطبيق نص الماية 
 

ما  انوا  233/3ن يام األساس العانونن ل مكم الماية م خوو ما إالوجه الاااي: 
 اإلجرا ات المينية.

 
إا اليسور المرفوسة ضي الميسن س ينا فن الط ا هن يسور ال ارض 
 ها الميسن س ينا فن الط ا، بالرجوع إلى البيت الزوجية لمواص ة ال شرة

 الزوجية بنا  س ى مبيه )ال صمة فن يي الزوغ(.
 

بالط بات المعاب ة ل ميسن س ينا فن الط ا يوا النظر  إا  ضا  الممكمة
فن الط ا األص ن ل  ارض، ي ي خر ا لمبيه ال صمة الزوجية، وما ثم فنو من يم 

 األساس العانونن.
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ما  233/4م خوو ما إن يام هو  صور هو تنا ض األسباا الماية  الوجه الاالة:

  انوا اإلجرا ات المينية.
 

ال ها الخ م سعي ثنائن الطرف ل يتم إل باإليجاا والعبول، ما المعرر  انون
ويشترط فيه ما يشترط فن إنشا  الطالق بالنسبة ل زوغ، وما يشترط فن سعوي 
الم ارضة بالنسبة لك ينما، ها ب بارة هخرر فنو طالق س ى مال ما هثارل سعوط 

 المعوق الشرسية ل زوجة، ما سيا نفعة ال ية.
 

بنفعة اإلهمال لفائية الميسن س ينا فن الط ا يشكل خر ا  إا  ضا  الممكمة
ما  انوا األسرة الم يل والمتمم باألمر  54لمفنوم الخ م المنصوص س يه بالماية 

لوا ي تمس الطاسا نعض وإبطال المكم  27/2/2005المؤرخ فن  02-05ر م 
 ممل الط ا.

 
 لثالس.سا الوجه األول والثانن لتشابننما يوا التطرق ل وجه ا

 
لكا متى كانت موضوع اليسور األص ية التن ه امنا الميسن فن الط ا 
س ى زوجته يتمثل فن المكم س ه هول األخيرة بالرجوع إلى بيت الزوجية، ف ا 
المكم الوا  ضى به  اضن هول يرجة والرامن إلى الطالق سا طريق الخ م 

ي ي مكما قير  انونن. استجابة إلى الط ا المعابل الوا سرضته الميسن س ينا، 
ومن يم األساس العانونن، إو كاا يت يا س ى  اضن هول يرجة ها يفصل فن 
الط ا األص ن سوا  بالعبول هو الرفض ول ها يتصير إلى الط ا المعابل الوا 
كاا ما المفروض ها يطر  ضما يسور مستع ة ما طرف المط وا ضيها، 

ر سييي يست زم اإللتفات إليه، ويؤيا إلى األمر الوا يستوجا العول ها الوجه المثا
 نعض وإبطال المكم المط وا فيه يوا التطرق لبعية الوجه.

 
 ميس تتممل المط وا ضيها المصاريف العضائية.
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 فلهذه األ بال
 ـــــ

 
 بعبول الط ا شكال وموضوسا.هضت الم كمة العليا: 

 
 26/10/2005 وبنعض وإبطال المكم الصاير سا ممكمة تيعزيرت بتاريا

وب مالة العضية واألطراف س ى نفس الممكمة مشكال ما هيئة هخرر ل فصل فينا 
 ما جييي وفعـا ل عانوا.

 
 وب بعا  المصاريف س ى المط وا ضيهـا.

 
بوات صير العرار وو م التصريح به فن الج سة ال  نية المن عية بتاريا 

الممكمة ال  يا قرفة  الثانن سشر ما شنر مارس سنة هلفيا وثمانية ما  بل
 األموال الشخصية والمتركبة ما الساية:

 

 رايس الغرفة راي ا  الوة العوامـري
 م تيارا )ة( مقررا)ة(  بو يد ليضر
 م تيارا  )ة(  أمقـراب مهدي
 م تيارا  )ة(  مالك الهايمي
 م تيارا  )ة(  الهايمي الييخ

 م تيارا  )ة( الضاوي  بد القادر
 م تيارا  )ة( هراوي جمال الديب

 
بمضور السيي )ة( خيارات م يكة الممامن ال ام وبمساسية السيي )ة( زاوا 

 ناصر هميا الضط .
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 املمـلكة العربية السـعودية
 
 
 

 عـمطالبة زوجة باخلل
 ـــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
اب تعايي ال وج للميدرات واإلدماب  ليها 

 يف د  قله ويتوه  ماه ال وء في كل  يب

كالضرل و دم معايرة كاأل واج وهذا ياافي 

ال كم الذي يرع مب أجلها ال واج وهو  يل ييل 

 بال ياة ال وجية
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 وبعد: ال مد هلل و ده
 

ا هنا ممي با هـ افتتمت الج سة لي13/8/1426ففن يوم السبت الموافق 
مسا المماي العاضن برئاسة مماكم ممافظة األفالغ وفينا مضرت الميسية ... 

هـ سجل 1/5/1386بالسجل المينن ر م ... مضافة فن مفيظة واليها ر م ... فن 
هـ سجل األفالغ 3/3/1411الخرغ ومضر الميسى س يه ... بالمفيظة ر م ... فن 

تزوجنن منو خمس سنوات تعريبال ومنو  ائ ة فن يسواها س يه: إا هوا زوجن 
تزوجنن وهو يست مل مبوا المخيرات واتضح لن هنه ميما مخيرات وهنه ل 
يص ن ول يصوم رمضاا ويعوم بضربن وسيم م اشرتن بالم روف واآلا هط ا 
فسا نكامن منه ول يص ح زوجال لن س مال هننن اآلا سني واليا منو سنة ومنو 

 ا سني واليا وهول يسواا.تزوجت وهنا يائمال هوه
 

وبسؤال الميسى س يه سا ول  هجاا  ائالل: ما وكرته الميسية ما هننن 
تزوجتنا ما خمس سنوات تعريبال وهننا اآلا سني واليها فنو صميح. وهما ما 
وكرته ما هننن است مل مخيرات وميما مخيرات وهننن ل هص ن ول هصوم 

ن وهصوم ول هضربنا و ي راج ت وهضربنا فكل ول  قير صميح. ف نا هص 
مستشفى األمل وإا كانت تريي الطالق ف ط ا ها ت طينن المنر الوا س مته لنا 
وهو مب غ مائة وخمسيا هلف لاير ف وا س مول لن ف نا مست ي بطال نا وهنا لم هراجم 
مستشفى األمل وإنما راج ت مستشفى الشميسن ولا هوافق س ى ط ا الميسية 

 ابتن.الفسا وهول إج
 

وب ي سماع اليسور واإلجابة وميس هنكر الميسن س يه ما نسبته إليه 
الميسية ما هسباا ط بنا فسا النكا  س لنا الميسية هل ليينا بينة س ى ول . 
فعررت الميسية هننا ليينا شنويال س ى ول  ومست ية ب مضارهم يوم قي األمي 

الميسية ولم يمضر هـ وهفتتمت الج سة وفينا مضرت 14/8/1426الموافق 
الميسى س يه و ررت الميسية هننا لم تجي بيـّنة س ى ما وكر ورفض واليل الشناية 
ب ي ط بنا منه، وهنا اآلا هط ا الكتابة لشرطة األفالغ إلمضار الم ام ة التن 
سبق ها مص ت س يه فن  ضية مخيرات ميس تم العبض س يه  بل رمضاا 

 الجه ما اإليماا. كما هط ا مخاطبة الماضن وتم ب ثه لمستشفى األمل ل
مستشفى األمل لإلفاية سا مالته، هكوا  ررت الميسية لوا رف ت الج سة إلى ميا 

 الكتابة ل جنات الموكورة ووريو اإلجابة.
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هـ مضر وكيل الميسية واليها 19/11/1426ثم إنه فن الثنيا الموافق 

فن  823/2م بموجا الوكالة الصايرة ما كتابة سيل األفالغ بر 
هـ ومضر والي الميسى س يه ... بالسجل المينن ر م ... و رر 17/11/1426

 ائالل : إننن مست ي ب ساية ابنن إلى مجمم األمل لمتاب ة سالجه متى يشفى ب وا 
هللا وهط ا ما الميسية ووكي نا إمنالنا متى نعوم بول  ل مية التن تتط بنا سالجه 

ب رضه س ى وكيل الميسية  رر موافعته س ى ول ، هكوا  رر والي الميسى سيه. و
وها ل مانم ليينم ما ت جيل المطالبة بفسا نكا  موك تن ما الميسى س يه إلى 

 ميا خروجه ما المستشفى هكوا  رر الطرفاا.
 

لوا تم إيعاف هول اليسور بنا ل س ى ط ا الطرفيا. ثم إا فن يوم األمي 
والي الميسى س يه و رر  ائالل: إننن فن هـ مضر ليا ... 25/11/1426الموافق 

الج سة الماضية  ررت الست ياي بم الجة ابنن الميسى س يه... فن مستشعى األمل 
وط بت ت جيل العضية وإننن اآلا ه رر هننن لم استطم الوهاا به ول هستطيم 

 م الجته وهتخ ى سا ول  ل يم  يرتن س ى ول . هكوا  رر وس يه جرر التو يم.
 

 هـ مضرت ليا الميسية وواليها ...21/1/1427إنه فن الثنيا الموافق ثم 
و ررت هننا تطالا بفسا نكامنا ما زوجنا ... الموكور ألنه ما زال س ى ماله 
ما إيماا المخيرات وسيم صالميته ألا يكوا زوجال. هوا و ي سبق ها كتبنا 

بتاريا  54/3/2998لس اية ميير مستشفى األمل بالرياض بالخطاا ر م 
هـ لإلفاية سما وكرته الميسية هنه سبق ها تنوم زوجنا الموكور فن 16/8/1426

مستشفى األمل ل م الجة ما اإليماا فورينا الجواا بخطاا المشرف ال ام س ى 
هـ الموكور 8/9/1426وتاريا  6634مجمم األمل ل صمة النفسية بالرياض بر م 

نصه السم... نّوم الموكور فن  فن صيرل تعرير هخصائن  سم اإليماا الوا
هـ وول  ل م الجة 4/9/1425هـ ول اية 16/8/1425المجمم مرة وامية ما تاريا 

ما ت اطن المواي المخيرة س مال ها نتيجة اختبار تمرا المخيرات فن البول يوم 
التنويم كانت إيجابية لماية اإلمفيتاميا هخضم الموكور خالل فترة تنويمه لبرنامت 

متكامل و بل ها تستعر مالته  ـام ووول ب خراجه ما المجمم ضي النصح سالجن 
 الطبن ولم يراجم الموكور المجمم ب ي خروجه هبيال. هـ.
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فن  746كما جرر الكتابة لومية مكافمة المخيرات بالخطاا ر م 
هـ لإلفاية سما ليينم فـن موضوع الموكور فورينا الجواا 14/10/1426

هـ المتضما ها ... سبق ها ُس م لنم 17/10/1426 فن 1695بالخطاا ر م 
هـ وول  بنا ل 15/1/1425فن  569بتعرير هما الطرف بممافظة األفالغ ر م 

س ى البالغ الوا وريهم ما ههل الميسى س يه ب ا الموكور يت اطى المخيرات 
ويعوم بالت يا س ى واليل وهه ه ثم استالم الموكور وإرساله إلى مجمم األمل 

ن بالرياض كما هنه سبق ها ط بنا الميسى س يه الموكور ل مضور ل ممكمة الطب
هـ 9/2/1426هـ وتاريا 27/11/1425مسا خطابات التب يغ المؤرخة فن 

هـ وتم ط به 3/7/1426هـ وتاريا 15/7/1426هـ وتاريا 9/7/1426وتاريا 
هـ 8/8/1426فن  615/2853ل مضور بواسطة شرطة األفالغ بالخطاا ر م 

هـ وتم سماع جوابه ف فنم بالمضور فن يوم 13/8/1426ر بتاريا فمض
هـ لستكمال نظر اليسور و رر است يايل بالمضور مسا إ رارل 14/8/1426

المرفق بالم ام ة الوا نصه: ه ر هنا ... ب ننن  ي مضرت فن يوم السبت الموافق 
...  هـ فن الممكمة المكتا العضائن الثالس بش ا يسور زوجتن13/8/1426

هـ الساسة التاس ة صبامال 14/8/1426ضيا وهننن مست ي بالمضور يوم األمي 
وإوا لم همضر ف نا مست ي بما يترتا س ى ول  ما مكم قيابن وجزا  رايع هوا 
إ رارا وس يه هو م المعر ... تو ي ه ه.هـ. ولكنه لم يمضر فن الموسي الموكور 

 1009/3/4606خطاا ر م فجرر ط به ل مضور بواسطة شرطة األفالغ بال
هـ 14/1/1427فن  106هـ فورينا الجواا بالخطاا ر م 18/11/1426وتاريا 

المتضما هنه ت ور ال ثور س ى الشخص الموكور كما يتضح ما المماضر 
 المرفعة بالم ام ة.

 
فبنا ل س ى ما س ف وبما ها الميسية تيسن ها زوجنا يت اطى المخيرات 

المال ها يكوا زوجال لنا لختالل سع ه وسيم انضباط وهو ميما س ينا ولم ي ي ص
 تصرفاته وهنكر ول  الميسى س يه فس لتنا هل ليينا بّينة س ى ول  فعررت هننا 
ل تستطيم إمضار شنوي س ى ول  ألا الشنوي ما جماسته وهه ه ول يمكا ها 
يشنيوا ضيل ولكا ليينا ما وري فن تعرير مستشفى األمل وإيارة مكافمة 

لمخيرات، هكوا  ررت. وبما هنه سبق ها مضر ليينا والي الميسى س يه و رر ا
است يايل ب الغ ابنه ... الميسى س يه ثم رجم و رر مرة هخرر هنه ل يستطيم 
سالجه وهوا إ رار وشناية ها ابنه الموكور ما زال ي انن ما اإليماا. وبما هنه  ي 

راج نم لم الجته ما آثار المخيرات وري فن تعرير مستشفى األمل ها الموكور  ي 
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وهنه هخرغ ما المستشفى ما  بل ووية  بل اكتمال ال الغ و بل ها تستعر مالته 
وبما هنه وري فن خطاا إيارة مكافمة المخيرات هنه سبق ها  بض س ى ... 
الموكور ب ي شكور هه ه ثم ب س إلى مستشفى األمل ل الجه ما المخيرات وبما 

سبق وها ه ر ليينا مسا إ رارل المرفق بالم ام ة الموجوي ب اليه ها الميسى س يه 
بالمضور وهنه إوا لم يمضر مست ي بما يترتا س يه ما مكم قيابن وجزا  رايع 

 ولم يمضر وألا ما وكر آنفال ي تبر  رائا  وية تؤيي ما جا  فن يسور الميسية.
 

الطرف المكمية ميق  فن كتابه - رممه هللا -وبنا ل س ى ما  ررل ابا العيم 
 ال: ف نه سبمانه شرع األيماا فن جانا الميسن إوا امتاغ إلى ول  وت ور س يه 

 إ امة البّينة وشنيت العرائا بصي ه كما فن ال  اا ه.هـ.
 

لوا هفنمت الميسية ها س ينا اليميا ب ا زوجنا ... ميما مخيرات وهنه 
نه ما زال س ى مالته متى اليوم يؤوينا ويضربنا ول ي اشرها م اشرة األزواغ وه

فاست يت بول  فم فت ب ي اإلوا لنا  اي ة: وهللا ال ظيم إا زوجن ... ميما 
 ل مخيرات وس ى مالة متى اليوم. هكوا م فت.

 
فبنا  س ى ما سبق ما ميثيات و رائا وبما ها المخيرات واإليماا س ينا 

ها العرائا المؤيية ليميا  يفسي سعل اإلنساا ويتو م منه السو  فن كل ميا وبما
الميسية شنيت ب يماا الميسى س يه ل مخيرات وها الميسية مت وية ما ول  
وم فت هنه يمصل س ينا ضرا وسيم م اشرة كاألزواغ ما زوجنا وكل ول  
ينافن المكم التن شرع ما هج نا الزواغ وهو سيا يخل بالمياة الزوجية وبما ها 

 الميسية.الميسى س يه رفض طالق زوجته 
 

لذا كله فقد ف يت اكاح المد ية مب المد    ليه ... المذكور وأفهمتها 
أب  ليها العدة مب تاريخ هذا ال كم و  تت وج  ت  يكت ل ال كم القيعية وبه 

ففنمت ول  بمضور وشناية واليها ... وس يه جرر التو يم وص ى هللا   كمت
 هـ.21/1/1427وس م س ى نبينا مممي. مرر فن 

 

/ /أ وتاريخ 140ُرد  ال كم مب م كمة التميي  بالقرار رهم 
 هـ .13/2/1427
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 مجهورية السودان
 
 
 

 - عدة الوفاة وعدة الطالق -تركـة: قانون األحوال الشخصية للمسلمني
 حكمها -مصروفات العزاء  -الفرق بينهما 

 ـــــــ
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المتوف   اها  وجها   ت ت   مب الافقة  -1

 ب يالفا  للميلقة.ال ك ى و

الفر  بيب افقة العدة مب وفاة أب المعتدة  -2
مب وفاة  وجها ي ول لها مب أمواله ما 
تتف  ماه  ل  اف ها أما الميلقة فال 
ي ول لها ييء مب مال  وجها لذا ت ت   

 افقة العدة.

 اء وفقا    يجو  ا ترداد مرروفات الع -3
( مب هااوب األ وال 56أل كام المادة )

 الييرية والمذهل ال افي.
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 الم كمة العليا

 م103/2007رهم  هرار المراجعة

 م22/8/2007الرادر في 

 القضاة:
 

 را بة الفضيلة الييية/ربال م مد مريف  أبوهريرة     
 هاضي الم كمة العليا  راي ا     

 را ل الفضيلة الييخ/د. أ مد م مد  بدالمجيد   
 هاضي الم كمة العليا   ضوا       

   را ل الفضيلة الييخ/ بد البا ي  بدهللا  امد 
 هاضي الم كمة العليا   ضوا       

  را بة الفضيلة الييخ/آمال م مد   ب  
 هاضي الم كمة العليا   ضوا       

   را ل الفضيلة الييخ/  ل هللا م مد توم     
 هاضي الم كمة العليا   ضوا       

 
 ال كم

 
 القاضي: ربال م مد مريف  أبو هريرة

 م.2007:  التاريخ
 

ماااوم/ المراجااام ضااايل هيسااات الوارثاااة طالباااة هثناااا  الساااير فااان تركاااة المر
جنيااه  22.239.000المراج ااة زوجااة المتااوفى ها لنااا يينااال س ااى المرمااوم مب ااغ 

سبارة سا نفعات سالجه وصيانة المنزل ومصاريف ال ازا  ونفعاة سايتنا وط بات 
خصم المب غ الميسى به ما التركة  بل توزي نا س ى الورثة ألا الاييا معايم س اى 

وب ي سماع ري الميسى س ينم والبينات الالزمة وم ف الميسية اليميا مق الورثة، 
جنياه تخصام ماا التركاة ورفضات  15.667.600 ضت الممكماة ل ميسياة بمب اغ 

 المكم لنا بمصاريف ال زا  ونفعة ال ية.
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لم ينل المكم رضا الميسية فاست نفت لير ممكمة الستئناف ولية الخرطوم 
وا يعضاان ب ل ااا  مكاام ممكمااة الموضااوع وإساااية ف صاايرت األخياارة مكمنااا الاا

األوراق ل سير وفق ما جاا  بماوكرتنا و اي تبايا ماا ماوكرة الساتئناف هنناا هيايت 
المكم برفض نفضة ال ية ومصروفات ال زا  وهو الجز  ما المكام الاوا ط نات 
الميسية فيه بالنعض همام الممكمة العومية ال  يا وهصيرت األخيرة مكمناا بشاطا 

ا إيجازيال وهو المكم ممل المراج ة الماث ة همامناا و اي سابق ها  ررناا  باول الط 
الط ااا شااكال وط بنااا ممضاار ممكمااة الموضااوع فرف اات إلينااا األوراق المط وبااة 
وب ي اإلطالع س ى األوراق المت  عة باليسور موضوع الط ا فن جميام مرام ناا 

ت ال ازا  ونفعااة نجاي ها ط اا المراج اة  ااي انصاا س اى رفاض المكاام بمصاروفا
ال ااية ميااس تاارر معيمااة الط ااا ها المكاام المط ااوا مراج تااه  ااي خااالف همكااام 
الشااري ة اإلسااالمية ماايا  ضااى باارفض نفعااة سااية زوجااة المتااوفى ومصااروفات 

 ال زا .
 

المكم المط وا مراج ته لم ينطاو س اى مخالفاة ألمكاام الشاري ة اإلساالمية 
عاة ساور الساكا خالفاال ل مط عااة وها ألا المتاوفى سنناا زوجناا ل تساتمق ماا النف

مناه مصار اساتمعاق نفعاة  72م فان المااية 1991 انوا األماوال الشخصاية لسانة 
ال ية بسبا الفر ة ل م تية ما طالق هو تط ياق هو فساا وساكت  صايال ساا فارض 
نفعة ل م تية ما وفاة والفرق بيننما واضح وج ن ول  ها الم تية ما وفااة زوجناا 

اله ب ي وفاته ربم هول األموال هو ثمنناا بمساا الماال ماا مياس يؤول لنا ما همو
وجوي الولي هو سيمه وهوا الربام هو الاثما يصابح معاال خالصاا لناا تنفاق مناه س اى 
نفسنا هما المط عة فال يؤول لنا شئ ما مال زوجنا لوا تستمق س يه نفعاة ال اية إو 

ماا الفعناا  باساتمعاق  هن ممنوسة ما الزواغ ب يرل فن فتارة ال اية ولام يعال هماي
 نفعة سية واخت فوا فن المامل. -المائل -الم تية ما وفـاة 

 
هما مصروفات ال زا  ف م ينص  اانوا األماوال الشخصاية س اى اساتريايها 
هو متى س ى وجوبنا كما لام يعال الماوها المنفان الم ماول باه وفاق همكاام المااية 

ا  هو متاى إ اماة الما تم. لاوا ( ما  انوا األموال الشخصاية بوجاوا نفعاة ال از5)
ف ا المكم المط وا مراج ته لم ينطو س ى مخالفة ألمكام الشري ة اإلساالمية مماا 

 يت يا م ه شطا ط ا المراج ة هوا.
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 القاضي: آمال م مد   ب
 م.8/8/2007 التاريخ:

 هوافق األخت فن الرها األول الوا وهبت إليه.
 

 القاضي:   ل هللا م مد توم
 م.9/8/2007 التاريخ:

 هوافق.
 

 القاضي: د. أ مد م مد  بد المجيد
 م.16/8/2007 التاريخ:

 هوافق.
 

 القاضي:  بد البا ي  بد هللا  امد
 م.19/8/2007 التاريخ:

 هوافق.
 

 األمر الاهااي:
 يشطا الط ا. 

 
 ربال م مد مريف  أبوهريرة

 رايس الداارة -هاضي الم كمة العليا
 م22/8/2007
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 ةـــايا مدنيقض
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 اململكة األردنية اهلامشية 
 
 
 

 مسؤولية: مدنية، جزائية، عناصر، غري متوافرة
 ــــــــ

 المبـدأ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مب الم تقر  ليه أب اللجوء قل  القضاء هرو ريررة    -1

ترتررل تعويضررا  ق  قذا ا ررتعملت ب رروء ايررة أو يررابها 

 ييخ ج يم يا در بها قل  م توى اإلجراء الكيدي.

وضوع هرد  ية أب م كمة ا  تاااف بورفها م كمة م -2

هاعررت بررخب المميرر  ضررده لررم يقرردم اليرركوى ب رروء ايررة 

وت رررع ور واررة  ولررم يرتكررل ييررخ ج رريما  يا رردر برره 

قلرر  م ررتوى اإلجررراء الكيرردي فعليرره   يكرروب م رر ول 

ج اايا و  مدايا  رب تقرديم اليركوى  و يرة أب ال كرم 

ا  تااافي الممي  ااته  لهذه الاتيجة فناه يكوب متفقرا  

 ب.وأ كام القااو
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 2674/2000تميي   قو  رم  

 14/1/2001تاريخ 

 

 الهياة ال اكمة براا ة القاضي ال يد/ أديل الجالمدة.

 و ضوية القضاة ال ادة:

 بد الر مب الباا  م مد الم اميد  جه  هل ة.ق ما يل العمري   

 الممي ة : فادية م مد  عيد يبييات/ وكيلها الم امي: أ مد العبياي.
 

 الممي  ضده: م مد   يب  وض/ وكيله الم امي:  بد القادر أبورجي .
 

 يم هوا التمييز ل ط ا بالعرار الصاير سا ممكمة  9/8/2000بتاريا 
والعاضن بري الستئناف  10/7/2000بتاريا  690/2000استئناف هربي ر م 

وت ييي العرار المست نف وتضميا المست نفة الرسوم والمصاريف سـا مرم ة 
 الستئناف ومب غ خمسة وسشريا يينارال هت اا مماماة سا هول المرم ة.

 
 وتت خص هسباا التمييز بما ي ن:

يل س ى المميزة ل ها الشكور بموضوع اليميا الكاوبة التن ه امنا المميز ض -1
تت  ق بالموضوع الوا وكرته ممكمة الستئناف والصميح ها موضوسنا 
يت  ق ب نكار المميزة ب جازة سعي إيجار آخر لمست جر آخر هو ناصر 

 الم بونن.

 844/97ها الشاهي ناصر الم بونن وبعية الشنوي فن العضية المعو ية ر م  -2
 بونن هل ن بمجري س م المميزة هكيو ها سعي اليجار الوا و  ه ناصر الم

ب ا هوا ال عي ما زوجنا وتم إبرام سعي جييي مو م مننا وما زوجنا مم 
 ناصر الم بونن.

ها الشكور كانت كييية وبسو  نية ألننا قير مجيية فن يسور اإلخال  ر م  -3
 وألنه تم برا ة المميزة بمكم  ط ن. 844/97

لموضوع الشكور الجزائية  لم تبيا ممكمة الستئناف بشكل واضح ومفصل -4
 والتن موضوسنا اليميا الكاوبة. 7207/96ر م 
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لم تبمس ممكمة الستئناف فن األسباا التن هوريتنا المميزة فن لئمة  -5
 استئناف واقف ت موضوع الشكور الجزائية.

 

لنول األسباا تط ا المميزة  بول التمييز شكالل ونعض العرار المميز 
 موضوسال.

 القـرار
 

التي يق والمياولة نجي ها وا  ة هول اليسور تت خص ب ا المميزة فايية ب ي 
 1734/95مممي س يي طبيشات كانت  ي ه امت اليسور الص مية المعو ية ر م 

ضي المميز ضيل مممي مسيا سوض وموضوسنا إبطال وفسا سعي ايجار  يمة 
 ي شنيت بنول  بيل األجرة السنوية فيه ارب ماية وثمانوا يينارال، وها المميزة

اليسور هننا لم تعبض هجورال ما الميسى س يه )المميز ضيل( وهنه ل س م لنا 
بالجارة، وها سعوي اإليجار التن يجرينا زوجنا سبي هللا سوض الخطيا مم 
المست جريا تعوم هن بتو ي نا م ه وهنه لم يو م لوميل هية سعوي، ول يوجي ها 

  يل.سعي آخر ل  بل هوا ال عي ول ب
 

وس ى هثر هول الشناية تعيم المميز ضيل بشكور ل ميسن ال ام موضوسنا 
التن تعرر  7027/96الشناية الكاوبة ميس تكونت العضية الص مية الجزائية ر م 

برا ة المشتكى س ينا )المميزة( ما الجرم المسني إلينا ل يم  7/10/97فينا بتاريا 
تعيمت المميزة بنول  29/5/99ة بتاريا اليليل واكتسا هوا المكم اليرجة العط ي

اليسور لير ممكمة بياية معوق هربي ضي الميسى س يه )المميز ضيل( ل مطالبة 
بالت ويض سا ال طل والضرر ما جرا  تعييمه شكور اليميا الكاوبة مم الرسوم 

 والمصاريف وهت اا المماماة.
 

بتاريا  620/99وبنتيجة المماكمة هصيرت ممكمة البياية  رارها ر م 
المتضما ري يسور الميسية ل يم اإلثبات مم تضميننا الرسوم  24/2/2000

 والمصاريف واألت اا.
 

لم ترتض المميزة بمكم ممكمة البياية المشار إليه ميس ط نت فيه استئنافال 
 تاريا 690/2000لير ممكمة استئناف هربي التن هصيرت  رارها المميز ر م 
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ستئناف وت ييي العرار المست نف مم الرسوم العاضن بري ال 10/7/2000
 والمصاريف وهت اا المماماة سا هول المرم ة.

 

لم يالق هوا المكم الستئنافن  بولل لير المميزة ميس ط نت فيه تمييزال 
 لير ممكمتنا لبسباا التن هبيتنا فن لئمتنا التمييزية.

 

خطئة العرار المميز وفن الري س ى هسباا التمييز جمي ال والمنصبة س ى ت
ل وا م والعانوا والنتيجة التن خ ص إلينا نجي هنه ما الثابت فن هوراق اليسور 

ها المميزة كانت تتريي س ى منزل المميز ضيل  844/97الص مية المعو ية ر م 
وتعبض األجور ميس كاا المت ا ي زوجنا وها هنا  سعي ايجار مو م بيا زوجنا 

 7/6/992شاهي ناصر زكن الم بونن والمؤرخ فن سبي هللا سوض الخطيا وال
، مما ييل س ى ها المميز ضيل لم يكا سئ النية سنيما تعيم بالشكور 1مبرز م ع/

 14الجزائية التن ايسى فينا ها المميزة  ي شنيت همام الممكمة وس ى الصفمة 
، ها سعوي 1734/95ما ممضر المماكمة فن اليسور الص مية المعو ية ر م 

ار التن يجرينا زوجنا مم المست جريا تعوم هول بالتو يم س ينا م ه وها اليج
 زوجنا لم يو م لوميل هية سعوي ول يوجي ها سعي آخر ل  بل هوا ال عي ول ب يل.

 

وميس هنه ما المستعر س يه ها ال جو  إلى العضا  هو رخصة ل ترتا 
ينمير بنا إلى مستور  ت ويضال إل إوا است م ت بسو  نية هو شابنا خط  جسيم

 اإلجرا   الكييا.
 

وميس ها ممكمة الستئناف بوصفنا ممكمة موضوع  ي  ن ت ب ا المميز 
ضيل لم يعيم الشكور بسو  نية وتسرع ورسونة، ولم يرتكا خط  جسيمال ينمير 
به إلى مستور اإلجرا  الكييا ف  يه ل يكوا مسؤول جزائيال ول مينيال سا تعييم 

 الشكور.
 
ميس ها المكم الستئنافن المميز انتنى لنول النتيجة ف نه يكوا متفعال و

 وهمكام العانوا ول تري س يه هسباا التمييز.
 

 لوا نعرر ري التمييز وت ييي العرار المميز.
 .14/1/2001هـ الموافق 1421شوال سنة  19 رارال صير بتاريا 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 
 
 

 القضاء أحد األطراف بالتوقيع عليه إلزام  -بيع عقار عقد
 تناقض مع مبدأ سلطان اإلرادة -

 ــــــــ
 

 :المبـدأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مب المقرر هااواا  أب  قد بي  العقار   

ياعقد  واء كاب هذا العقار مملوكا ملكية 

يارة لألفراد أو الدولة أو الو ية أو البلدية 

أو أية م   ة  مومية  ق  بالتوهي   ليه 

مب هبل أيرافه أمام الموا  أو موظف 

  مومي آير ميتل هااواا .
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  302316ملف رهم 
 2005ماي  25هرار بتاريخ 

 
 هضية: )م ت ت ع( ضد: )ي.  ومب معه(

 
 قب الم كمة العليا

 
األبيار الج اار  1960 دي مبر 11في جل تها العلاية الماعقدة بها بيارع 

 العارمة.
 

 ب ي المياولة العانونية هصيرت العرار اآلتن نصه:
 

وماا ي يناا ماا  (257، 244، 239،  235، 233، 231وبنا  س ى الماواي )
  انوا اإلجرا ات المينية.

 
ب ي اإلطالع س ى مجموع هوراق م ف اليسور وس ى سريضة الط ا 

س ى موكرتن الري التن تعيما بنا مماميا  .2002مارس  25بالنعض المويسة يوم 
 المط وا ضيهما.

 
وب ي الستماع إلى السيي زوية سمر الرئيس المعرر فن تالوة تعريرل 
المكتوا وإلى السيي مممي الصايق ل روسن الممامن ال ام فن تعييم ط باته 

 المكتوبة.
 

ر م فنرس  7/11/2001ميس ط بت الطاسنة نعض العرار بتاريا 
 سا مج س  ضا  مست انم العاضن بت ييي المكم الم اي. 687/01

 
ميس ها الط ا بالنعض  ي استوفى هوضاسه الشك ية فنو في اليكل: 

 صميح.
 

ميس يستخ ص ما م ف العضية ها المط وا س يه رفم وفي الموضوع: 
 19/95يسور همام الممكمة، و يم سريضة جا  فينا هنه بنا  س ى مياولة ر م 
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 ائمة المستفيييا ما  طم هرضية صالمة ل بنا  فن إطار  تضمنت ت ييا
 ط ة هرضية وما بيننم المط وا س يه  111الستفايات الجتماسية خاصة بـ 
معابل ثما م  وم الوا تم تسيييل، ولما  2م152الوا استفاي ما  ط ة مسامتنا 

ة ب تمام اتصل بالموثق لم يجي اسمه ضما  ائمة المستفيييا، طالبا إلزام الطاسن
 إجرا ات البيم المت  عة ببيم العطم األرضية الممنومة له بموجا المياولة.

 
فن ميا هجابت الطاسنة ها ما ييسيه س يه ل هساس له ما الصمة ول  هنه 
تعيم بط ا الستفاية ما العط ة األرضية المشار إلينا هسالل و ي منمت له فن 

تمعيق الوا  امت به مييرية إطار نصيا الير  الوطنن، لكا فن إطار ال
مجموسة إ  يم الير  تبيا ها المط وا س يه استفاي بعط تيا األولى )ا( والثانية 
)ض( تمصل س يه بطريعة فريية وهو الوا استرضت س يه المييرية الجنوية 

 ل ير  الوطنن.
 

وانتنت اليسور إلى صيور مكم يعضن ب لزام الطاسنة باتمام إجرا ات 
 البيم.

 
 لستئناف هصير المج س العرار ممل الط ا بالنعض.وفن ا

 
 وميس ها الط ا بالنعض يستني إلى ثالثة هوجه:

 
لكنه واستمايال س ى الوجه المثار ت عائيا والم خوو ما الخط  فن تطبيق 

 العانوا.
 

ميس ها المط وا ضيل  يم موكرة جوابية بواسطة ممامية األستاو با 
  ا.سمارة سبيهللا ي تمس رفض الط

 
ميس ها النيابة ال امة  يمت ط باتنا المكتوبة الرامية إلى ها الط ا قير 

 مؤسس  انوا.
 

 ميس ها الطاسا يستني فن ط به إلى وجه وميي:
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 مب  .ا.م. 233/5الوجه المخيوذ مب الييخ في تيبي  القااوب المادة 
ميس هنه وكما هو ثابت ما م ف العضية ها  ضاة الموضوع  ضوا س ى 

اسنة ب لزامنا ب تمام إجرا ات البيم ل عط ة األرضية التن استفاي مننا المط وا الط
 س يه استنايال إلى مياولة الب يية وإلى ثما البيم الوا  ام بيف ه.

 
لكا سعي بيم ال عار ل ين عي سوا  كاا هوا ال عار مم وكا م كية خاصة 

سة سمومية، إل بالتو يم س يه ما لبفراي هو اليولة هو الولية هو الب يية هو هية مؤس
 بل هطرافه همام الموثق هو موظف سمومن آخر مختض بول  طبعا ألمكام الماية 

 ما العانوا المينن. 1مكرر  324
 

وميس ها الشك ية ت ي ركنا فن سعي بيم ال عار يت يا س ى المت ا ييا ها 
ميهما س ى التو يم يعوما باستيفائه بممض إرايتنما، ول يجوز ل عضا  ها ي زم ه

 س يه ألا ول  يتنا ض مم مبيه س طاا اإلراية.
 

وميس ها  ضاة الموضوع سنيما هلزموا الطاسنة بالتو يم س ى ال عي  ي 
 هخط وا فن تطبيق العانوا مما ي رض  ضا هم ل نعض.
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  سـلطنة عمان
 
 
 

 خمالفة القانون
 ـــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
راءة البياة  ل  المد   وأب األرل ب

الذمة و   كم ق  بدليل  ية يجل  ل  

الم كمة أب تتخكد مب توافر  اارر 

الم  ولية الاالة وهي الييخ والضرر 

 والرابية ال ببية هبل قردار  كمها.
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 10/11/2007  جل ة ال بت المواف
 

براا ة فضيلة القاضي/ م رعود برب م مرد الرايردي و ضروية كرل مرب أرر ال 

 - هررراب بررب اارررر البرايرردي  -الفضرريلة القضرراة :  مررد بررب  بررد هللا الجررامعي 

 مريف  م مد بيار. -رايد بب اارر ال جري

 
 مداي أول   ليا 225/2007اليعب رهم 

 
 الوهـاا 

 
استماع التعرير ما العاضان المعارر، وب اي  ب ي اإلطالع س ى األوراق وب ي

المياولة تتمصل و ائم اليسور ما يبايا ماا المكام المط اوا فياه وساائر األوراق 
فاان ها المط ااوا ضاايل ه ااام الاايسور ابتاايا ل ضااي الطاسنااة لااير ممكمااة المضاايبن 

ا يطالا فن يسوال ب لزام الطاسنة ها تايفم لاه مب  اال ما -اليائرة المينية -البتيائية 
( هرب ااة آلف وثمانمائااة لاير ُسمااانن س ااى سااني مااا العااول ها 4800المااال  اايرل )

نا ته تعيمت لتشرا الما  ما الميال المتجم ة ماول مجمام الكنرباا  الاوا تشارف 
س يه الطاسنة الميسى س ينا فصا عت النا اة بالكنرباا  متاى ماتات وماا فان بطنناا 

ممل جثماا النا ة ما مكاننا مصل لنم  وهيي  وله ب ا سمال الب يية هثنا  مماولتنم
التماس كنربائن وط ا سماع ه والنم وريت المايسى س يناا ب ايم مساؤوليتنا ساا 
ماوت النا اة لنتفاا  الخطا  ماا جانبناا إو إا مماولت الكنرباا  ت مال بكفاا ة و ااي 
صن ت بمميزات سالية إو بمجري وصول ها لمس كنربائن بسيط يتم فصل التيار 

مباشرة ول ير ى ول  ال مس متى مصول نفوق النا ة، ومستور الماا  الكنربائن 
لم يصل إلى المستور المميي الوا يناتت سناه مصاول التمااس ...الاا ماا جاا  فان 

 موكرتنا وط بت فن ختامنا رفض اليسور وإلزام راف نا بالمصاريف.
 

فاسااتم ت الممكمااة إلااى ه ااوال الشاانوي والااويا شاانيوا م نااا باا ننم شاا روا 
 لتماس كنربائن ولكا لم يؤثر س ينم.با
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م مكمت الممكمة بارفض الايسور وهلزمات معايمنا 20/11/2006وبج سة 
المصاريف مؤسسة  ضاا ها س اى سايم ثباوت التعصاير ماا المايسى س يناا وسايم 

 ثبوت السبا مننا إلا.
 

ف اام ياارض بااالمكم واساات نفه لااير ممكمااة اسااتئناف إباارا  الاايائرة المينيااة 
 -لستئناف ب ل ا  المكم والعضا  مجييال با لزام المسات نف ضايها فمكمت ممكمة ا

 بت ويض المست نف مب  ال و يرل خمسمائة لاير ُسمانن وإلزامنا المصاريف.
 

ف اام تاارض بااالمكم و ااررت الط ااا س يااه بااالنعض بالممكمااة ال  يااا بتاااريا 
ة م صااير المكاام المط ااوا فيااه مااا ممكمااة السااتئناف باا برا  الاايائر26/3/2007

م تام التعريار س ياه باالط ا ب ماناة سار الممكماة ال  ياا 2/5/2007المينية وبتاريا 
بصميفة مو  ة ما الممامن .... ما مكتا .... مستوفية ألوضااسنا الشاك ية وتام 
إسالا المط اوا ضايل بصاميفة الط اا فاري س يناا بماوكرة سعبات س يناا الطاسناة 

رت الممكمااة ال  يااا بو ااف م هماا2007مااايو  8ف عااا س ينااا المط ااوا ضاايل وفاان 
 التنفيو إلى ميا صيور المكم فن الموضوع.

 
ه اايم الط ااا س ااى ساابا وامااي تن اان بااه الطاسنااة س ااى المكاام المط ااوا فيااه 
بالمخالفااة ل عاااانوا والخطااا  فاان تطبيعاااه وت وي اااه وفااان ولاا  تعاااول: طبعاااال ل عاساااية 

لومة ول مكم إل األصولية فعنال و ضا ل ها البينة س ى الميسن وها األصل برا ة ا
بيليل ولكا المكم المط وا فيه  ي خاالف هاول العواساي مماا ي نان مخالفتاه ل عاانوا 
ميس  ضى ل مط وا ضيل فن قياا ها يليل يثبت ايسا ل س ى ها النا ة  ي نفعت 
بسبا الص ق الكنربائن وها تمييي سبا النفوق ما ال ناصار الناماة والجوهرياة 

تباات فيااه بااالرها العاااطم جنااة فنيااة )الطبيااا  فاان نشااوئ المسااؤولية وهااو ساابا
البيطرا( ولم يعيم تعريرال ما الطبيا البيطرا المختص بعطم السبا الاوا نفعات 
بااه النا ااة وهنااه يجااا ها تتااوافر وتتكاماال سناصاار المسااؤولية الااثالس وهاان الخطاا  
والضرر والرابطة السببية و ي هخوت ممكمة الموضوع ببينات شنوي سايييا س ى 

التيار الكنربائن والعرائا، ولكا هول البينات لم تخل ما التنا ض فيما بيننا  تسرا
وبيا إفاية الميسن فن تمييي و ت وسبا نفوق النا ة واألهام هنناا لام تجازم بسابا 
النفاااوق وها العااارائا تنفيناااا إفاااايات وتعاااارير الطاسناااة فااان يفاسناااا ساااا طبي اااة 

كنرباائن، وفان مالاة ها مساتور  الممولت التن تفصل ت عائيال سناي مايوس تمااس
الما  هو الوا يميي هوا الفصل الت عائن، و انونال البينات الظرفية ل يؤخو بناا با ا 
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لم تؤي إلى استنتاغ وامي وهو ميوس الف ل وفن ظروف هول الايسور يفاتح البااا 
ل ية امتمالت كوننا بسبا ليقة مية هو سعرا هو تسمم فان الماا  إلاى قيار ولا  

ل الستماي س ى العرائا قير صميح، واستماي ممكمة الستئناف س ى ت   مما يج 
البينات والعرائا هو استخالص قير سائغ لما هو مطارو  وفسااي فان الساتيلل، 
ول ري س ى ول  ف ا الن ن س ى المكم المط وا فياه بماا وكار سايييك ولا  هناه وإا 

 باااولل وريال ماااا  كااااا اساااتخالص الوا ااام ونظااار البيناااات والعااارائا وتمميصااانا
اختصاااص ممكمااة الموضااوع إل هنااه يشااترط فاان ولاا  ها يكااوا سااائ ال وصااميمال 
يمكا ممال المكام س اى وجناه الصاميح والواضاح ماا المكام وساائر األوراق ها 
المكاام المط ااوا فيااه استمااي س ااى شااناية الشاانوي الااويا هفااايوا باا ننم همسااوا بمااس 

بفترة طوي ة وشاناية جاار المكااا ب ناه  كنربائن ميا مم نم لجثة النا ة ب ي موتنا
همس بمس كنربائن، مم هننم صرموا ب يم إمساسنم ب ا مضرة فن هنفسنم بول  
المس ولم يؤثر س ينم ولم يعط وا ب ا نفوق النا ة كاا بسبا المس الكنربائن كما 
وها الطبيا المختص استور ب يم  يرتاه لتميياي سابا ولا  بسابا تم ال هجزائناا. 

إلى ول  ك ه تجي الممكمة ها المكم استمي س ى الظا والتخميا فعط ولم  وبالرجوع
ي تمي س ى يليل صميح  اطم فن العضية وما الم  اوم ضارورة ها مرماة هماوال 
الناااس كمرمااة يمااائنم وهسراضاانم ول تسااتبا  إل بوجااه صااميح واألصاال باارا ة 

ية التان هان الومة متاى يصاح شا  نا ولام تتاوفر هناا سناصار المساؤولية التعصاير
 الخط  والضرر وال ال ة السببية.

 
ولما كاا األمر كول  وكااا المكام المط اوا فياه  اي خاالف هاوا النظار ف ناه 

 يت يا العضا  بنعضه وت ييي مكم ممكمة هول يرجة مم ري الكفالة ل طاسنة.
 

 فلهذه األ بال
 

 كمت الم كمة بقبول اليعب يكال وفي الموضوع باقض ال كم الميعروب 
 ه وتخييد  كم م كمة أول درجة ورد الكفالة لليا اة.في
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 ةـايا جزائيـقض
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 اجلمهورية التونسية
 
 
 

 إذن قانوني -حجز شخص  -إعالم السلط 
 تتبــع

 ــــــــ
 

 المبـدأ:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
يعفرري مررب العقررال كررل ميررالف بررادر هبررل كررل تافيررذ 

وهبل بدء كل تتبر  برنيالع ال رلي  لر  الجرراام الرواردة 

مب المجلة الجااايرة أو  251 و 250و  237بالفرول 

 ل  مرتكبيها أو المياركيب فيها أو  اهم  ةأ لم ال لي

 في قيقافهم ماذ اليروع في التتبعات.
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 5252ج ااي  دد  هرار تعقيبي

 2005أكتوبر  27م رخ في 

 ردر براا ة ال يد/   ب بب فالح

 
 أردرت م كمة التعقيل القرار اآلتي:

 
ماا طارف  2005هفريال  8ب ي اإلطالع س ى مط ا الت عيا المعيم بتاريا 

 السيي الوكيل ال ام لير ممكمة اإلستئناف بالكاف.
 
 ضد: بكار

 
 5 ساتئناف بالكااف بتاارياط نا فن المكم الجناامن الصااير ماا ممكماة اإل

عبااول اإلسااتئناف شااكالل، وفاان األصاال والعاضاان ننائيااا مضااوريا ب 2005هفرياال 
باانعض المكاام اإلبتاايائن فاان خصااوص جريمااة مجااز شااخص باايوا إوا  ااانونن 

 والعضا  مجييال فن ش ننا ب ي سماع اليسور واإل رار فيما زاي س ى ول .
 

وب ي اإلطاالع س اى المكام المط اوا فياه والت مال فان كافاة اإلجارا ات فان 
 العضية.
 

الساايي الماايسى ال ااام لااير هااول الممكمااة  وب ااي اإلطااالع س ااى م موظااات
 واإلستماع لشرمنا فن الج سة.

 
 وب ي المفاوضة العانونية صر  بما ي تن:

 
 مب  ية اليكل:

 
ميس  يم المط ا مما له الصفة وفن المي اي العانونن، لوا فنو مرا 

 بالعبول شكالل.
 



 

197 

 المجلة العربية للفقه والقضاء

 
 مب  ية األرل:

 
إنبنى س ينا ها الميسو ميس إتضح ما المكم المنتعي وما الو ائم التن 

وموالن الساسة الوامية زوال وها  2002نوفمبر  16لطفن هفاي هنه بتاريا 
بمنزل المظنوا فيه بكار لإلستفسار مول تورط هوا األخير فن يخوله لممل 
سكنن زوجة واليل المسا إل ها المظنوا فيه بكار  ي  ام بت نيفه برفعة المظنوا 

ثتنم بشي وثا ه بالمبل الممجوز فانط عت األبماس هفاي فينا زهرة ومسنة و ام ثال
ضمننا المظنوا فيه بكار هنه تولن ت نيف المتضرر وشي وثا ه ولوميل يوا 
مساهمة ما بعية المظنوا فينم مضيفا ب نه هو ما كاا هس م البامس اإلبتيائن 
بالعبض س ى المتنم ومجزل بممل سكنال فانتنت يائرة اإلتنام بالكاف مسا 

ب ا همالت المتنم الم عا ضيل س ى الممكمة  2004جواا  1 رارها المؤرخ فن 
الجنائية لمعاضاته ما هجل تنمة مجز شخص بيوا إوا  انونن والستيا  بال نف 
الخفيف فعضت الممكمة إبتيائيا مضوريا بثبوت إيانة بكار ما هجل مجز شخص 

 جيل تنفيو ال عاا ويمور بيوا إوا  انونن وسجنه مية ساميا اثنيا واس افه بت
م بة ال وي المية العانونية كثبوت إيانته ما هجل اإلستيا  بال نف الخفيف وتخطئته 

وممل المصاريف العانونية س يه وإسيام الممجوز،  800ب رب ة ينانير وم يمات 
 وسيم سماع اليسور فن مق كل ما زهرة ومسنة. 

 
اليرجة الثانية مكمنا المط وا فاست نفته النيابة ال مومية وهصيرت ممكمة 

 فيه اآلا والموكور بالطالم.
 

 فت عبه السيي الوكيل ال ام بالكاف ناسيا س يه:
 

 ضعف التعليل:
 

بمعولة ها الممكمة  ضت بتبرئة سامة الم عا ضيل يوا تبرير ول ، 
 وانتنن إلى ط ا النعض مم اإلمالة.
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 احملكمـــــة
 

العانوا الجنائن هنه ي ا ا بالسجا  ما 252و  250ميس ا تضى الفصالا 

مية سشرة هسوام كل ما هو ف هو سجا هو مجز شخص يوا إوا  انونن وي فى 
ما ال عوبات كل مخالف يكوا  ي باير  بل كل تنفيو و بل بي  كل تتبم ب طالع 

 الس ط فن الجرائم الوارية بالفصول السابعة.
 

 بل كل تتبم إسالم المرس وميس يتبيا ما المكم المنتعي ها المتنم باير 
الوطنن بس يانة بواسطة الناتف بما  ام به ما إلعا  العبض س ى المتضرر الوا 

 ياهمه بمعر سكنال.
 

وميس ها ممكمة المكم المنتعي لما  ضت بتبرئة سامة الم عا ضيل س ى 
هساس مبايرته ب سالم الس ط بما  ام به  بل كل تتبم تكوا  ي طبعت العانوا همسا 

 يق و ضت بما له هصل ثابت بالم ف م   ة  ضا ها ت  يالل مستساقا.تطب
 

ميس اتضح إوا ما هول المطاسا هننا كانت ترمن إلى منا شة ممكمة 
الموضوع فن مير صمة ما استميته ما ال ناصر لتبرير  ضائنا وهو جيل 
موضوسن ياخل فن اجتنايها المط ق وليس لنول الممكمة ها تنعض اإلجتناي إو 

 يورها يعتصر س ى السنر س ى تطبيق العانوا ل قير. ها
 

وميس اتضح ما اإلطالع س ى مستنيات المكم المنتعي هنه لما  ضى 
بالصورة التن  ضى بنا فعي استمي س ى مستنيات صميمة ل لبس فينا وطبعت 
العانوا يوا خط  هو ض ف فن الت  يل هو خرق ل عانوا هو تمريف ل و ائم مما 

 ري المط ا لخ ول ما المستني الصميح.يت يا م ه 
 

وميس هنه ما جنة هخرر فعي همرز المكم المنتعي س ى جميم معوماته 
 العانونية ولم يالمظ به ها خ ل إجرائن يوجا نعضه لفائية النظام ال ام.
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 ولهـذه األ بال
 ــــــــــــ
 

  ررت الممكمة  بول مط ا الت عيا شكالل، ورفضه هصالل.
 

المت لفااة مااا  2005هكتااوبر  27ا العاارار بمجاارة الشااورر فاان وصااير هااو
رئيساانا السااايي/ مساااا باااا فاااال  ومستشااارينا السااايييا/ سااارية الجاااازا وممماااي 

( بممضر الميسى ال ام السيي/ س ن السالمن ومساسية 15البرشوشن سا اليائرة )
 كاتا الج سة السيي/ توفيق الجام ن.

 
 و رر في تارييه.
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 دولة الكويت
 
 
 

 اعـرتاف متهـم
 ــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 لرر  الم كمررة أب تخيررذ بررا تراف المررتهم فرري 

 رر  اف رره أمامهررا مترر  ايمخاررت قلرر  ررر ته ولررم 

 يضبي المتهم متلب ا بالجريمة.
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 م كمة التميي 

 الداارة الج ااية

 24/3/1997جل ة 

 
 براا ة ال يد الم تيار/ م مد  بد الماعم الباا    رايس الجل ة

 

و ضوية ال ادة الم تياريب/ م مد بكر رالي  فت ي  بد القادر يليفة     ب 
  بد الر يم  ميرة    لي أ مد يلتوت

 
(25) 
 ج ااي( 1/96)اليعب رهم 

 

 الوهااـــ 
 ــــــــــ

 
 -غ 2478/95اتنمت النيابة ال امة المط وا ضيهما فن  ضية الجناية ر م 

بايائرة المباماس  19/4/1995المبامس ألننما فن تاريا ساابق س اى  156/1995
وهان  -1المط اوا ضايها األولاى  -الجنائية ممافظة ال امة: هولل المتنمة األولاى 

وهان امارهة ب  ات  -2متزومة اتص ت جنسيال باالمتنم الثاانن وهان راضاية باول . 
الماييااة وال شااريا رضاايت بموا  ااة المااتنم الثااانن لنااا، وولاا  س ااى النمااو المباايا 

اشاتر  مام المتنماة  -1بالتمعيعات، ثانيا: المتنم الثانن " المط وا ضايل الثاانن " 
بالبنااي هولل وهاااو ساااالم ب نناااا  -1ة" األولااى فااان ارتكااااا الجنايااة موضاااوع التنمااا

وا م المتنماة األولاى، و اي ب  ات المايياة وال شاريا برضااها وولا   -2متزوجة. 
مااا  196، 195، 194س ااى النمااو المباايا بالتمعيعااات. وط باات سعابنمااا بااالمواي 

 ضات ممكماة هول يرجاة مضاوريال هولل:  11/10/1995 انوا الجزا . وبتاريا 
لى سنتيا مام الشا ل والنفااو، وهمارت باب ايهاا ساا الابالي ب اي بمبس المتنمة األو

النتنا  ما تنفيو ال عوبة وول  سما اسني إلينا، ثانيا: بمبس المتنم الثاانن سانة مام 
الشاا ل والنفاااو سماااا اسااني إلياااه. اساات نف المتنماااا المط اااوا ضاايهما. وبتااااريا 

المتنماايا ط ناات  ضاات الممكمااة ب ل ااا  المكاام المساات نف وباارا ة  10/12/1995
 النيابة فن هوا المكم بطريق التمييز.



 

203 

 المجلة العربية للفقه والقضاء

 الم كمــة
 ــــــــ

 
 ب ي اإلطالع س ى األوراق، وسماع المراف ة، وب ي المياولة.

 
بش ا مالت الط ا  40/1972لما كانت الماية الثامنة ما العانوا ر م 

فن األمكام بالتمييز وإجرا اته ل تجيز الط ا بالتمييز فن المواي الجزائية إل 
الصايرة ما ممكمة الستئناف فن مواي الجنايات يوا ت   التن تصير فن مواي 
الجنح إل ها يكوا الجنمة مرتبطة بجناية ارتباطال ل يعبل التجزئة فيجوز فن هول 
المالة الط ا بالتمييز فن المكم الصاير فينما م ال، وكانت الجريمتاا المسنيتاا 

و ضن المكم ببرا اته مننما وهما الشترا  مم  إلى المط وا ضيل الثانن
المط وا ضيهما األولى فن ارتكاا جريمة الزنا وهو سالم باننا متزوجة 
وموا  تنا برضاها و ي ب  ت المايية والش ريا ما سمرها ولم تكا ممرمال منه 

 ما مواي الجنح ف ا الط ا بالتمييز س ى  ضا  المكم بالنسبة له يكوا قير جائز.
  

وميس اا الط ا بالنسبة ل مط وا ضيها األولى  ي استوفى هوضاسه 
 الشك ية.
 

وميس اا النيابة ال امة تن ن س ى المكم المط وا فيه هنه إو  ضن ببرا ة 
المط وا ضيها ما تنمتن التصال الجنسن بالمط وا ضيل الثانن والموا  ة 

ما سمرها ولم تكا  بالرضا مال كوننا متزوجة ب يرل وب  ت المايية وال شريا
ممرمال منه  ي هخطا فن تطبيق العانوا وشابه الفساي فن الستيلل ول  انه استني 
فن  ضائه إلى ها إوا التفتيش باطل لصيورل سا جريمة مستعب ه، وبالتالن يبطل 
اليليل المستمي منه فن ميا ها األسمال اإلجرائية تبنن س ى مكم الظاهر ول 

س ى ما ينكشف ما همر الوا م، و ي ثبت ما ممضر تبطل ما ب ي نزولل 
التمريات الوا مررل ضابط الوا  ة اا زوغ المط وا ضيها هب  ه ب ننا س ى 
ص ة قير مشروسة بالمط وا ضيل الثانن وهنه يتريي س ى مسكننا وي اشرها 
م اشرة األزواغ، و ي  ام الضابط بالتمرا والمرا بة فتبيا له ها المط وا ضيل 

ن يتريي س ى منزلنا فن هو ات متفاوته ومتى ساسة مت خرة ما ال يل وهو ما الثان
يسوغ إصيار اإلوا بالتفتيش، كما اا بطالا التفتيش بفرض تمععه ل يمول يوا 
األخو بجميم سناصر اإلثبات األخرر المستع ة سنه والمؤيية إلى وات النتيجة التن 
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ا ضيهما  ي ه را لضابط الوا  ة هسفر سننا و ي ثبت ما التمعيعات إا المط و
ب رتكابنما جريمة الزنا والموا  ة، كما استرف المط وا ضيل الثانن ب رتكاا 
الزنا والموا  ة مم المط وا ضيها األولى فضالل سا اإل رارات المكتوبة 

 الصايرة سننما ب ي ضبطنما، كل ول  بما ي يا المكم ويستوجا تمييزل. 
 

ما  انوا الجزا  اا األيلة  195، 194 ياوميس اا مفاي نص المايت
المعبولة  انونال إلثبات جريمتن الزنا وموا  ة امرهة ب  ت المايية وال شريا 
برضاها اا يضبط الجانن مت بسال ب رتكاا الجريمة إل اا  ضا  هول الممكمة  ي 
جرر س ى هنه إوا توافر فن اليسور استراف ما المتنم فن مق نفسه كاا 

اا ت تمي س ى هوا الستراف وت خو به متى اطم نت إلى صمته ولو لم ل ممكمة 
يضبط المتنم مت بسال بالجريمة ب ستبار اا الستراف ه ور األيلة وكاا المكم فن 

ا است راضه لوا  ة اليسور  ي هوري بما له هص ه الثابت باألوراق المط وا ضيه
انكرت اتصالنا جنسيال بالمط وا ضيل الثانن هو موا  ته لنا، كما اا ما نع ه المكم 
سا ضبط الوا  ة ما هنه و ت مياهمته ل شعة كانت المط وا ضيها تعف بالصالة 
مرتيية  ميص نومنا والمط وا ضيل الثانن مختبئال خ ف باا قرفة النوم مرتييال 

الزنا او الموا  ة بما مفايل خ و األوراق ما مالبسه ل يتوفر به الت بس بجريمة 
ها يليل ما األيلة المعبولة  انونال لثباتنما، ف ا المكم المط وا فيه إو  ضن 
ببرا ة المط وا ضيها مما هسني إلينا يكوا  ي انتنن إلى النتيجة الصميمة فن 

الا العانوا ويضمن ما تثيرل النيابة ال امة بش ا ما وها إليه المكم ما بط
 هيا كاا وجه الرها فيه ل جيور منه. -التفتيش

 
 ولما تقدم يتعيب رفض اليعب.
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 قضـايا جتاريـة
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 نـريالبحكـة  ممـل
 
 

 رفـض الطعـن
 ــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 كمة   يقبل أي دفاع ألول مرة أمام م

التميي  يالما لم ي ب   رضه  ل  م كمة 

 الموضوع.
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 1997أكتوبر  12جل ة 

 
ضرررروية ة بررررب م مررررد آل يليفررررة رارررريس الم كمررررة  و براا ررررة اليرررريخ يليفرررر

وم مررد   لرري مارررور وكيررل الم كمررة وم ررعد رمضرراب ال ررا يالم تيرراريب/ 

 رالح الديب ياير.

 

 101القا دة 
 1997ل اة  (48) اليعب

 
 الم كمــة

 
ب ي اإلطالع س ى األوراق وسماع التعرير الوا تالل العاضن المعرر 

 والمراف ة، وب ي المياولة.
 

 ميس ها الط ا استوفى هوضاسه الشك ية.
 

 - ى ما يبيا ما المكم المط وا فيه وسائر األوراقس -وميس اا الو ائم 
تتمصل فن ها المط وا ضيها ا امت س ى الطاسنة اليسور ر م 

همام الممكمة الكبرر المينية بالئمة ط بت فينا المكم ب ل ا   2/1994/2880/5
ب زالة السم التجارا  23/2/1994 رار المط وا ضيها الواري بكتابنا المؤرخ 

ته بال  ة النج يزية مم الزامنا بالمصاريف  ائ ة هننا تم   الممل بترجملمم نا 
التجارا المسمى..... وترجمته بال  ة النج يزية.... والمعيي بالسجل التجارا، و ي 

تطالبنا فيه ب زالة السم  23/2/1994ارس ت لنا المط وا ضيها خطابال مؤرخال 
ارل ت ييال س ى معوق شركة همريكية التجارا لنوا الممل بال  ة النج يزية باستب

تم   ال المة التجارية التن تممل هوا السم رقم هننا لم تستخيم ت   ال المة 
التجارية التن تممل هوا السم رقم هننا لم تستخيم ت   ال المة س ى منتجاتنا، ثم 
سيلت ط باتنا إلى ط ا المكم ب معيتنا فن استخيام السم التجارا بترجمته 

 ج يزية وسيم صمة  رار المط وا ضيها الواري بكتابنا سالف الوكر. الن
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مكمت الممكمة ب ل ا   رار الطاسنة آنف البياا. است نفت األخيرة بالستئناف ر م 
وممكمة الستئناف ال  يا المينية مكمت ب ل ا  المكم المست نف  3/95/414/5

يق التمييز و ضن فن وب يم  بول اليسور ط نت المط وا ضيها فن المكم بطر
بنعض المكم المط وا فيه وب مالة العضية إلى  1996( لسنة 7ط ننا المعيي بر م )

مكمت ممكمة  4/3/1997الممكمة التن اصيرته لتمكم فينا ما جييي. وبتاريا 
 الستنئناف ال  يا المينية برفض الستئناف وت ييي المكم المست نف.

 
ق التمييز، والمكتا الفنن ل ممكمة  يم ط نت الطاسنة فن هوا المكم بطري

 موكرة برهيه فن الط ا.
 

وميس اا الط ا ه ـيم س ى سببيا ماص نما مخالفة العانوا والفساي فن 
الستيلل ول  ها ترجمة المط وا ضيها ل نواننا التجارا... إلى ال  ة 

م النج يزية ليصبح ..... ترتا س يه ميوس التباس لير الجمنور لتطابعه م
سنواا تجارا لشركة هجنبية تستخيم هوا السم ك المة مسج ة فن سجل ال المات 
التجارية لتمييز منتجاتنا مما ينتت سنه تض يل الجمنور واألضرار بسم ة تاجر 

ما  انوا  61و  51وهو ما مرص س ى يرئه  انوا السجل التجارا والمايتيا 
س ى اا مماية ال المة التجارية التجارة إل اا المكم المط وا فيه ه ام  ضا ل 

 اصر س ى استخيامنا س ى المنتجات هو الخيمات واا استخيامنا ش ارال ل ممل ل 
ي تبر ما  بيل الستيا  س ينا، كما اا است مال المط وا ضيها لت   الترجمة ل 
ي ي ما  بيل ال نواا التجارا ألنه لم يعترا باسم التاجرة فن ميا ها العرار 

ممل اليسور ل يت  ق ب المة تجارية متنازع س ينا بل ب نواا تجارا  اإليارا
لشركة هجنبية يو م الجمنور فن ال بس وال  ط واا اسم التاجر ل ييخل فن تكويا 

 ال نواا التجارا بل ي ي سنصرال اساسيال فن تكويا السم التجارا.
 

الموضوع جرا  وميس اا هوا الن ن مريوي، ول  ها يفاع الطاسنة همام ممكمة
س ن ها ط بنا ما المط وا ضيها إزالة سبارة .... ما س ى واجنة مم نا 
التجارا يرجم إلى كوا ت   ال المة مسج ة باسم شركة هجنبية بسجل ال المات 
التجارية لت طية نفس المنتجات وهن الل اا، وهو ما يترتا س يه ميوس التباس 

س وال  ط مما ي تبر مخالفة لنص ينخيع به الشخص ال ايا ويو  ه فن ال ب
ما  انوا التجارة، ويبيا ما المكم المط وا فيه هنه ه ام  61و  51المايتيا 

 ضا ل برفض الستئناف وت ييي المكم المست نف س ى يسامه رئيسية مفايها ها 
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مماية المشرع ل  المة التجارية  اصرة س ى استخيامنا س ى المنتوجات هو 
لوات ول يمنم ما استخيامنا س ى منتت آخر وما باا هولى إوا الخيمات الم نية با

اتخوت هول ال المة التجارية ش ارال لممل وإا است مالنا ش ارال لممل المط وا 
ضيها ليس فيه تض يل ل جمنور إو ها الممل هصالل سمن بنوا السم وفعال ل ترجمة 

لمكم بش ا مماية ال المة ال ربية المعيي بنا بالسجل التجارا وإو كاا ما هوريل ا
التجارية صميح فن العانوا، كما ها ما انتنن إليه ما اا اتخاو ال المة ش ارال 
ل ممل ليس فيه تض يالل ل جمنور ييخل فن ميوي س طة الممكمة التعييرية وليس 
فيه مخالفة ل ثابت باألوراق، وكانت ت   اليسامة وميها كافية لممل  ضا  المكم 

ف نه ل ي يبه ما استطري اليه ب ي ول  بش ا ت ريفه ل  نواا  فن هوا الخصوص
التجارا ل ممل إو ها كاا ما هوريل المكم بش ا مماية ال المة التجارية صميح 
فن العانوا، كما ها ما انتنن إليه ما ها اتخاو ت   ال المة ش ارال ل ممل ليس فيه 

رية وليس فيه مخالفة ل ثابت تض يالل ل جمنور ييخل فن ميوي س طة الممكمة التعيي
باألوراق، وكانت ت   اليسامة وميها كافية لممل  ضا  المكم فن هوا الخصوص 
ف نه ل ي يبه ما استطري إليه ب ي ول  بش ا ت ريفه ل  نواا التجارا ل ممل إو ها 
ول  بفرض خطئه ليس له ت ثير س ى النتيجة الصميمة التن خ ص الينا ويبعن 

ئمال ومممولل س ى هسباا سائ ة ويكوا الن ن س يه فن هوا المكم بيونه  ا
الخصوص قير منتت. لما كاا ول  وكاا ما هثارته الطاسنة ما ها ترجمة 
المط وا ضيها ل نواننا التجارا ل  ة النج يزية يترتا س يه ميوس لبس لير 

سبق الجمنور لتطابعه مم سنواا تجارا لشركة هجنبية هو يفاع يخالطه وا م لم ي
سرضه س ى ممكمة الموضوع ف نه ل يعبل مننا اثارته ألول مرة همام ممكمة 

 التمييز، ويت يا لول  رفض الط ا.
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 اجلمهورية التونسية
 
 
 

 ختم -الكرتوني  -مادي  -إمضاء  -تعبري عن القبول 
 ــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إن التعبير عن القبول يكون باإلمضاء والذي  
فصل المشرع طريقة تضمينه على الكتب سواء كذان 
ماديذذاأ  و وقيقذذة الكترونيذذةه وعليذذه فذذط عبذذر  بالطذذاب  

    بالطاب     بالختم.
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 23721هرار تعقيبي مداي  دد 

 2008جواب  14م رخ في 

 ردر براا ة ال يدة/ فايمة ييار الديب

 

 أردرت م كمة التعقيل القرار اآلتي:
 

ما األستاو/ إلياس  2008فيفرا  13ب ي اإلطالع س ى المط ا المعيم فن 
 مالوش الممامن بتونس.

 
 نايا المتوسط فن ش.م.ق. في   :

 
ا مبرو  شركة "غ.ا.م" فن شخص ممث نا العانونن نائبنا األستاو/ بييم ب  ضد:

 الممامن بتونس.
 

جااانفن  4الصاااير بتاااريا  30984ط نااا فاان  اارار اإلسااتئناف المااينن ساايي 
سا الممكمة اإلبتيائية بعرمبالياة بوصافنا ممكماة اساتئناف ألمكاام ممااكم  2007

النوامن الراج ة لنا بالنظر والعاضن بعبول اإلستئنافيا األص ن وال رضن شكالل، 
إلبتيائن وإجرا  ال مل بنصه وتخطئه المست نف بالمال وفن األصل ب  رار المكم ا

المؤما وت ريمه فن شخص ممث ه العاانونن لفائاية المسات نف ضايها بماائتن ييناار 
 ي( لعا  هجور اليفاع وممل المصاريف العانونية س ينا. 200.00)

 
وب ي اإلطالع س ى مستنيات الت عيا المب  اة ل م عاا ضايها بواساطة سايل 

فيفارا  29بتااريا  36597ستاو/ سازوز الزريبان مساا ممضارل سايي التنفيو األ
2008. 

 

وس ى نسخة العرار المط وا فيه وس ى جميم اإلجرا ات والوثاائق المعيماة 
 ما م.م.م.ت. 185مسا معتضيات الفصل  2008مارس  5فن 
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ماارس  28وب ي اإلطالع س ى موكرة الري س ى ت   المستنيات المعيمة فان 
او بييم با مبارو  نياباة ساا الم عاا ضايها والرامياة إلاى ط اا ما األست 2008

 رفض مط ا الت عيا شكالل، وامتياطيال رفضه هصالل.
 

وب ي اإلطالع س ى م موظات النيابة ال مومياة لاير هاول الممكماة والرامياة 
 إلى ط ا رفض مط ا الت عيا شكالل، ورفضه موضوسال والمجز.

 
المفاوضاة بمجارة الشاورر صار  بماا وب ي اإلطالع س ى اوراق العضية و

 ي ن:
 

 :مب  ية اليكل
 

ماا م.م.م.ت  183و  6ميس يف ت الم عا ضيها بمخالفة همكاام الفصا يا 
لخ و ممضار تب ياغ مساتنيات الت عياا ماا التنصايص س اى شاك نا العاانونن وسايي 

 ترسيمنا بالسجل التجارا ومكانه.
 

مااا م.م.م.ت ل  183وميااس وخالفااا لمااا وري بنااوا المط ااا، فاا ا الفصاال 
يت  ق بالبيانات الواجا التنصيص س ينا بممضر تب يغ هسباا الط ا وإنما يت  اق 
بالبيانات الوجوبية التن تتضمننا سريضاة الط اا نفسانا، و اي تبايا باالرجوع إلاى 
مط ااا الت عيااا المعاايم مااا الطاااسا هنااه جااا  مسااتوفيا لجمياام التنصيصااات التاان 

 يعتضينا العانوا.
 

( ماا م.م.م.ت فا ا التنصايص 6م النظر سما يعتضيه الفصال )وميس وبعط
س ااى الشااكل العااانونن وساايي الترساايم بالسااجل التجااارا إنمااا هااو إجاارا  و اام ساانه 
لممايااة معااوق األطااراف ولضااماا تمعيااق التب يااغ إلااينم متااى تمتاارم معااو نم فاان 

ك فات اليفاع، وبالتالن فطالما ها الم عا ضيها  ي اتص ت بموكرة هسباا الط ا و
 مماميا و يم جوابنا سننا لم ي ي هنا  مجال هو جيور لمنا شة هوا اليفم.

 
وميس وما جنة هخرر ف عي استوفن مط ا الت عيا جميم هوضاسه وصي ه 

وما ب يل ما م.م.م.ت مما يتجاه م اه  بولاه ماا  175العانونية طبق همكام الفصل 
 هول النامية.
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 :مب  ية األرل
 

كيفماا هوريهاا العارار المنتعاي واألوراق التان إنبنان  ميس تفيي و ائم العضاية
س ينااا  يااام الميسيااة فاان األصاال الم عااا ضاايها ماليااا همااام ممكمااة الناميااة بناباال 
سارضااة اننااا  اماات لفائااية الماايسن س يااه الم عااا اآلا ب شاا ال إصااال  الااوا ن 

 ييناارال وهاو م ايا 3540البالستيكن لمطاسمه بنا  س اى ط اا مباشار مناه بعيماة 
، وبما ها الييا ثابات بموجاا 2004ييسمبر  17بتاريا  16/2004الفاتورة سيي 

 6توثعه فن السنيات الموكورة والم ززة بالط بية الصايرة سناى المط اوا بتااريا 
، وبماا ها هاوا األخيار مماطال ومتعااسس ساا الايفم، وت سيساا س اى 2004فيفرا 

 ما م.إ.ع. 882و  278و 243و 242ما م.ت و  598همكام الفصول 
 

ييناارال هصال الاييا مام الفاائض  3540ف عي ط بت المكم ب لزامه ب يا  مب اغ 
ييناار  500العانونن الجارا ما تاريا الفوترة، مم هلاف ييناار قراماة مماط اة و 

هت اا تعاضن وهجرة مماماة وممل المصاريف العانونية س ياه بماا فان ولا  هجارة 
 نفاو ال اجل.ممضر الستيسا  ل ج سة، مم اإلوا بال

 

وميااس لاام يااري المط ااوا س ااى الاايسور رقاام ب ااوغ السااتيسا  إليااه بصاافة 
 انونيااة، وب ااي اسااتيفا  اإلجاارا ات العانونيااة هصاايرت ممكمااة البيايااة مكمنااا ساايي 

يعضاان باا لزام الماايسى س يااه فاان شااخص ممث ااه  2005جااواا  3بتاااريا  19039
لعااانونن مب ااغ ثالثااة آلف العااانونن باا ا يااؤيا لفائااية الميسيااة فاان شااخص ممث نااا ا

ي( ساا هصال الااييا والفاائض العااانونن  3540.000وخمسامائة وهرب اوا يينااارال )
إلى تماام الوفاا  وخمساة وهرب اوا  2004ييسمبر  17بياية ما تاريا الم ول فن 

ي( سا مصروف ممضر الستيسا  ومائة ييناار 45. 937) 937يينارال وم يمات 
اضن وهجرة مماماة ورفض اليسور فيما زاي س اى ي( لعا  هت اا التع 100.000)

 ول  وممل المصاريف العانونية س يه.
 

فاست نفه الممكوم س يه استنايال إلى ها الفاتورة سني العيام  ي جا ت خالية ما 
صي ة العبول كما هننا لم تت زز بوصل تس يم صاير سناه، وبالتاالن ف نناا ل تثبات 

 453ماا المج اة التجارياة والفصال  598ام الفصال اللتزام فن جانبه تطبيعال ألمك
 ما م.إ.ع.
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وب ااي الترافاام فاان العضااية هصاايرت ممكمااة اليرجااة الثانيااة  رارهااا ساايي 
ماا  598كيفما يتضح ماا نصاه المضاما هساالل اساتنايال إلاى ها الفصال  30984

المج ة التجارية يعتضن ها إثبات ال عوي التجارية يكوا بعائماة البضااسة المعروناة 
ما م.إ.ع الوا ي تبر نص سام،  453بالعبول وهو نص خاص يسبق س ى الفصل 

و ي ثبت ها الفاتورة موي ة بختم الميسى س يه إلى جانا الط بية الصايرة سنه وهو 
 ما ينزل منزلة ويثبت  يام اللتزام فن جانبه.

 
 فت عبه الطاسا ناسبا له ما ي ن:

 

 مب م.ق.ع  453 مب م.ت و 598ير  أ كام الفرليب  أو  :
 

ما م.ت ما ل يتمم ه  598 ول ب ا ممكمة العرار المنتعي  ي جم ت الفصل 
ألنه لم يري به ت ريفال بمصط ح العبول بم نال التجارا متى يصح العول ب نه ناص 
خاص يطبق ويسبق س اى الانص ال اام، كماا هناه لام يتضاما تفسايرال ل صاي ة التان 

رض بالضارورة الرجاوع ل م ناى ال اام الاواري يجا ها يجسي بناا العباول مماا يفتا
 ما م.إ.ع الوا يعتضن توفر اإلمضا  ول يكتفن بالختم. 453بالفصل 
 

كما هنه ل ي تج  إلى العاسية التن تنص س ى هسبعية النص ال اام س اى الانص 
الخاص إل فن الصورة التن يكوا فينا النصاا ينظماا نفاس النازاع فان مايا ها 

 ما م.ت. 598إ.ع يفسر النص الخاص الوا هو الفصل ما م. 453الفصل 
 

كما ها ت  ق النزاع بييا تجارا ل يعضن بالضرورة إمكانية استماي المج ة 
 453المينية فيما ل يتضارا مم المج ة التجارياة، وبالتاالن فا ا امتكاماه ل فصال 

بار يفوساا الموكور وإنكارل ل ييا ويف ه ب ا الفاتورة لم تكا ممناورة ب مضاا ل ت ت
 جيية خالفتنا ممكمة العرار المنتعي.

 
 مب م.ق.ع  453الفرل مب م.ت و  597 ير  أ كام الفرل :ااايا

 

ما م.إ.ع مستنية فن  453 ول ب ا ممكمة العرار المنتعي  ي ه صت الفصل 
ما م.ت الوا هرسى مبيه مرية اإلثبات فن الماية  598ول  إلى معتضيات الفصل 

ما م.ت س اى  597وإا ت   المرية ليست مط عة إو نص الفصل التجارية والمال 
إمكانيااة الرجااوع إلااى مج ااة اللتزامااات وال عااوي بالنساابة ل مااالت التاان ل تنظمنااا 
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المج ااة التجاريااة، وبالتااالن فاا ا تمساا  الطاااسا باا ا الخااتم س ااى الفاااتورة ل يثباات 
ن طريعه إو يجوز ما م.إ.ع كاا ف 453العبول طالما قاا اإلمضا  سمالل بالفصل 

له التمس  بول  النص ال ام ومينما تجاوزته ممكمة العرار المط اوا فياه و ضات 
 بثبوت الييا ف ننا تكوا  ي خر ت العانوا.

 
وت سيسال س ى ول  فنو يط ا  بول ط نه هصالل ونعض العرار المط وا فياه 

 مم اإلمالة.
 

 احملكمــــة
 

 :ل فيهما ب الميعايب لتدايلهما وات اد القو -أ
 

 598ميس نظم المشرع وسائل اإلثباات فان المااية التجارياة ضاما الفصال 
مااا م.ت ونااص مااا بيننااا س ااى "  ائمااة البضاااسة المعرونااة بااالعبول كطريعااة مااا 

 طرق إثبات ال عوي التجارية ".
 

وميس اشترط الفصل آنف الوكر ها تكاوا  ائماة البضااسة معروناة باالعبول 
بااالعبول إل هنااه لاام يماايي طريعااة وشااكل ولاا  العبااول  ها بم نااى آخاار مؤشاار س ينااا

ضما ها نص ما نصوص المج ة الموكورة، األمر الاوا يساتوجا الرجاوع إلاى 
العواسااي ال امااة وباااألخص إلااى مج ااة اللتزامااات وال عااوي  صااي البمااس سااا ولاا  

ما م.ت  اي هجااز ولا  الرجاوع بالنسابة ل  عاوي  597الميلول ل سيما واا الفصل 
 ية التن لم تنظمنا المج ة الموكورة.التجار

 
وميس ها الرجوع إلى العانوا ال ام يتنزل هولل تمت سناواا هساباا ت ميار 

 الومة، وثانيا تمت سنواا إثبات ت مير الومة وبرا تنا.
 

اا الثاااانن ماااا الكتااااا األول لمج اااة ومياااس وانطال اااال مماااا تضااامنه ال ناااو
ي ومااا شاااك نا(، فاا ا سبااارة " العبااول " اللتزامااات وال عااوي )ت مياار الومااة بااال عو

ما م.ت ل يمكا ها تفنم بم زل ساا مؤسساة الرضاا  598الوارية ضما الفصل 
كركا ما األركاا الجوهرية ل ت ا ي ضرورة ها العبول هاو ترجماة مايياة ل رضاا 

( ما م.إ.ع والوا يجا 23والوا ل يتم التفاق إل بتوفرل بصريح همكام الفصل )
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( ما نفس 2ضا بمعتضن " تصريح م تبر " سمالل بمعتضيات الفصل )ها يكوا هي
 المج ة.

 
وميس هوري المشرع المالت والشاروط ال اماة ل عباول ضاما الفصاول ماا 

ماااا م.إ.ع والتااان يؤخاااو منناااا اا العباااول يجاااا ها يكاااوا صاااميمال  36إلاااى  27
ولا  ف عاي وواضمال هو بالستنتاغ لكن يرتا التزاما يتممل به الصااير سناه، وماا 

س ى ها " الجواا ي تبر موافعا لإليجاا إوا اكتفى المجياا بعولاه  32نص الفصل 
 ب ت هو هجرا ال مل بال عي بال شرط " وم نى ولا  ها العباول ل ي تماي فياه س اى 
الش  هو التخميا وإنما يت يا ها يكوا تصاريمال م تبارال ل لابس فياه مترجماال ساا 

 افة شروطه.رضا مر ومتبصر مول التفاق وك
 

وميااس وانطال ااال مااا ولاا  المفنااوم فاا ا مجااري وضاام الخااتم س ااى  ائمااة 
البضاسة )الفاتورة( ل يمكا ها ي تبر  بولل طالما ها ولا  الطاابم لام يكاا معروناا 

 باإلمضا  هو ب بارة صريمة تفيي الموافعة س ى ما وري ضما ت   الفاتورة.
 

ات سامااة، فاا ا مااا هوريل وميااس وبعطاام النظاار سمااا ساابق تبيانااه مااا نظرياا
المشاارع ضااما سنااواا " إثبااات ت مياار الومااة وبرا تنااا " يتماشاان ماام نفااس ولاا  

 المفنوم ويكرسه، وفن ول  تيسيم ما المشرع لنفس الرها.
 

ومياااس ل خاااالف فااان ها  ائماااة اليضااااسة المعروناااة باااالعبول ها الفااااتورة 
لتازام واإللازام بوصافنا المعبولة ت تبر ما الكتائا الخطياة باستبارهاا متضامنة لال

إ رار ما المزوي بانجازل لبش ال هو بتس يمه ل ط بية وبعيمتنا وإ ارار ماا طالبناا 
 بتوص ه بنا ومطابعتنا ل ط ا وبعيمتنا.

 
س اى  453و  452وميس نصات مج اة اللتزاماات وال عاوي ضاما فصا ينا 

ختم، كمااا مساا لة العبااول واشااترطت ها يكااوا باإلمضااا  ول سباارة بالطااابم ها بااال
ت رض الفصل الثانن فن الوكر بكل تفضيل إلى الطريعة التن يجا ها يضما بناا 

 اإلمضا  س ى الكتا سوا  كاا ماييال هو وثيعة الكترونية.
 

ماا المج اة التجارياة  598وميس وت سيسال س ى ولا  وطالماا ساكت الفصال 
كااوا إل سااا تمييااي مفنااوم العبااول ف نااه ولاائا كاااا نصااا خاصااا فاا ا تفساايرل ل ي
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بالرجوع إلى النصوص ال امة التن تصبح فن هول الصاورة تتماة ول وجاه ل عاول 
ب يم جواز استمايها ألننا نصوص سامة باستباار واا  اساية الخااص يسابق س اى 
ال ام ل تطبق إل إوا كاا الصناا متضارباا وهن قير صاورة الماال التان كانات 

ماينن،  493ي مبيهل ما الفصال تجارا يستم 598فينا النصوص مكم ة، فالفصل 

 وهوا األخير يفسرل ويتممه.
 

وميس طالما كانات الفااتورة المماتت بناا ماا الم عاا ضايها قيار متضامنة 
إلمضا  الم عا ف نه ل سبرة بالطابم الموضوع س ينا، وهن بالتاالن ل يماتت بناا 

 س ى الطاسا ول تشكل  بول منه وإ رارال باللتزام.
 

عيم ها العبول هو شكل ماا هشاكال تجسايم ركاا الرضاا وميس يخ ص مما ت
فاان التفا ااات مط عااا والااوا يجااا ها يكااوا صااريما وم تباارال وهااو ل يكااوا فاان 
الكتائا المتضمنة لاللتزام واإللازام إل باإلمضاا  ول سبارة فياه بالطاابم وبالتاالن 

 عواساي ال اماة ف ا استبار ممكمة العرار المنتعي الختم يعوم معام العبول وإ صا ها ل
 لت مير الومة وإثباتنا فيه خرق ل عانوا يستوجا النعض.

   

 وهلاته األسباب
 ــــــ

 
مط اوا  ررت الممكمة  بول مط ا الت عيا شكالل وهصالل ونعض العارار ال

فيااه وإمالااة العضااية س ااى الممكمااة البتيائيااة بعرمباليااة بوصاافنا ممكمااة اسااتئناف 
لنا إلسااية النظار فيناا مجاييال بنيئاة هخارا وإسفاا   ألمكام مماكم النوامن التاب ة

 ات طاسا ما الخطية وإرجاع م  ومنا المؤما إليه.
 

سااا  2008جاواا  14و اي صاير هاوا العارار بمجارة الشاورر بج ساة ياوم 
اليائرة المينية الوامية وال شريا المت لفة ماا رئيساتنا السايية/ فاطماة خياار الاييا 

با الشيا وفرغ بيزيي، وبممضر الميسن ال ام السيي  ومستشارينا السيييا المبيا
 مممي بوستة وبمساسية كاتبة الج سة السيية/ سميرة بوشوشة.

 

 و رر في تارييه.



 

219 

 المجلة العربية للفقه والقضاء

 املـمـلكـة املـغـربيــة
 

 
 حـق املسـاهم فـي االطـالع

 ـــــــــــــ
 
 دأ :ــالمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

لكرررل م ررراهم فررري اليرررركة ال ررر  فررري 

ارررراا  والمعلومررررات لرررردى ا يررررالع  لرررر  الو

اليرررركة ويمرررارس هرررذه ال قرررو  فررري المقرررر 

 ا جتما ي لليركة.

 



 

220 

 اجتهادات القضاء في الدول العربية -(46العدد )

 
  10/11/1999بتاريخ  151األمر رهم 

 لم كمة التجارية بياجة ب رايس ا
 3-149/99في الملف  

 
 المملكة المغربية
 و ارة العدل

 بفاس م كمة ا  تاااف التجارية
 الم كمة التجارية بياجة

 
 أرل األمر الم فوظ بكتابة الضبي بالم كمة التجارية بياجة

*** 

 با م جاللة الملك

**** 

 األوامر ا  تعجالية
 3-149/99ملف رهم: 

 10/11/99 تاريخ ردوره:
 151أمر رهم: 

 

 نما سبي الرزاق ال مرانن  اضن المست جالت بالممكمة التجارية بطنجة. 
 وبمساسية/ خالي ماوا كاتا الضبط.

 

 ( ما  انوا إمياس مماكم تجارية.21بنا  س ى الماية )
 هصيرنا األمر اآلتن نصه يوم:

 .1999نوفمبر  10موافق: 
 بيا: هوقستاا كاريوا لوبيز

 لوبير برايو.كارما 
 هوقستاا كالريوا هكونا

 سنواننم: تجزئة الكولف ر م كابو نيكرو مارتيل تطواا.
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 النائا سننم: و.ا. اممي بنج وا وسبي ال طيف وهبن ممامياا بالرباط.
 مط وبيا ما جنة

 

 وبيا: سبي الخالق الطريس.
 ماريا ولوريس كاريوا -نايية الطريس صالح الخطيا 

 مي الطريس تطواازنعة مم 2سنواننم: 
 النائا سننم: و. منويل كوليرا بطنجة.

 مط وبيا ما جنة اخرر.
 

 الوهااــ  :
 

 20بنا  س ى المعال الست جالن والمؤيا سنه الرسوم العضائية بتاريا 
والوا جا  فيه ها ال ارضيا مساهميا فن شركة كاريوا  نوة  1999اكتوبر 
ف وس ى إثر منم هؤل  % ونظرال لمصول خالف بيا األطرا45بنسبة 

ال ارضيا ما يخول معر الشركة ما طرف المك ف باإليارة ال امة، مما موا بنم 
إلى اإلسراا لنم سا رقبتنم فن بيم مصتنم ب ا لج وا إلى البمس سا مشتريا 
جيي إل هننم فوجئوا بالميسى س يه يمن نم ما اليخول إلى معر الشركة بم ية 

ية تمس بالسير ال ايا ل شركة وتمنم ال ارضيا ما المشتريا ثم إا هول الوض 
مرا بة سيرها والمساهمة فيه وبالتالن تشكل خطرال ممي ا ب مالكنم التن تصل 

 % ما رهسمال الشركة.45مساهمتنا إلى 
 

وألجل ول  ي تمس ال ارضوا همر الميسى س يه بالسما  لنم بيخول الشركة 
 20.000مت قرامة تنيييية  يرها مم المشتريا الراقبيا فن شرا  األسنم ت

 يرهما سا ها منم واست مال العوة ال مومية سني الضرورة.
 

وس يه ي تمس ال ارضوا  بول الط ا شكالل وفن الموضوع المكم س ى 
الميسى س يه بالسما  ل  ارضيا يخول الشركة شخصيال هو مم المشتريا وتمييي 

واست مال العوة ال مومية مم يرهم سا كل منم  20.000قرامة تنيييية  يرها 
 النفاو الم جل والصائر واإلكرال فن األ صى.

 

هوا، وهرفق المعال بصورة ل عانوا األساسن ل شركة، وصورة لبصل 
 التجارا.
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والتن وري فينا ها ط ا  3/11/1999وبنا  س ى موكرة جواا بتاريا 
اهمة وها الميسن سييم األساس ول  ها شركة  نوة كاريوا ش.م هن شركة مس

معوق المساهميا فن هول الشركة تعتصر س ى المضور فن الجتماسات ال امة 
والتصويت فينا مسا سيي هسنمنم والتوصل بالم  ومات المفروض س ى الشركة 
 انونا مول وض ية الشركة بما فن ول  م خص مسابتنا السنوية، والتوصل 

هميا كما هنه ل وجوي بيا باألربا  التن تعرر بتوزي نا الجم ية ال امة ل مسا
معوق المساتنميا لمق اليخول إلى مكاتا وم امل الشركة فن ها و ت هرايوا 
واإلطالع س ى هورا نا اإليارية والم فات التعنية الا .. ال إوا و م ول  ب وا ما 
المسيريا المسؤوليا ومم ول ، ونظرال لكوا الشركة  نوة كاريوا ش.م هن 

اؤها ل يزالوا ييخ وا إلى ممالتنا ويوا هينى تعييي. ال شركة سائ ية ف ا شرك
ها ط ا الميسييا كما تبيا ما معالنم هو يخول هشخاص هجانا إلى الشركة 
يونما موافعة إيارة الشركة والمالة هول ل يمكا ول  ولو رفعة ها مساهم وهنه 

ل إلى الم مل ف الل، ولنوا السبا صير ما الميير ال ام ل شركة إسالا بمنم اليخو
ألا شخص هجنبن سا الشركة، وهوا همر ييخل فن اختصاصات الرئيس الميير 
ال ام ل شركة ألا ول  يت ارض تماما مم مصالح الشركة و وانيننا الياخ ية 
خصوصا وها سمل الشركة يعوم س ى السرا فن التصنيم والتجارة الشئ الوا 

م مما يت يا رفضه. ألجل يبعى م ه ط ا الميسيا قير مرتكز س ى هساس س ي
ول  ي تمس ال ارضوا التصريح برفض الط ا، هوا وهرفق بالموكرة صورة 

 إلسالا.
 

مضرها يفاع  3/11/1999وهيرغ الم ف بج ستيا كانت الثانية بتاريا 
الطرفيا وهيلى يفاع الطرف المط وا بموكرة جوابية س مت نسخة مننا ليفاع 

ول الك مة م فيا ب نه ل وجوي لما يمنم يخول الطرف الطالا هوا األخير الوا تنا
% ما رهسمالنا فن  انوننا األساسن، وفن 45موك ته الشركة وهو يمت كوا 

ت عيا يفاع الطرف المط وا هكي ط به ثم هيرجت العضية بالت مل ل نطق بالعرار 
 .10/11/1999بج سة 
 

 وب ي الت مل طبعال ل عانوا.
 

ل  ارضيا باسبتارهم مساهميا باليخول  ميس إا الط ا يرمن إلى السما 
 لمعر الشركة شخصيال هو مم المشتريا إلى آخر ما جا  فن المعال.
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ما  انوا شركات المساهمة  146وميس إنه بالرجوع إلى معتضيات الماية 
( نجيها تنص س ى هنه " يمق لكل 30/8/1996الصاير فن  17.95) انوا 

 141الشركة المشار إلينا فن الماية مساهم فن ها و ت اإلطالع س ى وثائق 
الخاصة بالسنوات المالية الثالس األخيرة، وكول  اإلطالع س ى مماضر وهوراق 

 مضور الجم يات ال امة المن عية خالل ت   السنوات".
 

ما نفس العانوا تضيف إلى " هنه يترتا س ى مق  147وميس إا الماية 
 يخص الجري ".اإلطالع مق المصول س ى نسخة ما سيا فيما 

 

وميس إا الختصاص فن تعييم هوا الط ا يرجم إلى رئيس الممكمة 
ما نفس العانوا، التن تنص  148بصفته  اضيا ل مست جالت بصريح نص الماية 

س ى هنه إوا رفضت الشركة إطالع المساهم س ى ت   الوثائق جزئيا هو وك يا 
همكا  150و 147هسالل. و المشار إليه 146ة  145و  141خالفا ألمكام المواي 

ل مساهم المواجه بنوا الرفض ها يط ا ما رئيس الممكمة بصفته  اضن 
المست جالت إصيار همر ل شركة بال مل س ى إطالسه تمت طائ ة قرامة تنيييية 

 س ى ت   الوثائق وفعال ل شروط المنصوص س ينا فن المواي الموكورة.
 

واليتيا ما نفس العانوا تنصاا الم 150و 149وميس إا معتضيات المايتيا 
س ى هنه لكل مساهم يمارس مق اإلطالع س ى الوثائق والم  ومات لير الشركة 

 الست انة بمستشار ويمارس هول المعوق فن المعر الجتماسن ل شركة.
 

وميس جا  فن الط ا ها الطالبيا إنما يرييوا اليخول إلى معر الشركة 
لمساهمة فيه وإنما هيضا بصمبة المشتريا ليس فعط ما اجل مرا بة سيرها وا

 الراقبيا فن شرا  األسنم وهننم فوجئوا بالميسن س ينم يمن وننم ما ول .
 

وميس إا سم ية الشرا  فن مي واتنا تعتضن باألساس اإلطالع س ى وض ية 
الشركة المالية ومير نشاطنا وهو ما يمكا ل مساهم المصول س يه ما خالل 

الموكور هسالل. كما هنه له مق فن  146بمعتضن الفصل  المعوق المخولة له
 -المصول س ى نسخة ما الوثائق المنصوص س ينا فن الفصول الموكورة هسالل 

وهنه ب مكانه العيام بول  فن المعر الجتماسن ل شركة  -ما سيا ما يخص الجري 
 بنفسه هو بواسطة وكيل مفوض تفويضا  انونيا مم الست انة بمستشار سني
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ال تضا . لوا ف ا من ه ما اليخول إلى المعر الجتماسن بنيف اإلطالع ي تبر 
خر ال ل معتضيات والنصوص الموكورة ويكوا الط ا الموجه فن هوا اإلطار 
وجينا وم  ال  انونال وينب ن الستجابة له، وول  تمت طائ ة قرامة تنيييية  يرها 

 ط وبوا سا التنفيو.( سا كل يوم يت خر فيه الم2000هلفا يرهم )
 

وميس إا الشق الثانن ما الط ا المت  ق ب ا يتم اإلطالع بمعر الشركة 
بمضور المشتريا ل هساس له باستبار اا الطرف األجنبن الوا يرقا فن 
الشرا  يكفيه اإلطالع س ى وض ية الشركة المالية والوا يتمعق ما خالل النسا 

الموكورة هسالل. وها العانوا لم ي زم  147ة التن سيتس منا المساهم فن نطاق الماي
الشركات المجنولة األسنم لفتح هبوابنا لكل ما هراي شرا  هسنم فينا اا يط م 
س ى كل ما يوجي بياخ نا بل إا ل شركة كامل المق فن مماية هسرارها المت  عة 
بالصنم هو قيرل، لوا ف ا هوا الشق ما الط ا ي تبر قير مرتكز س ى هساس 

 ب ن رفضه.وين
 

 وميس إنة خاسر اليسور يتممل صائرها.
 سالل.هوتطبيعال ل فصول والمواي الموكورة 

 

 هلذه األسباب
 ـــــــــــ

ب لزام المط وبيا المسؤوليا سا تسيير شركة  نوة  نصر  س نيا مضوريا،
كااااريوا ش.م بال مااال س اااى إطاااالع الطاااالبيا س اااى الوثاااائق المت  عاااة بالشاااركة 

ماا  اانوا شاركات المسااهمة ووفاق الشاروط  146ا فن المااية والمنصوص س ين
المميية فن الماية الموكورة، مم إمكانية ممارسة هاوا الماق فان المعار الجتمااسن 

وول  تمت  -ما سيا فيما يخص الجري  -ل شركة ومق ط ا المصول س ى نسخة 
تنفياو ( يرهام ساا كال ياوم تا خير ساا ال2000طائ ة قراماة تنيييياة  ايرها هلفاا )

وباارفض الط ااا بالسااما  ل ااراقبيا فاان شاارا  األساانم بالاايخول إلااى معاار الشااركة 
  الموكورة.

 وبتمميل الميسن س ينم الصائر.
 وبنوا، صير المكم فن الشنر والسنة هسالل.

 
 كاتل الضبي هاضي الم تعجالت
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 قضـايا عمـالية
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 اململكة األردنية اهلامشية
 
 

 فصل تعسفي  - فاقعمل: إنهاء عقد باالت
 غري متوافرة -شروط   -

 ــــــ
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12/12/99 ية قب ما ي تافد مب الكتال الم رخ 

والمعاوب )قاهاء يدمات( أب المد ي والمد    ليها هد 
اتفقا  ل  قاهاء  قد العمل الجاري بياهما ومما ي تفاد 

المد ي مب  مله ماه أيضا أب المد    ليه لم يقم بفرل 
 ت  يقال أب فرله كاب تع فيا  و ية أب مال هذا 

/أ مب هااوب 23ا تفا  هو اتفا  ميروع وفقا للمادة 
العمل فناه   يجو  للمد ي الميالبة ببدل الفرل التع في 

الم رخ في اف ه يوم  1وا  تجاج بالتبليغ مبر  م/
  يعدو أب ا تفا   ل  قاهاء  قد العمل قذ أب هذا التبليغ 

يكوب تافيذا لالتفا  الميار قليه  يما وأب المد ي لم 
ياكر في  ا ة د واه هذا ا تفا   و ية أب م كمة 
ا  تاااف هد ذهبت قل  يالف ذلك في هرارها فنب هذا 

 ال بل يكوب واردا   ليه.
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 3222/2000تميي   قو  رهم 

 9/1/2001تاريخ 

 ال اكمة براا ة القاضيالهياة 

  يو ف ال مودال يد: 

 :القاضييب ال يديبو ضوية 

 ب ام العتوم  فو ي العمري

 

 .أ امه ب ياميلم امي: / وكيله امرا  بال تيك يريف األردايالممي : 

 .  يب ملكاوي/ وكيله الم امي: با م م مد ق ما يل دار  يادالممي  ضده: 

 

 يم هوا التمييز ل ط ا بالعرار الصاير سا ممكمة  23/10/2000بتاريا 
والعاضن بفسا  17/7/2000بتاريا  1547/2000استئناف معوق سماا ر م 

مب غ ستماية وتس يا يينارال ل ميسن  المكم المست نف وإلزام المست نف ضيل بيفم
 مم األت اا.

 
  التمييز بما ي ن: هوا وتت خص هسباا

 

هخط ت الممكمة بفسا  رار ممكمة الص ح وكاا س ى ممكمة الستنئاف  -1
 تصييعه ألنه هصولن وموافق ل عانوا.

هخط ت الممكمة بعرارها بفسا العرار باستعايها ب ا الميسن و م المخالصة  -2
 والوا م والثابت س ى ورق المخالصة. 25/2/99بتاريا 

 لممكمتكم صالمية النظر والفصل فن هوا التمييز. -3
 

وط ا وكيل المميز  بول التميياز شاكال وفان الموضاوع نعاص العارار الممياز مام 
 الرسوم والمصاريف واألت اا.
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 القـرار
 

مي ب ي التي يق والمياولة ف ا و ائم اليسور تت خص فن ها الميسن باسم مم
إسماسيل يار سياي  ي ه امنا ضي الميسى س يه مصنم بالستي  الشريف ميسيا هنه 

( يينارال إلى ها جرر 230براتا شنرا  يرل ) 1/2/95 ي سمل لييه ما تاريا 
( 1380وهنه يستمق له بومة الميسى س يه مب غ ) 22/12/99فصل ت سفيا بتاريا 

وط ا الميسن إلزام الميسى س يه يينارال التى تمثل معه ببيل الفصل الت سفن، 
بيفم هوا المب غ مم الرسوم والمصاريف وهت اا المماماة والفائية العانونية ما 

 تاريا الستمعاق ومتى السياي التام.
 

وب ي ها استكم ت ممكمة ص ح معوق سماا إجرا ات المماكمة باليسور 
ييفم ل ميسى   ررت ري اليسور المعامة ما الميسن وإلزامه ها 6651/99ر م 

 ( يينارال هت اا مماماة.69س يه مب غ )
 

وميس لم يرتض الميسن بالعرار فعـي ط ا به استئنافـا ميس  ررت ممكمة 
فسا العرار المست نف وإلزام الميسى  1547/2000استئناف سماا باليسور ر م 

( 35) ( يينارال معابل معوق األخير ال مالية ومب غ690س يه ها ييفم ل ميسن مب غ )
 يينارال هت اا مماماة.

 

 وميس لم يرتض الممكوم س يه بالعرار فعي سا به تمييزال.
 

سا سببن التمييز: بالنسبة ل سبا األول ف نه يص ح ل ط ا بالمكم المميز 
 ويت يا ريل.

 

وسا السبا الثانن ف ا ممكمة الستئناف وكما يستفاي ما  رارها  ي  ررت 
م ل ميسن ببيل الفصال الت سافن وت سيساا س اى ها فسا  رار ممكمة الص ح والمك

الميسى س ياه  اـي فصا ت المايسن يوا ها تساتني إلاى سابا ماا األساباا الممايية 
( ماا  اانوا ال مال وها كتااا إنناا  الخايمات والمخالصاة الصاايريا 28بالماية )

سا الميسى س ينا والمو  يا ما الميسن ي تبراا باط يا ألننما  ي تما سنيما كاا 
 الميسن س ى رهس سم ه.
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والم نوا  22/12/99وفن ول  نجي ها ما يستفاي ما الكتاا المؤخر فن 
)إننا  خيمات( ها الميسن والميسى س ينا  ي اتفعا س ى إننا  سعي ال مل الجارا 
بيننما ومما يستفاي منه هيضال ها الميسى س يه لم يعم بفصل الميسن ما سم ه متى 

، وميس ها مثل هوا التفاق هو اتفاق مشروع وفعا يعال ها فص ه كاا ت سفيال 
/ه ما  انوا ال مل ف نه ل يجوز ل ميسن المطالبة ببيل الفصل الت سفن 23ل ماية 

المؤرخ فن نفسه يوم التفاق س ى إننا  سعي ال مل  1والمتجاغ بالتب يغ مبرز م/
يه سيما وها الميسن لم إو ها هوا التب يغ ل ي يو ها يكوا تنفيوال لالتفاق المشار إل

ينكر فن لئمة يسوال هوا التفاق، وميس ها ممكمة الستئناف  ـي وهبت إلى 
 خالف ول  فن  رارها ف ا هوا السبا يكوا واريال س يه.

 
وس يه وت سيسال س ى ما جا  برينا س ى السبا الثانن ما هسباا التمييز 

 ها إلجرا  المعتضى.نعرر نعض العرار المميز وإساية األوراق إلى مصير
 

 .9/1/2001هـ الموافق 1421شوال سنة  14 رارال صير بتاريا 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 
 
 
 

 تكوين -ترقية أثناء العمل  -ترقية
 ــــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تيضررررر  الترهيرررررة قلررررر  ماررررررل أ لررررر   

با تبارهرررا  قرررا للعامرررل  ليرررري األهدميرررة ولمرررا 

وجبه المارل مب م هالت  لمية وال رلية ي ت

 التقديرية لمب له هرار التعييب.
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  499113ملف رهم 
 1/4/2009هرار بتاريخ 

 هضية رادو  الضماب ا جتما ي
 )ل.ل( ضد

 
 قب الم كمة العليا

 

وما ي ينا ما  انوا  257، 244، 239، 233، 231بنا  س ى المواي 
 اإلجرا ات المينية.

 
ب ي اإلطالع س ى مجموع هوراق م ف اليسور، وس ى سريضة الط ا 

 .19/6/2007بالنعض المويسة بتاريا 
 

وة تعريرل ب ي الستماع إلى السيي بومالس الس يي المستشار المعرر فن تال
المكتوا وإلى السيي بنيانن إبراهيم الممامن ال ام فن تعييم ط باته المكتوبة 

 الرامية إلى نعض العرار.
 

ميس ط ا بالنعض صنيوق الضماا الجتماسن وكالة مست انم فن العرار 
سا مج س  ضا  مست انم الوا هل ى المكم  18/11/2006الصاير بتاريا 

كمة نفس الميينة و ضى ما جييي ب لزامه ب ساية سا مم 1/6/2005الصاير فن 
 4فرع  11تصنيف المط وا ضيل فن منصا مماسا صنيوق مسا الصنف 

إلى  1/6/1996مم تسوية وض ية المالية واإليارية فن هوا المنصا ما تاريا 
 قاية التسوية الف  ية.

 
 ميس ها المط وا ضيل ب غ ب ريضة الط ا ولم يري س ينا.

 

 لم كمة العلياو ليه فنب ا
 

 : في الموضوع
 

مخيوذ مب وجها و يدا: ميس تيسيما لط نه هويع الطاسا موكرة ضمننا 
 هرور األ بال وميالقة القااوب 
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ما  64بيسور ها  ضاة المج س لما هسسوا  رارهم س ى همكام الماية 
التفا ية الجماسية ل صنيوق واستبروا شروط التر ية متوفرة فن المط وا ضيل 

 يا تصنيفه فن منصا مماسا مم تسوية وض يته المالية واإليارية منو ويت
ف ننم خالفوا العانوا. ول  ها الماية السالفة الوكر ل ت  ق مس لة  1/6/1999تاريا 

سنوات فعط إنما يرجم ول  إلى توفر المنصا وهه ية  3التر ية فن توفر مية 
ستوال ال  من المالئم لول  ال امل ما هجل استمعاق هوا المنصا بالنظر إلى م

تنص س ى ها التر ية تكوا  90/11ما العانوا  61/2المنصا ثم ها الماية 
مسا المناصا المتوفرة وهه ية ال امل واستمعا ه وهو الشن  نفسه الوا نصت 

ما التفا ية الجماسية تنصاا صرامة هنه ما  64وكول  الماية  70س يه الماية 
ا هس ى يجا ها تتوفر فيه سية شروط ههمنا هه يته هجل تر ية ال امل فن منص

وتمص ه س ى شناية مالئمة ومناسبة ل منصا الجييي ولما لم يت كي العرار ما هول 
 الشروط العانونية ف نه خالف العانوا وسرض  ضا ل ل نعض.

 
ميس يبيا ف ال ما العرار المط وا فيه هنه هسس  ضا ل س ى ها المط وا 

ما التفا ية  64ط التر ية مسا ما نصت س يه الماية ضيل تتوفر فيه شرو
 9صنف  1/6/1996الجماسية طالما هنه ش ل منصا مماسا مساسي منو تاريا 

ويت يا س ى الطاسا تسوية وض يته المالية واإليارية فن منصا مماسا  2فوغ 
فعط فن ميا ها التر ية فن ال مل إلى منصا هس ى  1/6/1996ابتيا ا ما تاريا 

ا كاا معا ل  امل إل ها هوا المق يخضم لشروط يجا ها تتوفر لير ال امل وإ
ليس فعط األ يمية فن المنصا كما هو س يه مال المط وا ضيل فن يسور المال 
وما بنن س يه  ضا  العرار المنتعي إنما ما يستوجبه ول  المنصا ما مؤهالت 

 س مية واستمعاق.
 

منصا ل يخضم فعط لت   الم ايير فضال سا كل ول  ف ا الت ييا فن ال
المبينة فن التفا ية الجماسية إنما يخضم هيضا إلى الس طة التعييرية لما له س طة 
 رار الت ييا وفن النتيجة ومنما كانت األموال ف نه همام سيم وجوي ال ترا  
الكتابن المبرر ما الجنة الس مية ل مستخيم الوا يعرر هول التر ية ف ا التر ية 

 التن ه رها العرار المط وا فيه جا ت مخالفة ل عانوا.
 

 وبالتالن ف ا  ضا ل خالف صميح العانوا ويت يا م ه نعضه.
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وميس ها المصاريف العضائية تبعى س ى ساتق خاسر اليسور سمال بالماية 
 ما  انوا اإلجرا ات المينية. 270

 
 فلهذه األ بال

 
 هررت الم كمة العليا:

 
 . بول الط ا شكال

 
 في الموضوع:

 
سا  18/11/2006نعض وإبطال العـرار المط وا فيـه الصاير بتاريا 

مج س  ضا  مست انم واألمر ب رجاع الم ف إلى نفـس المج س ل فصل فـيه وفعـا 
 ل عانوا وبتشكي ة جييية.

 
 وتمميل المط ـوا ضـيل بالمصاريف العضائية.

 
ال  نية المن عية بتاريا األول بوا صير العرار وو م التصريح به فن الج سة 

 -ال رفة الجتماسية  -ما شنر هفريل سنة هلفيا وتس ة ما  بل الممكمة ال  يا
 العسم األول والمتركبة ما الساية :

 

 رايس الغرفة راي ا لعموري م مد

 م تيارا  مقررا   بو الس ال عيد

 م تيارا   بو الم بو الم

 م تيارا   ر ابي أ مد

 رةم تيا لعرج مايرة
 

 -الممامن ال ام، وبمساسية السيي: سطاطبة م مر  -بمضور السيي: بنيانن إبراهيم
 هميا الضبط .
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 دولـة الكـويت
 
 

 فسـخ عقـد العمـل
 ـــــ

 
 

 المبـدأ:
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ي رر  لرررا ل العمررل فرررل العامررل قذا أيررل 

أو هرر في أي مرب ا لت امرات المفروضرة  ليره 

 بارول العقد أو بخ كام القااوب.
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 م كمة التميي 

 الداارة العمالية

 12/51/1997جل ة 

 
 م كمةبراا ة ال يد الم تيار/  بد هللا  لي العي ي ااال رايس ال

  فت ري  برد القرادر يليفرة  م مد  بدالماعم الباراو ضوية ال ادة الم تياريب/ 

    مير  بد الهادي لي أ مد يلتوت

 
(142) 
  مالي( 113/96)اليعب رهم 

 
 الم كمـة
 

 ب ي اإلطالع س ى األوراق، وسماع المراف ة، وب ي المياولة.
 

 ميس ها الط ا استوفى هوضاسه الشك ية.
 

وس ى ما يبيا ما المكم المط وا فيه وسائر األوراق  –و ائم وميس ها ال
تعيم المط وا ضيل بط ا إلى إيارة ال مل  1/8/1994فن هنه بتاريا  تتمصل –

 ال فيه وفيما هجرر بش نه ما تمعيعاته هنه إلتمق بال مل لير الشركة الطاسنة 
يينارال  850فن وظيفة ميير سام ب جر شنرا معيارل  30/1/1994استبارال ما 
% ما األربا  السنوية، وول  35يينارال بيل سيارة ونسبة  150مضافال إليه 

بموجا سعي سمل مميي المية بسنتيا، واستمر فن ال مل إلى ها فصل منه ب ير 
، وإو امتن ت الطاسنة يوا يفم مستمعاته وتتمثل فن معابل 27/7/1994مبرر فن 

 ة نناية الخيمة، فضال سا ت ويضه سا من ة اإلنوار ومصته فن األربا ، ومكاف
با ن مية ال عي، فعي تعيم بط به، ولت ور التسوية الويية هميل النزاع إلى الممكمة 

سمالن. وفينا ط ا الطاسا  1994لسنة  1388الك ية ميس  ييت اليسور بر م 
المكم له بط باته سالفة الوكر. نيا الممكمة خبيرال، وب ي ها  يم تعريرل مكمت 
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 228.461ب لزام الطاسنة ها تؤيا ل مط وا ضيل مب غ  20/1/1996اريا بت
يينارال معابل من ة اإلنوار ومكاف ة نناية الخيمة ورفضت ما سيا ول  ما ط بات، 

سمالن،  1996لسنة  119است نف المط وا ضيل هول المكم بالستئناف ر م 
ست نف ورفض اليسور، وه امت الطاسنة استئنافال فرسيال طالبة إل ا  المكم الم

 ضت الممكمة بت ييل المكم المست نف إلى مب غ  24/6/1996وبتاريا 
يينارال ت سيسال س ى ها المط وا ضيل يستمق باإلضافة إلى ما  ضى  8288.461

له به ابتيائيا|ل ستة آلف يينار ت ويضال سا فسا ال عي  بل انتنا  ميته ط نت 
يز و يمت النيابة موكرة هبيت فينا الرها الطاسنة فن هوا المكم بطريق التمي

برفض الط ا، و يم المط وا ضيل موكرة ط ا فينا رفضه، وإو سرض الط ا 
س ى الممكمة فن قرفة المشورة مييت ج سة لنظرل، وفينا صمم الماضر سا 
الطاسنة س ى الط بات الوارية بصميفة الط ا، ولم يمضر المط وا ضيل بالرقم 

 النيابة رهينا. ما إخطارل، والتزمت
 

وميس ها الط ا ه يم س ى سببيا تن ن الطاسا بالسبا الثانن مننما س ى 
المكـم المط وا فيه مخالفة العانوا والخط  فن تطبيعه، وفن بياا ول  تعول ها 
المكم انتنى إلى استبار سعي ال مل المبرم بيا الطرفيا سعيال مميي المية ورتا 

ا ضيل سا با ن مية ال عي فن ميا ها النص س ى ول   ضا ل بت ويض المط و
فن البني الثالس سشر منه س ى همعية الطرفيا فن اننائه  بل انعضا  ميته يعطم 

 ب نه قير مميي المية، وهو ما ي يا المكم ويستوجا تمييزل.
 

وميس إا هوا الن ن فن قير مم ه، ول  هنه ما المعرر فن  ضا  هول 
فن األصل ما ها يرتبط الشخص ب عي شركة وب عي  الممكمة هنه ليس ثمة ما يمنم

سمل خاص بالشركة فن وات الو ت، إو ل يوجي ت ارض فن الوا م بيا نية 
المشاركة التن تعوم س ى فكرة المساوة وبيا رابطة ال مل التن تعوم س ى فكرة 
التب ية، ول  ها الشري  الوا يت ا ي س ى ال مل لمساا الشركة ل ي تبر سامالل 

ير شركائه وإنما ي تبر سمالل لير الشركة، وهن شخص استبارا مستعل سا ل
هشخاص الشركا ، لما كاا ول ، وكاا الثابت ما سعي التفاق المؤرخ 

المبرم بيا الطاسنة وبيا المط وا ضيل هنه  ي نص فيه صرامة  30/1/1994
ابن فيما س ى ها ميته سنتاا، وها إراية طرفيه  ي انصرفت إلى الت اوا اإليج

بيننما س ى  يم المساواة لتمعيق المشاريم المشتركة التن يتفعا س ى تنفيوها س ى 
نمو يعطم بتوافر نية المشاركة، هوا باإلضافة إلى اتفاق الطرفيا س ى التماق 
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المط وا ضيل بال مل لير الطاسنة فن وظيفة ميير سام لعا  هجر شنرا معيارل 
يينارال، و ي تمرر بيا الطرفيا سعيال لمعال  150 يينارال وبيل سيارة معيارل 850
خاصال ب ال ة ال مل وميها نص فيه صرامة س ى هنه مميي  21/4/1994فن 

وما ثم ف ا النص فن التفاق السابق س يه  30/1/1994المية بسنتيا تبيه ما 
س ى همعية كل ما الطرفيا فن إسالا رقبته فن سيم  30/1/1994والمؤرخ 

فن الشركة إلى الطرف اآلخر  بل انعضا  مية ال عي إنما ينصرف الستمرار 
مكمه إلى سعي الشركة وميل ول يت يال إلى سال ة ال مل العائمة بيا الطرفيا 
المتفق س ى مية مميية لنا. لما كاا ول ، وكاا المكم المط وا فيه  ي انتنى إلى 

يها ت ويضال سا هول النتيجة الصميمة وهو بصيي الفصل فن ط ا المط وا ض
با ن مية ال عي استنايال إلى همكام  انـوا ال مل فن العطـاع األه ن. ف ا الن ن س يه 

 بنوا السبا يكوا س ى قير هساس.
 

وميس ها الطاسنة تن ن بالسبا األول س ى المكم المط وا فيه العصور 
يير ما  انوا ال مل  ي وض ت م ا 53فن التسا وفن بياا ول  تعول ها الماية 

م ينة فن تعيير الت ويض سا فسا سعي ال مل المميي المية مراساة ال رف 
الجارا وطبي ة ال مل ومية ال عي، إل ها المكم  ير جزافا الت ويض المعضن به 
ل مط وا ضيل بما ي ايل هجر ستة هشنر يوا مراساة ت   الم ايير ويوا ها 

 عي  بل نناية ميته وهو يستظنر مير ما لمق األخير ما ضرر ما جرا  فسا ال
 ما ي يبه ويستوجا تمييزل.

 
ما العانوا ر م  53وميس إا هوا الن ن صميح، ول  ها مؤير نص الماية 

فن ش ا العطاع األه ن هنه إوا كاا ال عي مميي المية وها فسخه  1964لسنة  38
ف نه يكوا  55ما جنة را ال مل ول ير األسباا المنصوص س ينا فن الماية 

ال بت ويض ال امل سا كافة األضرار التن تصيبه ما جرا  هوا الفسا مم م زم
مالمظة ما يؤثر فن تمييي األضرار ما ال رف الجارا هو طبي ة ال مل هو المية 
الم عوي س ينا وقيرها ما الستبارات وال وامل المماث ة التن تنصا س ى الضرر 

ى هية مال المي األ صى بواته وتعير بعيرل، وبشرط هل يتجاوز التعيير س 
لبضرار التن يمكا ها تعم س ى هول الصورة وهو العيمة الك ية ألجر المية البا ية 
ما ال عي ب ي فسخه، لما كاا ول ، وكاا ت ييا ال ناصر المكونة ل ضرر والتن 
يجا ها تيخل فن مساا الت ويض ما المسائل العانونية التن تخضم لر ابة 

المكم المط وا فيه  ير الت ويض المعضن به ل مط وا ممكمة التمييز، وكاا 
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ضيل سا انتنا  ال عي  بل نناية ميته تعييرال جزافيال يوا ها يبيا ماهية الضرر 
 53الوا لمق ل مط وا وسناصر هوا الضرر وفعا ل م ايير التن هوريتنا الماية 

ما يوجا ما  انوا ال مل سالفة الوكر ف نه يكوا  ي سارل  صور فن التسبيا م
 تمييزل فن هوا الخصوص.

 
وميس ها موضوع الستئناف فيما ميز ما المكم صاالح ل فصال فياه، ولماا 

ماا  اانوا ال مال هناه يماق لصااما ال مال فصال  55كاا ما المعرر طبعا ل ماية 
ال امل إوا هخل هو  صر فن ها ما اللتزامات المفروضة س يه بنصوص ال عي هو 

ولا ، وكااا الثابات فان األوراق ها المسات نف ضايها فان  ب مكام العانوا، لما كاا
الستنئاف األص ن  ي ه امت يفاسنا فن ش ا فسا سعي سمال المسات نف  بال انتفاا  
ميته س ى هننا ت عت هكثر ما شكور ما ال ام يا ليينا يتضارروا فيناا ماا إهاناة 

رر المساات نف لب ضاانم بااالعول، وافشااائه األساارار الخاصااة بال ماال لشااركات هخاا
منافسة، وانفرايل بت ييا سام يا جيي يوا مراج ة المختصيا بالشركة فضال ساا 
س يه إلى است الل وظيفته فن تمعيق منافم شخصية له، كما ت عت تعريرال ما ميير 
الشئوا اإليارياة بالشاركة يتضارر فيناا ماا هسا وا المسات نف فان اإليارة، وكااا 

ا الشااكاور سااالفة الااوكر هاام مااا المساات نف  ااي ا تصاار ريل س ااى ولاا  باا ا هصااما
ال ام يا لاير المسات نف ضايها ويف اوا منناا إلاى تعاييم شاكاواهم ضايل ب يار ماق 
بيليل المكم ببرا ته ما تنمة السا ال  نن التن نسبتنا إلياه إماير ال اامالت، وها 
انفرايل بت ييا سام يا جيي همر ييخل فان اختصاصاه طبعاا ل عاي ال مال. وكااا ماا 

ف س ى النمو السابق ل يكفن ليمض ما هثير مول مسا كه فان ال مال سا ه المست ن
إو لم يوري مبررال لتمامل صاما ال مل س يه ويفم ال ام يا إلى شكايته ب يار ماق 
سااا م ام تااه لناام، كمااا ها الباايا مااا اسااتعرا  بنااوي سعااي سم ااه ها معااه فاان ت ياايا 

اما ال مال، لماا كااا ال ام يا الجيي معيي بضرورة التشاور فن هـوا الش ا مم صا
ولاا ، فاا ا الممكمااة تطماائا إلااى مااا تمسااكت بااـه المساات نف ضاايها فاان السااتئناف 
األص ن ما مبررات فسا سعي ال مل لما تنطوا س ياه هاول المباررات ماا إخاالل 
المست نف بالتزاماته المفروضه س يه بنصوص ال عي وب مكام العانوا بما يسوغ لنا 

ماا  ااانوا ال مال فاان العطااع األه اان،  55لماااية فصا ه يوا ت اويض طبعااال لمكام ا
وما ثم ف ا المكم المست نف إو  ضى برفض ط ا الت ويض سا الفصل يكوا فن 

 مم ه مما يت يا م ه ت يييل .
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 إداريــةقضـايا 
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  مجهورية العراق
 
 
 
 

 احتساب مـدة خدمـة
 ـــــــ

 
 المبـدأ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ر التابيت هو هررار كايرف للمراكر  اب هرا

ر هرذا القااواية وليس مايخ لها وبالتالي يمترد أار

 القرار قل  يية قاياء هذه المراك .
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 391/2012رهم القرار 

 

براا ررة القاضرري ارروري  27/12/2012تيرركلت م كمررة القضرراء اإلداري بترراريخ 

كاظم فلي  و ضوية كل مرب الم تيرار يا ريب يره ويرس والم تيرار د. ريراض 

 م  ب مجول المخذوايب بالقضاء با م اليعل وأردرت هرارها اآلتي:

 
 وكي ه الممامن مممي جاسم الجبورا -مثنى خالي س ن سوية المد ي: 

 
وكي اه الرائاي المعاو ن مرتضاى  -إضاافة لوظيفتاه -وزير الياخ ياة      ليه:المد

 سباس ممي.
 

 :جهة الد وى
 

ايسى الميسن بوساطة وكي ه همام هول الممكمة ب نه كاا منتسبال إلى الجيش 
تطوع ل  مل فن وزارة الياخ ية/ شرطة  9/4/2003ال را ن المنمل وب ي 

ايرة ما ممافظة بابل بنا  س ى تخويل ممافظة بابل بموجا هوامر إيارية ص
( فن 1635 وات التمالف ل ممافظيا بموجا األمر اإليارا المر م )

، و ي تم تثبيت إسايته إلى الخيمة س ى مال  وزارة الياخ ية و ي 31/7/2003
رفضت وزارة الياخ ية امتساا خيمته ما تاريا المباشرة و امت بامتسابنا ما 

ت، وها هنا  هوامر ييوانية صيرت لمعال تعضن تاريا صيور همر التثبي
بامتساا الخيمة ما تاريا المباشرة وليس ما تاريا اإلساية ومننا )األمر 

( و يم ط بات إلى وزير الياخ ية لمتساا الخيمة إل 2009لسنة  146الييوانن 
هنه رفض الط ا، وب يها تظ م لير الميسى س يه لمتساا الخيمة إل ها التظ م 

فض، ويط ا يسوة الميسى س يه إلى المراف ة والمكم بامتساا خيمته ما ر
ومسا األمر اإليارا بالمباشرة فن  1/2/2006ول اية  31/7/2003تاريا 

ول اية األمر اإليارا بتثبيت  31/7/2003( فن 1635شرطة بابل المر م )
سي ألقراض الخيمة والتر ية والتعا 1/2/2006( فن 1817اإلساية المر م )

وتمميل الميسى س يه الرسوم والمصاريف كافة وهت اا المماماة، وما سير 
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المراف ة المضورية ال  نية ومضور اإليسا  ال ام والطالع س ى الوثائق 
 والمستنيات المبرزة فن اليسور تم إفنام ختام المراف ة إلصيار العرار:

 
 القـرار:

 
سن ط ا بامتناع الميسى لير التي يق والمياولة وجيت الممكمة ها المي

و ي تظ م ما  1/2/2006ول اية  31/7/2003س يه ما امتساا خيمته ما تاريا 
و ي ري التظ م بموجا كتاا المييرية ال امة  3/7/2011ول  بتظ مه المؤرخ فن 

، وميس ها الميسن ه ام 12/7/2011( فن 60588لشرطة ممافظة بابل المر م )
ا معامة ضما المية العانونية فعرر  بولنا فتكو 28/11/2011يسوال بتاريا 

شكالل، ولير سطف النظر س ى موضوع اليسور وجي ها الميسن  ي ت ييا س ى 
( فن 1635مال  مييرية شرطة ممافظة بابل بموجا األمر اإليارا المر م )

الصاير ما ممافظ بابل/ الشؤوا الياخ ية، ثم هصيرت وزارة  31/7/2003
ارة ل شؤوا اإليارية/ مييرية إيارة الضباط األمر اإليارا الياخ ية/ وكالة الوز

يعضن بتثبيت إساية مجموسة ما الضباط ومننم  1/2/2006( فن 1817المر م )
( ما العائمة المرفعة باألمر، ثم صير ب ي ول  األمر 122الميسن وبالتس سل )

س مة ما مكتا العائي ال ام ل عوات الم 2009( لسنة 146الييوانن المر م )
المتضما تثبيت ت ييا سيي ما الضباط س ى مال  وزارة الياخ ية استبارال ما 
تاريا ت ييننم ومباشرتنم ال مل ضما تشكيالت وزارة الياخ ية، و ي هيي مكتا 

شمول  28/6/2012( فن 6/4/544العائي ال ام ل عوات المس مة بكتابه المر م )
وميس ها العائي ال ام ل عوات  (،3881الميسن باألمر الموكور وتمت تس سل )

العاضن بتثبيت  2009( لسنة 146المس مة  ي هصير األمر الييوانن المر م )
إساية الميسن وما تاريا ت يينه ومباشرته ال مل ضما تشكيالت وزارة الياخ ية 
وميس ها  رار التثبيت هو  رار كاشف ل مراكز العانونية وليس منش  لنا وبالتالن 

األمر إلى لمظة إنشا  هول المراكز، كما ها األمر الييوانن  ي نص  يمتي هثر هوا
صرامة س ى ها يكوا التثبيت ما تاريا إساية ت ييا الميسن ومباشرته ال مل 

بمسا كتاا مييرية  4/8/2003ضما تشكيالت وزارة الياخ ية وهو تاريا 
سني ول يوجي  4/8/2003( فن 2734شرطة ممافظة بابل/ اليارة المر م )

 انونن لمتناع الميسى س يه ما امتساا المية المطالا بنا لبقراض كافةك س يه 
 رر بالتفاق المكم ب لزام الميسى س يه بامتساا مية خيمة الميسن ل فترة ما 
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لبقراض كافة، وتمميل الميسى س يه هت اا  1/2/2006ول اية  4/8/2003
نار، وصير المكم استنايال ( سشرة آلف يي10000وكيل الميسى مب غ  يرل )

( 83( ما  انوا المراف ات المينية ر م )166( و)161( و)156ألمكام المواي )
مكمال  1965( لسنة 173( ما  انوا المماماة ر م )63والماية ) 1969لسنة 

 .27/12/2012فن  س نال  وافنم ال  يا التمايرية الممكمة همام ل تمييز  ابالل  مضوريال 
 

  كاظـم فلي  اوري/ القاضي
 رايس م كمة القضاء اإلداري
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 قضايا النقـل البحري
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 مـمـلكــة البحريـن 
 
 

 حـق سـكـىن
 ــــــــ

 
 المبـدأ:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
    كا  العقار هو مب ال قو  

العياية العقارية وأب  دم هيدها في ال جل 

العقاري يترتل  ليه أب هذا ال   لم يايئ 

 و  ياتقل و  يتقرر.
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 1997يوايو  29جل ة 

براا ة الييخ يليفة بب م مد آل يليفة رايس الم كمة و ضوية الم تياريب 

 د رمضاب ال ا ي وم مد رالح الديب ياير لي مارور وكيل الم كمة وم ع

 

 81القا دة 

 1997ل اة  49اليعب 

 

 الم ـكمـة

 
ب ي اإلطالع س ى األوراق، وسماع التعرير الوا تالل العاضن المعرر 

 والمراف ة، وب ي المياولة.
 

 ميس ها الط ا استوفى هوضاسه الشك ية.
 

تتمصل  –األوراق  س ى ما يبيا مـا المكم فيه وسائر –وميس ها الو ائم 
همام  2/95/4614/9فن ها الطاسنة ه امت س ى المط وا ضيها اليسور ر م 

الممكمة الكبرر المينية بالئمة ضمنتنا هننا تم   منزل كائنا بالممرق ا امته 
بعرض ما بن  اإلسكاا س ى هرض موهوبة لنا ما سمو همير البالي، و ي مررت 

ا ترضت مننا سشرة اآلف يينار وفن معابل  ل مط وا ضيها إ رارال صوريا ب ننا
ول  ف ننا تسمح لنا بال امة فن هوا المنزل والوا ظ ت تعيم فيه منو سبتمبر سنة 

وترفض اخال ل ولول  فنن تط ا طريها منه والزامنا باا تؤيا لنا  1986
يينار مم الفوائي والمصاريف ثم تمسكت فن  32400معابل انتفاسنا به و يرل 

ل ممكمة اا ال رار سالف الوكر لم يعيي فن السجل ال عارا ولول  ف نه لم  موكرتنا
 16،  14يرتا ل مط وا ضيها مق السكنن فن هوا ال عار طبعال لنص المايتيا 

ما  انوا التسجيل ال عارا وط بت نيا خبير فن اليسور لتعيير معابل انتفاسنا 
 .1/9/1986به استبارال ما 
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ليسور است نفت الطاسنة بالستئناف ر م مكمت الممكمة برفض ا
وط بت إمالة اليسور إلى التمعيق لثبات صورية هوا اإل رار وإا  3/96/471/5

سم ية بنا  المنزل تمت تمت إشراف بن  اإلسكاا واننا لم تتس م ما المط وا 
ضيها المب غ الواري بال رار وب ي ها تمسكت المط وا ضيها ب يم جواز اثبات 

ابت بالكتابة بالبينة مكمت ممكمة الستئناف ال  ياالمينية بتاريا سكس الث
برفض الستئناف وت ييي المكم المست نف. ط نت الطاسنة فن هوا  30/12/1996

 المكم بطريق التمييز والمكتا الفنن ل ممكمة  يم موكرة برهيه فن الط ا.
 

نن والثالس وميس إا الط ا ا يم س ى سببيا تن ن الطاسنة بالوجنيا الثا
ما السبا األول س ى المكم المط وا فيه الخط  فن تطبيق العانوا، وول  هننا 
تمسكت همام ممكمة الموضوع بصورية اإل رار الصاير مننا ل مط وا ضيها 
واستنيت فن ول  إلى سعي المشاركة فن بنا  المنزل الممرر بيننا وبيا بن  

بنائه وإلى شناية الضابطة فن  اإلسكاا الوا ا رضنا المال الوا استخيم فن
مركز الشرطة التن ه رت المط وا ضيها همامنا بصورية هوا اإل رار وإلى هننا 
ل ت مل ول تم   المال الوا تيسى هننا ه رضته لنا وط بت إمالة اليسور إلى 
التمعيق لثبات ت   الصورية والظروف التن اماطت بتمريرل وهنه مرر لتمكيا 

ا اإل امة فن السكا لصيا تنا بنا إل ها الممكمة رفضت هوا المط وا ضيها م
الط ا استنايال إلى سيم جواز اثبات ما يخالف مضموا السني المكتوا بشناية 

( 19ما  انوا المراف ات، كما ها الماية ) 148الشنوي مخالفة بول  نص الماية 
تيا ها مق مظرت س ى المنتفم تر 1976( لسنة 3ما  رار وزير اإلسكاا ر م )

سينن س ى السكا لصالح ال ير، كما نص فن ال عي الممرر بيننا وبيا بن  
اإلسكاا س ى التزام الطاسنة ب يم ت جير المسكا هو التنازل سنه ل  ير لميا سياي 
كامل األ ساط فيكوا ترتيبنا مق السكا س ى هوا السكا ل مط وا ضيها مخالفا 

( ما 27هوا المق باطالل طبعال لنص الماية ) لعانوا اإلسكاا ويعم إ رارها ب نشا 

  انوا ال عوي، و ي اطرمت الممكمة هوا اليفاع بما ل يتفق وهمكام العانوا.
 

وميس إا هوا الن ن فن جم ته مريوي ول  ها البيا ما األوراق ها 
الطاسنة ط بت فن لئمة استئنافنا إمالة اليسور إلى التمعيق لتثبت صورية 

واا سم ية بنا  المنزل كانت تمت  23/12/1990ر مننا والمؤرخ اإل رار الصاي
إشراف بن  اإلسكاا واا المط وا ضيها لم تعرضنا مب غ سشرة اآلف يينارال، 
وإو كانت وا  ة البنا  تمت إشراف بن  اإلسكاا قير منتجة فن النزاع وإا اثبات 
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بت به يخالف صورية هوا اإل رار وها المط وا ضيها لم تعرضنا المب غ الثا
مضموا هوا اإل رار المكتوا وبالتالن ل تعبل الشناية لثباته سمالل بنص الماية 

ما  انوا المراف ات ب ي ها استرضت المط وا ضيها س ى ول  ف ا  128/1
المكم المط وا فيه إو انتنى إلى رفض هوا الط ا يكوا  ي طبق صميح العانوا. 

ن مجال تطبيق  رار وزير اإلسكاا ر م لما كاا ول  وكاا المعصوي بالسكا ف
طبعال لما نصت س يه الماية األولن منه كل ومية سكنية ضما ها  1976( لسنة 3)

مشروع مكومن لتمعيق قايات  انوا اإلسكاا والعرارات الصايرة تنفيوال له وكاا 
مسكا الطاسنة مبنن س ى هرض موهوبة لنا ما سمو همير البالي ول تيخل ضما 

لمشروسات المكومية سالفة البياا ف نه ل ينطبق س يه المظر المنصوص ها ما ا
( ما هوا العرار ب يم جواز ترتيا ها مق سينن ل  ير س يه. 19س يه فن الماية )

وإو كاا مخالفة همكام ال عي الممرر بيا الطاسنة وبن  اإلسكاا ينمصر  فن 
ما الطاسنة ل مط وا ضيها  ال ال ة بيا طرفيه ول يمتي هثرل إلى اإل رار الصاير

ف ا المكم المط وا فيه إو انتنن إلى رفض اليفم ببطالا هوا اإل رار لنوا السبا 
 يكوا  ي صير فن مم ه ويكوا الن ن س يه بنويا الوجنيا قير سييي.

 
وميس إا الطاسنة تن ن بالوجه األول ما السبا األول وبالسبا الثانن 

تطبيق العانوا واإلخالل بمق اليفاع والعصور  س ى المكم المط وا فيه الخط  فن
فن التسبيا ول  هننا تمسكت ب ا المط وا ضيها لم تعيي اإل رار الصاير مننا 
ب نشا  مق السكنى س ى ال عار فن السجل ال عارا مما يترتا س يه ها هوا المق 

وا ما  انوا التسجيل ال عارا إل ها المكم اطر  ه 14لم ينشائنا طبعا ل ماية 
اليفاع ب ا هوا اإل رار يرتا التزاما فن ومة الطاسنة ل ش ا له بالتسجيل لنه ل 
يرتا معا سينيال س ى المسكا فن ميا ها مق السكنى فن هوا المسكا ما المعوق 
ال ينية ال عارية فكاا ما الواجا  يي التصرف المنشئ له فن السجل ال عارا متى 

ا ط بت نيا خبير لتعيير معابل انتفاع المط وا ينش  لنا هوا المق، هوا إلى هنن
ضيها بالسكا توصال لبياا ما إوا كانت  ي استوفت المب غ الوا تيسيه فن ومتنا 

 وما تستمق هن زائيال س يه إل ها المكم رفض هوا الط ا بما ل يبررل.
 

 17، 16، 14وميس ها هوا الن ن فن مم ه ول  ها مفاي نصوص المواي 
ها  1979( لسنة 15تسجيل ال عارا الصاير بالمرسوم بعانوا ر م )ما  انوا ال

جميم التصرفات التى ما ش ننا إنشا  مق ما المعوق ال ينية ال عارية هو نع ه هو 
ت ييرل هو زواله يجا  ييها فن السجل ال عارا وها سيم  ييها يترتا س يه ها 
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يا وور الش ا ول بالنسبة هول المعوق لتنش  ول تنتعل ول تتعرر ول تزول ل ب
ل يرهم ول يكوا لنا ما الثر سور اللتزامات الشخصية بيا وور الش ا، ولما 
كاا مق سكنى ال عار هو ما المعوق ال ينية ال عارية، ف نه يت يا  يي ال رار 
الصاير ما الطاسنة بش نه فن السجل ال عارا متى ينش  هوا المق ل مط وا 

وهو ما لم تنازع فيه المط وا ضيها. ها  -ما األوراق  ضيها وإو كاا الثابت
ال رار سالف البياا لم يعيي فى هوا السجل ف نه ما ثم ل يكوا  ي انش  لنا مق 
سكنى ال عار موضوع اليسور، ويكوا المكم المط وا فيه، و ي خالف هوا النظر 

فى السجل ال عارر، استنايال إلى ها هوا اإل رار ل يرتا معا سينيا فال ي زم  ييل 
فضالل سا هنه يرتا التزاما بالتس يم مم ها التس يم قير واجا س ى الطاسنة ألا 
مق السكنى لم ينش  ب ي ورتا س ى ول  رفض ط ا طريها ما المسكا، يكوا 
 ي اخط  فى تطبيق العانوا مما ي يبه ويوجا نعضه فى هوا الخصوص لما كاا 

سكا المم و  لنا استنايال إلى هنه ل مبرر ول  وكاا المكم المط وا ضيها بال
لول  ب ي ها انتنت الممكمة إلى همعية المط وا ضيها فن السكا متى تستوفى 
ييننا، ف نه طالما ها هوا المق لم ينش  لنا س ى ما س ف بيانه ف ا المكم المط وا 
 فيه برفضه هوا الط ا يكوا فضالل سا خطئه فى تطبيق العانوا  ي شابه  صور

فى التسبيا وإخالل بمق اليفاع مما ي يبه ويوجا نعضه فى هوا الخصوص 
 هيضال.

 
 وميس هنه لما تعيم يت يا نعض المكم المط وا فيه واإلمالة.

 


