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ا
أول :رقن القرار التوييزً وهبذئه.

العذد /01 :هيئة عبهة 0100 /يف .0100/8/01

( ......اعتباض اذتهِ ايبسا َٔٚ ٞ٥ثِ ايتُٝٝعَ ٟعسَٚإ يعسّ اجطا ٤ايتبًٝػات ا ٚاقاَ١
ايسع ٣ٛعً ٢احس املسع ٢عًَ ( ٖٛٚ ِٗٝتٛف ) ٢ال ٜؤثط يف ْتٝج ١اذتهِ َٛضٛعا الٕ اذتهِ
ايصازض يف ايسع ٣ٛال ٜتجعأ ٚغري قابٌ يالْكػاّ ).......

ا
ثبًيب  :هضووى وفحوى القرار التوييزً
يس ٣ايتسقٝل ٚاملساٚي َٔ ١قبٌ اهل ١٦ٝايعاَ ١يف ستهُ ١ايتُٝٝع االحتازٚ ١ٜجس بإ
نٌ َٔ ٚ َٔ ٖٛٚ .......ضث ١املسع ٢عًٗٝا ٚ َٔ ٖٛٚ .........ٚضث ١املسع ٢عً ٘ٝنإ قس
قسَا ايطعٔ ايتُٝٝع ٟاملؤضر ٚ 2021/6/6طًبا فْ ٘ٝكض اذتهِ ايبسا ٞ٥ايصازض َٔ ستهُ١
بسا ٠٤ايهطر بايعسز  /2499ب 1991 /يف  1999/8/9يألغباب ايٛاضز ٠يف عطٜط ١طعُٓٗا
ايتُٝٝع ٟاملؤضخٚ 2021/6/6 ١الٕ ٖص ٙاحملهُ ١غبل ٚإ اصسضت قطاضٖا بايعسز /321
ٖ ١٦ٝعاَ 1999 /١يف  2000/3/30بتصسٜل اذتهِ ايبسا ٞ٥اعال ٙن ْ٘ٛجا ٤اتباعا يكطاضٟ
ايٓكض ايصازضٖ َٔ ٜٔص ٙاحملهُ ١بايعسز  ١٦ٖٝ /139عاَ 1993 /١يف 1994/8/17
(*) مقال مراجعة الموضوع.
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 ١٦ٖٝ/260ٚعاَ 1997/١يف ٚ . 1997/10/22قس تٛصًت ستهُ ١ايبسا ٠٤يف حهُٗا املُٝع اىل
ْتٝج ١صخٝخَٚ ١تفكَ ١ع احهاّ ايكاْ َٔ ٕٛايٓاح ١ٝاملٛضٛعٚ ١ٝبايتاي ٞفإ َا ٚضز يف
عطٜط ١ايطعٔ ايتُٝٝع ٟاملكسَ َٔ ١قبٌ املُٝع ٜٔباعتباض اذتهِ ايبسا َٔٚ ٞ٥ثِ ايتُٝٝعٟ
(َعسَٚإ) يعسّ اجطا ٤ايتبًٝػات ا ٚاقاَتٗا عً ٢احس املسع ٢عًَ( ٖٛٚ ِٗٝتٛف )٢ال ٜؤثط
يف ْتٝج ١اذتهِ ايبسا ٞ٥الٕ اذتهِ ايصازض يف ايسع ٣ٛال ٜتجعأ ٚغري قابٌ يالْكػاّ ٚبٗصا
ٜه ٕٛايطعٔ ايتُٝٝع ٟاملكسّ َٔ قبٌ املُٝع ٜٔقس اْصب عً ٢حهِ قطاَ ٞ٥هتػب زضج١
ايبتات ٚشيو بتصسٜك٘ متٝٝعا َٔ قبٌ اهل ١٦ٝايعاَ ١حملهُ ١ايتُٝٝع االحتاز ١ٜبعس ايطعٔ ب٘
َٔ قبٌ ارتصٜٚ ّٛه ٕٛايطعٔ ايتُٝٝعٚ ٟاجب ايطز يػبل ايفصٌ يف َٛضٛع٘ ٚتأغٝػا
عًَ ٢ا تكسّ قطضت احملهُ ١ضز ايطعٔ ايتُٝٝعٚ ٟحتُ ٌٝاملُٝع ٜٔضغِ ايتُٝٝع ٚصسض
ايكطاض باالتفام يف .2021/8/30
ا
ثبلثب :املببدئ املستخلصة هي القرار التوييزً
 -1إ ايكطاض ايتُٝٝعَٛ ٟضٛع ايتعًٝل تططم اىل َٛضٛع يف غا ١ٜاالُٖٜ ١ٝتعًل بفهط٠
َٚفٗ( ّٛاالحهاّ املعس )١َٚايص ٟتصست ي٘ اعً ١٦ٖٝ ٢متٝٝع ١ٜيف ستهُ ١ايتُٝٝع
االحتاز ١ٜاال  ٖٞٚاهل ١٦ٝايعاَٖٚ ١صا ٜسيٌ عً ٢اُٖ ١ٝايكطاض غايف ايصنط.
 -2إ ايكطاض ايتُٝٝع ٟاشاض اىل َصطًح االحهاّ املعس ١َٚاييت ْٖ ٞتاج اضا ٤ايفك٘
االجطاٚ ٞ٥احهاّ ايكطا( ٤ايٓكض ا ٚايتُٝٝع) حٝح تطُٔ ايكطاض املصنٛض عسّ اْطبام
َفٖٗ ّٛص ٙاالحهاّ عً ٢حٝجٝات ايطعٔ َٛضٛع اذتهِ ضغِ إ اقاَ ١ايسع َٔٚ ٣ٛثِ
اجطا ٤ايتبًٝػات ايكطا ١ٝ٥قس متت عً ٢احس ارتصَ ٖٛٚ ّٛتٛف ٢اصال قبٌ َباشط٠
تًو االجطا٤ات.
 -3إ عسّ تطبٝل َفٗ ّٛاالحهاّ املعس ١َٚعً ٢ايطعٔ ايتُٝٝعٜ ٟطجع اىل ن ٕٛإ اذتهِ
ايصازض يف ايسع ٣ٛاملُٝعٚ ٠ايص ٟنإ احس املسع ٢عًَ ِٗٝتٛف ٢اصال قبٌ اقاَتٗا ال
ٜؤثط يف ْتٝج ١اذتهِ َٔ ايٓاح ١ٝاملٛضٛع ١ٝبػبب إ اذتهِ اعال ٙنإ قس صسض يف
خص ١َٛغري قابً ١يًتجعٚ ١٥غري قابً ١يالْكػاّ.
 َٔ -4خالٍ َفٗ ّٛاملدايف ١يًخهِ اعالٜ ٙتبني إ ايسع ٣ٛاشا ناْت قس اقُٝت عً ٢خصِ
َتٛف ٢اصال َٔ قبٌ اقاَتٗا  َٔٚقبٌ اجطا ٤ايتبًٝػات ايكطا ١ٝ٥ي٘ ,تعس زع ٣ٛغري
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ٚاضز ٠قاْْٛا ٚغري َكبٛي ,١الٕ اذتهِ ايصازض فٗٝا ٜعترب َعسَٚا ٚالغُٝا اشا ناْت
ارتص ١َٛقابً ١يًتجع ١٥فٗٝا.
ا
رابعب :التعليق علي القرار التوييزً
َٔ خالٍ ايطجٛع اىل حٝجٝات ايكطاض ايتُٝٝعَٚ ٟكاضْت٘ َع َا شٖب اي ٘ٝايفك٘
االجطاٚ ٞ٥احهاّ ايكطا ٤غٛا ٤ايعطاق ٞاّ املكاضٕ ٜالحظ إ ايكطاض ايتُٝٝع ٟاملصنٛض ٜعس
اجتٗازا جسٜسا يًٗ ١٦ٝايعاَ ١حملهُ ١ايتُٝٝع االحتاز ١ٜاملٛقطٜٚ , ٠عس خطٚجا عً ٢احهاّ
ايكطا ٤املكاضٕ يف نٌ َٔ فطْػا َٚصط ٚاالضزٕ ٚاالَاضات يف ٖصا ايصسز .حٝح َٔ
املػتكط فكٗا ٚقطا ٤إ يًخهِ ايكطا ٞ٥املسْ ٞاضناْا ٚشطٚطاً ٚقٛاعساً إلصساضٚ ٙإ جعا٤
شتايف ١عسّ حتكل ايطنٔ ا ٚايشطط ٜطتب جعا ٤جػُٝا خيتًف باختالف ٖصا ايعٛاض اٚ
ايعٝب .فأضنإ اذتهِ ايكطا ٖٞ ٞ٥ثالثٚ ١نُا :ًٜٞ
 -5إ ٜه ٕٛاذتهِ ايكطا ٞ٥صازضا َٔ ستهُ ١شتتصْٛ ١عٝا يف ْظط ايسعٚ ٣ٛهلا ايٛال١ٜ
ٚاالًٖ ١ٝيف ضؤٜتٗا ٚايػري فٗٝا.
 -6إ ٜه ٕٛاذتهِ ايكطا ٞ٥صازضا يف خص ١َٛقا ١ُ٥صخٝخَٓٚ ١عكس ٠قاْْٛا ٖٚ ,صا ٜعين
إ املسع ٢عً ٘ٝجيب إ ٜه ٕٛحٝا غري َتٛف َٔ ٢قبٌ اقاَ ١ايسع.٣ٛ
 -7إ ٜه ٕٛاذتهِ ايكطاَ ٞ٥هتٛبا ٚستطضا ٚفكا ملا ٜٓص عً ٘ٝايكاْٚ .ٕٛبٓا ٤عًَ ٢ا
تكسّ فإ ختًف ا ٟضنٔ َٔ ٖص ٙاالضنإ جيعٌ َٔ اذتهِ ايصازض يف ايسع ٣ٛحهُا
(َعسَٚا) ال ق ١ُٝقاْ ١ْٝٛي٘ ,حبٝح ال ٜفٝس اذتهِ ٚال ٜطتب َطانع قاْ ١ْٝٛألططاف٘ٚ ,ال
ٜتخصٔ مبط ٞاملسٚ ٠ال ٜطتب اثطا اجطاٝ٥ا اَٛ ٚضٛعٝا ,ألْ٘ ال حيٛظ حج ١ٝاالحهاّ.
ٚجيٛظ يهٌ شَ ٟصًخ ١ايتُػو باْعساَ٘ َٔ خالٍ ايسفع ا ٚغًٛى ططم ايطعٔ اٚ
بإقاَ ١زع ٣ٛاْعساّ ا ٚزع ٣ٛبطالٕ اصً ١ٝيتكطٜط اْعساَ٘  .حٝح إ اثاضت٘ ممهٓ ١يف
اَ ٟطحً ١ته ٕٛعًٗٝا ايسع ٣ٛال بٌ حت ٢اَاّ زٚا٥ط ايتٓفٝص املدتص ١بتٓفٝص االحهاّ
ايكطا ,١ٝ٥فٗ ٛزتطز ٚاقعَ ١از ١ٜشاب٘ عٛاض ٚعٝب جػ ِٝاز ٣اىل اْعساَ٘ بشهٌ
ناٌَ.
اَا اشا ختًف احس شطٚط اصساض اذتهِ ايكطا ٞ٥فإ شيو ال ٜعسَ٘ بكسض َا ٜبطً٘
ٚجيعٌ َٓ٘ حهُا باطال َطتبا آلثاض اذتهِ ايكطا ٞ٥ايصخٝح ٚيهٔ شيو َطٖ ٕٛبعسّ ايطعٔ
ب٘ َٔ خالٍ ططم ايطعٔ َٚطَ ٞسز ايطعٔ ز ٕٚغًٛنٗا حٓٝصاى ٜتخصٔ شيو اذتهِ
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ٚحيٛظ حج ١ٝاالحهاّ ضغِ اْ٘ شاب٘ عٝب يف اجطا٤ات اصساضٚ ,ٙال تكبٌ زع ٣ٛبطالٕ
اصً ١ٝجتاٖ٘ يتكطٜط ٖصا ايبطالٕ بٌ إ َطاجع ١ططم ايطعٔ ٖ ٞايػًٛى ايٛحٝس يتكطٜط ٖصا
ايبطالٕ.
ٚبايطجٛع اىل اضنإ اذتهِ ايكطا ٞ٥غايف ١ايصنط ٚالغُٝا ايطنٔ ايجاْ ٞاعالٙ
ٚاملتطُٔ ضطٚض ٠إ ته ٕٛارتصَٓ ١َٛعكسَ ٠ا بني االحٝا ٤ز ٕٚاالَٛات صتس إ اقاَ١
ايسع ٣ٛعًَٝ ٢ت  َٔٚثِ اجطا ٤ايتبًٝػات جتعٌ َٔ شيو اذتهِ َعسَٚا ٖٚصا َا ٜٓطبل
عًَ ٢طُ ٕٛايكطاض ايتُٝٝع ٟايص ٟخايف شيو .حٝح ال تصح ارتص ١َٛاال َا بني
االشداص االصخا ٤ز ٕٚاملتٛفني ٚشيو الٕ شدص ١ٝاالْػإ تبسا بتُاّ ٚالزت٘ ٚتٓتٗٞ
بٛفات٘ ٖٚصا َا اشاضت اي ٘ٝاملاز َٔ )1/ 34( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞضقِ  40يػٓ1951 ١
املعسٍ .حٝح ْالحظ إ ايكطاض ايتُٝٝع ٟضتب اثطا اجطاٝ٥ا َٛٚضٛعٝا عً ٢ايطعٔ ٚيهٔ
بشهٌ غًيب عٓسَا مل ٜكط ٚمل ٜأخص بأغباب ايطعٔ املكسَ َٔ ١ايطاعٓني ايص ٜٔمتػهٛا بإ
اذتهِ َٛضٛع ايطعٔ َعسَٚا ضغِ إ احس املسع ٢عً ِٗٝنإ َتٛف ٢اصال قبٌ اقاَ١
ايسعٚ ٣ٛقبٌ اجطا ٤ايتبًٝػات ارتاص ١بٗا .حٝح ٜالحظ إ ستهُ ١ايتُٝٝع املٛقط ٠عًًت
ٖصا ايطفض ٚغببت٘ به ٕٛإ احس املسع ٢عًٚ ِٗٝإ نإ َتٛف َٔ ٢قبٌ اقاَ ١ايسع ٣ٛاال
إ شيو ال ٜكسح ٚال ٜؤثط يف صخ ١اذتهِ َٛضٛعٝا الٕ ارتص ١َٛيف اذتهِ املطع ٕٛف ٘ٝغري
قابً ١يًتجعٚ ١٥بايتاي ٞفإ اذتهِ ٚنٛحسٚ ٠احس ٖٛ ٠االخط ال ٜكبٌ ايتجعٚ ١٥ال االْكػاّ
يٛحس ٠ارتص.١َٛ
ٚاشا نإ يًٗ ١٦ٝاملٛقطٚ ٠جْٗ ١ظط قاْْٝٛا َػتُس َٔ ٠حٝجٝات ٖصا ايكطاض
ايتُٝٝع َٔ ٟخالٍ اعتباض ٚحس ٠ايسعٚ ٣ٛارتص َٔٚ ١َٛثِ اذتهِ ٖٚ ٞحسٚ ٠احس ٠ال
تتجعأ يٛجٛز االضتباط االجطاٚ ٞ٥املٛضٛع َٔ ٞاجٌ تٛفري ايٛقت ٚادتٗس ٚتاليف اهلسض
االجطا ,ٞ٥اال آْا ضغِ شيو يسٜٓا بعض ايتخفظات ايكاْ ١ْٝٛعًٖ ٢صا ايكطاض ٚاييت صتًُٗا مبا
:ًٜٞ
 -1إ ارتص ١َٛايكطا َٔٚ ١ٝ٥ثِ اذتهِ ايصازض فٗٝا ال تٓعكس ٚال تصح اال َا بني االحٝا٤
ز ٕٚاالَٛات ٚ ,اْٗا ال تصخح حتٚ ٢إ نإ احسِٖ َتٛف ٢عٔ االخط.ٜٔ
 -2إ ارتص ١َٛاشا ناْت غري قابً ١يًتجع ١٥يٛجٛز قاصط َجال اَ ٚتٛف َٔ ٢بني ارتصّٛ
ٜرتتب عً ٢شيو اْعساّ اذتهِ ناَال ٚال ٜكبٌ با ٟتربٜط خالف شيو .
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 -3ال تصخح االجطا٤ات املعس ١َٚأل ٟغبب نإ ٚال غُٝا اشا ناْت تتعًل بارتص ١َٛحت٢
ٚإ ناْت ْتٝج ١اذتهِ صخٝخ ,١طاملا إ ايعٝب ٚايعٛاض َؼ قٛاعس ٚاضنإ جٖٛط١ٜ
تتعًل بإجطا٤ات ايتكاضٚ ٞارتصْٚ ١َٛظط ١ٜاالحهاّ ايكطا .١ٝ٥غُٝا ٚإ االَط ٜتعًل
باذتهِ ايكطا ٞ٥ايصْ ٖٛ ٟتاج مثطٖ ٠ص ٙارتصٚ ١َٛغًتٗا.
ٚيهٌ َا تكسّ فإ ايكطاض ايتُٝٝع ٟادتًٜ ٌٝبك ٢غابك َٔ ١ايػٛابل ايكطا١ٝ٥
املُٗ ١اييت حتػب حملهُ ١ايتُٝٝع االحتاز ١ٜبٗ٦ٝتٗا ايعاَ َٔ ١خالٍ اْفطازٖا بٗصا االجتاٙ
ٚايص َٔ ٟاملُهٔ إ ٜشهٌ َٛضٛعا يسضاغ ١عًُ ١ٝضص ١ٓٝيًباحجني ٚيطًب ١ايعًّٛ
ايكاَْ ١ْٝٛػتكبال ,غُٝا ٚإ ايكطاض صسض َٔ اهل ١٦ٝايعاَ ١اييت حتظ ٢باحرتاّ اهل٦ٝات
االخطٚ ,٣ألٕ قطاضاتٗا ال تكبٌ ايطعٔ با ٟططٜل َٔ ططم ايطعٔ االخط.٣
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