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 التسـليم بطلبـات الخـصـوم أثناء رفع الدعوى

 ـــــــ
 

 :المبـدأ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

يجوو ل لامة ووع ال ةمووع أي ووةد وووي  الوود    

 قبل إقفةل بةب الم اف ع أن تولم بطلبةت الخص م 

لووت تق وو  القوو ا  المط وو ن فيوو     وود  أ  ت جووع  وون 

 .المحكمع بإ هةد الخص مع
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 جةم ع الد ل ال  بيع

  اإلدا يع المحكمع

 
 

 الحمد هلل  حده  ب د،
 

 42الم افووووووووووووو   42/11/4002بتوووووووووووووة ي  

 هـ  1241   الق دة 

ا  قووودت المحكموووع اإلدا يوووع لجةم وووع الووود ل  

 :المشكلع من -ى الدائ ة األ ل –ال  بيع 

 لوو  بوون وووليمةن الووو        / ف وويلع الشووي  
 ة ئيو

خةلووود  بووود   /    ووو يع الوووويد الموتشوووة 
 الو يد 

  م ةن ف ج بةلليل /  الويد الموتشة  

/     مف ض المحكمع الوويد الموتشوة  بح
 أحمد محمد حةمد

 اللطيف حون  بد/ ك تة يع الويد األوتة   و
 

ل الد  ة ال ةديع أصد ت الحكم التةل  خال

  4002  فمب  

    24لو ع  2ف  الد     قم 

 :المقةمع من

     الدين حشةد/ الويد 

  ـد

 بصفت  ... األمين ال ةم لجةم ع الد ل ال  بيع 

 
 : ال قةئـع

 
من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في  

أن الطيياعن نييان يبميي  لمايية العامبيي  البةلييي  

 23/33/3002لتونس وانتهت خدماته لتاةيخ 

أنييه لييق يتاييا  لييد   إاللللوغييه ال يين الاانونييي  

االغتييةاا الماييةة لمملييه ميين مييوة   العامبيي  

 لق تصةف ليه ليد  طليبي  البمي  وفايانما أنه 

 .للنةاق األ ا   للعامب 

بين وحيث أن الطاعن أودع صحي   الط

، وفيييي  الييييةاطن لطلييييا قلييييو  الطبيييين  يييينا

مين  اعالموضوع لإلغاء الاةاة ال يلل  لاالمتني

، ولييد  صييةف م ييتحاات فيي  لييد  االغتييةاا

، وتحمي  األماني  البامي  األتبياا يب  البم طل

 .واإلذن له لةد األمان 

وأ س طللاتيه عليج عملي  مين األ يلاا 

تييق إيايياف  3/3/3002خاصييتها أنييه لتيياةيخ 

نةة إداةة صةف لد  االغتةاا لنياء عليج ميذ

لتأويييي  غيييية  يييوى   ييي ون األفيييةاد وا يييتنادا

لتياةيخ  2232منتا األمين الباق ةقق  لمذنةة

وفيمييييا يتبليييي  لطليبيييي  البميييي   30/2/3002

الم يييتحا  ملليييم أةلبمائييي  دوالة  يييهةيا  مييين 
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 23/33/3003حتيييج  3/7/3003ال تيييةة مييين 

وطيي  ال تييةة التيي  ي ييغ  فيهييا وةي يي  األمييين 

عد للعامبيييي  وخم ييييمائ  دوالة البيييياق الم ييييا

ل تيةة لص ته نائليا لمميين البياق خيا  ا  هةيا

 .23/33/3002وحتج  3/3/3002من 

ونييان قييد تةلييق ميين عييدق الصييةف لهييذ  

 32/33/3002 لتياةيخ الباق ينلمم ات تحامال

ولننه لق ييةد عليج تةلميه  0222/3002لةقق 

 .حتج تاةيخ ةفع طبنه

وحيث عةى تحضية الدعوى ولالعل   

مميي  عيين الطيياعن ونيلييه تم ييو لطللاتييه وقييدق 

  قيييدق مممييي  حايييحافةييي  م يييتندات ولعل ييي  ال

، وحعيييات اليييدعوى األمانييي  ميييذنةة لدفاعيييه

للتاةييييية وأودع الم ييييو  تاةييييية  ليييياألوةا  

ق قلييو  الييدعوى  يينا، لبيد: نتهي  فيييه أصييلياا

لأحاي  المدعج  ف  صةف الماال  : واحتياطيا

النادي للد  طليب  البم  وةفي  لإعيداق ذليو 

 .من طللات

 المحكمـع

طيييياع علييييج األوةا  و ييييماع لبييييد اال

 المةافب  ال  وي  ، والمداول  قانونا،

لالعل ي  المحيددة لنةية الطبين حيث أن 

لطللاته اليواةدة  ن الطاعن دفاعه تم ومم  ع

. ن األمان  البام  للعامبي  دلالصحي   ومم  ع

حاضيية عيين الطيياعن  يييد علييد الحنيييق ودفييع ال

 فيما يتبل  لليد  االغتيةاا لالو  الطبن  نا

ن الطاعن ليس لديه علق لاةاة حةمانيه مين أو

وة االغتةاا وليس لديه عم  ياين ، ليذلو عا

وفييي  الموضيييوع  طليييا قليييو  دعيييوا   ييينا

 .لأحايته ف  طللاته

وحيييث أن الحاضيية عيين العامبيي  قييةة 

  متبلايي  لطلييا طليبيي  نييه ليييس طنيياو منااعييأ

ن العامب  ت يلق لطللاتيه في  طيذا لد  البم  وأ

منتييييه والموضييييوع يتبليييي   ال ييييأن، واألميييية

 .لالصةف فاط

وحيييييث أنييييه فيمييييا يتبليييي  لطلييييا لييييد  

االغتييةاا لييأن المييدعج تون يي  العن ييي  وطييو 

موةييف لالعامبيي  لدوليي  المايية ، وميين مييق ال 

 .ي تح  عاوة االغتةاا

وحيييث أن المييدعج قييد أقيياق دعييوا  لبييد 

فوات األمد الايانون  لةفيع اليدعوى إذ أن عليق 

ه من عدق صيةف طيذ  الطاعن نان قد توافة ل

البياوة في  حينهيا ونيان ذليو قيد تيأت  ليه مين 

، ومين ةوف ليه  يهةيام ةدات المةتا المصي

 الحنييق لبييدق قلييو  طييذا الطلييا  يينا مييق يتبييين

 .لةفبه لبد الميباد
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لد  وحيث أنه فيما يتبل  لطلا صةف 

طليبي  البمي  فيإن الحاضية مين العامبي  قييةة 

العامبي  ن أمنااعي  و نه ليس طنياوألالعل   ل

ميين ( 23)لينص الميادة  ، وا يتناداتاية لطللاتيه

النةيياق الييداخل  للمحنميي  والتيي  عييةي نصييها 

يجوو ل لامة وووع ال ةموووع أي ووةد ووووي  الووود    )

 قبوول إقفووةل بووةب الم اف ووع أن تووولم بطلبووةت 

الخصوو م أ  ت جووع  وون القوو ا  المط وو ن فيوو  

، صو مع   د  لت تق   المحكمع بإ هةد الخ

كووو لت فوووإن المحكموووع  ،موووة كوووةن  لوووت حيووو  ل

  .(تق   بة تهةد الخص مع

، فييإن ن طلييا ةد الن اليي عييأنييه وحيييث 

 .المحنم  تةفضه

 

 فله ه األوبــةب

 ـــــ

 

موووت المحكموووع ب ووودم قبووو ل الط ووون حك

، فيمووووة يت لوووو  بطلووووب بوووودل ا  توووو اب شووووكال

م ت بمصوةد ة الكفةلوع  فيموة يت لو  بطلوب أ 

 .بدل طبي ع ال مل  ا تهةد الخص مع

الحكوووم  تلووو   ل وووة بجلووووع  صووود  هووو ا

 .من الهيئع المبي ع بصد ه 42/11/4002

 
  ئيس المحكمع  المحكمعوك تي  

 
 

 


