
 : الحق فً اللجوء إلى القضاء)الوحاكن(.

Le droit de recours aux tribunaux 

Right to resort to the judiciary (courts) 

رمَٛ اٌّجزّؼبد اٌّؼبطغح ػٍٝ ِٕخ اٌذمٛق ٌألفغاص، ٚ ػٍٝ إٔشبء جٙبػ لؼبئٟ ٠زٌٛٝ فغ إٌؼاػبد ٚ 

دمٗ ثٕفسٗ،ثً وفٍذ ٌٗ اٌضٌٚخ طٌه ػٓ ؽغ٠ك ػّبْ ٘ظٖ اٌذمٛق، د١ث ٌُ ٠ؼض ثئِىبْ اٌفغص أْ ٠مزؼٟ 

 جٙبػ ٔظبِٟ.

ػٍٝ  ٚ ٌمض رؼّٕذ اٌضسبر١غ ٘ظا اٌذك، ٚ وفٍزٗ ٌٍج١ّغ صْٚ أٞ ر١١ّؼ، ٚ ٘ٛ ِب سٕٕبلشٗ ػٕض اٌزؼ١ٍك

ٚ علُ  4/10/2006ِؤعر فٟ  1789/2006علُ  لغاعاد طبصعح ػٓ ِذىّخ اٌز١١ّؼ األعص١ٔخ

 . 11646/11ٚ دىُ طبصع ػٓ ِذىّخ لسٕط١ٕخ)اٌجؼائغ( علُ   19/3/2009ِؤعر فٟ  1339/2008

 :)قضٍة "ج.س.م" ضد الشركة األهرٌكٍة( 1871/2002قرار رقن -

 : هلخض الوقائع-

- Résumé des faits 

- Summary of facts  

،  8156742ٚ  8156740اٌس١ض )ج .ؽ .َ( ِؤِٓ ٌضٜ اٌشغوخ األِغ٠ى١خ ثّٛجت ث١ٌٛظزٟ رأ١ِٓ علُ 

٠ِٛب، فغفغ صػٜٛ أِبَ ِذىّخ ثضا٠خ دمٛق  40اٌّسزشفٝ ػضح ِغاد ثٍغ ِجّٛع ِىٛثٗ ف١ٙب ٚ لض أصسً 

ص٠ٕبع،فأطضعد اٌّذىّخ لغاعا أٌؼَ اٌّضػٝ ػ١ٍٙب  ٠7857طبٌت ف١ٙب اٌشغوخ ثّجٍغ  2004ػّبْ فٟ 

 ص٠ٕبع ٌٍّضػٟ ،فمضِذ اٌّضػٝ ػ١ٍٙب ر١١ّؼا عفؼزٗ ِذىّخ اٌز١١ّؼ. 1767ثّجٍغ 

 :القانونٍةالوسألة  -

Question juridique 

Issue 



سجك أْ أشغٔب إٌٝ أْ دك اٌفغص فٟ اٌٍجٛء إٌٝ اٌمؼبء ٘ٛ ِٓ اٌذمٛق اٌٍظ١مخ ثبٌششض، ٚ إطا وبْ 

ِٓ اٌضسزٛع األعصٟٔ  1فمغح  101ٚ ٘ٛ دك ِىغؽ فٟ اٌّبصح ِٕٗ. 8اإلػالْ اٌؼبٌّٟ لض وغسٗ فٟ اٌّبصح 

 اٌزٟ رٕض:

 ِظٛٔخ ِٓ اٌزضسً فٟ شؤٚٔٙب." . اٌّذبوُ ِفزٛدخ ٌٍج١ّغ 1ٚ" 

  :التعلٍق -

- Commentaire 

- Comment 

 أْ: 1789/2006اػزجغ اٌمغاع علُ ٚ ٌمض

." اٌّذبوُ ِفزٛدخ ٌٍج١ّغ ِٚظٛٔخ ِٓ اٌزضسً فٟ شؤٚٔٙب ٚ٘ظا دك ٌج١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓ" 
1

 

 ٚ رٛطٍذ إٌٝ ِب ٠ٍٟ:

األِغ اٌظٞ ٠جؼً ِٓ اٌمغاع  . ٚد١ث ٌُ رمضَ ا١ٌّّؼح ِب ٠ثجذ سٛء ١ٔخ اٌّضػٟ فٟ رمض٠ُ صػٛاٖ" 

." ا١ٌّّؼ ِزفمبً ٚاٌمبْٔٛ
2

 

 ِّب جؼٍٙب رغفغ اٌز١١ّؼ.

 :)قضٍة "ع.ر" ضد "ى.خ"( 1331/2007 قرار رقن-

 :هلخض الوقائع -

اٌس١ض )ع .ع( شغ٠ه ِغ اٌس١ض )ْ.ر(  فٟ اٌّشبع٠غ اإلسىب١ٔخ ٚ ثسجت رمض٠ُ ٘ظا األس١غ ٌٗ ش١ه ثضْٚ 

طٍخ جؼاء ػّبْ ٔست ف١ٙب إ١ٌٗ جغَ إطضاع ش١ه صْٚ عط١ض  ٚ عط١ض، رمضَ ثضػٜٛ أِبَ ِذىّخ 

ػٕض رمض٠ُ ِذبِٟ اٌّضػٟ )ع. ع( اإلرفبل١خ ،أٔىغ )ْ .ر( رٛل١ؼٗ ػ١ٍٙب فأطضعد اٌّذىّخ  لغاعا 

دىّذ ػ١ٍٗ ثجٕب٠خ اإلفزغاء ٚ ٚػؼٗ ثبألشغبي اٌشبلخ .لضَ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ اسزئٕبفب فظضع لغاع ثزأ١٠ض 

 فمجٍذ ِذىّخ اٌز١١ّؼ ٔمغ اٌذىُ.اٌذىُ.لضَ وظٌه ر١١ّؼا 

                                                           
1
 .226إٌٝ  224أظغ ٔض اٌمغاع وبِال فٟ اٌٍّذك اٌثبٌث، ص   

2
 .226إٌٝ  224أظغ ٔض اٌمغاع وبِال فٟ اٌٍّذك اٌثبٌث، ص  



 الوسألة  القانونٍة:-

سجك أْ أشغٔب إٌٝ أْ دك اٌفغص فٟ اٌٍجٛء إٌٝ اٌمؼبء ٘ٛ ِٓ اٌذمٛق اٌٍظ١مخ ثبٌششض، ٚ إطا وبْ 

ِٓ اٌضسزٛع األعصٟٔ  1فمغح  101ٚ ٘ٛ دك ِىغؽ فٟ اٌّبصح ِٕٗ. 8اإلػالْ اٌؼبٌّٟ لض وغسٗ فٟ اٌّبصح 

 اٌزٟ رٕض:

 ِفزٛدخ ٌٍج١ّغ ٚ ِظٛٔخ ِٓ اٌزضسً فٟ شؤٚٔٙب." . اٌّذبو1ُ" 

  :التعلٍق -

 ٠ؼزجغ اٌذك فٟ اٌٍجٛء ػٍٝ اٌمؼبء ِٓ اٌذمٛق األسبس١خ اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب اٌضسزٛع األعصٟٔ وّب أشغٔب إ١ٌٗ،

 د١ث جبء فٟ اٌمغاع:

 101" إطا وبْ دك اٌٍجٛء إٌٝ اٌمؼبء عسظخ ِٕذذ ٌٍىبفخ ػٍٝ دض سٛاء وفٍٙب اٌضسزٛع ثّٛجت اٌّبصح  

ِٕٗ، فئْ طٌه ِشغٚؽب ثأال رىْٛ رٍه اٌغسظخ لض اسزؼٍّذ ثسٛء ١ٔخ أٚ اللزغاف جغ٠ّخ."
3

 

 ٚ ٘ٛ ِب أزفٝ ٕ٘ب ٌؼضَ سٛء ١ٔخ اٌّضػٟ.

 :( )قضٍة ب.ص ضد 'ف.ع' و 'س.ي'11242/11قرار رقن -

 :هلخض الوقائع -

رؼغع ِذً اٌّجٛ٘غاد اٌزبثغ ٌٍّضػ١١ٓ ٌٍسغلخ ِٓ لجً ِج١ٌٛٙٓ اٌظ٠ٓ رمضِٛا  12/07/2008ثزبع٠ز 

ششظب ِٓ ث١ُٕٙ اٌّضػٟ ػٍٝ أسبؽ جٕب٠زٟ  16ثشىٜٛ ٚ رُ رٛج١ٗ اٌزّٙخ ِٓ لجً اٌؼجط١خ اٌمؼبئ١خ ي 

اإلرٙبَ لغاعا ثبٔزفبء ٚجٗ اٌضػٜٛ  رى٠ٛٓ جّؼ١خ أشغاع ٚ اٌسغلخ اٌّٛطٛفخ ٚ ثؼض اٌزذم١ك أطضعد غغفخ

ػض ثؼغ اٌّز١ّٙٓ ِٓ ث١ُٕٙ اٌّضػٟ، ٚ ثٕبءا ػٍٝ طٌه عفغ ٘ظا األس١غ صػٜٛ ػض ِبٌىٟ ِذً 

 اٌّجٛ٘غاد ثزّٙخ اٌٛشب٠خ اٌىبطثخ ٚ أطضعد اٌّذىّخ لغاعا ثجغاءرّٙب.

 :الوسألة القانونٍة-

                                                           
3
 .224إٌٝ  215أظغ ٔض اٌمغاع وبِال فٟ اٌٍّذك اٌثبٌث، ص   



ٚ  8ثضءا ثبإلػالْ اٌؼبٌّٟ فٟ اٌّبصح  وفٍذ إٌظٛص اٌض١ٌٚخ ٌج١ّغ األششبص دك اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذبوُ

 7وظٌه ثؼغ اٌظىٛن اإلل١ّ١ٍخ ِثً ا١ٌّثبق اإلفغ٠مٟ ٌذمٛق اإلٔسبْ ٚ اٌشؼٛة اٌظٞ ٔض فٟ اٌّبصح 

:ِٕٗ 

 (دك اٌزمبػٟ ِىفٛي ٌٍج١ّغ ٚ أْ ٠شًّ ٘ظا اٌذك:1" 

األسبس١خ اٌّؼزغف أ.اٌذك فٟ اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذبوُ اٌٛؽ١ٕخ اٌّشزظخ ثبٌٕظغ فٟ ػًّ ٠شىً سغلب ٌٍذمٛق 

 ٌٗ  ثٙب ٚ اٌزٟ رؼّٕٙب اإلرفبل١بد ٚ اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌٍٛائخ ٚ اٌؼغف اٌسبئض."

 ٚ اٌظٞ طبصلذ ػ١ٍٗ اٌجؼائغ صْٚ رذفظبد ٚ رؼزجغ ٍِزؼِخ ثّب ٚعص ف١ٗ.

ٚ ٠الدظ أْ اٌؼٙض اٌضٌٟٚ اٌشبص ثبٌذمٛق اٌّض١ٔخ ٚ اٌس١بس١خ ٌُ ٠ٕض ػٍٝ ٘ظا اٌذك ٚ ٠ؼض ٘ظا رغاجؼب 

 اإلػالْ اٌؼبٌّٟ.ػّب وغسٗ 

 ِٕٗ: 140ٚ ٔض اٌضسزٛع اٌجؼائغٞ فٟ اٌّبصح 

 "اٌىً سٛاس١خ اِبَ اٌمؼبء، ٚ ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي اٌج١ّغ ٚ ٠جسضٖ ادزغاَ اٌمبْٔٛ."

 ٚ ٘ٛ ِب رُ اٌزؼغع ٌٗ فٟ اٌمغاع.

  :التعلٍق -

ٌمض عفغ اٌّضػٝ ػ١ٍّٙب شىٜٛ ػض ِج١ٌٛٙٓ ثسغلخ ِذٍّٙب ٚ ٌضٜ اٌزذم١مبد األ١ٌٚخ رُ رٛج١ٗ اٌزّٙخ 

ٌٍّضػٟ اٌظٞ رج١ٓ أٔٗ غ١غ ِزٛعؽ فٟ اٌسغلخ ٚ طضع فٟ دمٗ لغاع ثبٔزفبء ٚجٗ اٌضػٜٛ، فغفغ ثضٚعٖ 

ى١١ف اٌٛلبئغ ٚ شىٜٛ ػض اٌّضػٝ ػ١ٍّٙب ثزّٙخ اٌٛشب٠خ اٌىبطثخ، ٚ ِٓ ٘ظا إٌّطٍك دبٚي اٌمبػٟ ر

ثبٌغجٛع إٌٝ لؼ١خ اٌسغلخ اػزجغ أْ 
4

: 

ٚد١ث ثجذ ٌٍّذىّخ ثؼض اٌزذم١ك اٌظٞ أجغرٗ ثبٌجٍسخ ٚثؼض االؽالع ػٍٝ                                    " 

                                    10 10-304علُ اٌفٙغؽ  2010-04-06لغاع غغفخ االرٙبَ اٌظبصع ثزبع٠ز 

اٌّز١ّٙٓ فٟ لؼ١خ اٌذبي ثبٌٛشب٠خ اٌىبطثخ ٌُ ٠ىٛٔٛا سٜٛ لض ِبعسٛا                                    ٚأْ 

دمُٙ اٌضسزٛعٞ فٟ اٌٍجٛء ٌٍمؼبء اٌذك اٌّىفٛي أ٠ؼب ثبالرفبل١بد                                          

                                           ػّٕٙباٌض١ٌٚخ اٌّظبصق ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌضٌٚخ اٌجؼائغ٠خ ٚاٌزٟ ِٓ 

                                                           
4
 .165إٌٝ  162ٌمغاع وبِال فٟ اٌٍّذك األٚي، ص أظغ ٔض ا  



المٌثاق االفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب والذي ٌكفل للمواطنٌن اللجوء للمحاكم الوطنٌة بالنظر فً 

موا بالغا للسلطات عمل ٌشكل خرقا لحقوقهم األساسٌة المكفولة دستورٌا ولما ثبت وأن المتهمٌن قد

ذا الحق فً اللجوء للقضاء لحماٌتهم باعتبارهم كانوا ضحاٌا                                      لممارسة ه ٌهدفون من ورائه

 أنه تمت سرقة محلهم التجاري الخاص بالذهب."

فٌبدو أن المدعى علٌهما بعد سرقة محلهما وجها شكوى ضد مجهول، و الدلٌل أنهما لم ٌذكرا المدعً 

التً أوردت اسمه ضمن قائمة المتهمٌن، و ال ٌمكن بؤي حال ذم باسمه، بل التحقٌقات األولٌة هً 

المدعى علٌهما فً قضٌة الحال بكونهما لجآ للقضاء الستٌفاء حقهما الذي ضاع من سرقة محل 

المجوهرات الذي ٌملكونه، و لقد أسس القاضً استدالله على المٌثاق اإلفرٌقً حٌث جاء فً إحدى 

 الحٌثٌات :

ِٓ ا١ٌّثبق إٌّشٛعح ثبٌجغ٠ضح                                           07ع ػٍٝ اٌّبصح ٚد١ث ٚثؼض االؽال" 

ٚاٌظٞ دست اٌسٍطخ اٌزمض٠غ٠خ ٌٍّذىّخ  ثؼض اسزمغاء٘ب رٙضف إلعسبء لٛاػض  1987ٌسٕخ  06اٌغس١ّخ علُ 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌمبػٟ  اٌّذبوّخ اٌؼبصٌخ ٚاٌمٛاػض اٌضسزٛع٠خ ألٞ ثٍض ٚاٌزٟ رؼزجغ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌزٟ

أثبعرٙب  ِٓ رٍمبء ٔفسٗ ؽبٌّب أٔٙب رٙضف ٌذّب٠خ دمٛق اإلٔسبْ ِٕٚٙب اٌفمغح أٚ اٌزٟ رٕض ػٍٝ أْ دك 

اٌزمبػٟ ٚاٌٍجٛء إٌٝ اٌمؼبء ِىفٛي ٌٍج١ّغ ٠ٚشًّ اٌذك فٟ اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذبوُ اٌٛؽ١ٕخ اٌّشزظخ 

ٚاٌزٟ رؼّٕٙب االرفبل١بد                                      ٠شىً سغلب ٌٍذمٛق األسبس١خ اٌّؼزغف ٌٗ ثٙب  ًثبٌٕظغ فٟ ػّ

 "ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ ٚاٌؼغف اٌسبئض.

ٚ ػٍٝ ٘ظا األسبؽ رٛطً إٌٝ أزفبء جٕذخ اٌٛشب٠خ اٌىبطثخ فٟ دمّٙب ٚ طغح ثجغاءرّٙب، ٚ ٘ٛ ِب 

 ٠زّبشٝ ِغ إٌظٛص اٌض١ٌٚخ ٚ اٌضاس١ٍخ فٟ ٘ظا اٌشأْ.

 


