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 " بصفته رئٌساً لمجلس إدارة دار عٌون اللٌل للصحافة والنشر والطباعة والتوزٌع " 
 

 ضــد:
 

 بصفته "رئٌس المجلس األعلى للصحافة " 
 " الوقائــع" 

 

طالباا  ياي  24/2/2008أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  
ختامها الحكم بقبول الدعوى شاكً   وبوقات تيفياذ وال ااق القارار البالبي بامتيااس المللا  ا علا  

رتاب علا  ذلان مان للصحاية عن التصريح للمدعي بصفته بإصدار لرياد  عياون الليال ما  ماا يت
 آثار وتيفيذ الحكم بمبودته بدون اعًن والزام المدع  عليه بالمصرويات.

وذكر المدعي شرحا  للدعوى أيه بمولب شهاد  تأباي  صاادر  عان الهيااة ال اماة لًباتثمار  
باام رشااركة دار عيااون اللياال اتأبباات شااركة مباااهمة مصاارية تحاات  12/10/2006بتاااريخ 

والتوزيا ر برأبامال مارخه باه مليوياان ويصات الملياون ليياه  وأياه  للصحاية واليشار والطبا 
تقدم للملل  ا عل  للصحاية بطلب ابتصدار تارخيه صصادار صاحيفة ر عياون الليال ر حيا  

بطلب مواياته  15/11/2006ورد اليه خطاب من ا مين ال ام للملل  ا عل  للصحاية بتاريخ 
بمواياااا  المللااا  ا علااا  للصاااحاية  26/12/2006 ببياياااات اللرياااد   يقامااات الشاااركة بتااااريخ

بالبيايااات الخاصااة باللريااد  ماان حياا  الهيكاال اصدارت والهيكاال التحرياارت  بيااد أيااه وميااذ ذلاان 
التاريخ ورغم مرور مد  ا رب ين يوما  التاي ييب اي علا  المللا  ا علا  للصاحاية الارد خًلهاا 

( من 47اعتراض عل  اصصدار طبقا  للماد  ) واال اعتبر ايقضاؤها دون اصدار قرار بمثابة عدم
بشااأن تيماايم الصااحاية ممااا يكااون م ااه هااذا المللاا  ممتي ااا  عاان  1996لبااية  96القااايون رقاام 

اصدار قرار كان من الوالب علياه اصاداره قايوياا  وهاو ماا يشاكل قارارا  بالبيا  باالمتيااس يخاالت 
أيه أن يصيب الشاركة بأضارار يت اذر ( من قايون تيميم الصحاية ومن ش47صريح حكم الماد  )

والهااا وأمااوال متااداركها يااي المبااتقبل متمثلااة يااي عاادم القاادر  علاا  اصاادار اللريااد  وابااتمرار أ
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المكتتبااين ييهااا حبيبااة دون تصاارت يضااً  عاان الحيلولااة بييااه وبااين مباشاار  حاا  كفلااه الدبااتور  
ه وال اااه وماا يترتاب علا  ذلان ا مر الذت يح  له م ه الط ن عل  هذا القرار طالباا  وقات تيفياذ

 من آثار.
وتاادوول يمااره علاا  اليحااو  1/4/2008وقااد تحاادد ليماار الشاا  ال الاال ماان الاادعوى للبااة  

الثابت بمحاضر الللبات  حي  قدم الحاضر عن المدعي حايمة مبتيدات طويت عل  مباتيدات 
  للصاحاية والمادعي تت ل  بتأبي  الشاركة  والمكاتباات المتبادلاة باين أماين عاام المللا  ا علا

بشأن المبتيدات المطلوبة للتصريح بإصدار اللريد   وموايقة راي  تحرير لريد  ا حرار عل  
عمل الصحفيين بها يي لرياد  عياون الليال  وشاهادات صاادر  عان يقاباة الصاحفيين تضاميت أن 

 الصحفيين أعضاق يي يقابة الصحفيين.
 كما قدم مذكر  دياس صمم ييها عل  طلباته. 
وقاادم الحاضاار عاان لهااة اصدار  حايمااة مبااتيدات احتااوت علاا  صااور  ماان قاارار المللاا   

وصااور  ماان الكتاااب المرباال ماان الماادعي الااي راااي   1994لبااية  11 ا علاا  للصااحاية رقاام
بطلااب ابتصاادار تاارخيه لريااد  عيااون اللياال ب ااد  6/2/2008المللاا  ا علاا  للصااحاية يااي 

ليااه ماان الشاااون القايوييااة بااالملل  ا علاا  للصااحاية يااي ابااتكمال البيايااات المطلوبااة والمؤشاار ع
بأيااه ر ال ولااه البااتكمال الااراقات طلااب التاارخيه طالمااا صاادر حكاام بااريض  20/2/2008

 دعوى طالب الترخيه ر.
 كما قدم مذكر  دياس طلب ييها الحكم: 

تاي   وال61لباية  15390ب ادم لاواز يمار الادعوى لباابقة الفصال ييهاا بالادعوى رقام اصلٌاً: 
 ب دم قبول الدعوى اليتفاق القرار اصدارت. 18/1/2008قض  ييها بللبة 

ب اادم قبااول الاادعوى اليتفاااق القاارار اصدارت ل اادم ولااود قاارار باالبي باالمتياااس عاان واحتٌاطٌاااً: 
اصدار اللريد  وذلن  ن اصخطار المقدم من المادعي للمللا  ا علا  للصاحاية خاً مان م مام 

 بتصدار الترخيه.البيايات المطلوبة ال
 بريض الدعوى بشقيها.ومن باب االحتٌاط الكلً  
 18/11/2008قررت المحكمة اصادار الحكام ياي الادعوى بللباة  14/10/2008وبللبة  

 وييها صدر الحكم وأودعت مبودته المشتملة عل  أببابه عيد اليط  به.
 

 " المحكمـة "
 

 مداولة.ب د اصطًس عل  ا ورا   وبماس اصيضاحات  وال 
من حي  ان المدعي يطلب الحكم بوقت تيفيذ ثم ال اق القرار البلبي للملل  ا عل  للصحاية  

باالمتياس عن اصدار ترخيه للريد  عيون الليل م  ما يترتب عل  ذلن من آثار وتيفيذ الحكم 
 بمبودته بدون اعًن والزام المدع  عليه بصفته المصرويات.

 دم لواز يمر الدعوى لبابقة الفصل ييها.ومن حي  ايه عن الدي  ب  
  61لبية  15391ومن حي  ان الثابت من ا ورا  أن المدعي بب  له أن أقام الدعوى رقم  

أمام ذات المحكمة بطلب وقت تيفيذ وال اق القرار البلبي للملل  ا عل  للصحاية باالمتياس عن 
 18/1/2008ة )بهياة م اير ( بللبة اصدار ترخيه للريد  عيون الليل  وقد قضت هذه المحكم

 ب دم قبول الدعوى اليتفاق القرار اصدارت.
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لواز يمر الدعوى لبابقة الفصل ييها هو أثر  صل ومن حي  ايه من المقرر أن الدي  ب دم  
مقرر مؤداه حلية ا حكام ييما يصلت ييه بما تحمله من قو  الشئ المقضي به  اال أن مياط صحة هذا 

يكون هيان حكما  ياصً  يي الموضوس يمي  من اعاد  اليمر ييما قض  ييه من لديد  وعل   الدي  أن
بأن  1968لبية  25( من قايون اصثبات يي المواد المديية والتلارية رقم 101هذا يصت الماد  )

را حكام التي حازت قو  ا مر المقضي ييه تكون حلة ييما يصلت ييه من الحقو  وال يلوز قبول 
  ولكن ال تكون لتلن ا حكام هذه الحلية اال يي يزاس قام بين الخصوم أيفبهم دليل ييفي هذه الحلية 

دون أن تت ير صفاتهم وتت ل  بذات الح  محً  وبببا ر أت أن مياط تطبي  حكم هذا اليه أن يكون 
متفرعة عيه يصً  الحكم قط يا  ياصً  يي موضوس اليزاس بواق يي لملته أو يي لزق ميه أو مبألة 

حابما  ال رلوس ييه وب د تياول موضوس اليزاس بالموازية بين حلج الخصوم وأوله دياعهم بحي  
 حبما  باتا  ال رلوس ييه. حبمهيمكن القول أيه تم الفصل يي موضوس اليزاس 

 (23/1/1993  بللبة 35لبية  346)حكم المحكمة اصدارية ال ليا يي الط ن رقم 
  لاام يصاادر حكمااا  قط يااا  يااي 61لبااية  15391حكاام الصااادر يااي الاادعوى رقاام وحياا  ان ال 

المادعي وأولاه ديااس المللا  ا علا  للصاحاية وأن كال ماا  ادعااقموضوس الدعوى ولم يتياول أوله 
 قضاا  بااه هااو عاادم قبااول الاادعوى اليتفاااق القاارار اصدارت وماان ثاام يااإن الاادي  الماثاال غياار صااحيح يااي

يبب  الفصل ييه من قبل مما يت ين م ه الحكم بريض الدي  ب دم لاواز يمار  القايون  ن الموضوس لم
 الدعوى لبابقة الفصل ييها.

ومن حي  ايه عن الدي  الثايي ب دم قبول الدعوى اليتفاق القرار اصدارت يإيه من المبتقر علياه  
وال ااق قارار ادارت يي قضاق ملل  الدولة أيه يلزم لقبول الدعوى التي يكون محلها طلب وقات تيفياذ 

أن يكون ثمة قرار ادارت بواق كان القرار ايلابيا  أم بلبيا  يإن ايتف  ولود القرار كايت الادعوى غيار 
مقبولة  كما وأيه مان المباتقر علياه أن القارار البالبي ال يصاح القاول بقياماه وامكايياة مخاصامته طبقاا  

اال اذا ثباات أن لهااة اصدار  قااد  1972بااية ل 47 حكااام قااايون مللاا  الدولااة الصااادر بالقااايون رقاام 
امتي ت أو ق دت عن اتخاذ الراق كان من الوالب عليها اتخاذه طبقا  للقوايين واللوااح وذلن بأن يكاون 
صاحب الشأن قد تويرت ياي شاأيه الشاروط والضاوابط التاي اباتلزمها القاايون والاذت أولاب بتويرهاا 

 ثر الذت رتباة القاايون ياإذا لام يكان اصادار مثال هاذا القارار عل  لهة اصدار  التدخل بقرار صحدا  ا
 والبا  عليها يإن امتياعها عن اصداره ال يشكل قرارا  بلبيا  مما يقبل الط ن عليه باصل اق.

 (7/4/2001  بللبة 43لبية  3587)حكم المحكمة اصدارية ال ليا يي الط ن رقم 
بشأن تيميم الصاحاية والاحتاه التيفيذياة الحاكماة  1996لبية  96وحي  ان أحكام القايون رقم  

لموضوس اليزاس قد بطرت يي ايصاح لهير عن اراد  المشرس يي ببيل اصدار الصاحت والتاي تبادأ 
بإخطار كتابي الي الملل  ا عل  للصحاية مشتمً  عل  بيايات تحددت حصرا   وأولبت هذه ا حكام 

ت ياي هاذا اصخطاار ياي ماد  ال تتلااوز أرب اين يوماا  ب اد عل  اللهة الميوط بها اصدار الترخيه البا
ابااتيفاق البيايااات المحاادد  يااإن تلاااوز المللاا  ا علاا  أمااد الاارد علاا  الطلااب أو اذا ت اادت طلباتااه مااا 
رخاه لااه المشاارس طلبااه قااام ياي لايبااه االمتياااس المخااالت  حكااام القاايون وأياادر  مباالكه شااأيه شااأن 

دارت الذت ييزل هذه الرقابة عل  قرارات البلطة ال امة االيلابية ريض الطلب تحت رقابة القضاق اص
والبلبية عل  حد بواق طالما قام باالقرار المط اون يياه أباباب الط ان واباتوى علا  صاحيح مفهوماة 

 باعتباره ايصاح عن اراد  اللهة اصدارية بقصد احدا  أثر قايويي.
أن اللهااة الماادع  عليهااا قااد امتي اات عاان وماان حياا  ايااه ولمااا كااان الثاباات ماان أورا  الاادعوى  

وماان ثام يااإن هااذا  6/2/2008اصادار قرارهااا بشاأن اصخطااار المقاادم لهاا ماان الماادعي بصافته بتاااريخ 
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االمتياس يشكل قارارا  بالبيا  يحا  للمادعي طلاب وقات تيفياذه وال اااه  وترتيباا  علا  ذلان يضاح  الادي  
 غير قاام عل  بيد من الواق  والقايون خليقا  بالريض. القرار اصدارتالماثل ب دم قبول الدعوى اليتفاق 

 ومن حي  ان الدعوى قد ابتويت باار أوضاعها الشكلية يإيها تكون مقبولة شكً . 
ومن حي  ايه عن طلاب وقات تيفياذ القارار المط اون يياه  يإياه مان المقارر أياه يت اين للقضااق  

بوقت التيفيذ تواير ركيين متًزمين يتصل أولهما بمبدأ المشروعية وهو ركان اللدياة باأن يقاوم ادعااق 
 ى.الطالب عل  أبباب صحيحة لدية يرلح م ها الحكم بإل اق القرار عيد الفصل يي موضوس الدعو

والركن الثايي هو االبت لال باأن يترتاب علا  االباتمرار ياي تيفياذ القارار المط اون يياه يتاااج يت اذر 
 تداركها ييما لو قض  ب د ذلن بإل ااه.

( ماان الدبااتور علاا  أن ر حريااة 48وماان حياا  ايااه عاان ركاان اللديااة   يقااد يصاات الماااد  ) 
 ر.الصحاية والطباعة واليشر ووباال اصعًم مكفولة .....

( مان الدباتور علا  أن ر الصاحاية بالطة شا بية مباتقلة تماار  رباالتها 206وتيه المااد  ) 
 عل  الوله المبين يي الدبتور والقايونر.

( من الدبتور عل  أن رتمار  الصحاية ربالتها بحرية وياي اباتقًل ياي 207وتيه الماد  ) 
الارأت ال اام واباهاما  ياي تكويياه وتوليهاه خدمة الملتم  بمختلت وباال الت بير  ت بيرا  عن اتلاهات 

يي اطاار المقوماات ا باباية للملتما  والحفاام علا  الحرياات والحقاو  والوالباات ال اماة  واحتارام 
 حرمة الحيا  الخاصة للمواطيين وذلن طبقا  للدبتور والقايونر.

اه ( ماان الدبااتور علاا  أن ر حريااة اصاادار الصااحت وملكيتهااا ل شااخ209وتاايه الماااد  ) 
 االعتبارية ال امة والخاصة وا حزاب البيابية مكفولة طبقا  للقايون ....ر.

( ماان الدبااتور علاا  أن ر يقااوم علاا  شاااون الصااحاية مللاا  أعلاا  يحاادد 211وتاايه الماااد  ) 
 القايون طريقة تشكيلة واختصاصاته وعًقاته ببلطات الدولة.

 قًلها ....ر.ويمار  الملل  اختصاصه بما يدعم حرية الصحاية وابت 
بشاأن تيمايم الصاحاية علا  أن ر حرياة  1996لباية  96( من القاايون رقام 45وتيه الماد  ) 

 اصدار الصحت ل حزاب البيابية وا شخاه االعتبارية ال امة والخاصة مكفولة طبقا  للقايونر.
ياد  ( من هذا القايون عل  أيه ر يلب علا  كال مان يرياد اصادار صاحيفة لد46وتيه الماد  ) 

أن يقدم اخطارا  كتابيا  الي الملل  ا عل  للصحاية موق اا  علياه مان الممثال القاايويي للصاحيفة يشاتمل 
بم الصحيفة ودوريتهاا   والل اة التاي تيشار ابم ولقب وليبية ومحل اقامة صاحب الصحيفة   واعل  

تمويلهاا   وعيوايهاا   بها  وياوس يشااطها  والهيكال التحريارت واصدارت لهاا وبياان ميزاييتهاا ومصاادر
 بم راي  التحرير  وعيوان المطب ة التي تطب  بهار.او

( من ذات القاايون علا  أن ر يصادر المللا  ا علا  للصاحاية قاراره بشاأن 47وتيه الماد  ) 
اصخطار المقدم اليه صصدار الصحيفة خًل مد  ال تلاوز أرب ين يوما  مان تااريخ تقديماة الياه مباتوييا  

ايات الميصوه عليها يي الماد  الباابقة ويلاب أن يصادر قارار المللا  باريض التارخيه لمي  البي
بإصدار الصحيفة مبببا   وي تبر ايقضاق مد  ا رب ين يوما  المشار اليها دون اصدار قارار بمثاباة عادم 

 اعتراض عل  اصصدارر.
االعتباريااة بيابااية ( ماان القااايون المشااار اليااه علاا  أن رملكيااة ا حاازاب ال52وتاايه الماااد  ) 

ال امااة والخاصااة للصااحت مكفولااه طبقااا  للقااايون . ويشااترط يااي الصااحت التااي تصاادرها ا شااخاه 
واليقابااات واالتحااادات أن تتخااذ شااكل ت اوييااات أو االعتباريااة الخاصااة ييمااا عاادا ا حاازاب البيابااية 

ريين وحادهم وأن ال شركات مباهمة عل  أن تكون ا بهم لمي ها يي الحالتين أبامية ومملوكاة للمصا
 يقل رأ  مال الشركة المديوس ......
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وال يلوز أن تزيد ملكية الشخه وأيراد أبرته وأقاربه حت  الدرلة الثايية يي رأ  مال الشركة عان 
 % من رأ  مالها   ويقصد با بر  الزو  والزولة وا والد القصر ...ر.10

الصحاية المشار اليه والصادر  بقارار المللا  ( من الًاحة التيفيذية لقايون 21وتيه الماد  ) 
عل  أن ر ي اد المللا  يموذلاا  يحارر علياه اصخطاار بطلاب  1998( لبية 10ا عل  للصحاية رقم )

( مان قاايون 46الترخيه بإصدار صحيفة عل  أن يتضمن اليموذ  كاية البيايات التي حددتها المااد  )
 ب والبت ييهر.الصحاية وما يراه الملل  الزما  لبح  الطل

( ماان هااذه الًاحااة علاا  أن ر تقاادم الااي أمايااة المللاا  اخطااارات طلبااات 22وتاايه الماااد  ) 
 الترخيه بإصدار الصحت وذلن عل  اليموذ  الخاه الموضح بالماد  البابقة.

وعل  ا ماية ال امة أن تبلل هذه اصخطارات وتفاصيل بياياتها يي بلل خاه ت ده لاذلن يوضاح باه 
 كل اخطار ....ر. ما تم يي
ومن حي  أن الدبتور المصارت احتراماا  مياه لحرياة الفكار والت بيار عان الارأت احتفا  بحرياة  

اصدار الصحت ييه علا  أيهاا مكفولاة طبقاا  للقاايون وأقاام علا  شااون الصاحاية مللا  أعلا  أيااط 
 بالقايون بيان طريقة تشكيله وتحديد اختصاصاته وعًقته ببلطات الدولة.

وأيااااط باااالملل  ا علااا   1996لباااية  96ا  لاااذلن صااادر قاااايون تيمااايم الصاااحاية رقااام ويفااااذ 
 -للصحاية االختصاه بالموايقة عل  الترخيه بإصدار الصحت   وربام المشارس لطالاب التارخيه

الببيل الذت ييب ي عليه أن يبلكه للحصاول علا  التارخيه  حيا  تطلاب  –الممثل القايويي للصحيفة 
الااي المللاا  ا علاا  ببيايااات الصااحيفة ولاام يتاارن المشاارس للمللاا  ا علاا   ميااه أن يحاارر اخطااارا  

للصحاية حرية تقدير مد  البت يي طلب الترخيه وايما أولب علياه أن يصادر قاراره ياي شاأن طلاب 
الترخيه خًل مد  أرب ين يوما  من تاريخ تقديمه مبتوييا  البيايات التي حددها المشارس والمتمثلاة ياي 

ودوريتهاا  والل اة التاي تيشار بهاا  يبية ومحل اقاماة صااحب الصاحيفة  وابام الصاحيفة بم ولقب ولا
باام وعيااوان اويااوس يشاااطها والهيكاال التحرياارت واصدارت لهااا  وبيااان ميزاييتهااا ومصااادر تمويلهااا  و

راااي  التحرياار  وعيااوان المطب ااة التااي تطباا  بهااا  وقااد زاد القااايون حمايااة لحريااة اصاادار الصااحت 
يكااون قاارار الااريض مبااببا   واعتباار ماارور بااتين يومااا  علاا  تقااديم اصخطااار الميااوه عيااه  اشااتراطه أن

 مبتوييا  البيايات دويما اصدار قرار بريضه بمثابة عدم اعتراض عل  اصصدار.
 –وياي حادود الفصال ياي الشا  ال الال مان الادعوى  –ومن حي  ان البين من ماهر ا ورا   

ادار  شركة دار عيون الليل للصاحاية واليشار والطبا  والتوزيا  تقادم أن المدعي بصفته رايبا  لملل  
ا علاا  للصااحاية البتصاادار تاارخيه لريااد  عيااون اللياال  يطلااب ميااه المللاا  بطلااب الااي المللاا  

موايااا  المللاا  ببيايااات اللريااد   يتقاادم  15/11/2006بتاااريخ  5584ا علاا  للصااحاية بكتابااة رقاام 
ت والهيكال التحريارت لللرياد   وموايقاة رااي  تحريار لرياد  ا حارار المدعي ببياياات الهيكال اصدار

عل  عمل أرب ة صحفيين بلريد  عيون الليل  يأربل ا مين ال ام للملل  ا عل  للصحاية كتابة رقم 
الي المدعي بطلب مواياته بموازية اللريد  ومصادر تمويلهاا  يأربال  10/10/2007بتاريخ  5150

بام الصاحيفة  ودوريتهاا  ابم صاحب اللريد  ولقبه وليبيته ومحل اقامته  وان المتضم هالمدعي كتاب
والل ااة التااي تيشاار بهااا  ويااوس يشاااطها  والهيكاال التحرياارت واصدارت   وبيااان ميزاييتهااا  ومصااادر 

بم وعيوان المطب اة التاي بايتم طباعاة اللرياد  ييهاا وهاي مطااب  مؤبباة ا هارام بشاارس اتمويلها  و
 م راي  التحرير  وليبيته  وعيوايه وهو محل اقامته.بااللًق  و
ثاام أرباال أمااين عااام المللاا  ا علاا  للصااحاية كتابااا  الااي الماادعي لمواياتااه بشااهاد  ماان يقابااة  

الصااحفيين تتضااامن عضاااوية المرشاااحين للهيكااال التحرياارت بلااادول المشااات لين يأربااال المااادعي ياااي 
تضااميت أن كااً  ماان طااار  مرتضاا  خماا  شااهادات صااادر  عاان يقابااة الصااحفيين  16/12/2007
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مهاادت حيتااه محمااد  وماااهر عبااد البااتار عبااد الشااايي الهيااداوت   ومحمااد مصااطف  عبااد ال ااال محمااود 
اللبالي  ومحمد عبد الهادت الراعي محمد )مادير التحريار(   ومحماد عباد الم باود محماد عباد الباارت 

 )راي  التحرير( أعضاق مقيدين بلدول المشت لين بها.
المللا  ا علا  للصاحاية بطلاب الموايقاة أربل المدعي كتابا  الي راي   6/2/2008خ وبتاري 

علا  ابتصاادار تاارخيه لريااد  عيااون اللياال ب ااد ابااتيفاق لمياا  البيايااات المطلوبااة  والااذت أحالااه الااي 
من المبتشار  20/2/2008الشاون القايويية بالتيبي  م  شاون الصحاية  حي  تأشر عل  الطلب يي 

ي للملل  ا عل  للصاحاية ر ال ولاه الباتكمال الاراقات طلاب التارخيه  طالماا صادر حكام القايوي
 بريض دعوى طلب الترخيهر.

أن الماادعي تقاادم  –وبالقاادر الااًزم للفصاال يااي الشاا  ال الاال  –وماان حياا  ان البااين ممااا تقاادم  
  ومان ثام ياإن  1996لباية  96بلمي  البياياات والمباتيدات التاي تطلبهاا قاايون تيمايم الصاحاية رقام 

مخالفاا   –بحباب المااهر مان ا ورا   –امتياس الملل  ا عل  للصحاية عان اصادار التارخيه ب اد 
  حكام القايون  مما يتواير م ه ركن اللدية يي طلب وقت التيفيذ.

ومن حي  ايه عن ركن االبت لال يإيه لما كان قضاق هذه المحكمة قد لارى علا  أن المطالباة  
ة ماان الحقااو  أو الحريااات الدبااتورية يتااواير أو تتااواير بشااأيه أو بشااأيها داامااا  حالااة بحاا  أو بحرياا

كان ا مر يت ل  ياي هاذه الميازعاة بحا  اصادار صاحيفة  ولمااالبت لال الًزمة للحكم بوقت التيفيذ  
إن ورعاها وارتفا  بهاا المشارس الدباتورت الاي مادار  الدباتورية ال لياا يا كفلهاوهو من الحقو  التي 

طلاااب المااادعي وقااات تيفياااذ القااارار المط اااون يياااه يكاااون قاااد اباااتوى صاااحيحا  علااا  ركيياااه )اللدياااة 
 واالبت لال( مما يت ين م ه عل  هذه المحكمة أن تقضي بإلابة المدعي الي ما يطلب يي هذا الشأن.

 كمااا أيااه يباارر الابااة الماادعي الااي طلبااه تيفيااذ الحكاام بمبااودته وباادون اعااًن طبقااا  لاايه الماااد  
 من قايون المراي ات. (286)

( ماان قااايون 184وماان حياا  ان ماان يخباار الاادعوى يلاازم بمصااروياتها عمااً  بحكاام الماااد  ) 
 المراي ات.

 " فلهــذه األسبــاب"  
 

باريض الادي ين ب ادم لاواز يمار الادعوى لباابقة الفصال ييهاا وب ادم قباول الادعوى  حكمت المحكماة:
دعوى شكً   وبوقت تيفيذ القرار المط ون ييه باالمتياس عن اصدار اليتفاق القرار اصدارت   وبقبول ال

ترخيه للريد  عيون الليل وألزمت اللهة اصدارية مصارويات هاذا الطلاب  علا  أن ييفاذ هاذا الحكام 
بمبودته وبادون اعاًن  وأمارت بإحالاة الادعوى الاي هيااة مفوضاي الدولاة لتحضايرها واعاداد تقريار 

 وعها.بالرأت القايويي يي موض
 

 راي  المحكمة         بكرتير المحكمة
 


