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ي تاله السّید ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا القايض املقـّرر / محمـد محـودة بعد إالطالع 
الرشیف.

ث ٕان ال ه الشلكیة.وح ٔوضا طعن ٕاستوىف 



ّٔن  ٔوراق يف  ر ا ـه وسـا ـىل مـا یبـني مـن ا حلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع تتحصل  ح
عوى رمق ( ة الطاعن ا ٔقام مبوا ) مـدين جـزيئ رٔس اخلميـة 581/2015املطعون ضده 

لــغ ( م ٔن یــؤدي  لزامــه بــ ٕ ) درمه مــع الرســوم واملصــاریف 465574,34بطلــب احلــمك 
ة احلجـز %) 9(القانونیـة ئدةوالفا عـوى وحـىت متـام السـداد والقضـاء بصـ رخي رفـع ا مـن 

التحفظي ونفاده.
ٔنـه بتـارخي  ىل سند من القـول:  ٔسس دعواه  ـرم لك مـن املـدعي 2010/ 15/7وقد  ٔ

لیه قرض خشصـي مببلغ  ٔوىل مينح املدعي املدعى  يت قرض خشصـي ا لیه اتفاق واملدعى 
ــــدة () درمه2500000( ــــىل (10.99بفائ ــــمت ســــداده  ــــع 300%) ی ) قســــط بواق
ً.والقرض الثاين مببلغ (2487.48( %) یـمت 11.99) درمه بفائـدة (170000) درمه شهر

ىل  ٔقسـاط 1903.53) قسط بواقـع (300(سداده  سـدد  ٔن املـدعي مل  ً وبـ ) درمه شـهر
لـغ ( ـه م رصد بذم ع احلجـز التحفظـي ) درمه وطلـب املـدعي ٕایقـا465574.34القرضني و

عوى. وتقدم هبذه ا
ة حمكت بتارخي  ٔول در لـغ 2016/ 2/ 17وحممكة  لمدعي م ٔن یؤدي  لیه ب لزام املدعى  ٕ

رخي 9) درمه والفائـــدة القانونیـــة بواقـــع (465574.34( وحـــىت 29/10/2015%) مـــن 
لغ  ملصاریف وم ة احلجز التحفظي وٕالزامه  ٔت100السداد التام وبص عاب حماماة.درمه 

اف رمق ( ت ٕالسـ ٔنف الطاعن هـذا احلـمك  قضـت 25/4/2016) وبتـارخي 116/2016ٕاست
ً ورفضه موضو  اف ش ول إالست ٔلزمـاحملمكة بق ٔنف و ٔیید احلمك املست ٔنف ًا وبت ت ت املسـ

ملرصوفات.
ـاب بتا م الك ٔودعـت قلـ ة  لطعـن املاثــــــل بصحیفـ ریــــخ طعن الطاعن يف هذا احلمك 

لنظــر 2016/ 26/6 ر  ــد ٔنــه  ــىل احملمكــة بغرفــة املشــورة رٔت  وٕاذ عــرض الطعــن 
لحـمك  حملرض وقررت جحز الطعـن  ىل النحو املبني  فهيا  لسة لنظره مت تداو حفددت 

.جبلسة الیوم 
ٔسباب. ٔربعة  ىل  ٔقمي الطعن  ث  ح

ه خمالفة القـان ىل احلمك املطعون ف ٔولها  ٔن ٕاجـراءات احلجـز ینعى الطاعن ب ون ملـا ٕاعتـرب 
ـد  ٔوراق من حمرض احلجز التحفظـي ومـا یف لو ا رمغ  عوى  التحفظي قد ٕاكمتلت يف ا

ة احلجز التحفظي. ٔمام ذات احملمكة بص وجود حمجوزات ووجود دعوى 



ملـادة ( ٔن الـنص  ـري سـدید ذ ث ٕان هذا النعي  ) مـن قـانون إالجـراءات 252وح
ٔنه ( جيو  ٔمـور املدنیة  ٔو مـن قـايض ا عـوى  ٔن یطلب من احملمكة اليت تنظر ا ن  ا ز 

قوالت خصمة). ىل عقارات وم ع احلجز التحفظي  ٔحوال توق حسب ا املستع
ملادة ( ٔنـه ( 255و ه،  ـىل احلـاجز -2) م ٔكـرث مـن –جيـب  ـىل ا م  ٔ ـالل مثانیـة 

ع احلجز رخي تصـ–توق ٔمـام احملمكـة ا رفع  ـوت احلـق وحصـة احلجـز ٔن  عـوى ب ة ا
ٔعتـرب احلجـز  وٕاال  ٔمور املستع ٔمر قايض ا كون فهيا احلجز ب ٔحوال اليت  يف ا وذ

كن. ٔن مل 
ل قدمت دعوى حصة احلجز ٕاىل ذات -3 ة من ق وت احلق مرفو عوى ب وٕاذا اكنت ا

ٔنـه  حلجـزاحملمكة لتنظر فهيام معًا ) مؤداهـا  ٔمـر  التحفظـي ٕاذا دفـع دعـواه ٔن لطالـب ا
ٕاصـدار  تع ٔمـور املسـ ٔو ٕاىل قـايض ا هيا  ٔن یطلب ٕا ٔمام حممكة املوضوع  ٔصل احلق  ب
رفع دعوى ثبوت احلق  كون ملزمًا  ف ٔمور املستع ٔمر وعند جلوئه ٕاىل قايض ا هذا ا

ٔعترب احلجز حصو  ع احلجز وٕاال  رخي توق م من  ٔ الل مثانیة  كٔ ة احلجز  ن اما ٕاذا ن مل 
قـدم  عـوى ف ـا ا ٔما ـة  ٔمر احلجز التحفظي من حممكة املوضوع املرفو استصدر احلاجز 

دعوى حصة احلجز ٕاىل ذات احملمكة لتنظر فهيام معًا.
ٔسس قضا ه قد  ٔن واكن احلمك املطعون ف قىض به يف ش ٔنف ف ٔیید احلمك املست ئه بت

ٔوىل قد  ة ا ر ة احلجز التحفظي اليت اكنت حممكة ا بص طلب املطعون ضده احلمك 
ٔورده  ىل ما  به  ته.ٔذنت  مبدو

ٔن املدعي قد طلب  لیه منمن (( ٔموال املدعى  ىل  حممكة املوضوع احلجز التحفظي 
ٔصدرت  ٔن حممكة املوضوع  ٔموال 3/2/2016رخي و ىل  ع احلجز التحفظي  قرارًا بتوق

لقانون جرائه موافقًا  ٕ كون  ة احلجز ف ة بص لن وحمكت  ٔنف املنقو .))املست
ٔمام حممكة  وطلب  ٔموا ىل  ع احلجز التحفظي  واكن الطاعن ال ینازع يف توق ملا اكن ذ

ل  اءت  ٔسباب اليت  اف احلمك ببطالنه ل ع احلجز ست ه خمالفة توق ٔو نعي ومل یبّني 
تاح  ذه واكن املطعون ضده قد طلب يف دعواه بدءا بصحیفة اف التحفظي ٕاجراءات تنف
ه من  د ٕالیه احلمك املطعون ف كون ما ٕاس ع احلجز التحفظي ف ة توق عوى احلمك بص ا

ري ىل  كون قامئ  ومن مث فٕان النعي  كفي محل  ً ة قانو ٔساس یتعني رفضه.ٔسباب حصی
ستحب  ه خمالفة القانون ملا مل  ىل احلمك املطعون ف ب الثاين  لس ث ینعى الطاعن  وح

عوى رمق بل لط  ات سندىل 286/2015ه مض ا ٔخرى من صالح ٔن مض قضیة  من 



دام حقها  ل است ىل احملمكة ق ني اكن  احملمكة وال تندرج حتت الطلبات العارضة يف 
ول د ارتباط ٔويف ق لهيا حىت یتنب لها ما ٕاذا اكن یو طالع  عوى املتقاب قىض ا

عوتني ٔ  ال.ممن ا
ٔن  ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  من قانون إالجراءات 97املقرر بنص املادة –وح
ٔنه جيوز للك من املدعي واملدع لــاملدنیة  ٔن یقى  ة ما تدم من الطلبات العارض ه 

ٔن یقدم مر كون ىل  نظرهام  ٔصيل ارتباطًا جيعل من حسن سري العدا لطلب ا تبطًا 
ٔو بطلب یقدم شفاهه يف  عوى  ٕالجراءات املعتادة لرفع ا الطلب العارض ٕاىل احملمكة 

ت يف حمرضها. اجللسة يف حضور اخلصم ویث
د منواكن  اوى ٕالصدار حمك وا ٔن مض ا ٔمر مرتوك ملطلفهيااملقرر  ر هو  ق تقد

لهيا يف ذ متیزي.محممكة املوضوع دون معقب  ن حممكة ا
عوى رمق  واكن طلب الطاعن مض ا عوى موضوع هذا 286/2015ملا اكن ذ ٕاىل ا

ملادة  لهيا  ٕالجراءات املنصوص  ٔمام احملمكة  ة  علقًا بدعوى مرفو كن م 97الطعن مل 
مت بیتعلق وٕامنامن قانون إالجراءات املدنیة  دهادعوى مستق قًا من الطاعن الحق

هتاج  عوى عوى الراهنة بغري ا فال یعدو طلبه مض هذه ا عوى املتقاب ٕاجراءات ا
ر حممكة املوضوع  ي خيضع ملطلق تقد اوى ا ل طلبات مض ا عوى الراهنة من ق

ىل متیزي ومن مث فٕان النعي  لهيا من حممكة ا ه هذا احلمك املدون رقابة  طعون ف
ىل اخلصوص  عني الرفض.ريكون قامئ  ٔساس م

ه خمالفة نص املادة  ىل احلمك املطعون ف ني الثالث والرابع  لسب ث ینعى الطاعن  7وح
عوى  لفائدة الواردة بعقدي القرض سند ا لمطعون ضده  ني قىض  ستور  من ا

بته وحمددة سلفًا من بنك جتار  ٔهنا فائدة  اوى رمغ  جامع الف ٕ س  بنك مرصيف و ي ول
ا الطاعن  دم جوازها.لمحمكه اليت قد ىل 

ٔن النص يف املا ذ ري حم ث ٕان هذا النعي يف  من قانون املعامالت 409ة دح
لغ سلمي املقرتض م ضاه یقوم املرصف ب ٔن ((القرض املرصيف عقد مبق اریة  ًا من الت

ٔوـــالنق ل القرض  ىل س ن حلسابه يف املرصف وفق الرشوط ود  ا ده يف اجلانب ا یق
 ٔ لمرصف يف املواعید وا لهيا ویلزتم املقرتض سداد القرض وفوائده  ال املتفق 

لهيا ويف املادة  لرشوط املتفق  ىل 76و ضاء فائدة  ن احلق يف اق ا ٔن (( ه  م
لیه يف العقد  اري حسب السعر املنصوص  قعٕاذا مل القرض الت ساهبا وفق یمت ف



ىل  ىل ٔ سعر الفائدة السائد يف السوق وقت التعامل  زید يف هذه احلا % 12ن ال 
 ً ٔ اریة  ٔعامل الت ٔن القرض املرصيف یعترب من ا حىت متام السداد)) و مؤدى ذ

ه وحيق قاكنت صفة امل ٔو الغرض م ً رتض  ار قانو ىل القرض الت ضاء فائدة  ن اق ي ا
ساهبا  مت ا لیه يف العقد وٕاذا مل حيدد سعر الفائدة اتفاقًا ف حسب السعر املنصوص 

زید يف هذه احلا ٔقىص ال  %12ىلوفق سعر الفائدة يف السوق وقت التعامل حبد 
لمطعون  ه  ة املتفق ضحىت متام السداد وٕاذ قىض احلمك املطعون ف لفائدة االتفاق ده 

عوى ويف ندسلهيا بعقدي القرض ٔحسن تطبیق القانون ال دوا كون قد  طلبات ف
لیه يف هذ ٔساسومن مث فٕان النعي  ري  ىل  كون قامئ  .ا اخلصوص 

ٔسباب لهذه ا
حمكت احملمكة :

ٔمني  ٔلزمت الطاعن الرمس واملرصوفات ومصادرة الت .رفض الطعن و


