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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة ائــــــــرة ا الت

ة احملمكة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحب   شارن/ د راشد احلاى و صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

دار  ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام القضـــــاء ب
د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ املوافق 1437شوال 25يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة48يف الطعـن املق 2016ق 11لس
املوجز :

ستوریة  ي قىض بعدم دستوریته –قضاء بعدم ا القانون ا حم
ة قضائیة مستق–قضاء رٔس اخلمية نطاق و تطبیق القانون –قضاء حميل ميثل 

احمليل حمدود يف إالمارة الصادر فهيا . 
ٔخرى .  ره لقوانني ٕامارة  ٔ مارة ما ال یتعدى  ٕ ٔمريي  احلمك بعدم دستوریة مرسوم 

احملمكــــــــــــــة

ي تاله السید الق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا ة واملرافعة بعد إالطالع  ايض/ محمد عق
 . وبعد املداو

ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح



ٔن  ٔوراق تتحصل يف  ر ا ه وسا ىل مایبني من احلمك املطعون ف ٔن الوقائع  ث  وح
عوى رمق  ٔقامت ا ىل مدين رٔس اخلمية االٕ 2015لسنة 209الرشكة الطاعنة  بتدائیة 

مس املطعون حلكا بطلب االهیئة املطعون ضده اریة املس شطب العالمة الت م 
ستعامل ة  ٔسبق ة الطاعنة يف هذه العالمة  ٔحق .ضدها وٕاثبات 

ٔهنا   ً اةوقالت بیا ق ٔنه تناىم يتراكمت اریة ٕاال  المهتا الت شعارها و متزي  يف و
سجیل ذات العالمة التٕاىل  ٔن املطعون ضدها قامت ب ه حق ومن لمها ب اریة دون و

عوى .بتارخي  عوى لعدم سلوك 20/8/2015مث فاكنت ا ول ا حمكت احملمكة بعدم ق
اف رمق  الست ٔنفت الرشكة هذا احلمك  ي رمسه القانون ، ٕاست لسنة 412الطریق ا

اف رٔس اخلمية ، واليت بتارخي 2015 ٔیید احلمك 2016\1\18ٔمام حممكة است قضت بت
ٔنف ىل هذه احملمكة املست متیزي وٕاذ ُعرض الطعن  طعنت الطاعنة يف هذا احلمك بطریق ا

ٔسباب  ىل ثالثة  ٔقمي  ٔن الطعن  ث  لنظر هنا وح ٌر  د ٔنه  يف غرفة مشورة رٔت 
ٔ يف تطبیق القانون تنعى ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔول مهنا  ب ا لس الطاعنة 

ابة املطعون ضده ٕاىل دفعها بعدم  ٕ ه  فاع ٕاذ قىض احلمك املطعون ف الل حبق ا وإال
ي رمسه القانون رمغ بطالن املذكــرة اليت تضمنت  عوى لرفعها بغري الطریق ا ول ا ق

ٔهنا جمهل ع  ف ه .   هذا ا در مبا یعیبه وستوجب نقض ري معلــومة املص ة و
لسة  ٔن الثابت مبحرض  ري حصیح ٕاذ  ث ٕان هذا النعي  ة 2015\7\30وح ٔمام حممك

ٔن ما تثريه الطاعنة  فع ومن مث ف یل النائب العام وقد متسك هبذا ا ة حضور و ٔول در
ٔساس ویتعني رفضه . ري  ىل  ىف هذا النعي 

ث ٔ  ه خمالفة القانون وح ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ن الطاعنة تنعى ببايق 
ٔن  ش ٔمريي  دم دستوریة املرسوم ا ر حمك  ٔ ب ٕاذ متسك بتطبیق  سب والقصور يف ال
ٔن  ش ان  ارة جعم ة ٕالم وائــــر احلكوم ة ا اوي القضائیة يف موا تنظمي ٕاقامة ا

ٔمريي رمق  ارة رٔس اخلميـــــة 2012نة لس4املرسوم ا ة يف ٕام اوي اخلصوم اخلاص بدع
ر مبا یعیبه وستوجب نقضه ٔ ٔن یعتد هبذا ا ٔقام قضاءه دون  ه  ٔن احلمك املطعون ف .ٕاال 

دم  ٔحاكم  ٔن  ستوریة املقررة  ٔصول ا ٔنه من ا ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  وح
ي قىض ىل القانون ا ستوریة تنصب  بعدم دستوریته دون املساس ا

ٓخر.  ٔي قانون  ب



لقانون 2012لسنة 5واكن مفاد نصوص قانون تنظمي القضاء يف رٔس اخلمية رمق  املعدل 
ة قضائیة مستق2015لسنة 12رمق  ٔن القضاء يف رٔس اخلمية قضاء حميل وشلك 

كون ٕاال يف نطاق إالمارة فال ٔو جياوزه ٕاىل ٕامارة ومن مث فٕان القانون احمليل ال  یتعداه 
ٔن القانـــون  ان البني  و ك ا اكن ذ اد . مل حت ٔعضاء يف  ٔخرى من إالمارات ا

لقانون رمق  رٔس اخلمية وهو 2012لسنة 4الواجب التطبیق هو املرسوم  اخلاص 
ٔمريي رمق  دم دستوریة املرسوم ا ر حلمك  ٔ 1999لسنة 7مازال قامئ ومن مث ال 

لیه هبذا  ٔن النعي  لتايل ف اص هبذه إالمارة و ٔنه مرسوم حميل  مارة جعامن ٕاذ  ٕ اخلاص 
ول. ري مق ه  رم ٔساس ویتعني رفضه وكون الطعن  ري  ىل  كون  النعي 

لـــــــــــذ
ة : ــــــــحمكة احملمك

ٔمني . لغ الت ٔلزمت الطاعنة الرسوم واملصاریف مع مصادرة م رفض الطعن و

ملحوظة :
شار / محمـد محـوده الرشـیف وعضـویة  رئاسة السید املس لحمك وتداولت ووقعت مسودته ىه  الهیئة الىت جحزت الطعن 

ه بصدر احلمك . ى الهیئة املب حلمك فه ٔما الهیئة الىت نطقت  ه  شارن / د / راشد  احلاى  ومحمد عبدالعظمي عق املس


