
 في محراب العدالة 
 قراءة في أول قرار لمحكمة العدل العليا  

 ))بشأن دعوى الحسبة(( 
 اعتراضا على تسجيل العالمات التجارية الخاصة بالخمور  

   
فييي بييابضة قةيياتية مات أامييية لاصييةم قبلييل محكميية العييدل العليييا بةييوة ولييو ب ييورة ضييم يةم وعلييى أبييا   

دعيوى ب ياء علي يا 6991أقام األبتام المحامي ناظم محميد عويةية فيي عيام  قانوني مةاير صفة )المحتسب( التي
ونيابيية عييم الم ييلحة الشييرعية للمجتمييهم م البييا ايليية المحكميية المشييكلة برتابيية األبييتام المستشييار رضييوان األ ييا 

ل قاضيييي الضةييياة رتيييي  المحكمييية العلييييا وعةيييوية األبيييتام المستشيييار لميييدان العبادلييية واألبيييتام المستشيييار لليييي
الشياح بالحكم بم ه مسجل العالمات التجارية بوزارة العدل مم تسجيل العالمات التجارية ليالال  ريرتات أب بيية 
مم ررتات إنتيا  الخميورم )ألن العالميات التجاريية المي تورة تتعليد بميواد مسيكرة محرمية فيي دي  يا وتلحيد الةيرر 

 .  بأب اء المسلميمم إضافة إلى أن العلم أثبل أمااا ال حي(
وطلب األبتام عبد الرليم ن ير بابيم ال اتيب العيام رد مليل ال ليب ريكال )ألن الميدعي  يير م  صيفة فيي  

موضيو  ال ليب وليسيل ليي  أيية م يلحة رخ يييةم وأن دعيوى الحسيبة م تضيام إم أمييام المحياتم الشيرعية(. وتكييرر  
ماتيي م واييو أن املت ييا  تيي لل طلييب رد الييدعوى رييكال علييى لسييان وتيييل إلييدى الشييرتات اليي   دفييه بالييدفه 

 بدعوى الحسبة ي عضد للمحاتم الشرعية دون المدنية. 
أصدرت المحكمة بعد عاميم لكم األتالرية في الموضو  برفض طلب المدعي وإلوام  بالربيوم والم ياري   

فيميا  وأتعاب المحاماةم بي ما رأى المستشيار رتيي  المحكمية رأييا مخالفيا ايو وبيوب إبابية طليب المسيتدعي. أميا
يخييتب بالييدفه الشييكلي بعييدم ال ييفة فضييد تجيياوزم لكييم األتالرييية معلييال قبييول صييفة المسييتدعي وبالتييالي ابييتمرار 
السير في دعوام بأن قانون تسجيل العالمات التجارية أباز أل  رخب أن يضدم إعالنا باعتراض  على تسيجيل أيية 

ل المحكمية لالعتيراب بألضيية صيالب ال ليب فيي عالمة تجارية )ومليل تميا ايو واضير أقيرب إليى توني  تبرييرا لميي
تضيييديم طلبييي  عليييى األبيييا  الييي   ارتيييفمم ألن الحكيييم إم أ فيييل تف ييييد الحجييية الرتيسييية التيييي توافضيييل علي يييا ال يابييية 
والمسيييتدعى ضيييدام اوليييرون وايييي قيييول م إن دعيييوى الحسيييبة تضيييام فضييي  أميييام المحييياتم الشيييرعيةم فضيييد أقيييرت 

ل ييا باكنكييارم وإن تانيييل قييد أضييافل إلييي  الرل يية المم وليية فييي الضيييانون للمسييتدعي ضييم ا ب ييفت  ولييم تتعيير  
 للكافة(. 

ولم يت رق الرأ  المخيال  إليى اي م ال ض ية الشيكليةم ولك ي  قةيى للمسيتدعي بببابية طلبي . وايو ميا يمكيم  
 امبتدمل م   على أن الرأييم لم يمانعا في قبول مبدأ الحسبة أمام محكمة العدل العليا. 

ة الحضوق رأت فيما يلي نشر لكم األتالرية وت ا الرأ  المخال م نظرا لألاميية الخاصية لتليل الضةيية.  مجل 
تمييا أفسييحل ليييوا لألبييتام نيياظم عويةيية للتعضيييب علييى الحكييم ال  يياتيم وإبييداء أبييانيدم الضانونييية بةيير  إثييراء 

 البحث في ال والي المختلفة التي تشتمل علي ا ا م الضةية. 
 



 


