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 عادل ةىعنانٍ 
 الساكن ةأوالد اسعٌد ثادلة 

  ملحامٌة ةمكناس ملحامٌة ةمكناس ثنىب عنه ذة ثجعىنح اثنىب عنه ذة ثجعىنح ا
 



 

 

 الوقائــــــــــــــع

امصائــش امصائــش   ماماو املؤدي غنهو املؤدي غنهةىاظطح دفاغها ةىاظطح دفاغها   امزي دلذو ةـه امطشف املذغٍ امزي دلذو ةـه امطشف املذغٍ   ةناء غىل امللال اإلظذػخايل ةناء غىل امللال اإلظذػخايل 

و امزي دػشض من خالمه ةأن مها من طنٌلها املذغى غنٌه أسةػح أةناء و امزي دػشض من خالمه ةأن مها من طنٌلها املذغى غنٌه أسةػح أةناء       02050205//2020//5151املظـائٍ ةذاسًــخ  املظـائٍ ةذاسًــخ  

و كنٌهما و كنٌهما     و آًة ةىعنانٍ ، و أرًج ةىعنانٍ ، و نىر ةىعنانٍمحمد مجد ةىعنانٍ ، و هم : و هم : 

ًلٌمان ةئظتانٌا ، و أنه ةػع طالكهما ارذفظ ةها مذي وامذًه ةامشغم من إظناد امزظانح إمٌها و اظذزظاسا ًلٌمان ةئظتانٌا ، و أنه ةػع طالكهما ارذفظ ةها مذي وامذًه ةامشغم من إظناد امزظانح إمٌها و اظذزظاسا 

ٌها و ةزكم إصدًادهم و دمذسظهم ةئظتانٌا و ارذفاظ وامذهم ةخىاصاخ ظفشهم ، فهٍ دنذمغ ٌها و ةزكم إصدًادهم و دمذسظهم ةئظتانٌا و ارذفاظ وامذهم ةخىاصاخ ظفشهم ، فهٍ دنذمغ ننملصنزح مزظى ملصنزح مزظى 

 املذغى غنٌه ةذعنٌم حىاصاخ ظفشهم و إدماو حمٌؼ اإلحشاءاخ اإلداسًح و املانىنٌح إلنخاصها رذى  املذغى غنٌه ةذعنٌم حىاصاخ ظفشهم و إدماو حمٌؼ اإلحشاءاخ اإلداسًح و املانىنٌح إلنخاصها رذى امزكم غىلامزكم غىل

امناصمح ةمثاةح إرن مها إلنخاص حىاصاخ امناصمح ةمثاةح إرن مها إلنخاص حىاصاخ   دذمكن من نله إةنائها منذًاس اإلظتانٌح ، مؼ اغذتاس امزكم امصادس يفدذمكن من نله إةنائها منذًاس اإلظتانٌح ، مؼ اغذتاس امزكم امصادس يف

  ذغى غنٌه امصائش .ذغى غنٌه امصائش .ظفشهم و اصطزاةهم منذًاس اإلظتانٌح مؼ امنفار املػخه و دزمٌه املظفشهم و اصطزاةهم منذًاس اإلظتانٌح مؼ امنفار املػخه و دزمٌه امل

  و ةناء امزخد و املعذنذاخ املشفلح ةامطنث .و ةناء امزخد و املعذنذاخ املشفلح ةامطنث .

ةامذفؼ ةػذو اخذصاص كايض املعذػخالخ و ةكىن أةناءه ًذاةػىن دساظذهم ةامذفؼ ةػذو اخذصاص كايض املعذػخالخ و ةكىن أةناءه ًذاةػىن دساظذهم و أحاب املذغى غنٌه و أحاب املذغى غنٌه 

  ةاملغشب و أنه من شأن اإلظذخاةح منطنث املعاط ةمصنزذهم و امزٌنىمح دون مشاكتح أرىامهم .ةاملغشب و أنه من شأن اإلظذخاةح منطنث املعاط ةمصنزذهم و امزٌنىمح دون مشاكتح أرىامهم .

ةه املذغى غنٌه ال ًػكعه امىاكؼ ألن املذغى غنٌه ًلٌم ةئظتانٌا و أن ةه املذغى غنٌه ال ًػكعه امىاكؼ ألن املذغى غنٌه ًلٌم ةئظتانٌا و أن و غلتر املذغٌح ةأن ما دمعك و غلتر املذغٌح ةأن ما دمعك 

دعخٌه مزظىنٌها ةاملغشب كنن ةشكه مؤكر ةػذ أن دشكهم مذي وامذًه ةاملغشب مذمٌح ةصىسج من حىاص دعخٌه مزظىنٌها ةاملغشب كنن ةشكه مؤكر ةػذ أن دشكهم مذي وامذًه ةاملغشب مذمٌح ةصىسج من حىاص 

  امعفش منمذغى غنٌه دثتر إكامذه ةئظتانٌا .امعفش منمذغى غنٌه دثتر إكامذه ةئظتانٌا .

دفاع امطشفني و دم اإلظذماع دفاع امطشفني و دم اإلظذماع   ررضهاررضها  02050205//2020//5252ةناء غىل إدساج املنف ةػذج حنعاخ آخشها حنعح  ةناء غىل إدساج املنف ةػذج حنعاخ آخشها حنعح  

اغذتاس اغذتاس   مػهمػهذلشس ذلشس فف  إىل املذغٌح رعث ما هى مظمن ةمزرض امخنعح إلظذظٌاذ املالةعاخ املزٌطح ةامطنث ، إىل املذغٌح رعث ما هى مظمن ةمزرض امخنعح إلظذظٌاذ املالةعاخ املزٌطح ةامطنث ، 

  02050205//2020//1111املظٌح حاهضج مٌذـم رخضها منذأمه مخنعح  املظٌح حاهضج مٌذـم رخضها منذأمه مخنعح  

  

 بعد التأمـــــــــــل طبقا للقـــــــــــــــــاوون

 التعليــــــــــــــــل 

  ذف املذغٌح من طنتها امزكم مها ةما هى مفصه أغاله .ذف املذغٌح من طنتها امزكم مها ةما هى مفصه أغاله .دهدهرٌث رٌث 

  ما ًيل :ما ًيل :ورٌث امثاةر من ظاهش وثائم املنف و من املناكشح امػننٌح ورٌث امثاةر من ظاهش وثائم املنف و من املناكشح امػننٌح 

    ؛؛  أوال ، أن امطشفني منفصنني و ًلٌمان ةامذًاس اإلظتانٌح أوال ، أن امطشفني منفصنني و ًلٌمان ةامذًاس اإلظتانٌح 

  ؛؛  02520252//2222//0000امصادس ةذاسًخ امصادس ةذاسًخ   002002ثانٌا ، أن املذغٌح هٍ امزاطنح ألطفامها ةمىحث امزكم غذد ثانٌا ، أن املذغٌح هٍ امزاطنح ألطفامها ةمىحث امزكم غذد 

محمد مجد ةىعنانٍ ، و آًة ةىعنانٍ ، و أرًج ةىعنانٍ ، و نىر   ثامثا ، أن املزظىنني  ثامثا ، أن املزظىنني  

( ،  و ( ،  و ةئظتانٌا ، و امثامثح ةئًطامٌاةئظتانٌا ، و امثامثح ةئًطامٌا  خاسج أسض امىطن  )األول و امثانٌح و امشاةػحخاسج أسض امىطن  )األول و امثانٌح و امشاةػح  همهماصدادوا حمٌػاصدادوا حمٌػ      ةىعنانٍ

  ؛؛كان امتػع منهم ًذاةؼ دساظذه ةئظتانٌا كان امتػع منهم ًذاةؼ دساظذه ةئظتانٌا 

إىل أن دم دعنٌمهم إىل أن دم دعنٌمهم   محمد ةىعنانٍاآلن ةاملغشب ةمػٌح حذهم اآلن ةاملغشب ةمػٌح حذهم   ساةػا ، أن املزظىنني كانىا ًذىاحذونساةػا ، أن املزظىنني كانىا ًذىاحذون

  تح دادمح .تح دادمح .صصةاةذذائٌح كةاةذذائٌح ك  ككمنمذغٌح ةمىحث أمش منعٌذ وكٌه املنمنمذغٌح ةمىحث أمش منعٌذ وكٌه املن

  

  



 

  

  

ال ًػٌشىن يف كنف راطنذهم ، و أن ال ًػٌشىن يف كنف راطنذهم ، و أن أغاله أغاله امػنارص مذثتر ةاملنمىط غىل أن املزظىنني امػنارص مذثتر ةاملنمىط غىل أن املزظىنني هزه هزه و رٌث إن و رٌث إن 

نٌهم إثش خالف ةني وامذًهم، و هى أمش ًشكه غنفا نٌهم إثش خالف ةني وامذًهم، و هى أمش ًشكه غنفا دىاحذهم ةاملغشب ال ًػذوا أن ًكىن دىاحذا غشطٌا فشض غدىاحذهم ةاملغشب ال ًػذوا أن ًكىن دىاحذا غشطٌا فشض غ

نفعا من شأن اظذمشاسه رصىل رضس مززق و آثاس وخٌمح غىل رعن نشأدهم ، مما ًخػه رامح اإلظذػخال نفعا من شأن اظذمشاسه رصىل رضس مززق و آثاس وخٌمح غىل رعن نشأدهم ، مما ًخػه رامح اإلظذػخال 

  املصىي ثاةذح يف امناصمح .املصىي ثاةذح يف امناصمح .

  0202رٌث إن االدفاكٌح املذػنلح ةزلىق امطفه املػذمذج من طشف امخمػٌح امػامح مألمم املذزذج يف رٌث إن االدفاكٌح املذػنلح ةزلىق امطفه املػذمذج من طشف امخمػٌح امػامح مألمم املذزذج يف و و 

  0505))  52515251سحث سحث   22صادس يف صادس يف   5.20.0.05.20.0.0ةمىحث ظهري رشًف سكم ةمىحث ظهري رشًف سكم غنٌها املغشب غنٌها املغشب صادق صادق امذٍ امذٍ   52925292نىفمرب نىفمرب 

  ::  هه( دنص يف فصنها امذاظؼ غىل أن( دنص يف فصنها امذاظؼ غىل أن.522.522نىفمرب نىفمرب 

دظــمن امــذول األطــشاف غــذو فصــه امطفــه غــن وامذًــه غــىل كــشه منهمــا، إال غنــذما دلــشس دظــمن امــذول األطــشاف غــذو فصــه امطفــه غــن وامذًــه غــىل كــشه منهمــا، إال غنــذما دلــشس ""

  امعنطاخ املخذصح.. "امعنطاخ املخذصح.. "

  ::غىل أنه غىل أنه   هاهامنمن  00امفلشج امفلشج   5252كما دنص املادج كما دنص املادج 

دزرتو امـذول األطـشاف رـم امطفـه ووامذًـه يف مغـادسج أي ةنـذ، ةمـا يف رمـك ةنـذهم هـم، دزرتو امـذول األطـشاف رـم امطفـه ووامذًـه يف مغـادسج أي ةنـذ، ةمـا يف رمـك ةنـذهم هـم،   ......""

ويف دخىل ةنـذهم.وال ًخظـؼ امزـم يف مغـادسج أي ةنـذ إال منلٌـىد امذـٍ ًـنص غنٌهـا املـانىن ويف دخىل ةنـذهم.وال ًخظـؼ امزـم يف مغـادسج أي ةنـذ إال منلٌـىد امذـٍ ًـنص غنٌهـا املـانىن 

وامذٍ دكـىن رضوسًـح مزماًـح األمـن امـىطنٍ، أو امنلـاو امػـاو، أو امصـزح امػامـح، أو اآلداب وامذٍ دكـىن رضوسًـح مزماًـح األمـن امـىطنٍ، أو امنلـاو امػـاو، أو امصـزح امػامـح، أو اآلداب 

مػامح أو رلىق اآلخشًن ورشًادهم ودكـىن مذفلـح مـؼ امزلـىق األخـشي املػـرتف ةهـا يف هـزه مػامح أو رلىق اآلخشًن ورشًادهم ودكـىن مذفلـح مـؼ امزلـىق األخـشي املػـرتف ةهـا يف هـزه اا

  ..""االدفاكٌحاالدفاكٌح

و و   ممو غٌشهو غٌشهم مها م مها لذيض مشافلذهلذيض مشافلذهدد  ملزظىنٍ املذغٌحملزظىنٍ املذغٌحن املصنزح امفظىل ن املصنزح امفظىل فئفئ  و امزال ما ركش ،و امزال ما ركش ،  ورٌثورٌث

  ملنطىق أظفنه .ملنطىق أظفنه .امطنث مؤظعا و حذًشا ةاإلظذخاةح مه  وفم املفصه يف اامطنث مؤظعا و حذًشا ةاإلظذخاةح مه  وفم املفصه يف ا  مػه مػه   ، مما ًكىن، مما ًكىنيف كنفها يف كنفها   مماظذلشاسهاظذلشاسه

  و رٌث إن امنفار املػخه ملشس ةلىج املانىن نعذخٌث مه غىل األصه.و رٌث إن امنفار املػخه ملشس ةلىج املانىن نعذخٌث مه غىل األصه.                  

  ورٌث إن خارس امذغىي ًذزمه صائشها ورٌث إن خارس امذغىي ًذزمه صائشها 

 هلذه األسبـــاب

  

  إذ نبت  علنيا وابتدائيا وحضوريا:إذ نبت  علنيا وابتدائيا وحضوريا:
  

محمد مجد ةىعنانٍ ، و آًة ةىعنانٍ ، و أرًج       الفضىل للمحضىننيالفضىل للمحضىنني  ةةاعجتار للمصلحاعجتار للمصلح

سفر خاص ةكل سفر خاص ةكل جىاز جىاز ةإنجاز ةإنجاز   سمرية عتد الكرًم، نأذن للمدعٌة ، نأذن للمدعٌة ي  ي  و نىر ةىعنان ةىعنانٍ ،

واحد منهم ، و القٌام ةجمٌع اإلجراءات القانىنٌة و اإلدارًة إلصطحاةهم و العىدة ةهم إىل الدًار واحد منهم ، و القٌام ةجمٌع اإلجراءات القانىنٌة و اإلدارًة إلصطحاةهم و العىدة ةهم إىل الدًار 

    اإلستانٌة  مع ثحمٌل املدعى علٌه الصائر و شمل األمر ةالنفاذ املعجل عىل األصل .اإلستانٌة  مع ثحمٌل املدعى علٌه الصائر و شمل األمر ةالنفاذ املعجل عىل األصل .

  

  

  يف امٌىو وامشهش وامعنح اغاله  يف امٌىو وامشهش وامعنح اغاله  ةهزا صذس االمش ةهزا صذس االمش   

    

  

 كاتبة الضبط                                                                            قايض االمور املستعجلة                           

  


