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املدنيةدوائر الاألحكام الصادرة من   
والتجارية واإلدارية وجلنة طعون اإلجيارات    

 
م 7102احلادية عشر  السنة 



 )إداري( 5/6/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 عزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.وعضوية املستشارين: عبد ال

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(082) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  01)الطعن رقم 

 ( اشخاص اعتبارية. قانون "سريانه". خدمة مدنية. موظفون عموميون. هيئات.0

يف شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب. سريان  7116لسنة  0القانون رقم -

مه على املوظفني املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكومية الذين يتقاضون أحكا

رواتبهم من امليزانية  العامة. استثناء. موظفو اجلهات واهليئات التى تنظمها قوانني أو 

 مراسيم خاصة بهم. أساس ذلك.

  

( اشخاص اعتبارية. قانون "سريانه". خدمة مدنية. موظفون عموميون. مؤسسات 7

سة العامة حلديقة احليوان واألحياء املائية بالعني". حكم "تسبيبه. تسبيب غري "املؤس

 معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". هيئات.

املؤسسة العامة حلديقة احليوان واألحياء املائية بالعني. التزام املوظف بها الذى -

إليها اجلزء الغري منتفع به من  يرتك العمل لديها طوعًا خالل أقل من عام بأن يرد

املزايا السنوية التى دفعت له مقدمًا بالنسبة والتناسب. مؤداه: انتفاء هذا االلتزام متى 

كان تركه للعمل غري طوعى أساس ذلك .التزام احلكم هذا النظر وقضاؤه برفض 

جهة  دعوى املؤسسة بردها استنادًا إىل أن ترك املطعون ضده العمل كان مببادرة من

 عمله. صحيح.

  

يف شأن اخلدمة  7116( لسنة 0( من القانون رقم)7نه طبقًا ألحكام املادة )إ-0

املدنية يف إمارة أبوظيب اليت تنص على أنه " تسري أحكام هذا القانون على املوظفني 



املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكومية الذين يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة، 

نى من تطبيق أحكامه موظفو اجلهات واهليئات الصادر بشأنها قوانني أو ويستث

مراسيم أو نظم خاصة بهم يف حدود ما نصت عليه . ـ وللمجلس التنفيذي بقرار منه 

تطبيق أحكام هذا القانون على أي من اجلهات واهليئات أو إعفائها من اخلضوع 

 .ألحكامه

ات للمؤسسة الطاعنة، وخاصة السياسة املقرر وفقا لدليل السياسات واإلجراء-7

، أن املوظفني HRD.PRO.175املتعلقة بتطوير وإدارة التعويضات واملكافئات رقم 

التعويضات واملزايا التالية :  –باإلضافة إىل رواتبهم األساسية  –باملؤسسة يستحقون 

(.  0بند ج )ال 7(  العالوة التكميلية 0أو بدل السكن )البند ج  0العالوة التكميلية 

( 2مساعدة مدرسية )البند ج  (6(  عالوة األبناء )البند ج 5العالوة االجتماعية )البند ج 

( بدل الوظائف 9( بدل اهلاتف املتحرك )البند ج 8بدل التذاكر السنوية  )البند ج 

وحيث نص البند )أ( من سياسة االستقالة وإنهاء اخلدمة  (. 00اخلطرة )البند ج 

على أن انتهاء خدمة املوظف أو إلغاء عقد عمله  HDR.PRO.172 والتقاعد رقم

ميكن أن تتم عن طريق رب العمل )انتهاء خدمة غري طوعي( أو عن طريق املوظف 

من سياسة تطوير وإدارة التعويضات  05)انتهاء خدمة طوعي(، وأضاف البند ج 

طوعا خالل أقل  واملكافئات بأنه يتعني على املوظف الذي يرتك العمل لدى املؤسسة

من عام واحد أن يرد للمؤسسة اجلزء الغري منتفع به من املزايا السنوية اليت دفعت له 

ملا كان ذلك ـــ وكان احلكم املطعون فيه قد طبق النص  مقدما بالنسبة والتناسب.

القانوني السالف الذكرـــ مبفهوم املخالفة ــــ على أساس أنه " إذا ترك املوظف عمله 

أقل من عام واحد بطريقة غري طوعية، أي مببادرة من جهة عمله وليس من تلقاء خالل 

نفسه، وهو األمر احلاصل يف الدعوى املاثلة ، فإنه ال يلزم بأن يرد للمؤسسة املشغلة 

اجلزء الغري منتفع به من املزايا السنوية اليت دفعت له مقدما، ذلك أن دليل السياسات 

ندما يكون إنهاء عقد العمل قد مت مببادرة من املوظف قد ألزمه بهذا الرد فقط ع

نفسه وليس عن طريق رب العمل". األمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه قد 

أقام قضاءه على أسس سليمة تتفق مع حقيقة الواقع يف الدعوى، وما كشفت عنه 

ابت باألوراق، أوراقها ومستنداتها، وكانت أسبابه يف هذا الشأن سائغة وهلا أصلها الث

وكافية حلمل قضائه، وفيها الرد على ما أثاره الطاعن، فيكون النعي مبا تقدم على 

 أساس. غري

 



 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

اري كلي العني  إد  11/7101الدعوى رقم  01/07/7101يف أن الطاعنة أقامت بتاريخ 

درهم وهو املبلغ الواجب  7166750605بإلزام املطعون  ضده بأن يؤدي هلا مبلغا قدره 

مت  06/5/7101اسرتداده بعد تسوية املستحقات. وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 

إبرام عقد عمل مع املطعون ضده بوظيفة " مدير إدارة التسويق واالتصال " للقيام 

الطاعنة على أن يتقيد بالواجبات وااللتزامات املوضحة يف عقد التوظيف بالعمل لدى 

( درهم مع ختصيص 816111يف املؤسسة الطاعنة براتب شهري إمجالي قدره )

السكن املناسب ومنحه بدل أثاث إىل غري ذلك من املزايا املوضحة بالعقد على أن يبدأ 

مت إنهاء خدمة املطعون  00/07/7101إال أنه وبتاريخ  75/2/7101سريانه اعتبارا من 

من عقد العمل. وإنه لدى تسوية مستحقاته  5ضده أثناء فرتة التجربة استنادا إىل املادة 

تبني وجود مستحقات مالية مرتتبة يف ذمته مدين بها للطاعنة مل يقم بسدادها قدرها 

 لدعوى. درهم على حساب بدل السكن وبدل تعليم األوالد، ولذا كانت ا 7166750605

ـ لقد مت  إعالن املطعون ضده نشرا بعد إفادة الشرطة عنه بأنه من أصحاب السوابق 

 ومطلوب بتهمة اهلروب من الكفيل وأن أرقام اهلاتف غري صحيحة.

حكمت احملكمة االبتدائية بإلزام املدعى عليه بأن يرد  71/6/7105ـ وبتاريخ 

ن مبلغ بدل السكن املصروف له درهم املتبقي م 0656111للمؤسسة املدعية مبلغ 

 مقدما بعد تسوية املستحقات وألزمته املصروفات. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وبتاريخ  05/7105ـ مل ترض املدعية بهذا احلكم فطعنت فيه باالستئناف برقم 

قضت حمكمة استئناف العني بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء من  08/5/7106

من قانون العمل. ـ مل  6وى لعدم تقيد املدعية بأحكام املادة جديد بعدم قبول الدع

وبتاريخ  06/7106ترض املستأنفة بهذا احلكم فطعنت فيه بالنقض برقم 

قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه وبإحالة القضية إىل  2/00/7106

ون حمكمة االستئناف مصدرته للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت املطع

)حمكمة  ضده الرسم واملصروفات .ـ وبعد إحالة القضية إىل حمكمة االستئناف

بقبول  8/7/7102اإلحالة( نظرت فيها من جديد بهيئة مغايرة، وقضت فيها بتاريخ 

االستئناف شكاًل ورفضه موضوعًا وتأييد احلكم املستأنف وبإلزام املستأنفة 

ذا احلكم فطعنت فيه بالنقض بواسطة ــ مل ترض املستأنفة به بالرسوم واملصاريف.



إدارة قضايا احلكومة  مبوجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه احملكمة 

عابت فيها على احلكم املطعون فيه،  01/7102فقيدت حتت رقم  5/1/7102بتاريخ 

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب، 

ختامها نقض احلكم املطعون فيه، والتصدي للموضوع )باعتبار الطعن  ملتمسة يف

للمرة الثانية( ومن ثم احلكم جبميع طلباتها .ـ املطعون ضده مت إعالنه نشرًا بعد أن 

تعذر إعالنه، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة املشورة، فرأت أنه جدير 

 بالنظر فحددت جلسة لنظره. 

الطعن على سبب وحيد، تنعى به الطاعنة على احلكم املطعون فيه،  ـ وحيث أقيم   

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب، ذلك 

أنه خالفًا ملا ذهب إليه احلكم املطعون فيه ، فإن البدالت ال تصرف بالعموم 

ت له مقدمًا على أن يتعهد للموظفني، إال يف حالة طلب املوظف ذاته صرف البدال

بردها يف وقت الحق، ومن ثم فإن ما صرف للمطعون ضده هو يف حقيقته دين يف ذمته 

ـــ وليس كميزة ـــ كان سيقتطع فيما بعد من رواتبه، وملا كان قانون اخلدمة املدنية 

ودليل سياسة املوارد البشرية للطاعنة قد كفال هلذه األخرية احلق بإنهاء خدمات 

ملوظف خالل فرتة التجربة ، دون أن يفسر هذا اإلنهاء بكونه طوعيًا أو غري طوعي، ا

ويبقى هلا احلق يف اسرتداد املبالغ اليت دفعتها للموظف دون وجه حق، واليت يعترب بدل 

التعليم وبدل السكن من ضمنها ، وبناء على تلك املقتضيات حرر عقد العمل مع 

ي جلأت إليه احملكمة لتربير رفضها بعض مطالب املطعون ضده، وإن التصنيف الذ

الطاعنة فهو تربير خمالف للقانون ولبنود العقد وال يساير واقع الدعوى واملستندات 

 املقدمة فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

( من القانون 7ـ وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أنه طبقًا ألحكام املادة )   

شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب اليت تنص على أنه " يف  7116( لسنة 0رقم)

تسري أحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكومية 

الذين يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو 

اصة بهم يف حدود ما اجلهات واهليئات الصادر بشأنها قوانني أو مراسيم أو نظم خ

نصت عليه. ـ وللمجلس التنفيذي بقرار منه تطبيق أحكام هذا القانون على أي من 

اجلهات واهليئات أو إعفائها من اخلضوع ألحكامه " وانه من املقرر وفقا لدليل 

السياسات واإلجراءات للمؤسسة الطاعنة، وخاصة السياسة املتعلقة بتطوير وإدارة 

 –، أن املوظفني باملؤسسة يستحقون HRD.PRO.175ئات رقم التعويضات واملكاف



أو  0التعويضات واملزايا التالية : العالوة التكميلية  –باإلضافة إىل رواتبهم األساسية 

(.  العالوة االجتماعية )البند 0)البند ج  7(  العالوة التكميلية 0بدل السكن )البند ج 

( بدل التذاكر السنوية  2ة مدرسية )البند ج مساعد (6(  عالوة األبناء )البند ج 5ج 

 (. 00( بدل الوظائف اخلطرة )البند ج 9( بدل اهلاتف املتحرك )البند ج 8)البند ج 

وحيث نص البند )أ( من سياسة االستقالة وإنهاء اخلدمة والتقاعد رقم    

HDR.PRO. 172  على أن انتهاء خدمة املوظف أو إلغاء عقد عمله ميكن أن تتم

ن طريق رب العمل )انتهاء خدمة غري طوعي( أو عن طريق املوظف )انتهاء خدمة ع

من سياسة تطوير وإدارة التعويضات واملكافئات بأنه  05طوعي(، وأضاف البند ج 

يتعني على املوظف الذي يرتك العمل لدى املؤسسة طوعا خالل أقل من عام واحد أن 

ايا السنوية اليت دفعت له مقدما بالنسبة يرد للمؤسسة اجلزء الغري منتفع به من املز

 والتناسب .

ملا كان ذلك ـــ وكان احلكم املطعون فيه قد طبق النص القانوني السالف الذكرـــ 

مبفهوم املخالفة ــــ على أساس أنه " إذا ترك املوظف عمله خالل أقل من عام واحد 

ء نفسه، وهو األمر بطريقة غري طوعية، أي مببادرة من جهة عمله وليس من تلقا

احلاصل يف الدعوى املاثلة ، فإنه ال يلزم بأن يرد للمؤسسة املشغلة اجلزء الغري منتفع 

به من املزايا السنوية اليت دفعت له مقدما، ذلك أن دليل السياسات قد ألزمه بهذا 

الرد فقط عندما يكون إنهاء عقد العمل قد مت مببادرة من املوظف نفسه وليس عن 

ب العمل " . األمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه على طريق ر

أسس سليمة تتفق مع حقيقة الواقع يف الدعوى، وما كشفت عنه أوراقها 

ومستنداتها، وكانت أسبابه يف هذا الشأن سائغة وهلا أصلها الثابت باألوراق، 

كون النعي مبا تقدم على وكافية حلمل قضائه، وفيها الرد على ما أثاره الطاعن، في

 أساس. غري

 

********** 



 )إداري( 5/6/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(088) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  09)الطعن رقم 

( حكم "الطعن يف احلكم". طعن "ميعاده". دفوع "الدفع بسقوط احلق يف الطعن". 0

 رسوم قضائية. تقادم. استنئاف "ميعاد االستئناف".

طلب تأجيل أداء الرسوم عن الطعن أو اإلعفاء من أدائها. يوقف سريان ميعاد الطعن -

 حلني البت فيه وإعالن الطالب بالقرار.

  

 تسبيبه. ضوابط التسبيب". دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها".( حكم "7

حمكمة املوضوع. التزامها بأن تورد يف حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر -

الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع اجلوهري وفحص املستندات املتمسك بداللتها. 

 خمالفة ذلك. قصور.

  

فوع "الدفع بسقوط احلق يف الطعن". بطالن. ( تقادم. استئناف "ميعاد االستئناف". د0

 رسوم قضائية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

التفات احلكم عن حبث دفاع جوهري أو مستندات مقدمة من شأنها التأثري يف -

 نتيجته. قصور مبطل.

متسك الطاعن أمام حمكمة االستئناف بتقدميه طلبًا بتأجيل أداء الرسم عن -

ستئناف مبا يرتتب عليه وقف ميعاد الطعن حلني البت يف ا لطلب وثبوت تأشري رئيس اال

احملكمة على صحيفة االستئناف بأن ال مانع من القيد. دفاع جوهري. قضاء 

احملكمة بعدم قبول االستئناف للتقرير به بعد امليعاد دون حبثه وأثره يف وقف امليعاد. 

 ل.قصور يف التسبيب وفساد يف االستدال



املقرر قانونا أنه يرتتب على طلب تأجيل أداء الرسوم عن الطعن أو اإلعفاء من -0

أدائها وقف سريان امليعاد املقرر للطعن إىل حني بت اجلهة املختصة يف الطلب وإعالن 

 الطالب بقرارها.

املقرر قضاء أنه يتعني على حمكمة املوضوع أن تورد يف حكمها ما يدل على -7

ت كافة عناصر الدعوى واملستندات املقدمة فيها وأوجه الدفاع أنها قد واجه

اجلوهري فيها وأملت بها على وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها 6 أما إذا مل تواجهها 

أو مل تقسطها حقها من البحث والتمحيص والتفتت عن الدفوع اجلوهرية وعن فحص 

ها كلها أو بعضها مع ما قد املستندات اليت متسك اخلصم بداللتها وعن التكلم عن

 يكون هلا من داللة مؤثرة فإنه يكون مشوبا بالقصور.

من قانون اإلجراءات  001املقرر مبوجب أحكام الفقرتني الثانية والثالثة من املادة -0

يرتتب عليه بطالن احلكم (  املدنية أن ) القصور يف أسباب احلكم الواقعية ...

طعون فيه عن الدفوع اجلوهرية اليت يثريها اخلصوم ومؤدى ذلك أن التفات احلكم امل

واملستندات املقدمة منهم فيها واليت من شأنها التأثري يف نتيجته وإغفاله حبثها 

ومتحيصها والرد عليها بأسباب خاصة يشكل قصورا يف التسبيب يرتتب عليه 

كان الطاعن ملا كان ذلك و املذكورة. 001من املادة  0و 7البطالن إعماال للفقرتني 

قد متسك أمام حمكمة االستئناف مصدرة احلكم املطعون فيه بأن طلب تأجيل أداء 

أي قبل  - 0/00/7102الرسم عن االستئناف يوقف ميعاد الطعن6 وأنه تقدم بتاريخ 

بطلب إىل رئيس حمكمة االستئناف بأبو ظيب من أجل  -انقضاء ميعاد االستئناف 

لطعن باالستئناف يف احلكم الصادر عن الدائرة تأجيل أداء الرسم القضائي عن ا

 1/01/7106بتاريخ  6/7105اإلدارية باحملكمة االبتدائية بالظفرة يف الدعوى رقم 

على صحيفة االستئناف بأنه  6/00/7106وقد أشر رئيس حمكمة االستئناف بتاريخ 

ذ قضى ال مانع من القيد وقيد االستئناف بهذا التاريخ مبكتب إدارة الدعوى6 وإ

احلكم املطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن للتقرير به بعد امليعاد على سند )أن 

وأن  1/01/7106ميعاد االستئناف ثالثون يوما وأن احلكم صدر حضوريا بتاريخ 

( والتفت عن حبث دفاعه كليا  6/00/7106املستأنف مل يقدم استئنافه إال يف يوم 

إىل رئيس احملكمة أي قبل  0/00/7106رسم بتاريخ بأنه تقدم بطلب اإلعفاء من ال

انقضاء ميعاد االستئناف6 ومل يفحص صورة الطلب املقدم منه6 وتأشرية رئيس 

على صحيفة االستئناف بأنه ال مانع من القيد  6/00/7106حمكمة االستئناف بتاريخ 

أي يف تغيري وجه الر -يف حالة ثبوته  -على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه 



الدعوى 6األمر الذي يوصم احلكم بالقصور يف التسبيب وبالتالي الفساد يف 

االستدالل مما يعيبه ويستوجب نقضه . وملا كان احلكم املنقوض قد قضى بعدم 

قبول االستئناف للتقرير به بعد امليعاد وهو بهذا القضاء قد حجب احملكمة عن أن 

تعني أن يكون مع النقض اإلحالة لكون تقول كلمتها يف موضوع الدعوى6 ومن ثم ي

 القضية غري صاحلة للفصل يف موضوعها.

 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

إداري كلي الظفرة  6/7105الدعوى رقم  71/5/7105يف أن الطاعن أقام بتاريخ 

بلدية املنطقة الغربية بأن تؤدي له مستحقاته بسبب الفصل  بإلزام املطعون ضدها-0

التعسفي عند رفض رئيس القسم إشعار عودته من اإلجازة وتعليقها حتى انتهاء 

إلزامها بأن تؤدي له بدل إصابة العمل بالنتيجة -7.  7100صالحية إقامته يف نونرب 

بعيدة بدون مسوغ عدا  عند ما أجربه رئيس القسم أن يقود سيارته الصالون ملسافات

مضيعة الوقت حتى انتهاء عقده املؤقت بغرض حرمانه من التسكني يف وظيفة حمددة 

انقطاعه عن العمل يف أي وظيفة -0أسوة بباقي زمالئه من دائرة األشغال العامة6 

درهم على  1111يستحقها حتى حينه مما أجربه على العمل لدى مقاول مبتدئ براتب 

 7112نه بعد فصل بلدية املنطقة الغربية عن بلدية أبو ظيب نهاية سنة سند من القول بأ

كان ال بد من إنهاء خدمات املوظفني الذين تعود مرجعيتهم إىل إدارات يف املركز يف 

أبو ظيب ومنها مكتب رئيس الدائرة )الرقابة والتدقيق الداخلي( حيث كان يعمل 6 

هم بواسطة عقد مؤقت مع شركة وكان لزاما إبقاء مجيع هؤالء على رأس عمل

اخلدمات )أساس( وذلك حلني تسكينهم يف الوظائف اليت يستحقونها حبسب التنظيم 

اجلديد للبلدية اجلديدة باملنطقة الغربية 6 ثم جاء القرار اإلداري من رئيس الشؤون 

الذي أمر مجيع البلديات يف إمارة أبو  1/7/7118بتاريخ  0/7118/ 02البلدية رقم 

بإبقاء مكتب الرقابة والتدقيق على حاله وتسكني املوظفني يف وظائف مماثلة  ظيب

أو أرفع من ذي قبل وبناء عليه مت حتويله إىل قسم تراخيص البناء املزمع تأسيسه 

وكان بوقتها املهندس املعماري الثاني بعد املهندس الذي استقدمه رئيس القسم املعني 

 7118ئيس قسم التفتيش( ومت ذلك بتاريخ يوليو كمساعد له حتت املسمى الوظيفي )ر

ولكن القائمني باألعمال يف ذلك القسم كان لديهم خطط أخرى متاما ..األمر الذي 

إدخال -0حدا باملدعي إلقامة دعواه املاثلة .ثم تقدم املدعي مبذكرة طلب يف ختامها 



املدخل إلزام املدعى عليها واخلصم -7خصم جديد يف الدعوى هو شركة أساس. 

بتعويضه عن الرواتب من تاريخ عدم اعتماد إشعار عودته من اإلجازة من تاريخ 

مبا  5/01/7100لغاية تسليمه ما مسي حبقوق نهاية اخلدمة بتاريخ  75/0/7101

تعويضه عن الساعات اإلضافية يف الطريق بني مدينة زايد -0درهم .  0166221يعادل 

روقات ملدة ستة أشهر إضافة إىل الصيانة قيمة احمل-1درهم .  176891مبا يعادل 

 016111التعويض عن قيمة املركبة مببلغ  -5درهم .  056811الضرورية مبا يعادل 

درهم ليكون إمجالي املبالغ املطالب بها  056006حقوق نهاية اخلدمة بواقع -6درهم .

بقبول -0قضت حمكمة أول درجة :  02/00/7105درهم 6 وجبلسة  1796811هي 

برفض الدفع املبدي -7دخال شركة أساس للموارد البشرية خصما يف الدعوى . إ

من اخلصم املدخل بعدم اختصاص احملكمة بدائرتها اإلدارية يف الفصل يف الدعوى . 

برفض الدفع املبدى من املدعى عليها واخلصم املدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها -0

ا قبل األوان ولدى استئناف املدعى بعدم قبل الدعوى لرفعه-1على غري ذي صفة. 

بإلغاء  00/1/7106واملدعى عليها هلذا احلكم قضت حمكمة االستئناف بتاريخ 

احلكم املستأنف وإعادة الدعوى إىل احملكمة االبتدائية للحكم يف موضوعها . وبعد 

اإلحالة على احملكمة االبتدائية قدم املدعي مذكرة طلب فيها إدخال دائرة الشؤون 

خصما يف الدعوى وإحالته إىل جلنة طبية لبيان اإلصابة -بلدية أبو ظيب  –بلدية ال

اليت أملت به وإلزام املدعى عليهما واخلصم املدخل بالتضامن بأن يؤدوا له تعويضا 

جابرا لكافة األضرار اليت حلقت به منها املادية واملعنوية واملتمثلة يف إنهاء خدماته 

عن الكسب الفائت وساعات العمل اإلضافية. وبتاريخ  بطريقة عشوائية والتعويض

قضت حمكمة أول درجة بعدم مساع الدعوى النقضائها بالتقادم  1/01/7106

املسقط بسب مضي أكثر من ثالث سنوات بني علمه بالضرر واملسؤول عنه وتقديم 

. ولدى استئناف الطاعن هلذا احلكم باالستئناف رقم 71/5/7105هذه الدعوى يف 

بعدم قبول االستئناف  8/7/7102إداري قضت حمكمة االستئناف بتاريخ  1/7106

للتقرير به خارج امليعاد فكان طعنه بالنقض املاثل وقدم كل من املطعون ضدهما 

األوىل والثانية مذكرة برفضه وعرض الطعن على هذه احملكمة بعرفة مشورة ورأت 

 أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

ن حاصل ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق وحيث إ   

من قانون  11و 068و 067القانون والفساد يف االستدالل ذلك أن مفاد النصوص 

اإلجراءات املدنية أن االستئناف يرفع بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وتقيد فورا 



جراءات اليت تسري على بالسجل املعد لذلك ويسري على االستئناف القواعد واإل

الدعوى أمام احملكمة االبتدائية من ضرورة حتصيل رسم االستئناف وقد خلت هذه 

النصوص مما مينع مكتب إدارة الدعوى قبول قيد الطعن لعدم سداد الرسم أو تقديم 

ما يفيد اإلعفاء منه أو تأجيله سيما وأنه حيق للمتقاضي الغري القادر على سداد 

عفاء منها أو تأجيل دفعها6 إال أن مكتب إدارة الدعوى رفض قيد هذا الرسوم طلب اإل

االستئناف لعدم تقديم ما يفيد سداد الرسم أو اإلعفاء منه أو تأجيله مع أن الطاعن 

وأعفي من رسوم االستئناف بقرار من  0/00/7106تقدم بطلب قيد االستئناف يف 

ام بقيد االستئناف بتاريخ رئيس حمكمة االستئناف لكن مكتب إدارة الدعوى ق

ويكون هو املتسبب يف قيد االستئناف بعد امليعاد  0/00/7106بدال من  6/00/7106

ثم بعد ذلك إمهال املستأنف  0/00/7106والذي كان يتعني عليه قيده بتاريخ تقدميه 

 من قانون اإلجراءات املدنية  يرتتب 029تقديم ما يفيد إعفاءه خاصة وأنه عمال باملادة 

على تقديم طلبات تأجيل الرسوم أو اإلعفاء منها وقف سريان امليعاد املقرر للطعن. وأن 

حمكمة االستئناف ملا خالفت هذا الرأي وقضت بعدم قبول االستئناف دون حبث 

املستندات املقدمة من الطاعن فقد أخطأت يف تطبيق القانون ويكون استدالهلا 

 ب نقض حكمها.مشوبا بالفساد يف االستدالل مما يوج

وحيث إن هذا النعي يف حمله ذلك أنه من املقرر قانونا أنه يرتتب على طلب تأجيل    

أداء الرسوم عن الطعن أو اإلعفاء من أدائها وقف سريان امليعاد املقرر للطعن إىل حني 

بت اجلهة املختصة يف الطلب وإعالن الطالب بقرارها. وكان من املقرر قضاء أنه 

كمة املوضوع أن تورد يف حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة يتعني على حم

عناصر الدعوى واملستندات املقدمة فيها وأوجه الدفاع اجلوهري فيها وأملت بها على 

وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها6 أما إذا مل تواجهها أو مل تقسطها حقها من 

فحص املستندات اليت متسك البحث والتمحيص والتفتت عن الدفوع اجلوهرية وعن 

اخلصم بداللتها وعن التكلم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون هلا من داللة 

مؤثرة فإنه يكون مشوبا بالقصور. كما أن من املقرر مبوجب أحكام الفقرتني 

من قانون اإلجراءات املدنية أن )القصور يف أسباب  001الثانية والثالثة من املادة 

ة ...يرتتب عليه بطالن احلكم( ومؤدى ذلك أن التفات احلكم احلكم الواقعي

املطعون فيه عن الدفوع اجلوهرية اليت يثريها اخلصوم واملستندات املقدمة منهم فيها 

واليت من شأنها التأثري يف نتيجته وإغفاله حبثها ومتحيصها والرد عليها بأسباب 



من املادة  0و 7عماال للفقرتني خاصة يشكل قصورا يف التسبيب يرتتب عليه البطالن إ

 املذكورة. 001

ملا كان ذلك وكان الطاعن قد متسك أمام حمكمة االستئناف مصدرة احلكم 

املطعون فيه بأن طلب تأجيل أداء الرسم عن االستئناف يوقف ميعاد الطعن6 وأنه تقدم 

بطلب إىل رئيس حمكمة -أي قبل انقضاء ميعاد االستئناف - 0/00/7102بتاريخ 

االستئناف بأبو ظيب من أجل تأجيل أداء الرسم القضائي عن الطعن باالستئناف يف 

احلكم الصادر عن الدائرة اإلدارية باحملكمة االبتدائية بالظفرة يف الدعوى رقم 

 6/00/7106وقد أشر رئيس حمكمة االستئناف بتاريخ  1/01/7106بتاريخ  6/7105

لقيد وقيد االستئناف بهذا التاريخ مبكتب على صحيفة االستئناف بأنه ال مانع من ا

إدارة الدعوى6 وإذ قضى احلكم املطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن للتقرير به 

بعد امليعاد على سند )أن ميعاد االستئناف ثالثون يوما وأن احلكم صدر حضوريا 

( والتفت  6/00/7106وأن املستأنف مل يقدم استئنافه إال يف يوم  1/01/7106بتاريخ 

إىل  0/00/7106عن حبث دفاعه كليا بأنه تقدم بطلب اإلعفاء من الرسم بتاريخ 

رئيس احملكمة أي قبل انقضاء ميعاد االستئناف 6 ومل يفحص صورة الطلب املقدم 

على صحيفة االستئناف  6/00/7106منه6 وتأشرية رئيس حمكمة االستئناف بتاريخ 

-يف حالة ثبوته -ن أنه دفاع جوهري من شأنه بأنه ال مانع من القيد على الرغم م

األمر الذي يوصم احلكم بالقصور يف التسبيب وبالتالي  تغيري وجه الرأي يف الدعوى6

الفساد يف االستدالل مما يعيبه ويستوجب نقضه. وملا كان احلكم املنقوض قد قضى 

ب احملكمة عن بعدم قبول االستئناف للتقرير به بعد امليعاد وهو بهذا القضاء قد حج

أن تقول كلمتها يف موضوع الدعوى6 ومن ثم يتعني أن يكون مع النقض اإلحالة 

 لكون القضية غري صاحلة للفصل يف موضوعها.

 

********** 



 )جتاري( 5/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز 

 مي احلجار.وعضوية املستشارين: حممد جفري، حل

 حممد زكي مخيس، غريب أمحد.

(089) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  152)الطعن رقم 

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

اخلبري. غري ملزم بأداء عمله على وجه حمدد. متى حتققت الغاية من ندبه. خضوع -

 عمله على كل حال لتقدير احملكمة. مثال.

  

( أوراق مالية. هيئة األوراق املالية والسلع. وساطة "وساطة مالية". مسسرة. عقد "أنواع 7

 من العقود. الوساطاة املالية". "عقد السمسرة".

 التزام الوسيط يف سوق األوراق املالية بإثبات موافقة العميل عن كل أمر مت تنفيذه.-

اهلاتف أو اإلنرتنت أو الفاكس التزامه بتسجيل وأرشفة األوامر الواردة عن طريق -

 أو الربيد اإللكرتوني واالحتفاظ بنسخ من تلك األوامر.

التزامه باصدار تأكيد للعميل بشأن كل أمر مت تنفيذه يف نفس اليوم الذى مت فيه -

 .7111لسنة  0من قرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم  09التنفيذ. املادة 

بواسطة اهلاتف بشراء وبيع أسهم بني العميل وشركة مثال بشأن املنازعة يف أمر -

 الوساطة يف األوراق املالية.

  

أنه ال الزام يف القانون على اخلبري بأداء عمله على وجه حمدد إذ حبسبه أن املقرر -0

يقوم مبا ندب من أجله على النحو الذي يراه حمققًا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعًا 

 حيق هلا االكتفاء مبا اجراه ما دامت تري فيه ما يكفي جلالء لتقدير احملكمة اليت

وجه احلق يف الدعوى. ملا كان ذلك وكانت جلنة اخلرباء الثالثية املنتدبة واملكونة 



قد وجهت ..................  ، وو ..................،  ..................من خرباء األوراق املالية وهم 

دعوة للطاعن عن طريق الربيد اإللكرتوني حلضور اجتماع ال 9/6/7106بتاريخ 

وباجللسة احملددة حضر   05/6/7106اخلربة األول املقرر انعقاده يوم األربعاء املوافق 

وقدم للجنة مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وسلم  ..................وكيل الطاعن 

طالن هلذا السبب يضحي على صورتها للحاضر عن املطعون ضدها فإن النعي عليه بالب

غري أساس. وال ينال من ذلك ادعاء الطاعن بأن احلكم اعتد بهذا التقرير دون حبث 

اعرتاضاته عليه طاملا مل يفصح يف هذا السبب عن ماهية تلك االعرتاضات وأثرها يف 

 قضاء احلكم املطعون فيه.

ار هيئة األوراق املالية من قر 09ملا كان مؤدي النص يف الفقرة الثالثة من املادة -7

بشأن النظام اخلاص بالوسطاء املعّدل أنه جيب على  7111( لسنة 0والسلع رقم )

الوسيط إثبات موافقة العميل عن كل أمر مت تنفيذه مبا يف ذلك احلصول على 

توقيعات العمالء على منوذج األمر الكتابي وتسجيل وأرشفة األوامر الواردة عن طريق 

طريق االنرتنت وفقا للضوابط واملتطلبات الفنية اليت تضعها اهليئة اهلاتف أو عن 

والتأكد من صحة األوامر الواردة عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوني أو غريه 

من الوسائل اإللكرتونية األخرى، واالحتفاظ بنسخ من هذه األوامر مع إصدار تأكيد 

الذي مت فيه التنفيذ. وكان البني من للعميل بشان كل أمر مت تنفيذه يف نفس اليوم 

املكونة من ثالثة خرباء أوراق مالية -تقرير اخلبري املنتدب ، وتقرير جلنة اخلربة 

أن األخري يتداول يف جمال األوراق املالية من خالل  –للرد على اعرتاضات الطاعن  

ة مرخص املطعون ضدها مبوجب اتفاقية تداول مذيلة بتوقيعات الطرفني، وأن الشرك

هلا مبزاولة نشاط الوساطة يف األوراق املالية طبقا ألحكام القانون. وأن البني من 

كشف احلساب املستخرج من أنظمة املطعون ضدها أن التداول الفعلي باحلساب 

وعمليات الصرف واإليداع والتحويل حبساب الطاعن لدي املطعون ضدها بدأت من 

عملية حتويل باحلساب مل يعرتض الطاعن  ، وأن آخر07/2/7119وحتى  76/6/7116

. وأن الشركة أرسلت إليه كتاب مؤرخ يف 7119/ 70/6عليها متت بتاريخ 

درهم . وبتاريخ  1876118600تضمنت بأن رصيد حسابه لديها مدين مببلغ  01/7/7100

اعرتض الطاعن على هذا الرصيد وقصر اعرتاضه على شراء أسهم  8/0/7100

هذا الدين  بأن عملية الشراء اخلاصة بتلك األسهم واملرتتب عليها أركان فقط  معلاًل

من واقع القرص  –متت بطريق اخلطأ من قبل املطعون ضدها . وقد ثبت للخربة 

سهم أركان  0116111وجود أمر شراء هاتفي صادر من الطاعن لعدد   - املدمج



دون أن يقوم  7119/ 2/ 6درهم للسهم الواحد، وقد مت شرائها بتاريخ  1650بسعر 

 –بسداد قيمتها وهي األسهم اليت مت بيعها من خالل شركة أرقام لألوراق املالية 

درهم بتعليمات  6108607 709مببلغ  2/7/7100بتاريخ -شركة وساطة أخري 

الطاعن  –صادرة من سوق أبوظيب لألوراق املالية تنفيذًا لقرار بيع أسهم املنفذ ضده 

مت تنفيذ عملية  7119 8/2اري احملجوز عليها. وبتاريخ جت 071/7119يف القضية -

( يف حساب الطاعن ومل  ......................سهم من أسهم شركة )  516850شراء عدد 

تستدل اخلربة على أوامر شراء أو بيع هذه األسهم، وقد مت بيع الكمية املشرتاة  

 66716610سائر قيمتها وترتب عل ذلك حتميل حساب الطاعن خب 7119/ 2/ 07بتاريخ

درهم فيكون صايف املبلغ  1876118600درهم ختصم من مبلغ املطالبة البالغ مقداره 

درهم . وإذ اعتد احلكم املطعون فيه بتقرير  1256817607املرتصد يف ذمة الطاعن 

اللجنة األخري وقضي بتعديل احلكم املستأنف جبعل املبلغ املقضي به مبلغ 

درهم فإن النعي عليه يضحي على غري  1876118607داًل من مبلغدرهم ب 1256817607

 أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل يف  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب علي الطاعن  7100/ 911أن املركز املطعون ضده أقام الدعوى

% 07درهم والفوائد التأخريية بواقع  1876118605يؤدي له بطلب احلكم بإلزامه بأن 

قام  9/5/7115من تاريخ رفع الدعوى وحيت متام السداد علي سند من أنه بتاريخ 

الطاعن بفتح حساب لديه للتعامل يف بيع وشراء األسهم والسندات يف سوق األوراق 

اء أسهم على أن يتم املالية يف دبي وأبوظيب ونتيجة لذلك التعامل قام الطاعن بشر

سداد قيمتها بعد ذلك . وإذ ترصد يف ذمته املبلغ املطالب به وتقاعس عن سداده 

مبثابة احلضوري  7100/ 9/ 01كانت الدعوى . وحمكمة أول درجة حكمت بتاريخ 

% 5درهم والفوائد القانونية بواقع  1876118605بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده 

رفع الدعوى وحيت متام السداد .  استأنف الطاعن هذا احلكم سنويًا من تاريخ 

أبوظيب و ندبت حمكمة االستئناف خبريًا وبعد أن قدم تقريره  7105/ 10باالستئناف 

بتعديل  7102/ 0/ 01ندبت جلنة خرباء وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 

 1876118605هم بداًل من مبلغدر 1256817607احلكم املستأنف جبعل املبلغ املقضي به 

درهم وتأييده فيما عدا ذلك على أن تكون الفائدة على املبلغ احملكوم به من 



حمكمة االستئناف فكان الطعن. أودع املركز املطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب 

 يف ختامها رفض الطعن. وإذ ُعرض على هذه يف غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 

الطاعن بالسبب الألول منها على  ىم على ثالثة أسباب ينعحيث إن الطعن يقو   

احلكم املطعون فيه البطالن إذ عّول على تقرير جلنة اخلرباء واليت مل تنعقد سوي 

اجتماع واحد وحبضور أحد أعضائها دون مناقشة الطاعن ودون حبث اعرتاضاته على 

 التقرير مبا يعيب احلكم ويستوجب نقضه .

لنعي مردود ذلك أن من املقرر أنه ال الزام يف القانون على اخلبري وحيث إن هذا ا    

بأداء عمله على وجه حمدد إذ حبسبه أن يقوم مبا ندب من أجله على النحو الذي يراه 

حمققًا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعًا لتقدير احملكمة اليت حيق هلا االكتفاء مبا 

وجه احلق يف الدعوى. ملا كان ذلك وكانت  اجراه ما دامت تري فيه ما يكفي جلالء

و ، ...............جلنة اخلرباء الثالثية املنتدبة واملكونة من خرباء األوراق املالية وهم 

الدعوة للطاعن عن طريق  9/6/7106قد وجهت بتاريخ .....................  ، و..................

ألول املقرر انعقاده يوم األربعاء املوافق الربيد اإللكرتوني حلضور اجتماع اخلربة ا

وقدم للجنة ................... وباجللسة احملددة حضر وكيل الطاعن   05/6/7106

مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وسلم صورتها للحاضر عن املطعون ضدها فإن 

النعي عليه بالبطالن هلذا السبب يضحي على غري أساس . وال ينال من ذلك ادعاء 

الطاعن بأن احلكم اعتد بهذا التقرير دون حبث اعرتاضاته عليه طاملا مل يفصح يف 

 هذا السبب عن ماهية تلك االعرتاضات وأثرها يف قضاء احلكم املطعون فيه.

وحيث إن حاصل النعي بالسببني الثاني والثالث على احلكم املطعون فيه القصور     

ك بإعادة املأمورية للجنة لفحص كشوف يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع إذ متس

احلساب املقدمة من املطعون ضدها والثابت منها أن بيع أسهم أرابتك، وطاقة، 

وأمسنت رأس اخليمة أدي إىل تغطية عملية شراء أسهم أركان واعتبار الطاعن يف 

دراهم ومن ثم فإن بيع األسهم عن  50710مدينًا للمطعون ضدها مببلغ  8/2/7119

ال يعطي للمطعون ضدها احلق يف احلصول -يف القضية التنفيذية  –حملكمة طريق ا

على قيمتها ألنها حبسب األصل مدفوعة القيمة مسبقًا ومن ثم ال جيوز دفع قيمتها 

مرتني. كما مل تبحث اللجنة االلتباس الذي حدث بفعل املطعون ضدها باخللط بني 

م املطعون ضدها مبطالبة سوق حساب الطاعن وحساب عميل آخر مما أدي إىل قيا

أبوظيب لألوراق املالية ببيع أسم شيماء عميل آخر مما يقطع مبخالفة املطعون ضدها 

قرار هيئة سوق األوراق املالية والذي ألزم الوسطاء ببذل عناية الرجل احلريص بالوفاء 



ه عبء بااللتزامات الناشئة عن الصفقات اليت يتوسط يف إبرامها، خاصة وأنه يقع علي

إثبات حصول تفويض من عمالئه عن كل أمر يتلقاه بالتصرف يف األسهم سواء بالبيع 

 أو الشراء مبا يعيب احلكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أنه ملا كان مؤدي النص يف الفقرة الثالثة     

بشأن النظام  7111نة ( لس0من قرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم ) 09من املادة 

اخلاص بالوسطاء املعّدل أنه جيب على الوسيط إثبات موافقة العميل عن كل أمر مت 

تنفيذه مبا يف ذلك احلصول على توقيعات العمالء على منوذج األمر الكتابي وتسجيل 

وأرشفة األوامر الواردة عن طريق اهلاتف أو عن طريق االنرتنت وفقا للضوابط 

نية اليت تضعها اهليئة والتأكد من صحة األوامر الواردة عن طريق واملتطلبات الف

الفاكس أو الربيد اإللكرتوني أو غريه من الوسائل اإللكرتونية األخرى، واالحتفاظ 

بنسخ من هذه األوامر مع إصدار تأكيد للعميل بشان كل أمر مت تنفيذه يف نفس 

اخلبري املنتدب  وتقرير جلنة اخلربة اليوم الذي مت فيه التنفيذ. وكان البني من تقرير 

أن األخري  –املكونة من ثالثة خرباء أوراق مالية للرد على اعرتاضات الطاعن  -

يتداول يف جمال األوراق املالية من خالل املطعون ضدها مبوجب اتفاقية تداول مذيلة 

املالية  بتوقيعات الطرفني، وأن الشركة مرخص هلا مبزاولة نشاط الوساطة يف األوراق

طبقا ألحكام القانون. وأن البني من كشف احلساب املستخرج من أنظمة املطعون 

ضدها أن التداول الفعلي باحلساب وعمليات الصرف واإليداع والتحويل حبساب 

، وأن آخر 07/2/7119وحتى  76/6/7116الطاعن لدي املطعون ضدها بدأت من 

. وأن 7119/ 70/6متت بتاريخ  عملية حتويل باحلساب مل يعرتض الطاعن عليها

تضمنت بأن رصيد حسابه لديها  7100/ 7/ 01الشركة أرسلت إليه كتاب مؤرخ يف 

اعرتض الطاعن على هذا  8/0/7100 درهم . وبتاريخ  1876118600مدين مببلغ 

الرصيد وقصر اعرتاضه على شراء أسهم أركان فقط  معلاًل بأن عملية الشراء 

هذا الدين متت بطريق اخلطأ من قبل املطعون  ملرتتب عليهااخلاصة بتلك األسهم وا

وجود أمر شراء هاتفي صادر - من واقع القرص املدمج –ضدها . وقد ثبت للخربة 

درهم للسهم الواحد، وقد مت  1650سهم أركان بسعر  0116111من الطاعن لعدد 

 مت بيعها من دون أن يقوم بسداد قيمتها وهي األسهم اليت 6/2/7119شرائها بتاريخ 

 7100/ 7/ 2بتاريخ -شركة وساطة أخري  –خالل شركة أرقام لألوراق املالية 

درهم بتعليمات صادرة من سوق أبوظيب لألوراق املالية تنفيذًا  6108607 709مببلغ 

جتاري احملجوز  7119/ 071يف القضية -الطاعن  –لقرار بيع أسهم املنفذ ضده 



سهم من أسهم شركة  516850تنفيذ عملية شراء عدد مت  7119 8/2عليها. وبتاريخ 

( يف حساب الطاعن ومل تستدل اخلربة على أوامر شراء أو بيع هذه األسهم، ...............)

وترتب عل ذلك حتميل حساب  07/2/7119 وقد مت بيع الكمية املشرتاة  بتاريخ

لبالغ مقداره درهم ختصم من مبلغ املطالبة ا 66716610الطاعن خبسائر قيمتها 

درهم .  1256817607درهم فيكون صايف املبلغ املرتصد يف ذمة الطاعن  1876118600

وإذ اعتد احلكم املطعون فيه بتقرير اللجنة األخري وقضي بتعديل احلكم املستأنف 

درهم فإن  1876118607درهم بداًل من مبلغ 1256817607جبعل املبلغ املقضي به مبلغ 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن. ى غري أساس.النعي عليه يضحي عل

 

********** 



 )جتاري( 07/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز 

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حلمي احلجار.

 حممد زكي مخيس، غريب أمحد.

(091) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  108)الطعن رقم 

لتزام "مصادر االلتزام. العقد". "انقضاء االلتزام". عقد "جتديد العقد". "انقضاء ( ا0

 العقد".

جواز االتفاق بني طريف العقد على جتديد االلتزام بانقضاء االلتزام األول وأن حيل -

حمله التزام جديد خيتلف عن االلتزام األول يف أحد عناصره املهمة. شرطه. وجود 

 ليه التجديد فيقضيه ويقوم االلتزام اجلديد فينشئه.التزام سابق يقوم ع

وجوب النص صراحة على التجديد. أو يستخلص بوضوح من األوراق وظروف -

 التعاقد.
  

( التزام "مصادر االلتزام.  العقد". "انقضاء االلتزام". بنوك. حساب جاري. إثبات. "أدلة 7

عقد". "أنواع من العقود. احلساب اإلثبات. اإلقرار". عقد "جتديد العقد". "انقضاء ال

 اجلاري".

قطع احلساب اجلاري وإقرار املدين بالرصيد املرتتب عليه. مؤداه: انقضاء االلتزام -

األصلي الناشئ عن احلساب اجلاري بكل توابعه وحيل حمله التزام جديد بهذا 

 الرصيد مصدره اإلقرار.
  

ع من العقود. احلساب اجلاري". ( بنوك. حساب جاري. عقد "انقضاء العقد". "أنوا0

 حمكمة املوضوع "سلطتها".

غلق احلساب اجلاري وقبول طرفيه تصفيته نهائيًا صراحة أو ضمنًا أواحلكم -

بذلك قضاًء. مؤداه : صريورة نتيجة التصفية نهائية. ال جيوز معاودة النظر فيها أو 

يد يقوم على عناصر املنازعة يف احلساب وطلب إعادة النظر فيه أو إجراء حساب جد

 جديدة. استخالص واقعة احلساب من عدمه. موضوعي. متى كان سائغًا. مثال.



( بنوك. تسهيالت مصرفية. حساب جاري. دين. عقد "انقضاء العقد". "أنواع من 1

 العقود. احلساب اجلاري. التسهيالت املصرفية". مقاصة.

مؤداه : حتول احلقوق اقرتان التسهيالت املصرفية حبساب جاري لدى البنك. -

 وااللتزامات الناشئة عنها إىل قيود يف هذا احلساب تتقاص فيما بينها. مثال.
  

( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". "بوجه عام". خربة. حساب جاري. بنوك. تسهيالت 5

مصرفية. عقد "أنواع من العقود. احلساب اجلاري. التسهيالت املصرفية". حكم 

ري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". بطالن. "تسبيبه. تسبيب غ

 جزاء تأدييب.

حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة واملستندات ومنها تقرير اخلبري. من -

 سلطة حمكمة املوضوع.

 هلا األخذ بتقرير اخلبري حممواًل على أسبابه. مؤدي ذلك.-

تلف أقواهلم وحججهم متى بينت احلقيقة التى هي غري ملزمة بتتبع اخلصوم يف خم-

 اقتنعت بها وأوردت دليلها.

خمالفة البنك تعليمات البنك املركزي. يرتب اجلزاء اإلداري منه دون إبطال -

 التصرف موضوعه.

مثال لتسبيب سائغ يف نزاع حساب متعلق بتسهيالت مصرفيه وحساب جاري بني -

 البنك والعميل.

  

أنه جيوز جتديد التزام العقد بني طرفيه باالتفاق على انقضاء قانونًا، املقرر -0

التزام سابق وأن حيل حمله التزام جديد خيتلف عن االلتزام األول يف أحد عناصره 

املهمة  ويستلزم هذا التجديد وجود التزام سابق يقوم عليه التجديد فيقضيه، ويقوم 

والتجديد ال يفرتض بل جيب أن التزام جديد وهو الذي يقع عليه التجديد فينشئه، 

 .ينص عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من األوراق وظروف التعاقد

قطع احلساب اجلاري وإقرار املدين بالرصيد املستخرج منه يرتتب عليه املقرر أن -7

أن ينقضي االلتزام األصلي الناشئ عن احلساب اجلاري بكل توابعه وأن حيل حمله 

 .د مصدره اإلقرارالتزام جديد بهذا الرصي



إذا أغلق احلساب اجلاري ومتت تصفيته وقبل طرفاه نتيجة التصفية املقرر أنه -0

صراحة أو ضمنًا أو حكم بذلك قضاًء تصبح نتيجة التصفية نهائية وال جيوز إعادة 

النظر فيها أو املنازعة يف احلساب أو طلب إعادة النظر فيه مبراجعته كله أو إجراء 

على عناصر جديدة غري تلك اليت كانت أساسًا للحساب قبل  حساب جديد يقوم

غلقه، وكان استخالص واقعة غلق حساب العميل لدى البنك من عدمه من سلطة 

 .حمكمة املوضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله

أنه إذا اقرتنت التسهيالت املصرفية حبساب جاري لدى البنك ، فإن املقرر -1

وااللتزامات الناشئة عنها تتحول مبوجبه إىل قيود يف هذا احلساب تتقاص احلقوق 

فيما بينها حبيث يكون الرصيد النهائي عند إغالق احلساب دينًا مستحق األداء 

للبنك ، ملا كان ذلك وكان البني من االطالع على املقدمة الواردة باتفاقية عقد 

عن واملوقع من الطرفني بتاريخ القرض الذي منحه البنك املطعون ضده إىل الطا

واملقدمة ضمن حافظة مستندات البنك املرفقة بصحيفة الدعوى  00/8/7118

االبتدائية انه قد ترصد يف ذمة الطاعن لصاحل البنك قروض وتسهيالت خمتلفة كان 

جمموعها كما يف تاريخ حترير ذلك العقد ما يلي : قرض طويل األجل الرصيد املتبقي 

درهم ، وقرض عقاري طويل األجل الرصيد املتبقي منه  561216111ئدة منه عدا الفا

درهم تسهيالت سحب على املكشوف الرصيد املتبقي منه  0061116111عدا الفائدة 

درهم وقد تقدم  7168716662620درهم بإمجالي مبلغ  762516662620عدا الفائدة مبلغ 

يف ذمته أعاله لدى البنك لتصبح الطاعن بطلب قرض جديد وجتميع املديونية املرتصدة 

درهم وذلك بغرض شراء عقار جديد وتسديد  0061116111قيمة القرض اجلديد مبلغ 

العديد من االلتزامات االستثمارية وقد وافق البنك وفقًا للبند الثاني من ذات العقد 

 على ذلك القرض حبيث يصار إىل تسديد القروض والتسهيالت القائمة بالقيمة الواردة

بتلك املقدمة باإلضافة إىل الفوائد املستحقة حتى تاريخ رصيد القرض اجلديد على ان 

درهم يف تسديد التزامات الطاعن اليت  0760256111يتم استخدام املبلغ املتبقي وقيمته 

قام بصرف جزء منها قبل منحه القرض على ان تكون مجيع الضمانات السابق منحها 

فقًا للبند الثالث من العقد صاحلة باإلضافة لضمانات للبنك عن القروض السابقة و

درهم على ان  0061116111أخري اضيفت يف ذلك العقد تضمن القرض اجلديد بقيمة 

% 8يتم سداده وفقًا للبندين الرابع واخلامس من العقد باإلضافة إىل الفائدة بواقع 

وائد املستحقة خالل شهرًا بأقساط ربع سنوية وحتمل وتضاف الف 17سنويًا خالل مدة 

مدة السداد إىل االقساط ربع السنوية وتدفع معها إال أن الفوائد املستحقة ما قبل بداية 



، وانه وفقًا 01/00/7118السداد فيستحق دفعها من الطاعن عند استحقاقها بتاريخ 

للبند الثامن من العقد أنه يف حالة فسخه أو عدم التزام الطاعن ببنوده يستحق رصيد 

مل الدين دون حاجة إلخطار ويتم عندئذ احتساب فائدة تأخريية على رصيد الدين كا

% سنويًا من تاريخ االستحقاق وحتى متام السداد إضافة إىل الفائدة االتفاقية 0بواقع 

املستحقة اصاًل،  ومن ثم يكون الطاعن قد أقر بذلك العقد األخري برصيد مديونيته 

درهم  7168716662620قرض األخري بإمجالي مبلغ عن القروض السابقة على ذلك ال

على أن يتم خصم رصيد تلك املديونية السابقة من قيمة القرض اجلديد ومقداره 

درهم باإلضافة إىل الفوائد املستحقة حتى تارخيه من رصيد القرض  0061116111

مات درهم يستخدم يف تسديد التزا 0760256111اجلديد على أن يكون املبلغ املتبقي 

الطاعن للغري وقد مت ايداع قيمة القرض اجلديد بالكامل حبساب الطاعن لدى البنك 

املطعون ضده، ومن ثم يكون الطرفان قد اتفقا على تصفية حساب القروض السابقة 

درهم  وعلى انقضاء  7168716662620وحتديدها باملبلغ الذي اقر به الطاعن ومقداره 

اللتزام اجلديد املتفق عليه مبوجب عقد القرض املؤرخ تلك الديون على ان حيل حملها ا

والذي مبوجبه مت سداد املديونية اليت اقر بها الطاعن عن القروض  00/8/7118

السابقة على هذا األخري مبا ال جيوز معه للطاعن طلب إعادة النظر يف تلك القروض 

فيها مبراجعتها كلها أو السابقة أو املنازعة يف حساباتها السابقة أو طلب إعادة النظر 

إجراء حساب جديد يقوم على عناصر جديدة غري تلك اليت كانت أساسًا للحساب 

قبل غلقه، إذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعن بوجوب حبث 

التسهيالت املصرفية السابق منحها له من البنك املطعون ضده والسابقة على االتفاقية 

على سند من ان تلك األخرية تعترب جتديدًا لاللتزام والدين بني  00/8/7118املؤرخة 

طريف النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غري سند من 

 القانون خليقًا بالرفض.

قانونًا أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها واملستندات املقرر -5

ير اخلرباء واملوازنة بينها من سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا أن املقدمة ومنها تقار

تأخذ به حممواًل على أسبابه طاملا مل جتد يف املطاعن املوجهة إليه ما يستحق الرد 

عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غري ملزمة بتتبع اخلصوم يف خمتلف أقواهلم 

أوردت دليلها وأقامت قضاءها على وحججهم متى تبينت احلقيقة اليت اقتنعت بها و

أسباب سائغة تكفي حلمله ، ملا كان ذلك وكان البني من االطالع على تقرير جلنة 

ملقر البنك املطعون ضده لالطالع  08/07/7105اخلربة املنتدبة أنها قد انتقلت بتاريخ 



 78/07/7105على ملف التسهيالت املربمة بني الطرفني ومت عقد اجتماع آخر بتاريخ 

حبضور وكالء طريف النزاع وقدم كل منهم مذكراته وسلم صورها للخصم وقد 

مت ابرام  00/8/7118قامت اخلربة ببحث اتفاقية التسهيالت وانتهت إىل أنه بتاريخ 

ما بني الطاعن  607071اتفاقية ملحق التسهيالت املصرفية املمنوحة للحساب رقم 

للطاعن قرض  طويل األجل مببلغ  والبنك املطعون ضده على أن مينح األخري

درهم يستخدم يف تسوية الرصيد القائم للقرض ) إل إن إن أر ( على  0061116111

درهم  760526010قسط بقيمة  01وعددها  00/0/7119أقساط ربع سنوية تبدأ يف 

للقسط على الضمانات املبني بذلك العقد والتقرير وقد وقع الطاعن على منوذج بيع 

بيع االسهم دون الرجوع إىل اليه بعد أن تنازل عن التوزيعات النقدية لتلك  يتيح للبنك

االسهم وأنه بإجراء احملاسبة للتسهيالت املمنوحة للطاعن  واليت متثلت يف سحب على 

املكشوف وقرض جتاري طويل األجل فقد قامت اللجنة بإعادة حساب الفائدة 

سحب على املكشوف مبعدل الفائدة البسيطة واستبعاد الفوائد املركبة حلساب ال

وحتى  05/01/7112% سنويًا خالل املدة املمتدة من تاريخ بدء التعامل يف 8االتفاقية 

احملدد بتاريخ املطالبة وقد بلغت الفوائد البسيطة احملتسبة بواسطة  9/07/7107تاريخ 

درهم  01668056191690درهم وبلغت مجلة املسحوبات مبلغ  069796679669اللجنة مبلغ 

درهم والعموالت واملصروفات  00966966506690ومجلة املدفوعات لذلك احلساب مبلغ 

درهم وبلغ رصيد اصل الدين  8186907608البنكية املقيدة علي ذلك احلساب مبلغ 

درهم وبعد إعادة حساب الفوائد البسيطة  7260086958617املتبقي الغري مسدد مبلغ 

املكشوف وتوجيه مدفوعات لسداد الفوائد اواًل بأول  واستبعاد املركبة للسحب على

درهم لصاحل البنك وبالنسبة للقرض التجاري فقد مت  0068906509689ترصد مبلغ 

% سنويًا واستبعاد املركبة خالل الفرتة املمتدة من 8حساب الفائدة البسيطة بواقع 

لفوائد البسطة بلغت ا 9/07/7107وحتى  تاريخ  00/8/7118تاريخ بدء التعامل يف 

درهم ومجلة  املسحوبات اليت متت   668106810652احملتسبة بواسطة اخلربة مبلغ 

مت ايداع مبلغ  00/8/7118وتفاصيلها كالتالي، بتاريخ   0561696217608

قام البنك بإغالق  5/9/7119درهم باحلساب اجلاري للطاعن وبتاريخ  0061116111

درهم حبساب  0560916720680إيداع مبلغ  حساب القرض وفتحه من جديد من خالل

درهم لسداد الرصيد القائم للقرض   0060716520610الطاعن اجلاري وخصم مبلغ 

درهم وخالصة ما قام به البنك هو  0560916720680وفتحه من جديد برصيد مدين 

درهم، وقد بلغت مجلة  761696217608استفادة الطاعن من مسحوبات إضافية قدرها 



درهم وبلغ أصل الدين املتبقي  0667566615661الطاعن هلذا احلساب مبلغ  مدفوعات

درهم لصاحل الطاعن إذ فاقت  060866910677املسحوبات ناقض اإليداعات مبلغ 

اإليداعات املسحوبات وبإعادة حساب الفوائد البسيطة باملعدل املذكور عن كامل 

داد الفوائد اواًل بأول يرتصد يف % سنويًا وتوجيه املدفوعات لس8مدة التعامل مبعدل 

درهم وردًا على اعرتاضات الطاعن  566516898605ذمة الطاعن لصاحل البنك مبلغ 

بشأن إخالل البنك املطعون ضده بالتزاماته الواردة باتفاقية القرض املؤرخة 

درهم بعد سداد قيمة  0061116111بسداد املتبقي من قيمة القرض البالغ  00/8/7118

درهم يف تسديد  0760256111الت والقروض القائمة قبل ذلك التاريخ ومقداره التسهي

التزامات الطاعن جتاه شركة منازل وغريها تبني أن البنك قد وضع قيمة ذلك املبلغ 

حتت تصرف الطاعن بوضع قيمة تلك التسهيالت حسابه اجلاري وقام االخري 

أن قام بتحرير شيك لصاحل ب 0/9/7118درهم بتاريخ  065116111باستخدام مبلغ 

حتويل حلساب  71/9/7118بتاريخ  مدره 5116111شركة اوراق اسالمية ومبلغ 

درهم بتاريخ  562856111الطاعن لدى بنك أبو ظيب التجاري بناء على طلبه ومبلغ 

إلصدار شيك مصريف لصاحل بنك أبوظيب التجاري بناء على طلب  70/9/7118

قيمة شيك صادر من الطاعن  07/01/7118تاريخ درهم ب 1816111الطاعن ومبلغ 

درهم صادر من الطاعن البنه ومبلغ  1116111البنته وشيك أخر بذات التاريخ مببلغ 

قيمة شيك صارد من الطاعن لصاحل شركة  06/01/7118درهم بتاريخ  0716111

درهم ، وإذ اقام احلكم املستأنف املؤيد  0760856111اوراق مالية بإمجالي مبلغ 

 0265166108671باحلكم املطعون فيه قضاءه بالزام الطاعن باملبلغ املقضي به ومقداره 

درهم قيمة املستحق للبنك املطعن ضده عن القرض اجتاري املمنوح للطاعن ومقداره 

درهم وحساب السحب على املكشوف اخلاص به ومقداره  566516898605

ة املنتدبة والذي اطمئن لسالمة درهم استنادًا لتقرير جلنة اخلرب 0068906509689

االحباث اليت اجرتها توصاًل لتلك النتيجة وكان ذلك يف حدود سلطة حمكمة 

املوضوع يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير الدليل فيها وكان ما ورد بدفاع الطاعن 

بشأن بيع البنك االسهم حمل الرهن ضمانًا لدين الطاعن لديه بثمن خبث قد ورد عاريًا 

الدليل إذ مل يبني قيمة اسعار تلك االسهم اليت رأي انها تعادل القيمة احلقيقة هلا  عن

وقت البيع أو يقدم بيان لتلك القيمة السوقية من أي من اجلهات املختصة أو ما يفيد 

عدم امكانية تداول اسهم االستثمار يف سوق االوراق املالية ومن ثم فال على احلكم 

عن طلب الطاعن بندب خبري لبيان قيمة تلك االسهم السوقية املطعون فيه أن التفت 



وقت بيعها ملا وجد يف اوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها وكان يف خمالفة البنك 

املطعون ضده لتعليمات البنك املركزي ما يرتب اجلزاء اإلداري من املصرف املركزي 

م يضحى النعي على غري إن صحت املخافة دون أن يبطل تصرفات البنك الطاعن ومن ث

 سند من القانون خليقًا بالرفض. 

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الواقعات 

جتاري كلي أبو ظيب  7100لسنة  750يف أن البنك املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

درهم والفائدة  1165096595678له مبلغ بطلب احلكم بإلزام الطاعن  بأن يؤدي 

% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام السداد وبصحة عقود 07القانونية بواقع 

على قطعة األرض املبينة بصحيفة  00/8/7118،  75/5،  01/0الرهن املؤرخة 

اء الدعوى وعلى االسهم املبينة بتلك العقود، على سند من القول انه قد منح الطاعن بن

على طلبه تسهيالت مصرفية عبارة عن قروض جتارية وسحب على املكشوف يف 

مبوجب عدة اتفاقات أخرها ملحق التسهيالت البنكية املؤرخ 607071احلساب رقم 

واليت تضمنت بيانًا للتسهيالت املعلقة دون سداد يف حينه وهي قرض )إل  00/8/7118

ض )إل إن إ إي( مببلغ مقداره درهم  وقر 561216111إن إن أ( مببلغ مقداره 

درهم واملوافقة على منحه تسهيالت جديدة بقرض طول األجل ) إل إن إن  0061116111

درهم  وضمانًا لسداد تلك االرصدة وقع الطاعن عقد  0061116111أر ( مببلغ مقداره 

درهم عن التسهيالت  7168716662620اقر فيه برتصد مبلغ  00/8/7118قرض مؤرخ 

ة السابق حصوله عليها من البنك على أن يتم منحه قرضًا جديدًا مببلغ املختلف

درهم لتسديد املديونية املذكورة واحقيته يف استخدام املتبقي ومقداره  0061116111

درهم يف سداد التزاماته للغري مع اإلبقاء على كافة الضمانات املقدمة  0760256111

درهم  0061116111لقرض اجلديد بقيمة من الطاعن على القروض السابقة ضمانًا ل

درهم مضمون  0865116111مببلغ  75/5/7118فضاًل عن قيامه بعقد قرض مؤرخ 

برهن حيازي مسجل لقطعيت  األرض املبينتني بصحيفة الدعوى وكذا حوالة حق 

مؤكدة لصاحل البنك للتوزيعات السنوية لالسهم اليت ميتلكها الطاعن احملددة 

تعديل لعقد القرض املضمون بالرهن السابق لرفع قيمة الرهن  بالعقد وكذا ملحق

املضمون برهن  01/0/7118درهم وعقد القرض املؤرخ  0161116111احليازي إىل 

االسهم املبينة بالصحيفة وايداع اصل شهادة االسهم املبينة بذات الصحيفة باسم زوجة 



تسهيالت فقد ترصد يف ذمة الطاعن مبوافقتها ضمانًا لتك التسهيالت ونتيجة لتلك ال

درهم عن القرض األخري ومبلغ  265806602680مبلغ  9/07/7107الطاعن بتاريخ 

 1165096595678عن رصيد السحب على املكشوف بإمجالي مبلغ  0769556952612

درهم وامتنع الطاعن عن سداده فأقام الدعوى، ندبت احملكمة خبريًا يف الدعوى 

صلي والتكميلي حكمت احملكمة بوقف الدعوى تعليقًا وبعد أن أودع تقريريه األ

جتاري ابوظيب، وبعد تعجيل  7101لسنة  7001حلني الفصل يف االستئناف رقم 

الدعوى من الوقف ندبت احملكمة جلنة من اخلرباء املصرفيني وبعد أن اودعت اللجنة 

بأن يؤدي له تقريرها عدل البنك املطعون ضده طلباته إىل طلب احلكم بإلزام الطاعن 

% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى 07درهم والفائدة القانونية بواقع  0265166108671مبلغ 

وبصحة عقود الرهن سالفة البيان، حكمت احملكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك 

درهم والفائدة القانونية عن رصيد اصل الدين البالغ  0265166108671مبلغ 

% سنويًا من تاريخ املطالبة القضائية وحتى متام السداد 8ع درهم بواق 7260086958617

 00/8/7118، 75/5،  01/0مبا ال جياوز اصل الدين، وبصحة عقود الرهن املؤرخة 

على قطعة االرض املبينة مبنطوق احلكم واالسهم املوضحة بتلك العقود ورفضت ما 

 7106لسنة  810م عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا احلكم باالستئناف رق

قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم  78/7/7102جتاري أبو ظيب وبتاريخ 

املستأنف، طعن الطاعن يف هذا القضاء بطريق النقض وأودع البنك املطعون ضده 

مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة 

 لنظره.    مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 

بالسبب األول من سبيب الطعن على احلكم املطعون فيه  ىوحيث إن الطاعن ينع    

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل إذ اقام 

قضاءه بإلزامه باملبلغ املقضي به ورفض دفاع الطاعن بوجوب حبث التسهيالت 

ه من البنك املطعون ضده والسابقة على االتفاقية املؤرخة املصرفية السابق منحها ل

مبقولة ان تلك األخرية تعترب جتديدًا لاللتزام والدين بني طريف النزاع  00/8/7118

وذلك حبصول الطاعن على قرض جديد بقيمة أكرب من التسهيالت السابقة ومن ثم 

قطع احلساب اجلاري  فهو جتديد للدين وليس إعادة جدولة للتسهيالت القدمية وإن

وإقرار املدين بالرصيد يرتتب عليه انقضاء االلتزام األصلي الناشئ عن احلساب 

اجلاري وحيل حمله االلتزام اجلديد رغم خلو تلك االتفاقية األخرية من النص صراحة 

على جتديد االلتزام وينقضي بها االلتزام السابق حمل التسهيالت القدمية خاصة وأن 



يفرتض كما أن ظروف جتديد االتفاقية ال يستخلص منها حصول هذا  التجديد ال

التجديد خالفًا ملا ورد باحلكم املطعون إذ أن تعديل قيمة االلتزام وأجله وطريقة 

سداده او تأميناته ال تعد تعدياًل جوهريًا يثبت معه التجديد ال سيما وانه قد ورد بالبند 

نح الطاعن القرض الوارد بها لتسديد القروض الثاني من تلك االتفاقية أنها حررت مل

والتسهيالت القائمة والفوائد املستحقة حتى تارخيه من رصيد القرض اجلديد وأن 

يستخدم الباقي يف تسديد التزامات الطاعن لشركة منازل والغري وأنه قد قام بصرف 

دين وامنا هو جزء منها قبل منح القرض مبا يدل انه هذا القرض األخري ليس جتديدًا لل

اعادة جدولة وتسوية للتسهيالت القدمية مبا كان يوجب حبث التسهيالت القدمية ملا 

حوته من فوائد مركبة وغرامات ومصاريف ال سند هلا وهو ما ورد بتقرير اخلبري 

االستشاري املقدم من البنك اعرتاضًا على تقرير اخلبري املنتدب من حمكمة اول درجة 

األخري قد خالف ما تعاقد عليه الطرفني فيما خيص إعادة جدولة بأن اورد بأن ذلك 

الديون واالتفاق على تفاصيل سدادها، فضاًل عن خلو االوراق وكافة تقارير اخلربة 

املقدمة فيها ومنها االستشارية من وجود ما يفيد قطع احلساب اجلاري وإقرار الطاعن 

يه حصوله السيما وقد ورد بتقرير برصيد الدين السابق والذي زعم احلكم املطعون ف

وأنه  00/8/7118درهم حساب الطاعن بتاريخ  0061116111جلنة اخلربة بإيداع مبلغ 

قام البنك بإغالق حساب القرض اجلاري وفتحه من جديد من  5/9/7119بتاريخ 

درهم حساب الطاعن ومن ثم يكون اإلغالق األول  0560916720680خالل إيداع مبلغ 

 ال يستفاد منه جتديد الدين مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.        كان صوريًا

وحيث إن هذا النعي مردود مبا هو مقرر قانونًا، أنه جيوز جتديد التزام العقد بني     

طرفيه باالتفاق على انقضاء التزام سابق وأن حيل حمله التزام جديد خيتلف عن 

تلزم هذا التجديد وجود التزام سابق يقوم االلتزام األول يف أحد عناصره املهمة  ويس

عليه التجديد فيقضيه، ويقوم التزام جديد وهو الذي يقع عليه التجديد فينشئه، 

والتجديد ال يفرتض بل جيب أن ينص عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من األوراق 

وظروف التعاقد، وكان قطع احلساب اجلاري وإقرار املدين بالرصيد املستخرج منه 

رتتب عليه أن ينقضي االلتزام األصلي الناشئ عن احلساب اجلاري بكل توابعه وأن ي

حيل حمله التزام جديد بهذا الرصيد مصدره اإلقرار، وأنه إذا أغلق احلساب اجلاري 

ومتت تصفيته وقبل طرفاه نتيجة التصفية صراحة أو ضمنًا أو حكم بذلك قضاًء 

عادة النظر فيها أو املنازعة يف احلساب أو طلب تصبح نتيجة التصفية نهائية وال جيوز إ

إعادة النظر فيه مبراجعته كله أو إجراء حساب جديد يقوم على عناصر جديدة غري 



تلك اليت كانت أساسًا للحساب قبل غلقه، وكان استخالص واقعة غلق حساب 

العميل لدى البنك من عدمه من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاءها على 

ب سائغة تكفي حلمله، وكان املقرر أنه إذا اقرتنت التسهيالت املصرفية أسبا

حبساب جاري لدى البنك ، فإن احلقوق وااللتزامات الناشئة عنها تتحول مبوجبه إىل 

قيود يف هذا احلساب تتقاص فيما بينها حبيث يكون الرصيد النهائي عند إغالق 

لك وكان البني من االطالع على احلساب دينًا مستحق األداء للبنك ، ملا كان ذ

املقدمة الواردة باتفاقية عقد القرض الذي منحه البنك املطعون ضده إىل الطاعن 

واملقدمة ضمن حافظة مستندات البنك  00/8/7118واملوقع من الطرفني بتاريخ 

املرفقة بصحيفة الدعوى االبتدائية انه قد ترصد يف ذمة الطاعن لصاحل البنك قروض 

خمتلفة كان جمموعها كما يف تاريخ حترير ذلك العقد ما يلي : قرض  وتسهيالت

درهم ، وقرض عقاري طويل  561216111طويل األجل الرصيد املتبقي منه عدا الفائدة 

درهم تسهيالت سحب على  0061116111األجل الرصيد املتبقي منه عدا الفائدة 

درهم بإمجالي مبلغ  762516662620املكشوف الرصيد املتبقي منه عدا الفائدة مبلغ 

درهم وقد تقدم الطاعن بطلب قرض جديد وجتميع املديونية املرتصدة  7168716662620

درهم وذلك  0061116111يف ذمته أعاله لدى البنك لتصبح قيمة القرض اجلديد مبلغ 

بغرض شراء عقار جديد وتسديد العديد من االلتزامات االستثمارية وقد وافق البنك 

لبند الثاني من ذات العقد على ذلك القرض حبيث يصار إىل تسديد القروض وفقًا ل

والتسهيالت القائمة بالقيمة الواردة بتلك املقدمة باإلضافة إىل الفوائد املستحقة حتى 

 0760256111تاريخ رصيد القرض اجلديد على ان يتم استخدام املبلغ املتبقي وقيمته 

يت قام بصرف جزء منها قبل منحه القرض على درهم يف تسديد التزامات الطاعن ال

ان تكون مجيع الضمانات السابق منحها للبنك عن القروض السابقة وفقًا للبند 

الثالث من العقد صاحلة باإلضافة لضمانات أخري اضيفت يف ذلك العقد تضمن 

درهم على ان يتم سداده وفقًا للبندين الرابع  0061116111القرض اجلديد بقيمة 

شهرًا بأقساط  17% سنويًا خالل مدة 8امس من العقد باإلضافة إىل الفائدة بواقع واخل

ربع سنوية وحتمل وتضاف الفوائد املستحقة خالل مدة السداد إىل االقساط ربع 

السنوية وتدفع معها إال أن الفوائد املستحقة ما قبل بداية السداد فيستحق دفعها من 

، وانه وفقًا للبند الثامن من العقد أنه يف 01/00/7118الطاعن عند استحقاقها بتاريخ 

حالة فسخه أو عدم التزام الطاعن ببنوده يستحق رصيد كامل الدين دون حاجة 

% سنويًا من 0إلخطار ويتم عندئذ احتساب فائدة تأخريية على رصيد الدين بواقع 



تحقة اصاًل،  تاريخ االستحقاق وحتى متام السداد إضافة إىل الفائدة االتفاقية املس

ومن ثم يكون الطاعن قد أقر بذلك العقد األخري برصيد مديونيته عن القروض 

درهم على أن يتم  7168716662620السابقة على ذلك القرض األخري بإمجالي مبلغ 

 0061116111خصم رصيد تلك املديونية السابقة من قيمة القرض اجلديد ومقداره 

حقة حتى تارخيه من رصيد القرض اجلديد على أن درهم باإلضافة إىل الفوائد املست

درهم يستخدم يف تسديد التزامات الطاعن للغري وقد  0760256111يكون املبلغ املتبقي 

مت ايداع قيمة القرض اجلديد بالكامل حبساب الطاعن لدى البنك املطعون ضده، 

دها ومن ثم يكون الطرفان قد اتفقا على تصفية حساب القروض السابقة وحتدي

درهم  وعلى انقضاء تلك الديون  7168716662620باملبلغ الذي اقر به الطاعن ومقداره 

على ان حيل حملها االلتزام اجلديد املتفق عليه مبوجب عقد القرض املؤرخ 

والذي مبوجبه مت سداد املديونية اليت اقر بها الطاعن عن القروض  00/8/7118

معه للطاعن طلب إعادة النظر يف تلك القروض السابقة على هذا األخري مبا ال جيوز 

السابقة أو املنازعة يف حساباتها السابقة أو طلب إعادة النظر فيها مبراجعتها كلها أو 

إجراء حساب جديد يقوم على عناصر جديدة غري تلك اليت كانت أساسًا للحساب 

بوجوب حبث قبل غلقه، إذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعن 

التسهيالت املصرفية السابق منحها له من البنك املطعون ضده والسابقة على االتفاقية 

على سند من ان تلك األخرية تعترب جتديدًا لاللتزام والدين بني  00/8/7118املؤرخة 

طريف النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غري سند من 

 رفض.القانون خليقًا بال

بالسب الثاني من اسباب الطعن على احلكم املطعون فيه  ىوحيث إن الطاعن ينع   

القصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع إذ اقام قضاءه بإلزامه باملبلغ املقضي به 

ملتفتًا عن اعرتاضه على تقرير اخلربة بشأن عدم حتديد سعر األسهم اليت كانت 

ده ومنها اسهم املستثمر الوطين باعتبار انها اسهم مرهونة لصاحل البنك املطعون ض

تأسيس ليست مطروحة يف سوق االوراق املالية اليت باعها البنك لنفسه بثمن خبس 

ورفض طلبه بندب خربة لتحقيق هذا الدفاع وما متسك به الطاعن من صدور تعميم 

قابل بوجوب أن حتدد البنوك خمصصات م 7101لسنة  78من املصرف املركزي رقم 

% يف حالة جتاوز مدة وجود اقساط متأخرة 011القروض الشخصية والتسهيالت بنسبة 

يومًا وتعذر التسوية مع العميل مبا يعين عدم حتميل احلساب بأي رسوم أو أجور  081

أو نفقات أو غرامات أو مصاريف بعد مضي تلك الفرتة على ما ورد بتقرير جلنة اخلربة 



ه يف بيع تلك االسهم وتوجيه احلصيلة لسداد املديونية وفقًا بأحقية البنك املطعون ضد

لتوقيع الطاعن على منوذج البيع الذي يتيح للبنك ذلك دون الرجوع إىل الطاعن الراهن 

بشأنها وقد حصل البنك على ذلك التوقيع قبل حلول اجل الدين خالفًا للحكم 

أبو ظيب والذي اجاز  نقض جتاري 7105لسنة  001،  97الصادر يف الطعنني رقمي 

للمدين ان ينزل لدائنه عن الشيء املرهون أو جزء منه وفاء للدين بعد حلول أجل الدين 

وفاًء جلانب منه ويبطل االتفاق على ذلك قبل حلول ذلك األجل إذ أن حصول البنك على 

منوذج التوقيع سالف الذكر كان قبل حلول أجل الدين خاصة وان قيمة تلك االسهم 

حدد مبعرفة أي خربة لبيان القيمة الفعلية لتلك االسهم وقت متلك البنك هلا وما مل تت

إذا كان مطابقًا لقيمته الفعلية قت البيع لنفسه ومن عدمه  فضاًل عن حساب اخلربة 

للفوائد ومصاريف التأمني على القرض رغم عدم النص عليها ضمن عقود القرض مبا 

ملركزي وأحال احلكم املطعون فيه يف اسبابه كان يتعني اعمال تعليمات املصرف ا

على اسباب احلكم املستأنف باعتبار انها مكملة ألسبابه ردًا على اعرتاضات 

الطاعن األخرى املغايرة على لالعرتاضات اليت أوردها احلكم املطعون فيه رغم انها 

تدب من اعرتاضات تبطل التقرير مبا ال جيوز التعويل عليها ومنها أن اخلبري املن

درهم على 786807617769حمكمة أول درجة انتهى يف تقريره إىل استحقاق البنك مبلغ 

سند من أن البنك كان يقوم حبساب الفوائد على أرصدة القروض بقيدها ثم يقوم 

بتحويلها إىل احلساب اجلاري مبا جيعل ذلك احلساب مكشوفًا ومدين بفوائد 

يد مقدار املسحوبات وخمالفة االتفاق بني القروض شهريًا مبا يؤدي للخطأ يف حتد

الطرفني وعدم احتسابها لقيمة الفوائد املركبة اليت احتسبها البنك عن التسهيالت 

خاصة وقد بلغت فوائد البنك عن تلك الفوائد  00/8/7118السابقة عن اتفاقية 

بلغ درهم وقد تضمنت االتفاقية األخري بالزام البنك بسداد م 0661116111األخرية 

درهم لشركة منازل وهو ما مل يلتزم به البنك ودون بيان مصري  0761116111جياوز 

ذلك املبلغ والضرر الذي حلق بالطاعن نتيجة عدم سداده قد طرحت اخلربة بعد إعادة 

املأمورية إليها لبحث تلك االعرتاضات دون الرد عليها مما كان حماًل العرتاض 

ة اليت انتهت باملخالفة لتقريري اخلبري السابق أن الطرفني فندبت احملكمة جلنة خرب

درهم وقد استند  0265166108671قيمة املديونية املستحقة للبنك يف ذمة الطاعن مبلغ 

احلكم املطعون فيه إىل ما انتهى إليه تقرير تلك اللجنة دون حبث اعرتاضات الطاعن 

فت احلكم املطعون فيه عن على تقرير اخلربة السابقة مبا يعد قصورًا خاصة وقد الت

الرد على اعرتاضات الطاعن على تقرير تلك اللجنة واليت متثلت يف خمالفة التقرير 



للمأمورية املسندة للجنة باالنتقال للبنك لبيان التسهيالت اليت منحت للطاعن وتصفية 

من  احلساب بينهما إال أنه اللجنة اكتفت يف حمضر انتقاهلا للبنك باملستندات املقدمة

هذا األخري ومل تطلع على عقود التسهيالت حمل النزاع وشروطها واحلسابات املتعلقة 

بها وتصفية حساباتها وحبثت فقط آخر اتفاقية دون االتفاقيات السابقة عليها رغم أن 

الطاعن مل يقر للخربة أو حمكمة املوضوع بدرجتيها غلق احلسابات والتسهيالت 

والذي حلق اتفاقية التسهيالت  00/8/7118ض املؤرخ السابقة خاصة وأن ملحق القر

درهم تسوية القرض  0061116111االخرية قد اورد بشروطه أن الغرض من القرض حبد 

درهم والقرض ) إل إن أر أي ( بقيمة  561216111القائم ) إل إن إن أر ( بقيمة 

استقطع درهم رغم أن القرض األخري قد  0861216111درهم بإمجالي  0061116111

درهم مبا يؤكد وجود اخطاء  762516662درهم مبا يزيد عن مبلغ  7168716662مبلغ 

يف حسابات البنك وقد حددت الفوائد البسيطة عن اصل دين السحب على املكشوف 

 069706679669مبلغ  7107وحتى شهر ديسمرب عام  7112% خالل الفرتة من 8مبعدل 

درهم ثم عادت لتقرر أنه  7260086958617لغ درهم ليكون أصل الدين غري املسدد مب

درهم  0068906509689حبساب الفوائد بسيطة وتوجيه املدفوعات أواًل يرتصد مبلغ 

حتى  00/8/7118كما قامت اللجنة ببحث القرض التجاري من تاريخ بدء التعامل يف 

 درهم وحددت668106810652وتوصلت إىل حساب الفوائد البسيطة مببلغ  9/07/7107

درهم  0061116111درهم ومت ايداع مبلغ  0561696217608مجلة املسحوبات مببلغ 

قام البنك بإغالق احلساب اجلاري لقرض  5/9/7119باحلساب اجلاري وبتاريخ 

درهم وخصم مبلغ  0060916720680التجاري وفتحه من جديد من خالل إيداع مبلغ 

فتحه من جديد برصيد درهم لسداد الرصيد القائم للقرض و 0060716520610

درهم مبا يكون الطاعن قد استفاد مبسحوبات اضافية مببلغ  0060916720680

درهم وخلصت اخلربة أن حساب الطاعن دائن للبنك مببلغ  761696217608

درهم بعد حساب الفوائد البسيطة  566516898605درهم وترصد مبلغ  060866910677

ر وتضاربه مما يعيب احلكم ويستوجب لصاحل البنك مبا يدل على قصور التقري

 نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن املقرر قانونًا أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى  

وتقدير األدلة فيها واملستندات املقدمة ومنها تقارير اخلرباء واملوازنة بينها من سلطة 

ا مل جتد يف املطاعن حمكمة املوضوع اليت هلا أن تأخذ به حممواًل على أسبابه طامل

املوجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غري ملزمة بتتبع 



اخلصوم يف خمتلف أقواهلم وحججهم متى تبينت احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت 

دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله ، ملا كان ذلك وكان البني 

ملقر  08/07/7105لى تقرير جلنة اخلربة املنتدبة أنها قد انتقلت بتاريخ من االطالع ع

البنك املطعون ضده لالطالع على ملف التسهيالت املربمة بني الطرفني ومت عقد 

حبضور وكالء طريف النزاع وقدم كل منهم  78/07/7105اجتماع آخر بتاريخ 

قية التسهيالت وانتهت مذكراته وسلم صورها للخصم وقد قامت اخلربة ببحث اتفا

مت ابرام اتفاقية ملحق التسهيالت املصرفية املمنوحة  00/8/7118إىل أنه بتاريخ 

ما بني الطاعن والبنك املطعون ضده على أن مينح األخري  607071للحساب رقم 

درهم يستخدم يف تسوية الرصيد  0061116111للطاعن قرض  طويل األجل مببلغ 

وعددها  00/0/7119ن أر ( على أقساط ربع سنوية تبدأ يف القائم للقرض ) إل إن إ

درهم للقسط على الضمانات املبني بذلك العقد والتقرير  760526010قسط بقيمة  01

وقد وقع الطاعن على منوذج بيع يتيح للبنك بيع االسهم دون الرجوع إىل اليه بعد أن 

حملاسبة للتسهيالت املمنوحة تنازل عن التوزيعات النقدية لتلك االسهم وأنه بإجراء ا

للطاعن  واليت متثلت يف سحب على املكشوف وقرض جتاري طويل األجل فقد قامت 

اللجنة بإعادة حساب الفائدة البسيطة واستبعاد الفوائد املركبة حلساب السحب على 

% سنويًا خالل املدة املمتدة من تاريخ بدء التعامل 8املكشوف مبعدل الفائدة االتفاقية 

احملدد بتاريخ املطالبة وقد بلغت الفوائد  9/07/7107وحتى تاريخ  05/01/7112 يف

درهم وبلغت مجلة املسحوبات  069796679669البسيطة احملتسبة بواسطة اللجنة مبلغ 

 00966966506690درهم ومجلة املدفوعات لذلك احلساب مبلغ  01668056191690مبلغ 

 8186907608املقيدة علي ذلك احلساب مبلغ درهم والعموالت واملصروفات البنكية 

درهم وبعد  7260086958617درهم وبلغ رصيد اصل الدين املتبقي الغري مسدد مبلغ 

إعادة حساب الفوائد البسيطة واستبعاد املركبة للسحب على املكشوف وتوجيه 

درهم لصاحل البنك  0068906509689مدفوعات لسداد الفوائد اواًل بأول ترصد مبلغ 

% سنويًا واستبعاد 8بالنسبة للقرض التجاري فقد مت حساب الفائدة البسيطة بواقع و

وحتى  تاريخ  00/8/7118املركبة خالل الفرتة املمتدة من تاريخ بدء التعامل يف 

  668106810652بلغت الفوائد البسطة احملتسبة بواسطة اخلربة مبلغ  9/07/7107

وتفاصيلها كالتالي، بتاريخ   0561696217608درهم ومجلة  املسحوبات اليت متت 

درهم باحلساب اجلاري للطاعن وبتاريخ  0061116111مت ايداع مبلغ  00/8/7118

قام البنك بإغالق حساب القرض وفتحه من جديد من خالل إيداع مبلغ  5/9/7119



درهم  0060716520610درهم حبساب الطاعن اجلاري وخصم مبلغ  0560916720680

درهم  0560916720680د القائم للقرض  وفتحه من جديد برصيد مدين لسداد الرصي

وخالصة ما قام به البنك هو استفادة الطاعن من مسحوبات إضافية قدرها 

درهم، وقد بلغت مجلة مدفوعات الطاعن هلذا احلساب مبلغ  761696217608

مبلغ  درهم وبلغ أصل الدين املتبقي املسحوبات ناقض اإليداعات 0667566615661

درهم لصاحل الطاعن إذ فاقت اإليداعات املسحوبات وبإعادة حساب  060866910677

% سنويًا وتوجيه 8الفوائد البسيطة باملعدل املذكور عن كامل مدة التعامل مبعدل 

املدفوعات لسداد الفوائد اواًل بأول يرتصد يف ذمة الطاعن لصاحل البنك مبلغ 

اضات الطاعن بشأن إخالل البنك املطعون ضده درهم وردًا على اعرت 566516898605

بسداد املتبقي من قيمة  00/8/7118بالتزاماته الواردة باتفاقية القرض املؤرخة 

درهم بعد سداد قيمة التسهيالت والقروض القائمة قبل  0061116111القرض البالغ 

ركة درهم يف تسديد التزامات الطاعن جتاه ش 0760256111ذلك التاريخ ومقداره 

منازل وغريها تبني أن البنك قد وضع قيمة ذلك املبلغ حتت تصرف الطاعن بوضع قيمة 

درهم بتاريخ  065116111تلك التسهيالت حسابه اجلاري وقام االخري باستخدام مبلغ 

 مدره 5116111بأن قام بتحرير شيك لصاحل شركة اوراق اسالمية ومبلغ  0/9/7118

الطاعن لدى بنك أبو ظيب التجاري بناء على طلبه حتويل حلساب  71/9/7118بتاريخ 

إلصدار شيك مصريف لصاحل بنك  70/9/7118درهم بتاريخ  562856111ومبلغ 

 07/01/7118درهم بتاريخ  1816111أبوظيب التجاري بناء على طلب الطاعن ومبلغ 

درهم  1116111قيمة شيك صادر من الطاعن البنته وشيك أخر بذات التاريخ مببلغ 

قيمة شيك صارد  06/01/7118درهم بتاريخ  0716111در من الطاعن البنه ومبلغ صا

درهم ، وإذ اقام  0760856111من الطاعن لصاحل شركة اوراق مالية بإمجالي مبلغ 

احلكم املستأنف املؤيد باحلكم املطعون فيه قضاءه بالزام الطاعن باملبلغ املقضي به 

ستحق للبنك املطعن ضده عن القرض اجتاري درهم قيمة امل 0265166108671ومقداره 

درهم وحساب السحب على املكشوف  566516898605املمنوح للطاعن ومقداره 

درهم استنادًا لتقرير جلنة اخلربة املنتدبة والذي  0068906509689اخلاص به ومقداره 

ة اطمئن لسالمة االحباث اليت اجرتها توصاًل لتلك النتيجة وكان ذلك يف حدود سلط

حمكمة املوضوع يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير الدليل فيها وكان ما ورد بدفاع 

الطاعن بشأن بيع البنك االسهم حمل الرهن ضمانًا لدين الطاعن لديه بثمن خبث قد 

ورد عاريًا عن الدليل إذ مل يبني قيمة اسعار تلك االسهم اليت رأي انها تعادل القيمة 



و يقدم بيان لتلك القيمة السوقية من أي من اجلهات املختصة احلقيقة هلا وقت البيع أ

أو ما يفيد عدم امكانية تداول اسهم االستثمار يف سوق االوراق املالية ومن ثم فال 

على احلكم املطعون فيه أن التفت عن طلب الطاعن بندب خبري لبيان قيمة تلك 

يكفي للفصل فيها وكان يف االسهم السوقية وقت بيعها ملا وجد يف اوراق الدعوى ما 

خمالفة البنك املطعون ضده لتعليمات البنك املركزي ما يرتب اجلزاء اإلداري من 

املصرف املركزي إن صحت املخافة دون أن يبطل تصرفات البنك الطاعن ومن ثم 

يضحى النعي على غري سند من القانون خليقًا بالرفض. وحيث إنه وملا تقدم فإنه يتعني 

 رفض الطعن.

 

********** 



 )إجيارات( 00/6/7102جلسة 

 رئيس اللجنة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، زهري اسكندر.

(090) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  79)الطعن رقم 

ازعات ( إجيار. إثبات "بوجه عام". "أدلة اإلثبات. اخلربة". "عقد اإلجيار". "جلنة فض املن0

 اإلجيارية". حمكمة املوضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض ما ال يقبل منها".

 تقدير األدلة واملوازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه. من سلطة حمكمة املوضوع.-

تقرير اخلبري. من عناصر اإلثبات. تقديره. خضوعه حملكمة املوضوع. ال رقابة -

 كان سائغًا. عليها من حمكمة النقض. متى

إخطار املؤسسة املطعون ضدها الطاعنة يف األجل احملدد قانونًا بعدم الرغبة يف -

 جتديد العقد ووضع العني املؤجرة على ذمتها. يرتب أثره يف انتهاء العقد بانتهاء مدته.

رفض الطاعنة استالم العني مبقوله وجوب امتام إعمال الصيانة وإعادتها إىل ما -

 ما قبل التعاقد وطلبها اإللزام باألجرة حتى ذلك احلني. غري مقبول ما كانت عليه إىل

 دام مت اخطارها يف امليعاد وقدر مبلغ إعمال الصيانة وقضى بإلزام اجلهة املستأجرة به.

  

( إعالن. إجيار. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". عقد "انتهاء العقد". "عقد 7

جيارية". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل اإلجيار". "جلنة فض املنازعات اإل

 منها".

عقد اإلجيار. التزام أي من طرفيه بإخطار الطرف األخر إذا ما رغب يف إنهاء العقد -

قبل شهرين من تاريخ نهايته بالنسبة لألماكن املؤجرة للسكنى وقبل ثالثة أشهر يف 

 71/0اولة مهنة حرة. املادة األماكن املؤجرة لغرض جتاري أو صناعي أو حريف أو ملز

 .7116لسنة  71من القانون رقم 

 ال يشرتط بيان سبب إنهاء العالقة اإلجيارية. أساس ذلك.-

إخطار املؤسسة املطعون ضدها الطاعنة يف األجل احملدد يف القانون بعدم رغبتها -

 يف جتديد العقد. مؤداه. انتهاءالعقد بانتهاء مدته وانتهاء أثاره. مثال.



أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تقدير  –يف قضاء هذه احملكمة  – املقرر-0

األدلة املطروحة عليها يف الدعوى واملوازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأن 

تقرير اخلبري ال يعدو أن يكون عنصرا من عناصر اإلثبات الواقعية يف الدعوى واليت 

 رقابة عليها يف ذلك من حمكمة النقض متى ختضع لتقدير حمكمة املوضوع وال

ملا كان ذلك، وكان احلكم  كان استخالصها سائغا ومبا له أصل ثابت باألوراق.

املطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم اللجنة األوىل فيما قضى به من إخالء 

املطعون ضدها من العني املؤجرة وبرفض الدعوى يف هذا اخلصوص وإلزامها بقيمة 

ضرار الصيانة دون سواها من الطلبات وذلك على سند مما انتهى إليه احلكم أ

بأسبابه من  أنه قد مت إخطار الطاعنة يف اآلجال اليت حددها القانون بعدم الرغبة يف 

جتديد العقد وبانتهائه وضعت املطعون ضدها العني املؤجرة على ذمة الطاعنة غري أنها 

م أعمال الصيانة بها وإزالة ما قامت به املطعون رفضت استالمها بدعوى وجوب إمتا

من جديد للسكنى، كما  الستغالهلاضدها من إحداثات بالعني حتى تكون صاحلة 

أنها طلبت بإلزامها بسداد األجرة إىل تاريخ إمتام تلك األشغال وهو ما مل تقتنع به 

أوردته مبدونات  اليت قضت برفض هذا الطلب استنادا منها على ما االستئنافيةاللجنة 

حكمها من أنه قد ثبت " إخالء العني املؤجرة بانتهاء مدة التعاقد كما وأن األوراق 

اشتملت على ما يفيد سداد األجرة للمؤجرة حتى تاريخ انتهاء مدة العقد يف 

، ومن ثم تقضي اللجنة بإلغاء احلكم املستأنف يف هذا الشق منه  0/07/7101

ل وفق املقرر قانونا واألجرة سددت حتى تاريخ انقضاء تأسيسا على أن اإلخالء حص

، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه احلكم املطعون " 0/07/7101الفرتة التعاقدية يف 

فيه سائغا ومصادفا لوجه احلق يف الدعوى ملا ساقه من أسباب استند فيها إىل 

األماكن وتنظيم  ربشأن إجيا 7116( لسنة 71( من القانون رقم ) 71/0أحكام املادة )

العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين بإمارة أبو ظيب واليت أوجبت على كل 

إذا رغب يف عدم جتديد العقد أو تعديل شروطه بأن خيطر  املتعاقدينطرف من 

الطرف اآلخر كتابة يف اآلجال احملددة قانونا بذلك، وكان الثابت باألوراق بأن 

وقبل انتهاء العقد مبدة  -0/6/7101الشركة املؤجرة بتاريخ املستأجرة قد أخطرت 

برغبتها يف عدم جتديد عقد اإلجيار احملرر بينهما وبالتالي  -تزيد عن الستة أشهر

عند انتهاء العقد وال وجه إلجابة الطاعنة  فإنها تكون يف حل من سداد قيمة اإلجيار

يخ انتهاء العقد الذي مت فسخه بني لطلبها بإلزامها باألجرة عن املدة الالحقة عن تار

الطرفني ، ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه ملا ألغى احلكم املستأنف فيما قضى به 



من إلزام املطعون ضدها باألجرة عن املدة اليت تلت تاريخ انتهاء العقد فإن ما انتهى 

إليها اللجنة إليه كان سائغا ومتفقا مع صحيح القانون ومؤديا إىل النتيجة اليت انتهت 

يف قضائها، وال ينال من ذلك ما متسكت به الطاعنة من إنكار حلصول  االستئنافية

إخالء العني من املطعون ضدها بتعلة كونها مل ترجعها إىل احلالة اليت كانت عليها 

عند التعاقد، ولكونها مل تقم بإزالة ما أحدثته بها من تغيريات وانشاءات حتى تصبح 

عد أن كانت تستغل كمحضنة لألطفال ، وكان هذا القول من صاحلة للسكنى ب

الطاعنة يف غري حمله وهو خمالف ملا ثبت باألوراق من أن الطاعنة قد رفضت استالم 

العني املؤجرة عند انتهاء العقد واشرتطت بأن يقع إجناز أعمال الصيانة وإزالة 

ا حالة وأن اللجنة كانت التغيريات اليت أحدثتها املطعون ضدها قبل أن تستلمها منه

قد ندبت خبريا هندسيا ملعاينة اإلحداثات املدعى بها وتقدير قيمة األعمال الالزمة 

املهمة املسندة له وانتهى إىل  اخلبري إلعادة احلال إىل ما كان عليه عند التعاقد وأجنز

فوع أنه بعد املعاينة والتشخيص وبعد مساعه ألقوال الطرفني وتلقي ما لديهما من د

( درهم  616125وأوجه دفاع فإنه يقدر تكلفة األضرار وإزالة التغيريات بالعني مببلغ )

وقضت بإلزام املطعون ضدها بأداء  مبا انتهى إليه اخلبري االستئنافيةواقتنعت اللجنة 

املبلغ الذي قدره تعويضا للطاعنة عن األضرار احلاصلة هلا نتيجة ما مت بالعني من 

ت ، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مجيع حقوقها يف مواجهة تغيريات وإحداثا

الطاعنة واليت وإن رفضت استالم العني املؤجرة عند انتهاء العقد فإن رفضها هذا مل 

عن فرتة الحقة عن  يكن مربرا وال مينحها أي حق للمطالبة بأي مبالغ تتعلق باإلجيار

برفض هذا الطلب واقتصر يف  تاريخ انتهاء العقد ، وإذ قضى احلكم املطعون فيه

قضائه على قيمة األضرار دون سواها من الطلبات فإنه يكون قد صادف وجه احلق 

يف الدعوى وانتهى إىل نتيجة سائغة وكافية حلمل قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه 

 مبا ذكر على غري أساس . 

 بشأن إجيار 7116 ( لسنة71( من القانون رقم ) 71/0بأن مفاد نص املادة ) املقرر-7

األماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين يف إمارة أبو ظيب بأنه " 

إذا رغب أحد الطرفني يف عدم جتديد العقد أو تعديل شروطه يتعني عليه أن خيطر 

الطرف اآلخر كتابة وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة لألماكن 

وقبل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة لألماكن املؤجرة  املؤجرة للسكنى

لغرض جتاري أو صناعي أو حريف أو ملزاولة مهنة حرة "  يدل بأن املشرع قد أوجب على 

إذا ما رغب يف إنهاء العقد أن خيطر الطرف املقابل برغبته  أي من طريف عقد اإلجيار



نشاط الذي يتم ممارسته بالعني املؤجرة تلك وحدد له أجال لذلك خيتلف باختالف ال

 ومل يطالبه بأي إجراء آخر.

  0/6/7101ملا كان ذلك ، وكان الثابت باألوراق أن املطعون ضدها قامت يف  

واستوفى اإلخطار املشار إليه  بإخطار الطاعنة بعدم رغبتها يف جتديد عقد اإلجيار

ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد ، إذ مت توجيهه للطاعنة قبل مدة  القانونيةموجباته 

ومن ثم فإن العقد يكون قد انقضى بني الطرفني حبلول أجله دون لزوم أن يبني 

باإلخطار سبب إنهائه للعالقة اإلجيارية على اعتبار أن القانون قد خول هذا احلق 

للطرفني دون أن يشرتط على طالب اإلنهاء وجوب بيان سببه لكونه حق لكال 

باإلخطار يف االجال  االلتزامارسانه متى يريدان دون أي تربير شريطة الطرفني مي

املقررة قانونا ، ومن ثم فإن ما متسكت به الطاعنة بوجه النعي من أنه ال مانع حيول 

املطعون ضدها دون حقها يف ممارسة نشاطها بالعني املؤجرة يف جمال حضانة األطفال 

املشار إليه مل يلزم  7116( لسنة 71ون رقم )أن القان هو دفع غري منتج على اعتبار

الطرف الذي يرغب يف إنهاء العقد بأن يقدم أي تربير لإلنهاء وإمنا كل ما ألزمه به 

هو توجيه إخطار للطرف املقابل بعدم رغبته يف التجديد واحرتام اآلجال املقررة لذلك 

جابت للموجبات اليت اإلخطار ، وملا كان الثابت باألوراق أن املطعون ضدها قد است

 7116( لسنة 71( من القانون رقم ) 71/0اقتضاها القانون على النحو الوارد باملادة ) 

إخطارا بعدم الرغبة  ووجهت للطاعنة قبل نهاية عقد اإلجيار مبدة تزيد عن ستة أشهر

يف جتديد العقد فإنها تكون قد امتثلت ملقتضيات القانون ويكون العقد قد فسخ بني 

فني يف تاريخ نهايته وانتهت آثاره بينهما وذلك دون حاجة إىل أي إجراء آخر أو ألي الطر

تربير من طالب اإلنهاء 6 وإذ كان ما خلصت إليه اللجنة سائغا ويتفق مع صحيح 

القانون وكافيا حلمل قضائها فإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذا الوجه قد 

 رفض .أضحى على غري سند، ومن ثم حري  بال

 اللجــــنـــــــــــــة

تتحصل  -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

إجيارات أبو ظيب على  1750/7105يف أن املدعية ) الطاعنة ( أقامت الدعوى رقم 

املطعون ضدها طلبت يف ختامها ندب خبري يف الدعوى ملعاينة حالة العني املؤجرة وبيان 

ضرار احلاصلة بها وتقدير قيمتها وقيمة إزالتها وتكلفة إعادة العني املؤجرة للحالة األ

اليت كانت عليها وقت التعاقد ثم احلكم بفسخ العقد وبإخالء املستأجرة من العني 

وتسليمها هلا خالية من الشواغل واألشخاص وبإلزامها بسداد األجرة املرتصدة بذمتها 



وما يستجد حتى تاريخ اإلخالء التام بواقع األجرة السنوية اعتبارا من تاريخ العقد 

( درهم وتقديم براءة الذمة عن املاء والكهرباء ومشول احلكم 7206071وقدرها ) 

بالنفاذ املعجل، وذلك على سند من القول بأن الطاعنة تتوىل إدارة أموال املتوفى 

بإدارة العقار موضوع ............. ة وبدورها قامت بتكليف شرك ..................املرحوم / 

واحتفظت الطاعنة لنفسها حبق  0/01/7119النزاع وذلك مبوجب عقد اإلدارة املؤرخ 

مطالبة املستأجرين مبا هلا من حقوق وبإقامة الدعوى، وأنه مبوجب العقد املؤرخ 

 0استأجرت املطعون ضدها من الشركة املكلفة باإلدارة  الفيال رقم  79/00/7100

احلوض رقم  65والكائن بأبو ظيب القطعة رقم  ...............يف العقار اململوك لورثة 

بواقع أجرة  0/07/7100وانقضت يف  7/07/7107وذلك  ملدة سنة بدأت من  10/08

( درهم إال أن املستأجرة )املطعون ضدها( خالفت بنود العقد  7206071سنوية قدرها )

لعني املؤجرة أدت إىل تغيري معاملها ومل تراجع الطاعنة وقامت بتقسيمات وإضافات يف ا

لتجديد عقد اإلجيار ومل تقم بسداد قيمة األجرة ومن ثم كانت الدعوى ،  ندبت 

اللجنة خبريا إلجناز املهمة املبينة باحلكم التمهيدي وقام  اخلبري باملهمة املسندة إليه 

لسابق ندبه للرد على ما أدىل به وأودع تقريره، ثم أعادت اللجنة التقرير للخبري ا

تقريرا تكميليا ضمنه ردوده  اخلربة وأودع اخلبري الطرفان من اعرتاضات على تقرير

بإلزام املطعون  77/00/7105على اعرتاضات الطرفني وإثر ذلك حكمت اللجنة يف 

ضدها بإخالء العني موضوع الدعوى وتسليمها للطاعنة خالية من الشواغل واألشخاص 

( درهم 7206071زامها بأن تؤدي هلا القيمة اإلجيارية املرتصدة بذمتها وقدرها )وبإل

( 7826781وحتى تاريخ التسليم التام مع خصم مبلغ ) 7/07/7100سنويا من تاريخ 

درهم وتقديم براءة الذمة عن املاء والكهرباء ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، 

 االستئنافيةواللجنة  616/7106رقم  فباالستئنااستأنفت املطعون ضدها هذا احلكم 

قضت بتأييد احلكم املستأنف فيما قضى به من إلزام املستأنفة  70/0/7102يف 

( درهم وإلغاؤه فيما عدا ذلك ، أقامت  616125بقيمة أضرار الصيانة املقدرة مببلغ ) 

عن الطاعنة  طعنها املاثل بطريق النقض على هذا احلكم وأعلنت املطعون ضدها بالط

مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه اللجنة  77/5/7102فقدم نائبها يف 

 بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب األول وبالوجه األول من السبب الثاني على احلكم 

 من مستندات املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب ذلك أن البني

الدعوى  ومن تقرير اخلربة اجملراة فيها أن املطعون ضدها استلمت الفيال موضوع 



وهو ما أقرت به يف مذكراتها ردا -النزاع من املدعى عليها جمهزة كفيال سكنية  

وحصلت على موافقات اجلهات املختصة وموافقة املالك على إقامة  -على الدعوى

املؤجرة لتستجيب للغرض الذي أعدت من أجله ، وعليه تعديالت جوهرية على العني 

فإن هذه املوافقات وإن متت فإنها ال تعفي املطعون ضدها عند إخالء العني املؤجرة من 

أنها تقاعست عن ذلك  أن تعيدها إىل حالتها األصلية كفيال صاحلة للسكنى، غري

السكين ومل  تعماللالسوعن تسليم الفيال كما تسلمتها يف بداية التعاقد صاحلة 

تقم بتنفيذ أعمال الصيانة املطلوبة منها وأبقت الفيال حبوزتها ويد الطاعنة مغلولة عن 

بإيراداتها وتكون بذلك قد أخلت بالتزامها مما كان يتعني معه  واالنتفاعاستغالهلا 

لى على اللجنة إلزامها باألجرة من تاريخ نهاية العقد إىل تاريخ تسليم العني املؤجرة ع

احلالة اليت كانت عليها قبل التعاقد ، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر 

، مبا يعيبه  االستداللفإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون وشابه الفساد يف 

 ويستوجب نقضه. 

أن  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ملا هو مقرر 

التامة يف تقدير األدلة املطروحة عليها يف الدعوى واملوازنة  حملكمة املوضوع السلطة

بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأن تقرير اخلبري ال يعدو أن يكون عنصرا من 

عناصر اإلثبات الواقعية يف الدعوى واليت ختضع لتقدير حمكمة املوضوع وال رقابة 

ائغا ومبا له أصل ثابت عليها يف ذلك من حمكمة النقض متى كان استخالصها س

 باألوراق.

ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم اللجنة األوىل 

فيما قضى به من إخالء املطعون ضدها من العني املؤجرة وبرفض الدعوى يف هذا 

اخلصوص وإلزامها بقيمة أضرار الصيانة دون سواها من الطلبات وذلك على سند مما 

ى إليه احلكم بأسبابه من  أنه قد مت إخطار الطاعنة يف اآلجال اليت حددها انته

القانون بعدم الرغبة يف جتديد العقد وبانتهائه وضعت املطعون ضدها العني املؤجرة 

على ذمة الطاعنة غري أنها رفضت استالمها بدعوى وجوب إمتام أعمال الصيانة بها 

 الستغالهلاحداثات بالعني حتى تكون صاحلة وإزالة ما قامت به املطعون ضدها من إ

من جديد للسكنى، كما أنها طلبت بإلزامها بسداد األجرة إىل تاريخ إمتام تلك 

اليت قضت برفض هذا الطلب استنادا  االستئنافيةاألشغال وهو ما مل تقتنع به اللجنة 

رة بانتهاء مدة منها على ما أوردته مبدونات حكمها من أنه قد ثبت " إخالء العني املؤج

التعاقد كما وأن األوراق اشتملت على ما يفيد سداد األجرة للمؤجرة حتى تاريخ 



، ومن ثم تقضي اللجنة بإلغاء احلكم املستأنف يف 0/07/7101انتهاء مدة العقد يف 

هذا الشق منه تأسيسا على أن اإلخالء حصل وفق املقرر قانونا واألجرة سددت حتى 

"، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه 0/07/7101التعاقدية يف  تاريخ انقضاء الفرتة

احلكم املطعون فيه سائغا ومصادفا لوجه احلق يف الدعوى ملا ساقه من أسباب استند 

 بشأن إجيار 7116( لسنة 71( من القانون رقم ) 71/0فيها إىل أحكام املادة )

ين بإمارة أبو ظيب واليت األماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجر

إذا رغب يف عدم جتديد العقد أو تعديل شروطه  املتعاقدينأوجبت على كل طرف من 

بأن خيطر الطرف اآلخر كتابة يف اآلجال احملددة قانونا بذلك، وكان الثابت 

وقبل انتهاء -0/6/7101باألوراق بأن املستأجرة قد أخطرت الشركة املؤجرة بتاريخ 

برغبتها يف عدم جتديد عقد اإلجيار احملرر بينهما -د عن الستة أشهرالعقد مبدة تزي

عند انتهاء العقد وال وجه إلجابة  وبالتالي فإنها تكون يف حل من سداد قيمة اإلجيار

الطاعنة لطلبها بإلزامها باألجرة عن املدة الالحقة عن تاريخ انتهاء العقد الذي مت 

املطعون فيه ملا ألغى احلكم املستأنف فيما فسخه بني الطرفني، ومن ثم فإن احلكم 

قضى به من إلزام املطعون ضدها باألجرة عن املدة اليت تلت تاريخ انتهاء العقد فإن ما 

انتهى إليه كان سائغا ومتفقا مع صحيح القانون ومؤديا إىل النتيجة اليت انتهت إليها 

به الطاعنة من إنكار  يف قضائها، وال ينال من ذلك ما متسكت االستئنافيةاللجنة 

حلصول إخالء العني من املطعون ضدها بتعلة كونها مل ترجعها إىل احلالة اليت 

كانت عليها عند التعاقد، ولكونها مل تقم بإزالة ما أحدثته بها من تغيريات 

وانشاءات حتى تصبح صاحلة للسكنى بعد أن كانت تستغل كمحضنة لألطفال، 

 غري حمله وهو خمالف ملا ثبت باألوراق من أن وكان هذا القول من الطاعنة يف

الطاعنة قد رفضت استالم العني املؤجرة عند انتهاء العقد واشرتطت بأن يقع إجناز 

أعمال الصيانة وإزالة التغيريات اليت أحدثتها املطعون ضدها قبل أن تستلمها منها 

املدعى بها وتقدير  حالة وأن اللجنة كانت قد ندبت خبريا هندسيا ملعاينة اإلحداثات

املهمة  اخلبري قيمة األعمال الالزمة إلعادة احلال إىل ما كان عليه عند التعاقد وأجنز

املسندة له وانتهى إىل أنه بعد املعاينة والتشخيص وبعد مساعه ألقوال الطرفني وتلقي 

 ما لديهما من دفوع وأوجه دفاع فإنه يقدر تكلفة األضرار وإزالة التغيريات بالعني

وقضت بإلزام  مبا انتهى إليه اخلبري االستئنافية( درهم واقتنعت اللجنة  616125مببلغ )

املطعون ضدها بأداء املبلغ الذي قدره تعويضا للطاعنة عن األضرار احلاصلة هلا نتيجة 

ما مت بالعني من تغيريات وإحداثات، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مجيع حقوقها 



واليت وإن رفضت استالم العني املؤجرة عند انتهاء العقد فإن يف مواجهة الطاعنة 

عن  رفضها هذا مل يكن مربرا وال مينحها أي حق للمطالبة بأي مبالغ تتعلق باإلجيار

فرتة الحقة عن تاريخ انتهاء العقد، وإذ قضى احلكم املطعون فيه برفض هذا الطلب 

لطلبات فإنه يكون قد صادف واقتصر يف قضائه على قيمة األضرار دون سواها من ا

وجه احلق يف الدعوى وانتهى إىل نتيجة سائغة وكافية حلمل قضائه، ومن ثم يكون 

 النعي عليه مبا ذكر على غري أساس. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ 

اعترب بأن قرار جملس أبو ظيب  وذلك حينما االستدالليف تطبيق القانون والفساد يف 

للتعليم مينع استغالل الفلل داخل أبو ظيب كمحاضن لألطفال حالة أن هذا اإلجراء ال 

ينطبق لكل املدارس حيث أن مدارس رياض األطفال خيول هلا التصريح باستعمال 

ى إلنهاء عقد اإلجيار احملرر بني الطرفني، عالوة عل الفلل بها مبا ينتفي معه أي مربر

أن هذا اإلجراء ال يهدر حق املؤجر للمطالبة باألجرة طاملا أن العني بقيت حبيازة 

بها وفقا للغرض الذي أعدت له أو ألي نشاط آخر مصرح  االنتفاعإذ ميكنه  املستأجر

به من جملس أبو ظيب للتعليم ، وبالتالي فإنه ال جيوز حرمان الطاعنة من األجرة وعلى 

عند انقضاء مدة اإلجيار باحلالة اليت تسلمه منها وعلى  ؤجراملستأجر رد الشيء امل

املطعون ضدها حتمل وزر تقصريها وإهماهلا يف تنفيذ أعمال الصيانة احملمولة عليها 

وتسليم العني املؤجرة  حبالتها عند انتهاء العقد ، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

، مبا يعيبه  االستداللابه الفساد يف النظر فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون وش

 ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا الوجه من سبب النعي يف غري حمله ، ملا هو مقرر بأن مفاد نص املادة 

األماكن وتنظيم العالقة  بشأن إجيار 7116( لسنة 71( من القانون رقم ) 71/0)

" إذا رغب أحد الطرفني يف اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين يف إمارة أبو ظيب بأنه 

عدم جتديد العقد أو تعديل شروطه يتعني عليه أن خيطر الطرف اآلخر كتابة وذلك 

قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة لألماكن املؤجرة للسكنى وقبل ثالثة 

أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة لألماكن املؤجرة لغرض جتاري أو صناعي أو 

 ولة مهنة حرة "يدل بأن املشرع قد أوجب على أي من طريف عقد اإلجيارحريف أو ملزا

إذا ما رغب يف إنهاء العقد أن خيطر الطرف املقابل برغبته تلك وحدد له أجال لذلك 

 خيتلف باختالف النشاط الذي يتم ممارسته بالعني املؤجرة ومل يطالبه بأي إجراء آخر.



  0/6/7101ن املطعون ضدها قامت يف ملا كان ذلك، وكان الثابت باألوراق أ 

واستوفى اإلخطار املشار إليه  بإخطار الطاعنة بعدم رغبتها يف جتديد عقد اإلجيار

إذ مت توجيهه للطاعنة قبل مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد،  القانونيةموجباته 

ني ومن ثم فإن العقد يكون قد انقضى بني الطرفني حبلول أجله دون لزوم أن يب

باإلخطار سبب إنهائه للعالقة اإلجيارية على اعتبار أن القانون قد خول هذا احلق 

للطرفني دون أن يشرتط على طالب اإلنهاء وجوب بيان سببه لكونه حق لكال 

باإلخطار يف االجال  االلتزامالطرفني ميارسانه متى يريدان دون أي تربير شريطة 

به الطاعنة بوجه النعي من أنه ال مانع حيول  املقررة قانونا، ومن ثم فإن ما متسكت

املطعون ضدها دون حقها يف ممارسة نشاطها بالعني املؤجرة يف جمال حضانة األطفال 

املشار إليه مل يلزم  7116( لسنة 71أن القانون رقم ) هو دفع غري منتج على اعتبار

ا كل ما ألزمه به الطرف الذي يرغب يف إنهاء العقد بأن يقدم أي تربير لإلنهاء وإمن

هو توجيه إخطار للطرف املقابل بعدم رغبته يف التجديد واحرتام اآلجال املقررة لذلك 

اإلخطار ، وملا كان الثابت باألوراق أن املطعون ضدها قد استجابت للموجبات اليت 

 7116( لسنة 71( من القانون رقم ) 71/0اقتضاها القانون على النحو الوارد باملادة ) 

إخطارا بعدم الرغبة  هت للطاعنة قبل نهاية عقد اإلجيار مبدة تزيد عن ستة أشهرووج

يف جتديد العقد فإنها تكون قد امتثلت ملقتضيات القانون ويكون العقد قد فسخ بني 

الطرفني يف تاريخ نهايته وانتهت آثاره بينهما وذلك دون حاجة إىل أي إجراء آخر أو ألي 

إذ كان ما خلصت إليه اللجنة سائغا ويتفق مع صحيح تربير من طالب اإلنهاء6 و

القانون وكافيا حلمل قضائها فإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذا الوجه قد 

 أضحى على غري سند، ومن ثم حري  بالرفض.

 

********** 



 )مدني( 00/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 تشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.وعضوية املس

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (097) 

 ق. أ( 00س  7106لسنة  025،  021)الطعنان رقما 

( إجيار. دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". "أنواع من الدعاوى. دعوى إخالء 0

 اإلجيار". املأجور". عقد "فسخ العقد وانفساخه". "أنواع من العقود. عقد

دعوى اإلخالء للتأجري من الباطن بدون إذن املالك. تنصب على عقد اإلجيار بني -

املالك واملستأجر األول. وجوب رفعها من األول على الثاني دون املستأجر من الباطن. 

جواز إدخال األخري فيها إىل جانب املستأجر األول. رفعها على املستأجر من الباطن 

 جر األول يرتب عدم قبوهلا. أساس ذلك. وعلته.وحده دون املستأ

  

( إجيار. دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". "أنواع من الدعاوى. دعوى إخالء 7

املأجور". عقد "فسخ العقد وانفساخه". "أنواع من العقود. عقد اإلجيار". حكم "تسبيبه. 

 ".تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها

القضاء بانتهاء عقد اإلجيار األصلي وصريورة احلكم باتًا. أثره : انقضاء عقد -

اإلجيار من الباطن ولو كان مأذونًا به من اجلهة املالكة. حق اجلهة املالكة يف 

اسرتداد العني املؤجرة ولو مل يكن املستأجر من الباطن خمتصمًا يف تلك الدعوى. علة 

 من أرض النزاع. صحيح.ذلك. قضاء احلكم بإخالئها 

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 0

لسبق الفصل فيها". قوة  األمر املقضي". دعوى "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". حكم 

 "حجية األحكام".

التى فصل فيها  حيازة احلكم قوة األمر املقضي. أثره. االمتناع عن مناقشة املسائل-

 ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها أو أثريت ومل تبحث.



( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 1

لسبق الفصل فيها". دعوى "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". قوة 

 . نيابة. وكالة عامة.األمر املقضي. "حجية األحكام"

األحكام التى حازت قوة األمر املقضي. حجه فيما فصلت فيه من حقوق. عدم -

جواز قبول دليل ينقض هذه احلجية. امتداد تلك احلجية إىل من كان ماثاًل يف 

 الدعوى مبن ينوب عنه. مثال.

  

ت املدنية من قانون املعامال 6291  6289  6288  282ملا كان مؤدى نصوص املواد - 0

أن دعوى اإلخالء للتأجري من الباطن بدون إذن املالك حملها فسخ اإلجيارة الصادرة منه 

إىل املستأجر األول، وليس اإلجيار من الباطن، ومن ثم فهي ُترفع من املالك ال على 

املستأجر الثاني وإمنا على املستأجر األول، ليقول كلمته فيما ُاسند إليه من إخالل 

املستأجر الثاني وحده كانت الدعوى  واختصمفإذا مل ُيختصم يف الدعوى بالعقد، 

أن  –املؤجر األصلي  –غري مقبولة لرفعها على غري ذي صفة، على أنه جيوز للمالك 

ُيدخل املستأجر الثاني يف الدعوى إىل جوار املستأجر األول، وإن كان ذلك غري 

وز تنفيذه ضد املستأجر الثاني ضروري ألن احلكم الصادر ضد املستأجر األول جي

عقد اإلجيار األصلي ألي  انقضىولو مل ُيختصم يف الدعوى، ِلما هو مقرر من أنه إذا 

، ولو كان بانقضائهسبب من األسباب فإن عقد اإلجيار من الباطن ينقضي حتمًا 

ن التأجري من الباطن مأذونًا به من قبل املؤجر،  ذلك أن املستأجر األول إمنا يؤجر م

العقد  انقضىهذا العقد  انقضىالباطن حقه امُلستمد من عقد اإلجيار األصلي فإذا  

 .املستمد منه،  ولو كان هذا العقد األخري ما زال ممتدًا حبسب شروطه

املالكة لألرض حمل  – .............. – ............كان الثابت باألوراق أن شركة إذ - 7

ركة املطعون ضدها األوىل قد أقامت على الشركة هلا للش األصليالنزاع واملؤجر 

مدني كلي أبوظيب بطلب إخالئها من أرض  7105لسنة  719األخرية الدعوى رقم 

يف   7106/ 7/ 7 0النزاع، وقد ُقضي هلا بطلبها السالف باحلكم الصادر بتاريخ 

بطريق ،  وقد صار هذا احلكم باتًا بعدم الطعن عليه 7105لسنة  198االستئناف رقم 

على ما يبني من الشهادة الصادرة عن مكتب إدارة الدعوى مبحكمة  –النقض 

وإذ كانت الشركة املالكة غري ملزمة بإختصام  –78/1/7106النقض بتاريخ 

الشركة الطاعنة األوىل، وكان مؤدى ذلك احلكم أن ينقضي حتمًا عقد اإلجيار من 



ه من الشركة املالكة، وحيق هلذه الباطن سند الشركة األخرية، ولو كان مأذونًا ب

الشركة األخرية تنفيذ ذلك احلكم على الشركة الطاعنة األوىل واسرتداد أرض 

النزاع ولو مل تكن الشركة األخرية خصمًا فيه، وإذ كان ذلك، وكانت الشركة 

الطاعنة األوىل ال تنازع يف كونها مستأجرة لألرض مثار النزاع من الشركة املطعون 

 –...............وىل، وال متاري يف أن الشركة األخرية تستأجرها من شركة ضدها األ

وكان من حق الشركة األخرية تنفيذ حكم اإلخالء املشار إليه على  – ..............

عقد  انقضاءعقد اإلجيار من الباطن سندها بسبب  النقضاءالشركة الطاعنة األوىل 

ُتثريه األخرية من أن احلكم املطعون فيه قد  اإلجيار األصلي امُلستمد منه، فإن ما

املستأجرة  –قضى بإخالئها من أرض النزاع دومنا طلب من الشركة املؤجرة هلا 

غري منتج وال جدوى منه ويضحى -وأيًا كان وجه الرأي يف صحته –يكون –األوىل 

 النعي برمته على غري أساس.

فإن ذلك مينع اخلصوم يف الدعوى أنه متى حاز احلكم قوة األمر املقضي  املقرر- 0

اليت صدر فيها من العودة إىل املناقشة يف املسائل اليت فصل فيها بأي دعوى تالية ُيثار 

فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها يف الدعوى األوىل أو 

األمر املقضي  ُاثريت ومل يبحثها احلكم الصادر فيها، وأن األحكام اليت حتوز قوة

سواء كانت صادرة يف ذات املوضوع أو يف مسألة كلية شاملة تكون حجة فيما 

 .فصلت فيه من احلقوق وال جيوز قبول دليل ينقض هذه احلجية

القضائية يف املسائل املدنية ليست قاصرة على أطرافها الذين حجية األحكام  - 1

من كان ماثاًل يف الدعوى مبن كانوا ممثلني بأشخاصهم فيها بل متتد أيضًا إىل 

 572ينوب عنه ، ملا كان ذلك، وكان الثابت من احلكم الصادر يف الدعوى رقم 

يف  باحلكم الصادر استئنافياوالذي أصبح نهائيًا بتأييده -جتاري  7101لسنة

لسنة  177جتاري وباتًا حبكم النقض يف الطعن رقم  7100لسنة  778االستئناف رقم 

 –قضى برفض طلب التعويض امُلبدى من الشركة الطاعنة األوىل  أنه-جتاري 7100

 –ِقبل املطعون ضده الثالث، واملطعون ضده الرابع  –والطاعنني يف الطعن الثاني 

ببذل ما يف  بالتزامهماإلخالهلما  –املطعون ضدها الثانية  ...............ممثل شركة 

علمهما حبظر التأجري من الباطن قبل وسعهما لتجديد عقد إجيار األرض مثار النزاع و

حسن نيتهما وعدم بذهلما أية جهد لتجديد عقد اإلجيار، وقد ُأقيم  وانتفاءإبرام العقد 

هذا القضاء على سند من عدم مسؤوليتهما يف هذا الشأن لعدم وجود إخالل فيما 

يف  يتعلق بعقد اإلجيار، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون حائزًا قوة األمر املقضي



خصوص طلب التعويض املشار إليه ومانعًا للخصوم يف الدعوى اليت صدر فيها من 

العودة إىل مناقشة هذه املسألة يف أية دعوى تالية ُيثار فيها هذا النزاع، وإذ إلتزم 

احلكم املطعون فيه هذا النظر وضمَّن أسبابه القضاء بعدم جواز نظر طلب التعويض 

الذكر لسابقة الفصل فيه باحلكم السابق سالف البيان ِقبل املطعون ضدهما سالفي 

مل تكن طرفًا  –املطعون ضدها األوىل  –، وجاء بسياق أسبابه أن شركة ............... 

يف ذلك احلكم السابق وساق يف معرض رفضه لطلب التعويض ِقبلها أسبابًا 

طعون ضدها موضوعية مل تكن حماًل للنعي من الطاعنني، و إذ كانت الشركة امل

 –تستطيع إال أن متتثل للحكم القضائي الصادر بإخالئها من أرض النزاع  األوىل ال

فإنه اليسوغ من بعد   –على ما سلف بيانه تعقيبًا على السبب األول من سبيب الطعن

القول مبسؤوليتها عن عدم جتديدها لعقد اإلجيار من الباطن أو سعيها إىل جتديده، 

أرض النزاع  حبكم قضائي ال تستطيع إال أن تصدع به ، ومن وقد زال سندها على 

 ثم فإن النعي برمته يكون على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصًّل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

لسنة  021رقم  الطعن األول املطعون ضدها األوىل يف-شركة ............... -يف أن 

أقامت على الشركة الطاعنة األوىل والشركة املطعون ضدها الثانية فيه  7106

ام أم 7119لسنة  7000الدعوى رقم   7106لسنة  025والطاعنني يف الطعن الثاني رقم  

العالقة اإلجيارية حمل عقد  بانتهاءبطلب احلكم جلنة فض املنازعات اإلجيارية 

واخالئهم من األرض حمل النزاع وتسليمها إليها مبا عليها  9/0/7112اإلجيار املؤرخ 

، مع إلزام الشركة املطعون ضدها الثانية من مبان ومنشأت خالية من الشواغل

وحتى تاريخ اإلخالء الفعلي، حبسبان أن القيمة  0/2/7119باألجرة املستحقة من 

يم براءة ذمة عن املاء درهم، مع إلزامهم مجيعًا بتقد 08511اإلجيارية السنوية قدرها 

والكهرباء واإلتصاالت، وبالتعويض عن أية تلفيات أو اضرار باملباني أو املنشأت، 

 – ............. – ............وقالت بيانًا لذلك إنها تستأجر األرض حمل النزاع من شركة 

 انتهاءوبعد  –شركة ...............  –وأنها قامت بتأجريها للشركة الطاعنة األوىل 

العالقة اإلجيارية مع الشركة األخرية قامت بتأجري جزء منها للشركة املطعون ضدها 

وإذ أخطرتها  9/0/7112مبوجب عقد إجيار مؤرخ  – ...............شركة  –الثانية 

املؤجرة هلا بإخالء األرض حمل النزاع لقيامها بتأجريها  – ........... – ............شركة 



باملخالفة لبنود عقد اإلجيار املربم بينهما أو بتصحيح الوضع بإزالة املخالفة من الباطن 

ذلك بإخطار الشركة املطعون ضدها الثانية بإخالء األرض وتسليمها  وقامت على إثر

عن سداد اجرتها فقد أقامت الدعوى، حكمت جلنة  وامتنعتخالية فرفضت اإلخالء 

والئيًا بنظر الدعوى  اختصاصهابعدم  –ائيًا حبكم صار نه –فض املنازعات اإلجيارية 

وإحالتها حبالتها إلي الدائرة  الكلية املختصة ، وإذ ُأحيلت الدعوي إىل الدائرة املدنية 

حيث  7101لسنة  0017الكلية مبحكمة أبوظيب اإلبتدائية فقد ُقيدت أمامها برقم 

 –اعنني يف الطعن الثانيوالط -شركة ...............  -أقامت الشركة الطاعنة األوىل

دعوى متقابلة بطلب احلكم بإلزام الشركة املطعون ضدها  -............ و .............

واحتياطيًا إلزامها  9/0/7112بتجديد عقد اإلجيار املؤرخ  –شركة .............  –األوىل 

 واالنفراد مع الشركة املطعون ضده الثانية واملطعون ضدهما الثالث والرابع بالتضامم

وحتى  االستحقاق% من تاريخ 07درهم مع الفائدة بواقع  1051589بأن يؤدوا هلم مبلغ 

متام السداد، وفى حالة اإلخالء إلزام املطعون ضدهما الثالث والرابع برد مبلغ 

درهم كثمن للمبيع، ويف الدعوى األصلية برفضها، وقالوا بيانُا لدعواهم  05111111

من املطعون ضدهما الثالث والرابع  اشرتيانني يف الطعن الثاني قد املتقابلة إن الطاع

وقد  70/6/7119مبوجب عقد البيع املؤرخ -الطاعنة األوىل-شركة ..............

فوجئا بعد توقيع العقد وسداد الثمن بوجود نزاع على أرض الشركة مشرتاهما منذ 

ة البائعني هلما وقد حلقت بهما ثالث سنوات سابقة على حترير العقد مبا يقطع بسوء ني

 –درهم، وأضافا بأن عقد البيع سندهما يلزم البائعني هلما  10515089خسائر بلغت 

مالكني للشركة املطعون ضدها  باعتبارهما –املطعون ضدهما الثالث والرابع 

عقد إجيار األرض حمل النزاع سيما وأن  باستمرار –شركة .............  –الثانية 

مل تقدم ما ُيفيد فسخ عقد  –شركة .............  –املطعون ضدها األوىل  الشركة

ملالكة واملؤجرة ا  - .......... – ...........إجيار أرض النزاع و الصادر إليها من شركة 

شركة  –أضافت الشركة املطعون ضدها األوىل  77/00/7100هلا ، وجبلسة 

 9/0/7112طلب  احلكم بفسخ عقد اإلجيار املؤرخ إىل طلباتها السابقة  –............... 

مع اإلخالء والتسليم وصممت على الطلبات  7101/  07/  00مدته يف  بانتهاء وانتهاءه

، ندبت احملكمة خبريًا صلية وطلبت رفض الدعوى املتقابلةالواردة بصحيفة دعواها األ

لشاهدي  استمعتن يف الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالتها إىل التحقيق وبعد أ

حكمت يف الدعوى األصلية بعدم -.......................... و  –الطاعنني يف الطعن الثاني 

قبوهلا بالنسبة للشركة الطاعنة األوىل والطاعنني يف الطعن الثاني لرفعها على غري 



بني الشركة املطعون ضدها األوىل  9/0/7112ذي صفة، وبفسخ عقد اإلجيار املؤرخ 

ركة املطعون ضدها الثانية مع إخالء األخرية وإلزامها بسداد القيمة اإلجيارية والش

درهم والتسليم  085111السنوية حتى تاريخ اإلخالء التام بواقع ُأجرة سنوية مقدارها 

 واالتصاالتأثر من أثار الفسخ وإلزامها بتقديم براءة ذمة عن املاء والكهرباء  باعتباره

طلبات، ويف الدعوى املتقابلة بعدم قبوهلا لكل من الطاعنني ورفضت ما عدا ذلك من 

 9/0/7112عقد اإلجيار املؤرخ  وبامتداديف الطعن الثاني لرفعها من غري ذي صفة 

املربم بني الشركة املطعون ضدها األوىل والشركة الطاعنة األوىل حتى تاريخ 

م لدي حمكمة ،استأنفت الشركة املطعون ضدها الثانية هذا احلك00/07/7101

الطاعنون والطاعنان يف  واستأنفه، 7100لسنة  051رقم  باالستئنافاستئناف أبوظيب 

، كما استأنفته الشركة 7100لسنة  056الطعن الثاني لدى ذات احملكمة برقم 

، وبعد أن أمرت 7100لسنة 059املطعون ضدها األوىل لدى ذات احملكمة برقم 

 االستئنافيف  08/01/7106قضت يف  لالرتباط الثالثة االستئنافاتاحملكمة بضم 

بإلغاء ما قضى به  7100لسنة  051رقم  االستئنايفبرفضه، ويف  7100لسنة  056رقم 

احلكم املستأنف يف الدعوى األصلية قبل الشركة املطعون ضدها الثانية واحلكم 

غاء بإل 7100لسنة  059رقم  االستئنايفجمددًا برفض الدعوى يف مواجهتها، ويف 

املربم بني  9/0/7112عقد اإلجيار املؤرخ  امتداداحلكم املستأنف فيما قضى به من 

 –والشركة الطاعنة األوىل -شركة ............... –الشركة املطعون ضدها األوىل 

والقضاء جمددًا بإلزام الشركة األخرية بإخالء األرض الصناعية  –...............شركة 

امل بأسباب احلكم وتأييد احلكم املستأنف فيما عدا ما املوضحة احلدود واملع

على هذا احلكم  –............. و و ...............شركة ...............  –تقدم، طعن الطاعنون 

،  كما طعن عليه كل من ............... و 7106لسنة  021بطريق النقض بالطعن رقم 

شركة املطعون ضدها األوىل يف الطعن األول ، قدمت ال7106لسنة  025برقم  ..........

مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعنني، كما قدم املطعون ضدهم الثالثة 

األخريين يف الطعنني مذكرتي دفاع طلبوا فيهما رفض الطعنني، وإذ ُعرض الطعنان 

 حددت جلسة لنظرهما. –يف غرفة مشورة  –على هذه احملكمة 

 : 7106نة لس 021الطعن رقم  أواًل:

حيث إن الطعن أقيم على سببني ينعي الطاعنون على احلكم املطعون فيه بالسبب 

األول منهما خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب واالخالل حبق 

الدفاع، ويف بيان ذلك يقولون إن احلكم قضى بإخالء الشركة الطاعنة األوىل من 



رغم إنكار الشركة املطعون ضدها  9/0/7112ؤرخ األرض موضوع عقد اإلجيار امل

األوىل لوجود هذه العالقة بينهما، كما أنه أيد حمكمة الدرجة األوىل فيما 

استخلصته من تقرير اخلبري وأقوال الشاهدين اللذين استمعت إليهما من وجود هذه 

لشركة وقضى بإخالء ا بامتدادهاالعالقة اليت قضت بامتدادها ومع ذلك مل يقض هو 

الطاعنة األوىل بغري طلب من الشركة املطعون ضدها األوىل فيكون قد قضى مبا مل 

إىل صدور حكم قضائي نهائي  استنادايطلبه اخلصوم، هذا إىل أنه قضى بإخالئها 

والشركة املطعون  – ........... – ............املربم بني شركة  األصلي بفسخ عقد اإلجيار

هذا احلكم قد صدر بالتواطؤ بني الشركتني األخريتني وقد ضدها األوىل رغم أن 

يف الدعوى  واختصامهامتثل هذا التواطؤ يف عدم إدخال الشركة الطاعنة األوىل 

الشركة املستغلة لألرض موضوع عقد اإلجيار  باعتبارهاالصادر فيها ذلك احلكم 

عليه، األمر الذي  ..............بشروطه اليت تضمنت موافقة شركة  وملتزمةسندها 

 يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه. 

6  6288  282وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأنه ملا كان مؤدى نصوص املواد 

من قانون املعامالت املدنية أن دعوى اإلخالء للتأجري من الباطن بدون إذن  6291  289

أجر األول، وليس اإلجيار من املالك حملها فسخ اإلجيارة الصادرة منه إىل املست

الباطن، ومن ثم فهي ُترفع من املالك ال على املستأجر الثاني وإمنا على املستأجر 

األول، ليقول كلمته فيما ُاسند إليه من إخالل بالعقد، فإذا مل ُيختصم يف الدعوى 

املستأجر الثاني وحده كانت الدعوى غري مقبولة لرفعها على غري ذي صفة،  واختصم

أن ُيدخل املستأجر الثاني يف الدعوى إىل  –املؤجر األصلي  –لى أنه جيوز للمالك ع

جوار املستأجر األول، وإن كان ذلك غري ضروري ألن احلكم الصادر ضد املستأجر 

األول جيوز تنفيذه ضد املستأجر الثاني ولو مل ُيختصم يف الدعوى، ِلما هو مقرر من 

لي ألي سبب من األسباب فإن عقد اإلجيار من عقد اإلجيار األص انقضىأنه إذا 

، ولو كان التأجري من الباطن مأذونًا به من قبل بانقضائهالباطن ينقضي حتمًا 

املؤجر،  ذلك أن املستأجر األول إمنا يؤجر من الباطن حقه امُلستمد من عقد اإلجيار 

هذا العقد العقد املستمد منه،  ولو كان  انقضىهذا العقد  انقضىاألصلي فإذا  

األخري ما زال ممتدًا حبسب شروطه، ملا كان ذلك،  وكان الثابت باألوراق أن 

هلا  األصلياملالكة لألرض حمل النزاع واملؤجر  – ............. – ............شركة 

 719للشركة املطعون ضدها األوىل قد أقامت على الشركة األخرية الدعوى رقم 

بطلب إخالئها من أرض النزاع، وقد ُقضي هلا بطلبها  مدني كلي أبوظيب 7105لسنة 



،  7105لسنة  198يف االستئناف رقم   7106/ 7/ 7 0السالف باحلكم الصادر بتاريخ 

على ما يبني من الشهادة  –وقد صار هذا احلكم باتًا بعدم الطعن عليه بطريق النقض 

وإذ  –7106/  1/  78الصادرة عن مكتب إدارة الدعوى مبحكمة النقض بتاريخ 

كانت الشركة املالكة غري ملزمة بإختصام الشركة الطاعنة األوىل، وكان مؤدى 

ذلك احلكم أن ينقضي حتمًا عقد اإلجيار من الباطن سند الشركة األخرية، ولو 

كان مأذونًا به من الشركة املالكة، وحيق هلذه الشركة األخرية تنفيذ ذلك 

واسرتداد أرض النزاع ولو مل تكن الشركة احلكم على الشركة الطاعنة األوىل 

األخرية خصمًا فيه، وإذ كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة األوىل ال تنازع يف 

كونها مستأجرة لألرض مثار النزاع من الشركة املطعون ضدها األوىل، وال متاري 

من حق  وكان – .............. –............يف أن الشركة األخرية تستأجرها من شركة 

الشركة األخرية تنفيذ حكم اإلخالء املشار إليه على الشركة الطاعنة األوىل 

عقد اإلجيار األصلي امُلستمد  انقضاءعقد اإلجيار من الباطن سندها بسبب  النقضاء

منه، فإن ما ُتثريه األخرية من أن احلكم املطعون فيه قد قضى بإخالئها من أرض 

وأيًا كان  يكون –املستأجرة األوىل  –ملؤجرة هلا النزاع دومنا طلب من الشركة ا

 غري منتج وال جدوى منه ويضحى النعي برمته على غري أساس. وجه الرأي يف صحته

وحيث إن الطاعنني ينعون على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني خمالفة القانون 

احلكم قضى  يف التسبيب،  ويف بيان ذلك يقولون إن واإلخالل حبق الدفاع والقصور

يف  بعدم جواز نظر الشق املتعلق بطلب التعويض لسابقة الفصل فيه باحلكم الصادر

جتارى وحكم  7100لسنة  778جتاري واستئنافها رقم  7101لسنة  572الدعوى رقم 

الدعوى السابقة عن  اختالفجتاري، رغم  7100لسنة  117حمكمة النقض رقم 

بًا، وإذ طلب الطاعنون احلكم بالتعويض الدعوى الراهنة خصومًا وموضوعًا وسب

بتجديد عقد اإلجيار فكان لزامًا على احلكم املطعون فيه وقد  بااللتزاملإلخالل 

قضى باإلخالء أن يقضي بالتعويض وقد ثبتت عناصره بتقرير اخلربة املقدم باألوراق 

 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

املقرر أنه متى حاز احلكم قوة األمر وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك بأنه من 

املقضي فإن ذلك مينع اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها من العودة إىل املناقشة يف 

املسائل اليت فصل فيها بأي دعوى تالية ُيثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو 

كم الصادر فيها، واقعية مل يسبق إثارتها يف الدعوى األوىل أو ُاثريت ومل يبحثها احل

وأن األحكام اليت حتوز قوة األمر املقضي سواء كانت صادرة يف ذات املوضوع أو يف 



مسألة كلية شاملة تكون حجة فيما فصلت فيه من احلقوق وال جيوز قبول دليل 

ينقض هذه احلجية، وان حجية األحكام القضائية يف املسائل املدنية ليست قاصرة 

وا ممثلني بأشخاصهم فيها بل متتد أيضًا إىل من كان ماثاًل على أطرافها الذين كان

يف الدعوى مبن ينوب عنه، ملا كان ذلك، وكان الثابت من احلكم الصادر يف 

باحلكم  استئنافياوالذي أصبح نهائيًا بتأييده -جتاري  7101لسنة 572الدعوى رقم 

لنقض يف الطعن رقم جتاري وباتًا حبكم ا 7100لسنة  778يف االستئناف رقم  الصادر

أنه قضى برفض طلب التعويض امُلبدى من الشركة -جتاري 7100لسنة  177

ِقبل املطعون ضده الثالث، واملطعون  –والطاعنني يف الطعن الثاني  –الطاعنة األوىل 

 بالتزامهماإلخالهلما  –املطعون ضدها الثانية  ...............ممثل شركة  –ضده الرابع 

عهما لتجديد عقد إجيار األرض مثار النزاع وعلمهما حبظر التأجري من ببذل ما يف وس

حسن نيتهما وعدم بذهلما أية جهد لتجديد عقد  وانتفاءالباطن قبل إبرام العقد 

اإلجيار، وقد ُأقيم هذا القضاء على سند من عدم مسؤوليتهما يف هذا الشأن لعدم 

ن هذا القضاء يكون حائزًا قوة وجود إخالل فيما يتعلق بعقد اإلجيار، ومن ثم فإ

األمر املقضي يف خصوص طلب التعويض املشار إليه ومانعًا للخصوم يف الدعوى اليت 

صدر فيها من العودة إىل مناقشة هذه املسألة يف أية دعوى تالية ُيثار فيها هذا النزاع، 

نظر طلب وإذ إلتزم احلكم املطعون فيه هذا النظر وضمَّن أسبابه القضاء بعدم جواز 

التعويض ِقبل املطعون ضدهما سالفي الذكر لسابقة الفصل فيه باحلكم السابق 

مل  –املطعون ضدها األوىل  –سالف البيان ، وجاء بسياق أسبابه أن شركة ............... 

تكن طرفًا يف ذلك احلكم السابق وساق يف معرض رفضه لطلب التعويض ِقبلها 

للنعي من الطاعنني، و إذ كانت الشركة املطعون  أسبابًا موضوعية مل تكن حماًل

تستطيع إال أن متتثل للحكم القضائي الصادر بإخالئها من أرض  ضدها األوىل ال

فإنه اليسوغ   –على ما سلف بيانه تعقيبًا على السبب األول من سبيب الطعن –النزاع 

ن أو سعيها إىل من بعد القول مبسؤوليتها عن عدم جتديدها لعقد اإلجيار من الباط

جتديده، وقد زال سندها على أرض النزاع  حبكم قضائي ال تستطيع إال أن تصدع 

وِلما تقدم يتعني القضاء برفض  به، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غري أساس.

 هذا الطعن .

 :7106لسنة  025الطعن رقم  ثانيًا:

ى احلكم املطعون فيه خمالفة بهما الطاعنان عل ىحيث إن الطعن ُأقيم على سببني ينع

يف تطبيق القانون وتأويله، والقصور يف التسبيب، والفساد يف  واخلطأ الواقع،



والقضاء مبا مل يطلبه اخلصوم، ويف بيان ذلك يقوالن إن  االستدالل، والتناقض،

الشركة املطعون ضدها الرابعة مل تطلب فسخ أو إنهاء عقد االجيار مع الشركة 

األوىل ومع ذلك أثبت احلكم قيام عالقة إجيارية بني الشركتني املطعون ضدها 

وقضى بفسخها بغري طلب من الشركة األوىل، وخالف املستندات الدالة على توافر 

صفة الطاعنني كشريكني يف الشركة املطعون ضدها األوىل، وقضى بإخالء 

جيار الشركة األخرية استنادًا لسبق صدور حكم قضائي نهائي بفسخ عقد اإل

والشركة املطعون ضدها الرابعة، رغم  – ............ –...............األصلي بني شركة 

وقد متثل هذا التواطؤ يف  صدور ذلك احلكم بالتواطؤ بني الشركتني األخريتني،

عدم اختصام الشركة املطعون ضدها األوىل يف الدعوى الصادر فيها ذلك احلكم 

يها به لكونها ليست طرفًا فيه، هذا إىل أن احلكم مبا ال جيوز معه االحتجاج عل

قضى بعدم جواز نظر طلب التعويض لسابقة الفصل فيه باحلكم الصادر يف الدعوى 

جتاري وحكم حمكمة  7100لسنة  778جتاري واستئنافها رقم  7101لسنة  572رقم 

 جتاري، رغم اختالف الدعويني خصومًا وموضوعًا 7100لسنة  177النقض رقم 

إذ أن موضوع الدعوى السابقة هو مطالبة مالية لإلخالل بعقد البيع، بينما  سببًا،و

املوضوع الراهن هو املطالبة بالتعويض عن التواطؤ املتمثل يف إخفاء عقد اإلجيار وعدم 

االطالع على شروطه وعــدم السعي إلـــــى جتديده على خالف بنوده، مبا يعيبه 

 .نقضه ويستوجب

النعي يف غري حمله، ذلك أن هذين السببني  مماثالن لسبيب الطعن وحيث إن هذا 

ردًا  واليت انتهت  احملكمة إىل رفضهما على ما سلف بيانه 7106لسنة  021األول رقم 

 .وِلما تقدم فإنه يتعني القضاء برفض هذا الطعنعليهما. 

 

********** 



 )جتاري( 00/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –بد احلليم  برئاسة السيد املستشار/ يوسف ع

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(090) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  007)الطعن رقم 

 ( دعوى "الطلبات يف الدعوى". "تكييف الدعوى".0

عناه اخلصم. ال عربة بااللفاظ والعبارات   حتديد الطلبات يف الدعوى. مناطه. ما-

التى صيغت بها. التزام حمكمة املوضوع بإعطاء الدعوى التكييف القانوني  

 الصحيح. طاملا مل تغري يف مضمون الطلبات ومل تستحدث طلبات جديدة.

  

 ( رخصة. كفالة. عقد "أنواع من العقود. عقد الكفالة". مؤسسات. رخصة.7

نشأة أو أجنيب. مدلوله. تقديم املواطن إىل جهة اإلدارة ما حيملها كفالة املواطن مل-

على االطمئنان والثقة يف قدرة األجنيب على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة. علة 

ذلك. ورود اسم املواطن الكفيل يف الرخصة التجارية. عدم كفايته كدليل على 

 ملكيته للمنشأة التجارية.

  

تسبيب معيب". رخصة. كفالة. عقد "أنواع من العقود. عقد  ( حكم "تسبيبه.0

 الكفالة". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". مؤسسات. رخصة.

اتفاق املطعون ضده ومورث الطاعنني على استثمار الرخصة التجارية التى هي باسم -

ا ورأس ماهلا ملك األول مقابل مبلغ يدفع سنويًا من الثاني وأن كامل املؤسسة واصوهل

 للثاني. مؤداه: اعتبار األول كفيل رخصة فقط. حقه يف املبلغ املتفق عليه سنويًا.

  



املقرر أن العربة يف حتديد طلبات اخلصم هي حبقيقة ما عناه منها دون التقيد -0

باأللفاظ والعبارات اليت استخدمها وأن حمكمة املوضوع تلتزم بأن تعطي الدعوى 

نوني الصحيح املنطبق على العالقة بني الطرفني وفقا حلقيقة املطلوب التكييف القا

فيها وما تتبينه من وقائعها طاملا أنها مل تغري يف مضمون هذه الطلبات ومل تستحدث 

 طلبات جديدة مل يطرحها اخلصم عليها.

املقرر  أن مدلول كفالة املواطن ملنشأة أو أجنيب قاصر على تقديم املواطن اىل -7

االدارة ما حيملها على االطمئنان والثقة يف قدرة األجنيب على ممارسة النشاط  جهة

التجاري داخل الدولة، وما ذلك اال تنفيذا ملا تتطلبه األنظمة االدارية املعمول بها يف 

الدولة من وجوب أن يكون التصريح لألجنيب مبمارسة النشاط التجاري أو املهين عن 

للمواطن صاحب الرخصة احلق يف االنتفاع بها بكفالته  طريق مواطن، فأبقى املشرع

ألجنيب حتظر عليه قوانني الدولة مباشرة النشاط التجاري أو املهين بامسه على أن 

وأن ورود اسم املواطن الكفيل يف الرخصة التجارية ال  ،تكون الرخصة على ملكه

 يعترب مبجرده دليال على ملكيته للمنشأة التجارية.

باسم املطعون ضده، اال  CN 0171052لثابت أن الرخصة التجارية رقم اإذ كان -0

على أن يستثمر  7112أنه قد اتفق مع مورث الطاعنني مبوجب العقد املؤرخ يف 

درهم سنويا وأن هذا البدل الوحيد املستحق له وأن كامل  711111الرخصة مقابل 

للمطعون ضده    كناملؤسسة بأصوهلا ورأس ماهلا ملك ملورث الطاعنني وال مي

التصرف فيها بالبيع أو الرهن ، ومؤدى ذلك أنه كفيل رخصة وال حق له غري املبلغ 

املتفق عليه واملقطوع سنويا ، وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه عندما قضى بتأييد 

حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى ومل يرتب األثر القانوني الواجب الرتتيب عن 

 . م بني الطرفني وهو أن املطعون ضده كفيل رخصةالعقــد املرب
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـــ تتحصل يف 

جتاري كلي أبوظيب ضد املطعون ضده  0999/7106أن الطاعنني أقاموا الدعوى رقم 

سماة ................ الصادرة باسم املطعون بطلب احلكم بصورية ملكية الرخصة امل

،على سند من القول أن الطاعنني هم الورثة الشرعيون  CNـــ 0171052ضده برقم 

، وأن ................ مؤسسة فردية ومسجلة باسم املطعون ضده حسب ..............للمرحوم 

املؤسسة املذكورة وامنا الرخصة التجارية واحلال أن هذا األخري ال ميلك أية حصة يف 



تعود ملكيتها كاملة ملورثهم الذي قام يف قائم حياته بتحرير عقد صوري مع املطعون 

ضده ومت االتفاق بني الطرفني على أن يقوم املطعون ضده على احلصول على الرتخيص 

املهين من بلدية أبوظيب بامسه الشخصي ولكن حلساب ومصلحة مورث الطاعنني 

................ ، وجاء يف البند الثاني من العقد أن اسم املطعون ضده  وذلك حتت مسمى

على الرتخيص جاء على سبيل الصورية املطلقة وأن املالك احلقيقي والفعلي للمؤسسة 

بكافة أصوهلا ومبا هلا وما عليها مبا يف ذلك رأمساهلا بالكامل هو ملورث الطاعنني 

و البيع أو الرهن أو التصرف بأي شكل من وأنه ال حيق للمطعون ضده التنازل أ

األشكال باملؤسسة، كما نصت املادة العاشرة من العقد أن عالقة املطعون ضده 

مبورث الطاعنني هو كون األول وكيل خدمات، ونصت املادة الرابعة عشر من ذات 

العقد أن للمطعون ضده لقاء ما يقدمه من خدمات مبلغا مقطوعا قدره مائيت ألف 

، كما نصت املادة التاسعة عشر أن أحكام العقد تسري على الورثة الشرعيني درهم

 75/0/7102وعلى خلفائهم أو املتنازل هلم رمسيا، وكانت هذه الدعوى، وبتاريخ  

حكمت احملكمة برفض الدعوى . طعن الطاعنون يف احلكم املذكور باالستئناف 

ضت احملكمة برفض ق 05/0/7102جتاري أبوظيب، وبتاريخ  766/7102رقم 

وتأييد احلكم املستأنف. طعن الطاعنون يف احلكم املذكور بطريق  االستئناف 

النقض بالطعن املاثل، وعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة ورأت انه 

 جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
 

انون وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه بالسبب األول خمالفة الق   

والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه أهدر اقرار املطعون ضده الثابت 

مبوجب العقد املوقع من الطرفني واملتمثل يف كونه ال ميلك شيئا يف املؤسسة اال أنه 

 ................قد استوىل على مجيع حمتوياتها بدون وجه حق باعتبار أنها مملوكة لورثة 

لسيارات واآلليات تبلغ قيمته مائة وتسعة وستني مليون وثالمثائة واثنني وأن عنصر ا

وثالثني ألف درهم ، هذا خبالف اآلليات األخرى والعقارات واألثاث والذمم املدينة من 

العمالء واحلسابات لدى البنوك والشيكات اآلجلة املستحقة للمؤسسة، وعليه فان 

تجارية فقط وامنا مبا على الرخصة من األمر مل يكن يتعلق بصورية الرخصة ال

منقوالت وأموال وموجودات على ملك الطاعنني مثلما هو ثابت من بنود العقد اليت 

................ على سبيل ــ نصت صراحة أن املطعون ضده جاء امسه على الرتخيص ل

ومبا  الصورية املطلقة وأن املالك احلقيقي والفعلي للمؤسسة بكافة اصوهلا وخصومها



هلا وما عليها من حقوق والتزامات مبا يف ذلك رأس ماهلا بالكامل هو مورث الطاعنني 

وأن املطعون ضده هو وكيل خدمات مقابل مبلغ مقطوع قدره مائيت ألف درهم اال أن 

احملكمة أهدرت بنود العقد الصرحية وتكون قد خالفت القانون مبا يعيب حكمها 

 توجب نقضه. مبخالفة الثابت باألوراق ويس
 

وحيث ان هذا النعي يف حمله، ذلك أنه من املقرر أن العربة يف حتديد طلبات اخلصم    

هي حبقيقة ما عناه منها دون التقيد باأللفاظ والعبارات اليت استخدمها وأن حمكمة 

املوضوع تلتزم بأن تعطي الدعوى التكييف القانوني الصحيح املنطبق على العالقة بني 

فقا حلقيقة املطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها طاملا أنها مل تغري يف الطرفني و

مضمون هذه الطلبات ومل تستحدث طلبات جديدة مل يطرحها اخلصم عليها. كما 

أنه من املقرر  أن مدلول كفالة املواطن ملنشأة أو أجنيب قاصر على تقديم املواطن اىل 

ثقة يف قدرة األجنيب على ممارسة النشاط جهة االدارة ما حيملها على االطمئنان وال

التجاري داخل الدولة، وما ذلك اال تنفيذا ملا تتطلبه األنظمة االدارية املعمول بها يف 

الدولة من وجوب أن يكون التصريح لألجنيب مبمارسة النشاط التجاري أو املهين عن 

ع بها بكفالته طريق مواطن، فأبقى املشرع للمواطن صاحب الرخصة احلق يف االنتفا

ألجنيب حتظر عليه قوانني الدولة مباشرة النشاط التجاري أو املهين بامسه على أن 

وأن ورود اسم املواطن الكفيل يف الرخصة التجارية ال  ،تكون الرخصة على ملكه

يعترب مبجرده دليال على ملكيته للمنشأة التجارية. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن 

باسم املطعون ضده، اال أنه قد اتفق مع مورث  CN 0171052م الرخصة التجارية رق

 711111على أن يستثمر الرخصة مقابل  7112الطاعنني مبوجب العقد املؤرخ يف 

درهم سنويا وأن هذا البدل الوحيد املستحق له وأن كامل املؤسسة بأصوهلا ورأس 

ا بالبيع أو الرهن ، للمطعون ضده  التصرف فيه  ماهلا ملك ملورث الطاعنني وال ميكن

ومؤدى ذلك أنه كفيل رخصة وال حق له غري املبلغ املتفق عليه واملقطوع سنويا ، وهو 

ما خالفه احلكم املطعون فيه عندما قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض 

الدعوى ومل يرتب األثر القانوني الواجب الرتتيب عن العقــد املربم بني الطرفني وهو أن 

ن ضده كفيل رخصة، مبا يعيبه ويستوجــب نقضــه ودون حاجة ملناقشة باقي املطعو

 أسباب الطعن. 

ن املوضوع جاهز للفصل. وكان الثابت أن املطعون ضده قد أقر يف العقد إوحيث    

درهم سنويا وأن كافة أصول  711111املوقع من قبله أنه كفيل رخصة مقابل 



وأنه ال حيق للمطعون  .............ورث الطاعنني املرحوم وموجودات ................ مملوكة مل

بيع أو التنازل أو رهن أو التصرف بأي شكل من األشكال يف املؤسسة وال يف  ضده

أي أصل من اصوهلا، ومن ثم ومحاية حلقوق الطاعنني خاصة وأن املطعون ضده قد 

اعتبار املطعون ضده  باع بعض أصول املؤسسة دون موافقة املالكني فانه من املتعني

 كفيل رخصة للمؤسسة اململوكة بكافة أصوهلا ورأس ماهلا للطاعنيــــن.

 

********** 



 )إداري( 09/6/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 براهيم سيد أمحد الطحان.حممد العيادي، إ

(091) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  75)الطعن رقم 

تعويض. خدمة مدنية. ضرر. عمال. موظفون عموميون. مسؤولية. قرار إداري. خربة. 

 حمكمة املوضوع "سلطتها".

 0إصابة العمل وفقًا لنصوص مواد الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم -

 متى يعترب املرض مهنيًا وطريقة ثبوته ؟. مقصودها. 7106لسنة 

حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير اللجنة الطبية. موضوعي. -

 متى كان سائغًا.

 التزام احملكمة بتقرير القاعدة القانونية املنطبقة على النزاع.-

إصابة عمل أو جمرد إصابة املوظف أو مرضه وحده ال يكفيان للقول بأن اإلصابة -

 مرض مهين. وجوب أن تكون اإلصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه. مثال.

  

( 0من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )  0-  1املقرر قانونا بنص املادة 

يقصد بإصابة العمل اإلصابة اليت  –" املرض الناشئ عن إصابة العمل " )أ  7116لسنة 

حادث أثناء العمل أو بسببه 6 أو اإلصابة بأحد األمراض املهنية اليت تقرها تقع نتيجة 

اللجنة الطبية املختصة 6 ويعترب املرض مهنيا إذا ظهرت أعراضه على املوظف خالل 

مزاولته للمهنة أثناء مدة خدمته أو خالل سنة من تاريخ تركه املهنة أو انتهاء خدمته 

ما هو متعارف عليه طبيا ويثبت ذلك بتقرير طيب  أيهما أقرب ما مل يتعارض ذلك مع

أبو ظيب ...( 6  وكان من املقرر قضاء أن  –مصدق من اللجنة الطبية بهيئة الصحة 

باعتبارها  -حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير اللجنة الطبية 

أن تأخذ يف ختضع لتقدير حمكمة املوضوع فلها  -عنصرا من عناصر اإلثبات 



حكمها بتقرير اللجنة كله أو بعضه وأن تطرح ما عداه متى وجدت فيه ما يكفي 

لتكوين عقيدتها وال معقب عليها يف ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة 

تكفي حلمله 6 وأنها ال تلتزم بالرأي القانوني الذي تأخذ به اللجنة يف تقريرها بل على 

 اعدة القانونية املنطبقة على النزاع وأن تطبقها تطبيقا صحيحا . احملكمة أن تقرر الق

املنتدبة من احملكمة  -ملا كان ذلك وكان الواقع يف الدعوى أن اللجنة الطبية 

  -يف إمارة أبو ظيب  7116( لسنة 0طبقا لالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

لإلصابة مبرض الدرن الرئوي )السل قد قامت ببحث ما إذا كان الطاعن قد تعرض 

الكامن( أثناء العمل أو بسببه نتيجة انتقال العدوى إليه من أحد املوظفني يف ذات 

العمل وذلك خالل فرتة العمل وانتهت يف تقريرها إىل أن عمل املدعي عمل إداري 

مل  7100ونشاط عمله ذو طبيعة مكتبية 6 وأن عدوى السل الذي أصيب به  يف سنة 

طور ملرض السل حيث مل يصب أي عضو يف جسمه وال توجد أية أعراض مصاحبة يت

له حتى اآلن وأن صورة األشعة سليمة حتى اآلن ومل يتطلب عالجه إال دواء مكونا من 

دواء واحد فقط رفض أخذه حتى اآلن رغم توصية األطباء له بذلك 6 وأن طبيعة عمل 

باألمراض املعدية 6 ومرض السل حسب  املدعي ومكان عمله ليس هلا نشاط ذو عالقة

القانون ال يعترب مرض إصابة مهنية إال يف بيئة عمل املستشفيات 6 وعليه فإن اللجنة 

تؤكد على أن عدوى املدعي ببكرتيا السل ال يعد مرضا مهنيا وال توجد أية نسبة 

بع عجز له . ومؤكدة يف اخلتام على تعاون جهة عمل املدعي مع فريق التقصي التا

للفحص على مجيع العاملني  7100إلدارة األمراض املعدية يف هيئة الصحة يف عام 

وملا كانت اللجنة الطبية املنتدبة وإن نصت يف  وتسهيل اإلجراءات املطلوبة من قبلها6

مل يتطور إىل  7100تقريرها على أن عدوى السل الذي أصيب به الطاعن يف سنة 

إىل أن فريق التقصي التابع إلدارة األمراض  مرض السل فإنها خلصت يف تقريرها

املعدية يف هيئة الصحة فحص مجيع العاملني مع الطاعن وأن عمله عمل إداري ذو 

طبيعة مكتبية ليس له عالقة باألمراض املعدية 6 وليس من ضمن العمل باألمراض 

لقول املعدية . وكان من املقرر أن جمرد إصابة املوظف أو مرضه وحده ال يكفيان ل

بأن اإلصابة إصابة عمل أو مرض مهين إذ ال بد أن تكون اإلصابة نتيجة حادث أثناء 

العمل أو بسببه وهو ما مل يثبت من تقرير اللجنة الطبية 6 وبقي ادعاء الطاعن بأنه 

أصيب باملرض نتيجة انتقال العدوى إليه من أحد املوظفني يف ذات العمل خالل فرتة 

ا كان احلكم املطعون فيه أيد احلكم االبتدائي القاضي العمل قوال مرسال 6 ومل

برفض الدعوى لكون اإلصابة باملرض مل تقع أثناء العمل أو بسببه طبقا لقانون 



اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية6 وكان هذا الذي خلص إليه احلكم سائغا وله أصله 

إن النعي عليه مبا ورد الثابت يف األوراق ويكفي حلمله وال خمالفة فيه للقانون ف

 بالسبب يكون غري مرتكز على أساس. 

 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

إداري كلي العني بإلزام  9/7106الدعوى رقم  05/5/7106يف أن الطاعن أقام بتاريخ 

ض عن الضرر النفسي واملعنوي الذي تعرض له نتيجة املطعون ضده بأن يؤدي له التعوي

إصابة العمل 6 وذلك على سند من القول بأنه يعمل لدى املطعون ضده يف وظيفة 

وما زال على رأس عمله وقد  00/00/0990مسؤول شؤون تقنية املعلومات منذ تاريخ 

وى إليه من تعرض إىل اإلصابة مبرض الدرن الرئوي )السل الكامل( نتيجة انتقال العد

أحد املوظفني يف ذات العمل وذلك خالل فرتة العمل مما أحلق به ضررا نفسيا 

واجتماعيا خلوفه من إصابة أبنائه وزوجه وعائلته واملقربني منه باملرض فضال عن 

خشية الناس من وجوده وانتقال العدوى إليهم منه وهو األمر الذي حدا به إىل إقامة 

حلكم له بطلباته املذكورة . وطلب يف مذكرة تعقيبية انتداب الدعوى املاثلة ابتغاء ا

خبري خمتص بالبحث على املستندات من هيئة الصحة وحتويله للجنة الطبية املختصة 

يف اهليئة وفقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية لتقرير إصابة العمل ونسبة العجز 

شأن والتعويض عن األضرار والتعويض عن اإلصابة وفقا للتشريعات النافذة يف هذا ال

املعنوية ملا عاناه من آالم جسدية ونفسية واجتماعية جراء إصابته 6 وأجاب املطعون 

ضده بأن ادعاء املدعي جاء خاليا من الدليل وأنه كان على رأس عمله قبل تاريخ 

ومل  77/00/7105إىل تاريخ انقطاعه عن العمل يف  7100ادعائه املزعوم يف سنة 

أية عالمات للمرض ومل يطلب حتويله للفحص الطيب وطلب رفض الدعوى  تظهر عليه

ندبت احملكمة اللجنة الطبية بهيئة الصحة للقيام باملأمورية  79/8/7106. وجبلسة 

احملددة حبكمها وقد قدمت اللجنة تقريرها الذي خلصت فيه إىل أن عدوى السل 

سل حيث مل يصب أي عضو مل يتطور ملرض ال 7100الذي أصيب به املدعي يف سنة 

يف جسمه وال توجد أية أعراض مصاحبة له حتى اآلن وأن صورة األشعة سليمة حتى 

اآلن ومل يتطلب عالجه إال دواء مكونا من دواء واحد فقط رفض أخذه حتى اآلن رغم 

توصية األطباء له بذلك 6 وأن طبيعة عمل املدعي ومكان عمله ليس هلا نشاط ذو 

ملعدية ومرض السل حسب القانون ال يعترب مرض إصابة مهنية إال يف عالقة باألمراض ا

بيئة عمل املستشفيات وعليه فإن اللجنة تؤكد على أن عدوى املدعي ببكرتيا السل ال 



حكمت  01/07/7106يعد مرضا مهنيا وال توجد أية نسبة عجز له . وجبلسة 

احلكم باالستئناف  حمكمة أول درجة برفض الدعوى . ولدى استئناف الطاعن هلذا

 70/0/7102استئناف العني حكمت حمكمة االستئناف بتاريخ  10/7102رقم 

برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف فكان طعنه بالنقض املاثل وقدم املطعون 

ضده مذكرة بواسطة إدارة قضايا احلكومة برفضه وعرض الطعن على هذه 

 ظر وحددت جلسة لنظره . احملكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالن

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بسبب الطعن الوحيد خمالفة القانون    

واخلطأ يف تطبيقه واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

ذلك أنه من جهة أوىل فإن اللجنة الطبية جتاوزت اختصاصها األصيل عند ما ذهبت يف 

ها إىل التصدي لعمل القاضي وفصلت يف املسائل القانونية وزعمت أن عدوى تقرير

السل ال تعترب إصابة مهنية إال يف بيئة املستشفيات مستندة يف ذلك إىل قانون تنظيم 

( منه ال تسري على الطاعن 6 إضافة  0عالقات العمل مع أن أحكامه وفقا للمادة ) 

جلانبية للعالج كما جاء يف التقرير الطيب وتقييم إىل عدم تطرق اللجنة الطبية لآلثار ا

( 6 ومن جهة ثانية فإن حكم حمكمة أول  0احلالة من مستشفى العني ) مرفق رقم 

درجة رفض الدعوى لعدم قيام الدليل على ادعاء الطاعن وأخذ بتقرير جلنة اخلربة 

ة اليت هي من حمموال على أسبابه رغم ما اعرتاه من عيوب بتطرقه للمسائل القانوني

صميم عمل القاضي 6 كما أن احلكم جاء متناقضا متاما وفيه من التعارض ما يعيبه 

بعدم التجانس بني شطريه األول والثاني حيث اعتربت احملكمة الطاعن موظفا عاما 

ينطبق عليه قانون اخلدمة املدنية ومستثنى من تطبيق قانون العمل الذي أسس عليه 

من ذلك التعويض عن إصابة عمل وليس التعويض عن مرض مهين طلبه الحقا وال ينال 

وقانون تنظيم  7116( لسنة 60 مع أن تعريف اإلصابة يف قانون اخلدمة املدنية رقم )

عالقات العمل واملستقر عليه فقها وقضاء أن إصابة العمل تتحقق أثناء تأدية ذلك 

التقرير قام بالرتكيز على العمل وبسببه . وبالرجوع لتقرير اللجنة يالحظ أن معد 

مسألة األمراض املهنية  وبتعريفها وجتاهل اإلصابة اليت تقع بسبب العمل علما بأن 

التقرير مل ينكر وجود إصابة عمل بل أقر وجودها وهو ما يؤكد أحقية الطاعن 

باملطالبة بالتعويض وفقا للنظم والتشريعات النافذة 6 وأن حمكمة االستئناف التفتت 

ع الطاعن القانونية وعولت على حكم حمكمة أول درجة أخذا بتقرير اخلبري عن دفو

حمموال على أسبابه مع أنه من املقرر أن احملكمة ملزمة بتحقيق عناصر التكييف 

القانوني للدعوى لبيان وجه احلق وال جيوز التخلي عنها للخبري الذي تقتصر مهمته 



ا باخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف على املسائل الفنية 6 وإال كان حكمها معيب

 التسبيب مما يستوجب نقضه .

من   0 -  1وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك أنه من املقرر قانونا بنص املادة    

" املرض الناشئ عن  7116( لسنة 0الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

صابة اليت تقع نتيجة حادث أثناء العمل أو يقصد بإصابة العمل اإل –إصابة العمل " )أ 

بسببه 6 أو اإلصابة بأحد األمراض املهنية اليت تقرها اللجنة الطبية املختصة 6 ويعترب 

املرض مهنيا إذا ظهرت أعراضه على املوظف خالل مزاولته للمهنة أثناء مدة خدمته أو 

ما مل يتعارض ذلك مع  خالل سنة من تاريخ تركه املهنة أو انتهاء خدمته أيهما أقرب

ما هو متعارف عليه طبيا ويثبت ذلك بتقرير طيب مصدق من اللجنة الطبية بهيئة 

أبو ظيب ...( 6  وكان من املقرر قضاء أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى  –الصحة 

 -باعتبارها عنصرا من عناصر اإلثبات  -وتقدير أدلتها ومنها تقارير اللجنة الطبية 

حمكمة املوضوع فلها أن تأخذ يف حكمها بتقرير اللجنة كله أو  ختضع لتقدير

بعضه وأن تطرح ما عداه متى وجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها وال معقب عليها 

يف ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله 6 وأنها ال تلتزم 

احملكمة أن تقرر القاعدة  بالرأي القانوني الذي تأخذ به اللجنة يف تقريرها بل على

 القانونية املنطبقة على النزاع وأن تطبقها تطبيقا صحيحا . 

املنتدبة من احملكمة  -ملا كان ذلك وكان الواقع يف الدعوى أن اللجنة الطبية 

  -يف إمارة أبو ظيب  7116( لسنة 0طبقا لالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

كان الطاعن قد تعرض لإلصابة مبرض الدرن الرئوي )السل  قد قامت ببحث ما إذا

الكامن( أثناء العمل أو بسببه نتيجة انتقال العدوى إليه من أحد املوظفني يف ذات 

العمل وذلك خالل فرتة العمل وانتهت يف تقريرها إىل أن عمل املدعي عمل إداري 

مل  7100ه  يف سنة ونشاط عمله ذو طبيعة مكتبية 6 وأن عدوى السل الذي أصيب ب

يتطور ملرض السل حيث مل يصب أي عضو يف جسمه وال توجد أية أعراض مصاحبة 

له حتى اآلن وأن صورة األشعة سليمة حتى اآلن ومل يتطلب عالجه إال دواء مكونا من 

دواء واحد فقط رفض أخذه حتى اآلن رغم توصية األطباء له بذلك 6 وأن طبيعة عمل 

يس هلا نشاط ذو عالقة باألمراض املعدية 6 ومرض السل حسب املدعي ومكان عمله ل

القانون ال يعترب مرض إصابة مهنية إال يف بيئة عمل املستشفيات 6 وعليه فإن اللجنة 

تؤكد على أن عدوى املدعي ببكرتيا السل ال يعد مرضا مهنيا وال توجد أية نسبة 

مع فريق التقصي التابع  عجز له . ومؤكدة يف اخلتام على تعاون جهة عمل املدعي



للفحص على مجيع العاملني  7100إلدارة األمراض املعدية يف هيئة الصحة يف عام 

وملا كانت اللجنة الطبية املنتدبة وإن نصت يف  وتسهيل اإلجراءات املطلوبة من قبلها6

مل يتطور إىل  7100تقريرها على أن عدوى السل الذي أصيب به الطاعن يف سنة 

إنها خلصت يف تقريرها إىل أن فريق التقصي التابع إلدارة األمراض مرض السل ف

املعدية يف هيئة الصحة فحص مجيع العاملني مع الطاعن وأن عمله عمل إداري ذو 

طبيعة مكتبية ليس له عالقة باألمراض املعدية 6 وليس من ضمن العمل باألمراض 

رضه وحده ال يكفيان للقول املعدية . وكان من املقرر أن جمرد إصابة املوظف أو م

بأن اإلصابة إصابة عمل أو مرض مهين إذ ال بد أن تكون اإلصابة نتيجة حادث أثناء 

العمل أو بسببه وهو ما مل يثبت من تقرير اللجنة الطبية 6 وبقي ادعاء الطاعن بأنه 

أصيب باملرض نتيجة انتقال العدوى إليه من أحد املوظفني يف ذات العمل خالل فرتة 

لعمل قوال مرسال 6 وملا كان احلكم املطعون فيه أيد احلكم االبتدائي القاضي ا

برفض الدعوى لكون اإلصابة باملرض مل تقع أثناء العمل أو بسببه طبقا لقانون 

اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية6 وكان هذا الذي خلص إليه احلكم سائغا وله أصله 

خمالفة فيه للقانون فإن النعي عليه مبا ورد الثابت يف األوراق ويكفي حلمله وال 

 بالسبب يكون غري مرتكز على أساس. وملا تقدم يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )مدني عمالي( 09/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي  

 ه.وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، حممد علي عويض

 عثمان مكرم، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(095) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  011)الطعن رقم 

 ( نقض. "أسباب الطعن بالنقض. السبب غري املنتج".0

انتهاء احلكم إىل النتيجة الصحيحة ال يعيبه من بعد القصور يف أسبابه القانونية -

 أو الواقعية. علة ذلك.

  

بطالن. تعويض. فصل تعسفي. مكافأت "مكافأة نهاية  ( عقد "عقد العمل". عمال.7

 إثبات "اإلقرار". اخلدمة.

إقرار العامل باستالم حقوقه املستحقة له والناشئة عن عقد العمل. صحيح متى -

 كان بعد انتهاء عالقة العمل. علة ذلك.

نتهاء بطالن اإلقرار باستالم احلقوق املقررة له يف القانون التى ال تستحق إال بعد ا-

العقد كالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية اخلدمة إال إذا كان مفصاًل 

 وال يتعارض أو يقل عن ما يستحقه. قانونًا. مثال.

  

ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه متى انتهى  احلكم املطعون فيه إىل النتيجة  املقرر- 0

أو الواقعية إذ حملكمة النقض  الصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف أسبابه القانونية

 .أن تنشئ له أسبابًا جديدة كيما تصلح بها قضاءه دون أن تنقضه

حقوقه اليت استحقت له  باستالمأن إقرار العامل بعد انتهاء عالقة العمل  املقرر- 7

اثناء قيام عقد عمله يقع صحيحا وذلك باعتبار أنها من احلقوق املالية اليت تتصل 

ا جيوز له االقرار باستالمها أما احلقوق املقررة له يف القانون وال بشخص صاحبها مم

ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية -تستحق إال بانتهاء عقد عمله 



قبل نشوء احلق فيها يقع باطال وال جيوز التحدي بإقرار  باستالمهااخلدمة فإن اقراره 

التسوية بشأنها مفصلة وال تتعارض أو تقل عن  إال إذا كان إقراره أو باستالمهاالعامل 

ما يستحقه قانونًا منها. ملا كان ذلك وكان البني من اإلقرارين سند الدفع أن املطعون 

ضده استلم مبوجب كل منهما مكافأة نهاية اخلدمة يف الدولة اليت انتهت خدمته 

إىل مقر آخر وليس  فيها وتضمن اإلقرارين ما يفيد أن سبب تسليمه هذه املكافأة نقله

انتهاء خدمته واليت مل تتم إال بصدور قرار الشركة الطاعنة بتاريخ الحق وهو ما يدل 

على أن ما سدد كان جزًء من املكافأة الكلية بدليل أن ما مت تسليمه مبوجب هذين 

اإلقرارين ال يتضمن كامل حقوق الطاعن عن مكافأة نهاية اخلدمة ، وإذ أجرى 

املؤيد باحلكم املطعون فيه مقاصة بني ما سدد للمطعون ضده  ياالبتدائاحلكم 

مبوجب هذين اإلقرارين وبني ما يستحقه من مكافاة نهاية اخلدمة وقضى له بالباقي 

فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري 

 أساس. 

 احملكمــــــــــــــــة

 أن املطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم وحيث إن الوقائع ُتجمل يف

عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكم ـ وفق الطلبات اخلتامية ـ بإلزامها  7106لسنة 708

بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية املتمثلة يف األجور املتأخرة ، وبدل اإلنذار، وبدل 

 ويض عن الفصل التعسفي،اإلجازة، ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل السكن، والتع

واألرباح السنوية، والتعويض عن الضرر املادي واألدبي، وقيمة تذكرة السفر، وقال 

مبوجب   0/01/7117بيانًا لدعواه إنه ارتبط مع املطعون ضدها بعالقة عمل بدءًا من 

دوالرًا مبا يعادل  07027دوالرًا وإمجالي  00291عقد غري حمدد بأجر اساسي مقداره 

 2/7/7106درهمًا ، وإذ انتهت خدمته بقرار الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ   15578

فقد أقام الدعوى، قدمت الشركة الطاعنة طلبًا بإجراء املقاصة  ومل تؤد إليه حقوقه

بني ما عسى أن يقضى للمطعون ضده به من مستحقات نهاية اخلدمة وما تسلمه منها 

ـ بعد أن ندبت خبريًاـ بإلزام الشركة الطاعنة دوالرَا . حكمت احملكمة 017571مبلغ 

درهمًا، عن األجور املتأخرة، وبدل اإلنذار،  166817بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 

وبدل السكن، وبدل اإلجازة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية 

اخلدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا احلكم برقم 

أبوظيب واحملكمةـ  7102لسنة 050أبوظيب واستأنفه املطعون ضده برقم  12/7102

بعد ضم االستئناف الالحق للسابق ـ قضت بتأييد احلكم املستأنف حممواًل على 



أسبابه، طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل وإذ ُعِرض الطعن 

 بالنظر، وحددت جلسة لنظره.على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير 

وحيث أقيم الطعن على سببني تنعى بهما الشركة الطاعنة على احلكم املطعون     

فيه الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع ويف بيان الوجه 

األول من السبب األول، والسبب الثاني تقول إن احلكم املطعون فيه أحال إىل أسباب 

م حمكمة أول درجة وأغفل إيرادَا وردا ما متسكت به من عدم أحقية املطعون حك

ضده يف املطالبة مبكافأة نهاية اخلدمة لثبوت قبضه مستحقاته عنها مبوجب 

اإلقرارين املوقعني منه واملقدمني أمام حمكمة أول درجة واللذين يقر فيهما بأنه ليس 

وهو ما يفيد قبوله لتسوية  01/6/7105 لديه أية مطالبات لدى الشركة الطاعنة حتى

املكافأة وفق هذين اإلقرارين وذلك على الرغم من أن احلكم املستأنف مل يرد على 

هذا الدفع اجلوهري الذي يتغري به وجه الرأي يف الدعوى ووقف عند حد خصم املبالغ 

اليت تقاضاها الطاعن مبوجب هذين اإلقرارين من مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة 

، وكان 2/7/7106حتى  0/01/7117احملتسبة على أساس كامل مدة اخلدمة من 

على احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه النظر إىل مدة اخلدمة الالحقة 

وهي ال تكمل سنة وال  2/7/7106حتى  0/2/7105على امتام التسوية بدَء من 

ة اخلدمة عن كامل مدة يستحق عنها مكافأة إال أنه أجرى حساب مكافأة نهاي

اخلدمة وخصم منها ما سبق سداده مبوجب اإلقرارين خمالفًا مفهومهما وهو براءة 

 الذمة األمر الذي يعيبه مبا يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك بأنه  من املقررـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه     

لصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف متى انتهى  احلكم املطعون فيه إىل النتيجة ا

أسبابه القانونية أو الواقعية إذ حملكمة النقض أن تنشئ له أسبابًا جديدة كيما 

 باستالمتصلح بها قضاءه دون أن تنقضه، وأن إقرار العامل بعد انتهاء عالقة العمل 

 حقوقه اليت استحقت له اثناء قيام عقد عمله يقع صحيحا وذلك باعتبار أنها من

احلقوق املالية اليت تتصل بشخص صاحبها مما جيوز له االقرار باستالمها أما احلقوق 

ومنها التعويض عن الفصل  -املقررة له يف القانون وال تستحق إال بانتهاء عقد عمله 

قبل نشوء احلق فيها يقع باطال  باستالمهاالتعسفي ومكافأة نهاية اخلدمة فإن اقراره 

إال إذا كان إقراره أو التسوية بشأنها  باستالمهاار العامل وال جيوز التحدي بإقر

مفصلة وال تتعارض أو تقل عن ما يستحقه قانونًا منها. ملا كان ذلك وكان البني من 

اإلقرارين سند الدفع أن املطعون ضده استلم مبوجب كل منهما مكافأة نهاية 



ن ما يفيد أن سبب تسليمه اخلدمة يف الدولة اليت انتهت خدمته فيها وتضمن اإلقراري

هذه املكافأة نقله إىل مقر آخر وليس انتهاء خدمته واليت مل تتم إال بصدور قرار 

الشركة الطاعنة بتاريخ الحق وهو ما يدل على أن ما سدد كان جزًء من املكافأة 

الكلية بدليل أن ما مت تسليمه مبوجب هذين اإلقرارين ال يتضمن كامل حقوق 

املؤيد باحلكم  االبتدائيأة نهاية اخلدمة، وإذ أجرى احلكم الطاعن عن مكاف

املطعون فيه مقاصة بني ما سدد للمطعون ضده مبوجب هذين اإلقرارين وبني ما 

يستحقه من مكافاة نهاية اخلدمة وقضى له بالباقي فإنه يكون قد التزم صحيح 

 القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب األول على احلكم املطعون          

القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل إذ قضى ـ اعتمادَا على ما انتهى إليه تقرير 

درهما يف حني أن  61165اخلبري ـ بأحقية املطعون ضده يف بدل السكن بواقع مبلغ 

يستحقه املطعون ضده من هذا البدل وهو ال يربو اخلبري أخطأ حسابيًا يف حتديد ما 

 درهما األمر الذي يعيب احلكم ويستوجب نقضه. 10172عن 

وحيث إن هذا النعي وارد على غري حمل من قضاء احلكم املطعون فيه ذلك بأن 

املؤيد باحلكم املطعون فيه أنه قضى للمطعون  االبتدائيالثابت مبدونات احلكم 

أقرت به الشركة الطاعنة ذاتها  اليتمًا ـ عن بدل السكن ـ دره 67165ضده مببلغ 

وملا تقدم  ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غري صحيح.

 يتعني القضاء برفض الطعن.

 

********** 



 )مدني عمالي( 09/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي  

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، حممد علي عويضه.

 عثمان مكرم، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(096) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  001)الطعن رقم 

( التزام "مصادر االلتزام. القانون. العقد". عقد "عقد العمل". عمال. نقض "أسباب 0

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

ب العمل عند انتهاء عقد العمل بنفقات عودة العامل إىل اجلهة التى التزام صاح-

مكررًا من قانون  000،  000استقدمه منها أو إىل أي مكان يتفقان عليه. املادتان 

العمل. التزام مصدره القانون. نفقات عودة العامل يف هذا اخلصوص. مقصودها. 

خبدمة صاحب عمل أخر. التزامه  تذكرة السفر أو قيمتها. شرطه. عدم التحاق العامل

 بأية مزايا أخرى يتفق عليها يف عقد العمل أو تقضي بها أنظمة املنشأة.

  

 ( التزام "مصارد االلتزام. العقد". عقد "عقد العمل". عمال.7

خلو عقد العمل من النص على أحقية العامل يف تذاكر سفر له وألسرته سنويًا -

كر سنويًا على غري أساس. سبق القضاء له بتذكرة مؤداه: مطالبته بقيمة ثالث تذا

عودة إىل بلده بعد انتهاء العقد. النعي على احلكم املطعون فيه إذ قضى برفض 

 استحقاقها. غري مقبول.

  

( بدالت "بدل العمل اإلضايف". عمال. نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب غري 0

 تها".املنتج". "إثبات". بوجه عام. حمكمة النقض "سلط

انتهاء احلكم إىل النتيجة الصحيحة. ال يعيبه من بعد القصور يف أسبابه القانونية -

 أو الواقعية. حملكمة النقض أن تنشئ له أسبابًا جديدة دون أن تنقضه.



عدم ثبوت أن العامل قد مكث بالعمل ساعات إضافية. مؤداه: دعواه بطلب بدل -

احلكم إىل رفضه. صحيح. ابتناؤه على العمل ا إلضايف. على غري أساس. انتهاء 

 أسباب أخرى. ال يعيبه. حملكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

  

من قانون تنظيم عالقات العمل على أن "يتحمل صاحب  000يف املادة النص - 0

العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل اىل اجلهة اليت استقدمه منها أو إىل إي 

لطرفان قد اتفقا عليه ، واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده مكان آخر يكون ا

خبدمة صاحب عمل آخر كان هذا األخري ملتزمًا بنفقات سفر العامل عند انتهاء 

مكررًا من ذات القانون على أنه " يف تطبيق  000اخلدمة ....". والنص يف املادة 

رة سفره وكذلك ما قد أحكام املادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذك

ينص عليه عقد العمل أو نظام املنشأة من أحقية العامل يف نفقات عائلته ونفقات شحن 

أمتعته ...." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة ـ على أن يتحمل صاحب العمل 

عند انتهاء عقد العمل نفقات عودة العامل إىل اجلهة اليت استقدمه منها ـ أو إىل أي 

ـ  ويقصد بهذه النفقات تذكرة السفر أو  ان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليهمك

قيمتها وأن هذا االلتزام مصدره القانون سواء ورد النص عليه يف العقد أم مل يرد 

بشرط عدم التحاق العامل خبدمة صاحب عمل آخر. كما يتحمل صاحب العمل بأية 

و يف اتفاق الحق أو كانت تقضي بها أنظمة مزايا أخرى إذا اتفق عليها يف عقد العمل أ

 املنشأة كالسفر على درجة معينة أو نفقات سفر عائلة العامل أو نفقات شحن أمتعته.

الطاعن قد طالب بأحقيته لقيمة تذاكر السفر له ولعائلته بواقع ثالث إذ كان - 7

 79/9/7100تذاكر سنويًا وكان البني من عقد العمل املربم بني الطرفني واملؤرخ 

عدم النص على أحقية الطاعن لتذاكر سفر له وألسرته ومن ثم تكون مطالبته بقيمة 

ثالث تذاكر سنوية على غري أساس ، وإذ كان الثابت من احلكم الصادر جبلسة 

سابقة القضاء للطاعن بتذكرة عودة  0075/7105يف الدعوى رقم  70/07/7105

 عون فيه بهذا السبب غري مقبول.لبلده ومن ثم يضحى النعي على احلكم املط

املقررـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه متى انتهى  احلكم املطعون فيه إىل النتيجة - 0

الصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف أسبابه القانونية أو الواقعية إذ حملكمة النقض 

ك، أن تنشئ له أسبابًا جديدة كيما تصلح بها قضاءه دون أن تنقضه، ملا كان ذل

وكان تقرير اخلبري الذي تطمئن هذه احملكمة إىل ما انتهى إليه قد خلص إىل أنه 



ومبراجعة كشوف احلضور واالنصراف مل يثبت منها أن الطاعن مكث بالعمل 

ساعات إضافية ومن ثم فإن مطالبته ببدل العمل اإلضايف يكون على غري أساس، 

يحة برفض طلب استحقاق وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل نتيجة صح

الطاعن ألجر عنها فإن حملكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه مبا يضحى 

 معه النعي غري مقبول.

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع  جتمل يف أن الطاعن قدم طلبًا إىل حمكمة أبوظيب دائرة العمال 

ت املوضوعية يف الدعوى رقم اجلزئية للفصل فيما اغفلت الفصل فيه من الطلبا

عمالي  كلي أبوظيب، وقال يف بيان طلبه إن حمكمة أول درجة أغفلت  0075/7105

، وبدل العمل ساعات األسبوعيةالفصل يف طلباته املتعلقة ببدل العمل أيام العطالت 

إضافية، وبدل تذاكر السفر، ورفضت حمكمة االستئناف طعنه على احلكم 

على أساس أن سبيل تدارك ما  019/7106ى باالستئناف رقم الصادر يف هذه الدعو

حكمت احملكمة  79/5/7106أغفلت احملكمة الفصل فيه الرجوع إليها. بتاريخ 

بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الطلب وأحالته إىل الدائرة الكلية فقيد أمامها برقم 

ام املطعون بإلز 72/07/7106وبعد ان ندبت خبريًا فيه حكمت بتاريخ  701/7106

 األسبوعيةدرهم مقابل العمل أيام العطالت  67111ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 

  081/7102ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا احلكم برقم 

قضت احملكمة  77/0/7102وجبلسة  178/7102واستأنفته املطعون ضدها برقم 

احلكم بطريق النقض وإذ ُعِرض بتأييد احلكم املستأنف. طعن الطاعن يف هذا 

الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة 

 لنظره.

وحيث أقيم الطعن على سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطأ     

يف تطبيق القانون والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب ويف بيان السبب األول 

يقول إن احلكم املطعون فيه قضى بتأييد حكم حمكمة أول درجة برفض استحقاق 

الطاعن لبدل ثالث تذاكر سفر؛ على سند من أن عقد العمل املربم بني الطرفني جاء 

خلوًا من التزام صاحب العمل ببدل تذاكر السفر؛ يف حني أن التزام صاحب العمل 

 000مه منها هو التزام قانوني أوجبته املادة بنفقات عودة العامل إىل اجلهة اليت استقد

من قانون تنظيم عالقات العمل حال عدم التحاق العامل خبدمة صاحب عمل جديد، 

 وهو ما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.



من قانون تنظيم  000وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك بأن النص يف املادة       

"يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل اىل عالقات العمل على أن 

اجلهة اليت استقدمه منها أو إىل إي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ، واذا 

التحق العامل بعد انتهاء عقده خبدمة صاحب عمل آخر كان هذا األخري ملتزمًا 

مكررًا من ذات  000املادة  بنفقات سفر العامل عند انتهاء اخلدمة ....". والنص يف

القانون على أنه " يف تطبيق أحكام املادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة 

تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام املنشأة من أحقية العامل 

يف نفقات عائلته ونفقات شحن أمتعته ...." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة 

على أن يتحمل صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل نفقات عودة العامل إىل اجلهة  ـ

ـ  ويقصد  اليت استقدمه منها ـ أو إىل أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه

بهذه النفقات تذكرة السفر أو قيمتها وأن هذا االلتزام مصدره القانون سواء ورد 

ط عدم التحاق العامل خبدمة صاحب عمل آخر. النص عليه يف العقد أم مل يرد بشر

كما يتحمل صاحب العمل بأية مزايا أخرى إذا اتفق عليها يف عقد العمل أو يف اتفاق 

الحق أو كانت تقضي بها أنظمة املنشأة كالسفر على درجة معينة أو نفقات سفر 

أحقيته عائلة العامل أو نفقات شحن أمتعته . ملا كان ذلك وكان الطاعن قد طالب ب

لقيمة تذاكر السفر له ولعائلته بواقع ثالث تذاكر سنويًا وكان البني من عقد العمل 

عدم النص على أحقية الطاعن لتذاكر سفر  79/9/7100املربم بني الطرفني واملؤرخ 

له وألسرته ومن ثم تكون مطالبته بقيمة ثالث تذاكر سنوية على غري أساس ، وإذ 

 0075/7105يف الدعوى رقم  70/07/7105در جبلسة كان الثابت من احلكم الصا

سابقة القضاء للطاعن بتذكرة عودة لبلده ومن ثم يضحى النعي على احلكم املطعون 

 فيه بهذا السبب غري مقبول. 

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني الفساد يف          

قضى بتأييد حكم حمكمة أول درجة برفض االستدالل والقصور يف التسبيب إذ 

استحقاق الطاعن لبدل العمل ساعات إضافية  مكتفيًا ببحث استحقاق الطاعن لبدل 

العمل عن أيام العطالت يف حني أن الثابت من الرسائل اإللكرتونية املتبادلة بني 

الطرفني تكليف املطعون ضدها للطاعن بالعمل ساعات اضافية يقدرها مببلغ 

 درهم، وهو ما  يعيب احلكم ويستوجب نقضه. 506511ي مقداره إمجال

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من املقررـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه         

متى انتهى  احلكم املطعون فيه إىل النتيجة الصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف 



تنشئ له أسبابًا جديدة كيما  أسبابه القانونية أو الواقعية إذ حملكمة النقض أن

تصلح بها قضاءه دون أن تنقضه، ملا كان ذلك، وكان تقرير اخلبري الذي تطمئن 

هذه احملكمة إىل ما انتهى إليه قد خلص إىل أنه ومبراجعة كشوف احلضور 

واالنصراف مل يثبت منها أن الطاعن مكث بالعمل ساعات إضافية ومن ثم فإن 

ايف يكون على غري أساس، وكان احلكم املطعون فيه قد مطالبته ببدل العمل اإلض

انتهى إىل نتيجة صحيحة برفض طلب استحقاق الطاعن ألجر عنها فإن حملكمة 

وملا تقدم  النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه مبا يضحى معه النعي غري مقبول.

 يتعني القضاء برفض الطعن.

 

********** 



 )مدني( 71/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –السيد املستشار/ إمام البدري   برئاسة

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (092) 

 ق. أ( 00س  7106لسنة  068)الطعن رقم 

( تعويض. خطأ. ضرر. ضمان. دعوى "اخلصوم يف الدعوى". مسؤولية "صور املسؤولية. 0

 املتبوع عن أعمال تابعه". تضامن. مسؤولية

من قانون  700جواز مساءلة اإلنسان عن فعل غريه يف حالتني وردا حصرًا يف املاددة -

املعامالت املدنية. من بينهما مسؤولية املتبوع عن ضمان الضرر الذى تسبب فيه تابعه 

م املتبوع إىل بعمله غري املشروع. جواز إلزام املتبوع بأداء الضمان. شرط ذلك. اختصا

جانب التابع يف الدعوى. عدم اختصام املضرور للمتبوع يف تلك الدعوى. أثره: عدم 

 جواز الرجوع عليه بدعوى الحقه بعد سبق الرجوع على التابع منفردًا. علة ذلك. 

  

( تعويض. خطأ. ضرر. دعوى "اخلصوم يف الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غري 7

سؤولية. مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه". نقض "أسباب معيب". مسؤولية "صور امل

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". تضامن.

دعوى الطاعنني بالتعويض يف مواجهة الطبيب املتسبب يف الضرر نتيجة إهماله -

الطيب دون أن خيتصموا معه املستشفى التابع هلا. القضاء له بالتعويض. عدم جواز 

للقضاء هلم بذات التعويض بعدما أن أسقطوا خيارهم بعدم  رجوعهم على املستشفى

اختصامها مع التابع. علة ذلك. قضاء احلكم املطعون فيه برفضها. صحيح. النعى 

عليه باخلطأ بقالة اختالف األساس يف الدعويني وبأنه حيق هلم مطالبتهم بالتضامن 

 والتضمامم باملبلغ احملكوم به. نعى على غري أساس.

  



أنه " ال يسأل أحد عن فعل  من قانون املعامالت املدنية من 000نص يف املادة ال- 0

غريه ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب املضرور إذا رأى مربرا أن يلزم أيا من اآلتي 

من  –ذكرهم حسب األحوال بأداء الضمان احملكوم على من أوقع الضرر: ....ب 

لية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حرا كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة فع

يف اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع يف حال تأدية وظيفته أو بسببها.... 

" يدل على أن املشرع أجاز مساءلة اإلنسان عن فعل غريه يف حالتني أوردهما حصرا يف 

الضرر الذي تسبب السالفة الذكر من بينهما مسؤولية املتبوع عن ضمان  000املادة 

إذا وجد مربرا يف  جوازيهالتابع بعمله غري املشروع يف إحداثه بأن خول للقاضي سلطة 

أوراق الدعوى أن يقضي بناء على طلب املضرور بإلزام املتبوع بأداء الضمان احملمول 

على املسؤول أصال أو أال يلزمه به، وال يتحقق ذلك إال إذا مت اختصام املتبوع إىل جانب 

التابع يف الدعوى اليت يرفعها املضرور على األخري حبيث  يتسنى للمحكمة أن تنظر 

يف إمكانية إلزام املتبوع بأداء الضمان بالتضامن مع تابعه من عدمه ، فإذا اختار 

املضرور عدم اختصام املتبوع يف تلك الدعوى فإنه ال جيوز له من بعد الرجوع عليه 

 ره بعدم اختصامه مع تابعه يف الدعوى السابقة.بدعوى الحقة بعد أن أسقط خيا

الثابت باألوراق أن الطاعنني سبق هلم أن اختصموا املطعون ضده إذ كان  - 7

مدني كلي العني بطلب إلزامه  7101/ 017يف الدعوى رقم  ..................الدكتور/ 

ألسنان بتعويضهم عما حلقهم من أضرار نتيجة إهماله الطيب يف عملية تركيب ا

الصناعية اليت قام بها عليهم واليت نتج عنها أضرار وآالم جسيمة حلقت بهم وأجابتهم 

باملبالغ اليت رأتها مناسبة لتعويضهم عن  00/6/7101احملكمة لطلبهم وقضت هلم يف 

 22/7106تلك األضرار وأصبح ذلك احلكم باتا مبوجب احلكم اإلستئنايف رقم 

ستئناف،  وملا اختار املتضررون بأن يقيموا الدعوى على الذي قضي فيه بعدم جواز اإل

الطبيب املباشر للعملية دون املصحة اليت يعمل بها واليت مل يقع اختصامها ومل يتسنى 

هلا رد الدعوى وتقديم ما هلا من دفوع وأوجه دفاع، كما مل يفسح اجملال للمحكمة 

تابعه من عدمه ، وإذ لقول كلمة الفصل يف خصوص مسؤولية املتبوع عن أفعال 

حكمت حمكمة أول درجة برفض الدعوى وتأيد ذلك باحلكم املطعون فيه الذي 

.....قضى 017/7101أورد يف مدوناته بأن "الثابت من أوراق الدعوى أن احلكم 

مبقتضى احلكم املنوه  -( درهم761186111للمستأنفني ) الطاعنني اآلن( مببلغ ) 

ليا عن الضرر الذي حلقهم، وأن الدعوى حمل تعويضا إمجا -عنه سلفا أعاله

املاثل تهدف إىل احلكم بذات التعويض وعن ذات الضرر املدعى به من  االستئناف



دون غريه علما بأنهم مل  ..................املستأنفني بدعواهم السابقة ضد الدكتور/ 

 وال حق هلم مينعهم مانع من تقديم دعواهم آنذاك ضد باقي املستأنف ضدهم احلاليني

املستأنف ضدهم احلاليني  -يف استصدار حكم آخر ضد احملكوم عليه وآخرين

ملا يرتتب عليه من صدور حكمني بتعويضني عن ضرر واحد وهو ما ال جيوز  –مجيعا

قانونا"، فإن هذا الذي انتهى إليه احلكم املطعون فيه يكون سائغا ويتفق مع صحيح 

م ومؤديا إىل النتيجة اليت انتهت إليها احملكمة القانون وكافيا حلمل قضاء احلك

 ويكون النعي عليه مبا ذكر على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل يف أن  –وحيث إن الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق 

عون مدني كلي العني على املط 006/7101املدعيني )الطاعنني ( أقاما الدعوى رقم 

( درهم وذلك 761186111ضدهم طلبا يف ختامها احلكم بإلزامهم بأن يؤدوا هلما مبلغ )

تقدم الطاعنان إىل مركز ابتسامة دبي  8/00/7100على سند من القول بأنه بتاريخ 

( 7186111لطب األسنان لرتكيب أسنان صناعية وبعد إمتام اإلجراءات ودفع مبلغ )

كور بإجراء عملية تركيب األسنان عليهما إال أنهما درهم شرع الطبيب باملركز املذ

فوجئا بأنه قام خالل يوم واحد فقط بإمتام عملية التخدير وحف نسبة كبرية من 

عليه من أن حف السن ال  االتفاق% من السن األصلي خبالف ما مت 81األسنان تفوق 

ن وإعطاء % فقط من نسبة السن األصلي، وقام بعد ذلك برتكيب األسنا01تتجاوز 

الطاعنني ضمانا ملدة مخس سنوات فقط خبالف املتفق عليه بأن يكون الضمان ملدة 

 مخسةعشرين سنة ويشمل عدم تغيري اللون والشكل والكسر، غري أنه بعد فرتة 

عشر يوما فقط من العملية بدأت تظهر تغريات كبرية يف األسنان من حيث اللون 

ضال عن اآلالم الشديدة اليت صاحبت تلك والشكل وخروج رائحة كريهة من الفم ف

العوارض وذلك نتيجة إلهمال الطبيب وتقصريه يف أداء مهمته على الوجه املطلوب مما 

أحلق بالطاعنني أضرارا مادية وأدبية جسيمة ومن ثم كانت الدعوى  واحملكمة يف 

حكمت برفضها على حالتها، فاستأنف الطاعنان هذا احلكم  00/5/7106

قضت بالتأييد،  00/01/7106يف  االستئنافوحمكمة  059/7106رقم  افباالستئن

فأقاما طعنهما املاثل بطريق النقض على هذا احلكم وأعلن املطعون ضدهم بالطعن 

فقدم املطعون ضده الثاني مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة 

 بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 



إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون  وحيث

والقصور يف التسبيب، ذلك أن حمكمة البداية قضت برفض  االستداللوالفساد يف 

الدعوى استنادا منها  بأن اخلطأ الطيب ال ميكن إثباته إال عن طريق اللجنة العليا 

شرعي غري أن هذين اهليكلني قد عجزا عن للمسؤولية الطبية أو عن طريق الطب ال

أداء املهمة املسندة هلما بسبب عدم تقديم املطعون ضدهم مالكي عيادة ابتسامة دبي 

بهما مما حال دون إجناز املهمة، وقد تأيد ذلك القضاء لدى  املتعلقةللملفات الطبية 

ضدهم  ن خطأ تابع املطعونمبا خيالف صحيح القانون على اعتبار أ االستئناف

واملستأنف باحلكم  017/7101ثابت مبوجب احلكم رقم  ...................../ الدكتور

والذي أثبت بصفة باتة اخلطأ كما أثبت الضرر احلاصل للطاعنني  22/7106رقم 

وعالقة السببية القائمة بينهما ، كما أن املطعون ضدهم مل ينكروا عالقتهم 

ن أفعاله مبا ال جيوز معه معاودة حبث مسألة باملطعون ضده السادس ومسؤوليتهم ع

، وملا كانت مسؤولية رتتب عن ذلك من تناقض يف األحكاماخلطأ من جديد ملا ي

املتبوع عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله تقوم على خطأ مفرتض من جانب املتبوع وال 

من التابع تقبل هذه القرينة اإلثبات العكسي متى كان هذا العمل غري مشروع ووقع 

أثناء أدائه لوظيفته أو بسببها فإن مسؤولية املتبوع عن األضرار املطالب بها تكون 

، وملا كان الطاعنان قد قدما سند صحيح وال مربر للقضاء برفضهاقائمة على 

حملكمة البداية إقرارا من املطعون ضده السادس باخلطأ وأدليا  بشهادات الضمان 

بالتقرير الطيب الصادر عن مركز املدار الذي أفاد قيام الصادرة من املطعون ضدهم و

اخلطأ الطيب يف مواجهة الطبيب الذي أجرى العملية عليهما فإن التفات احملكمة عن 

كل هذه املستندات دون تربير وجيه يعد إخالال منها حبق الدفاع جيعل حكمها 

هيئة الصحة مستوجبا للنقض، وإذ كان الثابت باحلكم املطعون فيه وخبطابات 

عن تسليم امللفات الطبية التابعة للطاعنني  امتنعواوالطب الشرعي أن املطعون ضدهم 

، والتفتت احملكمة عن توجيه اليمني إىل املطعون ضده الثاني واملوجهة له من طرف 

، األمر الذي يكون معه 9/9/7105املطعون ضده األول باملذكرة املقدمة منه جبلسة 

ه ملا أيد حكم حمكمة أول درجة برفض الدعوى فقد جانبه احلكم املطعون في

مبا يستوجب نقضه ، كما أن احلكم املطعون  االستداللالصواب وشابه الفساد يف 

فيه اعترب على بغري مسوغ بأن الدعوى تهدف إىل احلكم بذات التعويض املقضي به يف 

بأنه ال شيء ، وذات الضرر ضد املطعون ضده السادسعن  017/7101الدعوى رقم 

قد منع الطاعنني من أن يقيما الدعوى آنذاك ضد باقي املطعون ضدهم ، وبأن ال حيق 



هلم يف استصدار حكم جديد لذات الضرر، غري أن كل هذه األسباب اليت بنى عليها 

احلكم املطعون فيه قضاءه كانت يف غري حملها ووردت باملخالفة ملا ثبت باألوراق من 

عون ضدهم وحق الطاعنني بأن يقيموا الدعوى احلالية يف مواجهتهم قيام مسؤولية املط

طاملا ثبت عجز املطعون ضده السادس عن السداد وتبني إعساره وتهربه من تنفيذ 

احلكم الصادر ضده، وال سيما وأن املطعون ضدهم مل ينكروا ما هلم من سلطة 

إلزامهم بالتضامن  الرقابة على أعمال تابعهم مبا حيق معه للطاعنني أن يطلبوا

والتضامم باملبلغ احملكوم به على تابعهم، كما أن سند املسؤولية يف الدعوى احلالية 

خيتلف عن الدعوى السابقة  مما ال يعد معه إقامة دعوى احلالية من قبيل املطالبة 

السبب يف  الختالفبالتعويض عن ذات الضرر املقضي به يف الدعوى السابقة 

ى احلكم املطعون فيه مبا خيالف هذا النظر وأيد حكم حمكمة الدعويني، وإذ قض

 االستداللأول درجة فيما قضى به من رفض للدعوى فإنه يكون قد شابه الفساد يف 

 واإلخالل حبق الدفاع ، مبا يعيبه ويستوجب نقضه.  االستنتاجواخلطأ يف 

ن املعامالت من قانو 000وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن النص يف املادة 

أنه " ال يسأل أحد عن فعل غريه ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب املضرور  املدنية من

إذا رأى مربرا أن يلزم أيا من اآلتي ذكرهم حسب األحوال بأداء الضمان احملكوم 

من كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة فعلية يف  –على من أوقع الضرر: ....ب 

و مل يكن حرا يف اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع رقابته وتوجيهه ول

يف حال تأدية وظيفته أو بسببها.... " يدل على أن املشرع أجاز مساءلة اإلنسان عن فعل 

السالفة الذكر من بينهما مسؤولية  000غريه يف حالتني أوردهما حصرا يف املادة 

عمله غري املشروع يف إحداثه بأن خول املتبوع عن ضمان الضرر الذي تسبب التابع ب

إذا وجد مربرا يف أوراق الدعوى أن يقضي بناء على طلب  جوازيهللقاضي سلطة 

املضرور بإلزام املتبوع بأداء الضمان احملمول على املسؤول أصال أو أال يلزمه به، وال 

فعها املضرور يتحقق ذلك إال إذا مت اختصام املتبوع إىل جانب التابع يف الدعوى اليت ير

على األخري حبيث  يتسنى للمحكمة أن تنظر يف إمكانية إلزام املتبوع بأداء الضمان 

بالتضامن مع تابعه من عدمه، فإذا اختار املضرور عدم اختصام املتبوع يف تلك الدعوى 

فإنه ال جيوز له من بعد الرجوع عليه بدعوى الحقة بعد أن أسقط خياره بعدم 

يف الدعوى السابقة. ملا كان ذلك، وكان الثابت باألوراق أن اختصامه مع تابعه 

يف الدعوى رقم  ..................الطاعنني سبق هلم أن اختصموا املطعون ضده الدكتور/ 

مدني كلي العني بطلب إلزامه بتعويضهم عما حلقهم من أضرار نتيجة  7101/ 017



يت قام بها عليهم واليت نتج عنها إهماله الطيب يف عملية تركيب األسنان الصناعية ال

أضرار وآالم جسيمة حلقت بهم وأجابتهم احملكمة لطلبهم وقضت هلم يف 

باملبالغ اليت رأتها مناسبة لتعويضهم عن تلك األضرار وأصبح ذلك  00/6/7101

الذي قضي فيه بعدم جواز  22/7106احلكم باتا مبوجب احلكم اإلستئنايف رقم 

ر املتضررون بأن يقيموا الدعوى على الطبيب املباشر للعملية دون اإلستئناف،  وملا اختا

املصحة اليت يعمل بها واليت مل يقع اختصامها ومل يتسنى هلا رد الدعوى وتقديم ما هلا 

من دفوع وأوجه دفاع، كما مل يفسح اجملال للمحكمة لقول كلمة الفصل يف 

ذ حكمت حمكمة أول درجة خصوص مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه من عدمه ، وإ

برفض الدعوى وتأيد ذلك باحلكم املطعون فيه الذي أورد يف مدوناته بأن "الثابت من 

الطاعنني اآلن( مببلغ .....قضى للمستأنفني )017/7101أوراق الدعوى أن احلكم 

تعويضا إمجاليا عن - مبقتضى احلكم املنوه عنه سلفا أعاله-( درهم761186111)

املاثل تهدف إىل احلكم بذات  االستئنافهم، وأن الدعوى حمل الضرر الذي حلق

التعويض وعن ذات الضرر املدعى به من املستأنفني بدعواهم السابقة ضد الدكتور/ 

دون غريه علما بأنهم مل مينعهم مانع من تقديم دعواهم آنذاك ضد باقي  ..............

كم آخر ضد احملكوم عليه املستأنف ضدهم احلاليني وال حق هلم يف استصدار ح

ملا يرتتب عليه من صدور حكمني  –املستأنف ضدهم احلاليني مجيعا-وآخرين

بتعويضني عن ضرر واحد وهو ما ال جيوز قانونا"، فإن هذا الذي انتهى إليه احلكم 

املطعون فيه يكون سائغا ويتفق مع صحيح القانون وكافيا حلمل قضاء احلكم 

انتهت إليها احملكمة ويكون النعي عليه مبا ذكر على غري ومؤديا إىل النتيجة اليت 

 أساس.

 

********** 



 )جتاري( 71/6/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 .د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف

(098) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  51)الطعن رقم 

( إثبات "بوجه عام". دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها". "تكييف الدعوى". عقد 0

 "تكييف العقد". حمكمة املوضوع "سلطتها". تفسري العقد".

حمكمة املوضوع. سلطتها يف تدقيق سائر احملررات واملستندات وترجيح ووزن -

 يقة العقود واستظهار مدلوهلا. شرطه.األدلة ويف معرفة حق

 سلطتها يف إعطاء الدعوى وصفها احلق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها.-

  

 ( عقد "تنفيذ العقد". "أنواع من العقود. عقد املقاولة". حمكمة املوضوع "سلطتها".7

الضرورية استحقاق املقاول ما يتناسب مع قيمة ما اجنزه من العمل وقيمة األعمال -

الالزمة ألعمال املقاولة إذا مل ينجز كل العمل املتفق عليه وإمنا اجنز بعضه. تقدير 

 ذلك. موضوعي. متى كان سائغًا. مثال.

  

 ( حق "عقد "أنواع من العقود. املقاولة". مقاولة. حواله.0

املقاول من الباطن. عدم أحقيته يف مطالبة رب العمل مباشرة مبستحقاته قبل -

اول األصلي إال إذا أحاله األخري على صاحب العمل صراحة أو ضمنًا أو كانت املق

 املستحقات ناشئة جراء اتفاقات مباشرة بينه وبني رب العمل. أساس ذلك. مثال.

  

أنه وان كان حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تدقيق سائر احملررات  املقرر-0

ن االدلة يف سبيل فهم وحتصيل الواقع يف واملستندات املقدمة يف الدعوى وترجيح ووز



الدعوى، وأن هلا اعطاء الدعوى وصفها احلق واسباغ التكييف القانون الصحيح 

عليها دون التقيد بالصيغ واأللفاظ اليت يوردها اخلصوم أو مبا يسبغوه على النزاع من 

ر مدلوهلا تكييف، وهلا السلطة يف معرفة حقيقة العقود اليت تطرح يف النزاع واستظها

من خالل ما تتضمنه من عبارات ويف ضوء الظروف اليت احاطت بابرامها وصواًل اىل 

التفسري األوفى مبقصود عاقديها اال أن شرط ذلك أن ال خترج عن املعنى الظاهر 

 لعباراتها. وهي ختضع يف تكييفها حلقيقة الدعوى لرقابة حمكمة النقض.

 

كل العمل املتفق عليه وامنا أجنز بعضه فانه ال أنه إذا مل ينجز املقاول  املقرر-7

يستحق اال ما يتناسب مع قيمة ما اجنزه من العمل وقيمة االعمال الضرورية الالزمة 

ألعمال املقاولة املتفق عليها واليت ختضع  يف تقديرها لسلطة قاضي املوضوع متى 

 كان ذلك سائغا ويكفي حلمل قضائه.

 

قانون املعامالت املدنية يدل على ان املقاول من الباطن ( من 890النص يف املادة )-0

ولئن كان ال حيق له مطالبة رب العمل مباشرة مبستحقاته قبل املقاول األصلي إال إذا 

أحاله االخري على صاحب العمل صراحة أو ضمنًا إال أنه بالنسبة للمستحقات أو 

ت مباشرة بينه وبني رب العمل املطالبات اليت تنشأ للمقاول من الباطن من جراء اتفاقا

فإنه جيوز له الرجوع عليه مباشرة بهذه املطالبات وال جمال العمال النص املشار اليه. 

ملا كان ذلك وكان البني من أوراق الدعوى وما طرح فيها من ادلة أن املطعون 

ضدهما مرتبطان بعقد استثمار حمله بناء )فيلتني( مملوكتني للمطعون ضده األول 

( مليون درهم عرب بنك اخلليج االول وال 7لتني من قرض اسكان املواطنني مببلغ )ممو

يكفي هذا املبلغ لبنائهما فتعهد املطعون ضده الثاني باستكمال الصرف عليهما 

وانشائهما من ماله اخلاص وبواسطة مؤسسة ................... للمقاوالت والنقليات العامة 

( درهم زيادة عن القرض السكين مقابل حق االخري يف 6016111املوكل فيها ومببلغ )

تأجري الفيلتني واستثمارهما لصاحله ملدة سنتني بعد استكمال  بنائهما وجتهيزهما 

حق املطعون ضده الثاني بالتنازل عن املشروع  05/0/7100وقد تضمن العقد املؤرخ يف 

طعون ضده الثاني  مع الطاعنة للغري وإزاء تعثر املطعون ضده الثاني ماليا فقد ابرم امل

تنازل مبوجبه  00/6/7100األوىل ممثله مبديرها الطاعن الثاني عقدا مؤرخا يف 

املطعون ضده الثاني للطاعنة االوىل عن استثماره بالفيلتني وسبعة مشاريع آخرى كان 

يباشرها بواسطة مؤسسة ............... السالف ذكرها، وذلك وفقا للشروط املثبتة 



العقد، حيث باشرت الطاعنة باستكمال العمل يف الفيلتني العائدتني للمطعون ضده ب

االول وصرفت عليهما من ماهلا اخلاص واجنزت نسبة كبريه من االعمال إىل أن 

علمت بدخول املطعون ضده الثاني للسجن فتوجهت إىل مالك الفيلتني املطعون ضده 

د املربم مع املطعون ضده الثاني ومؤسسة االول واستشاري املشروع وذلك اللغاء العق

................. وابرام عقد جديد بني املالك وبني الطاعنة االوىل إال أن املالك املطعون ضده 

قد وافق  –وحسب مزاعم الطاعنني  –االول امتنع عن ابرام ذلك العقد بعد إن كان 

د باستكمال اجراءات صرف على العقد املربم بني الطاعنني واملطعون ضده الثاني ووع

باقي مبلغ القرض للطاعنة األوىل على أساس أنها ستكون مقاول املشروع واملكلفة 

باستكماله، فلما كان العقد املربم بني املطعون ضده األول و املطعون ضده الثاني قد 

اجاز لألخري التنازل عن موضوع العقد كليا او جزئيا للغري بعد اشعار املطعون ضده 

( من 9ول اذا رغب يف نقل املشروع اىل عاتقه واستكماله. كما تضمن البند )اال

العقد بأن حق الطرف الثاني يف العقد )املطعون ضده الثاني( يف استعمال املباني 

وتأجريها للغري يبدأ بعد انتهاء أعمال املباني وتسليم الفلل لبنك اخلليج وكان الثابت 

ن ذلك يبقي طبيعة العقد املربم بني الطاعنني أن بناء الفلل مل يستكمل بعد فإ

واملطعون ضدهما يف اطار عقد مقاولة من الباطن ذلك أن عدم استكمال بناء الفلل 

 –حال دون الوصول بالعقد إىل مرحلة االستثمار، فلما كانت حمكمة اول درجة 

نشأت مؤيده بقضاء احلكم املطعون فيه قد ذهبت يف تكييفها لطبيعة العالقة اليت 

ويف اطار العقد املربم بني الطاعنني واملطعون ضده   -بني الطاعنني واملطعون ضدهما

بتكييفها هلذه العالقة وعلى خالف الواقع على انها حوالة دين  -الثاني مذهبًا مغايرًا

فان ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويوجب نقضه وكما سريد يف  املنطوق. فلما 

وبناء على االتفاق املربم بينها وبني مؤسسة  - قد باشرتكانت الطاعنة األوىل

بتنفيذ التزامها باستكمال بناء مشروع -املطعون ضده الثاني.................... ممثله ب

األول وانفقت عليه من أمواهلا اخلاصة، واجنزت نسبة مطعون ضده الفلل اململوكة لل

ص من خالل الرسائل املوجهة من % من أعمال املشروع، ويستخل21قدرها اخلبري ب 

ول واستشاري املشروع املعني من قبله وإىل بنك املطعون ضده األالطاعنة إىل كل من 

اخلليج، وكذلك من خالل ما أورده اخلبري يف حماضر اجتماعاته مع طريف النزاع أن 

زته هناك علما مسبقا ومنذ البداية لدى املطعون ضده االول مبا قامت به الطاعنة واجن

من أعمال وأن تلك االعمال متت أمام ناظريه ودون أن يبدي باعتباره مالكا للفلل أي 

اعرتاض على تلك االعمال  أو يطلب ايقافها منذ البداية، كما يستخلص علم املطعون 



من خالل  –ومنذ بداية مباشرتها من قبل الطاعنة - ضده االول بتلك االعمال املنجزة

على لسان ممثل املطعون ضده االول أمام اخلربة  بأن الطاعنة ما ورد من اقرار ضمين 

قد نفذت اعماال يف سبيل استكمال املشروع وأنه يتحفظ على تلك االعمال كون بها 

بعض النواقص والعيوب وخمالفة املواصفات وكذلك اقرار املمثل يف آخر جلسة من 

اعنة باستكمال ، وهي جلسات اخلربة بابرام عقد تسوية مع الطاعنة بان تقوم الط

التسوية اليت اورد اخلبري يف تقريره اىل انها مل تستكمل املشروع بالتوقيع عليها، فلما 

كان املطعون ضده االول هو املستفيد من تلك االعمال اليت اجنزتها الطاعنة فهو ملزم 

حساب بان يؤدي قيمتها للطاعنة والقول بغري ذلك معناه اثراء املطعون ضده االول على 

الطاعنة بال سبب. وحيث ان تقرير اخلربة اليت ندبتها حمكمة أول درجة قد اتصف 

بسالمة احباثه وصحة النتائج اليت انتهى اليها وقد اورد أن الطاعنة تستحق عما 

درهم، وحيث أن احملكمة تأخذ بتقرير اخلربة  5786070اجنزته من اعمال مبلغ 

املوضوع جاهز للفصل فيه وفقا لنص املادة  وتستند اليه يف اسباب حكمها وحيث ان

 من قانون االجراءات املدنية. 081

 

 احملكمــــــــــــــــة
 

 يف تتحصل ــ األوراق وسائر فيه املطعون احلكم من يبني ما على ــ الوقائع إن وحيث

جتاري كلي أبوظيب على املطعون ضدهما  7011/7101أن الطاعنني أقاما الدعوى 

ربة متخصصه لبيان أو حصر مستحقات الطاعنني بذمة املطعون ضدهما بطلب ندب خ

لقاء اجناز اعمال باملشروع حمل التداعي وبيان املبالغ املسددة ملؤسسة ..............، 

وحسب الفارق الذي اجنزته الطاعنة االوىل ومراجعة عقد االستثمار فنيا لتحديد 

صحة ونفاذه وبيان مستحقات حقوق الطاعن الثاني وحتديد موجبات احلكم ب

الطاعنني حيال املطعون ضدهما والكسب الفائت وما حلق بهما من اضرار مادية 

ومعنوية جراء ممارسات املطعون ضدهما والتعويض العادل والفائدة التاخريية بنسبة 

% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام واحلكم مبا تسفر عنه اخلربة على 07

ون ضدهما مرتبطان فيما بينهما بعقد استثمار عقار مقابل متويل جزئي سند أن املطع

وكان املطعون ضده االول مالك العني املوصوفة قد منح  05/0/7100مؤرخ يف 

املطعون ضده الثاني احلق يف انهاء اعمال املشروع مستخدمًا مبلغ قرض اسكان 

مباني واعمال املشروع من  املواطنني وان يقوم املطعون ضده الثاني املستثمر بإكمال



ماله اخلاص نظرًا ألن قيمة القرض األول عرب بنك اخلليج األول ال تكفي إلجناز 

( فيال( ومقابل ذلك يكون احلق للمطعون ضده الثاني استثمار 7املشروع )عدد )

وتأجري املشروع لصاحله ملدة سنتني وله احلق يف التنازل عن هذا االستثمار للغري 

ون ضده الثاني يباشر اعمال تشييد املشروع عن طريق مؤسسة وكان املطع

...................... للمقاوالت والنقليات العامة وهو املوكل واملتصرف فيها مبوجب وكالة 

مصدقة لدى كاتب العدل، وقد تعرض ألزمة ماليه ومل يستطع إكمال املشروع 

................. وعدد تلك املشاريع سبعة باالضافة اىل مشاريع اخرى عائده له وملؤسسة ......

ولذلك تنازل للطاعنة عن حق استثمار املشروع حمل الدعوى مبوجب اتفاق مربم بينهما 

وبالشروط الواردة باالتفاق كما قام وبصفته وكياًل عن مؤسسة  00/6/7100بتاريخ 

ملشاريع السبعة األخرى .................. بالتنازل لصاحل الطاعنة االوىل عن حق استكمال ا

وبصفته مقاول رئيسي لتلك املشاريع ووكياًل عن املؤسسة ووفقًا لشروط وبنود العقد 

الذي ابرم بهذا اخلصوص وملا كان املشروع موضوع الدعوى قد آل استثماره للطاعنة 

االوىل ضمن املشاريع السبعة األخرى مبوافقة وقبول املطعون ضده االول مالك املشروع 

ذي وعد باستكمال اجراءات صرف باقي مبلغ القرض للطاعنة االوىل النها وال

ستكون مقاول املشروع وبناء على ذلك باشر الطاعنان استكمال مباني املشروع 

موضوع الدعوى وسددا كامل النفقات من ماهلما اخلاص واجنزوا نسبة كبرية من 

روع، واثناء ذلك علم اعمال املشروع ومبوافقة االستشاري اهلندسي ومالك املش

الطاعنان أن املطعون ضده الثاني قيدت ضده دعاوى جزائية وبالغات ومل يعلمهما بها 

أدخل على اثرها السجن حيث ناقش الطاعنان هذا املوضوع مع االستشاري ومالك 

املشروع ومت االتفاق معهما على أن يتم الغاء العقود مع مؤسسة..................... وبإبرام 

قد مع الطاعنة االوىل مباشره الستمرار االعمال حسب العقد إال أن مالك املشروع ع

بدأ بالتملص وحماولة نكران حقوق الطاعنني، وعندما طلب الطاعنان من املالك 

التوقيع على اوراق صرف الدفعة املنجزة من بنك اخلليج االول رفض التوقيع وامتنع 

اب اىل بنك اخلليج االول لتحويل اعمال ورغم كل حماوالت احلل الودي ووجه كت

املشروع اىل مقاول آخر مما حدا بالطاعنني إلقامة الدعوى ندبت احملكمة خبريًا 

برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة االوىل  01/0/7106وأودع تقريره وحكمت بتاريخ 

استئناف جتاري ابوظيب فقضت احملكمة بتاريخ  296/7106احلكم باالستئناف رقم 

برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف، وإذ مل يقبل الطاعنان  06/00/7106



باحلكم طعنا فيه بطريق النقض فكان الطعن املاثل حيث عرض الطعن على هذه 

 احملكمة يف غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
 

 اخلطأ يف تطبيقوحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه    

. ذلك وفساد االستدالل التسبيب يف الدفاع والقصور حبق وتفسريه واالخالل  القانون

قد كيف  –املؤيد بقضاء احلكم املطعون فيه  –بأن حكم حمكمة أول درجة 

العالقة بني الطاعنني واملطعون ضدهما تكييفًا خاطئًا على انها حواله حق ودون سند 

نني يف دعواهم شروط حواله الدين من الواقع والقانون كما انتفت عن مطالبة الطاع

وقصرت رؤية احملكمة عن فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها مما أدى إىل تناقض يف 

النتيجة اليت انتهت اليها واستحذت احملكمة تكييفًا خاطئًا للدعوى لتضعه على 

بساط البحث وتدحضه دون أن يثري أي من طريف الدعوى هذا التكييف او يدفع به 

أودى باحلكم الطعني إىل تطبيق خاطئ للقانون علما بان دعوى الطاعنني قدمت  مما

بطلب ندب خبري لتحديد حقوقهما لدى املطعون ضده االول وقد تنكرت احملكمة ملا 

( لدى املطعون ضده 5786070انتهى اليه اخلبري يف تقريره من استحقاق الطاعنني ملبلغ )

يف الفيلتني العائدتني له بعد اتفاق الطاعنني مع  االول كنتيجة ملا اجنزاه من أعمال

مبا فيها فيليت  –املطعون ضده الثاني بان تؤول مجيع املشاريع اليت كانت حتت يده 

إىل الطاعنني ومبوافقة املطعون ضده االول ، مما حرم الطاعنني  –املطعون ضده االول 

اء األخري على حسابهما من احلكم هلما مبا يتسحقان لدى املطعون ضده االول واثر

دون سبب مشروع او وجه حق. وإذ صدر احلكم املطعون فيه مشوبًا بأوجه النعي 

 السالفة فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعي يف حمله. ذلك أن املقرر أنه وان كان حملكمة املوضوع السلطة 

 الدعوى وترجيح ووزن االدلة يف التامة يف تدقيق سائر احملررات واملستندات املقدمة يف

سبيل فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى، وأن هلا اعطاء الدعوى وصفها احلق واسباغ 

التكييف القانون الصحيح عليها دون التقيد بالصيغ واأللفاظ اليت يوردها اخلصوم أو 

ح مبا يسبغوه على النزاع من تكييف، وهلا السلطة يف معرفة حقيقة العقود اليت تطر

يف النزاع واستظهار مدلوهلا من خالل ما تتضمنه من عبارات ويف ضوء الظروف اليت 

احاطت بابرامها وصواًل اىل التفسري األوفى مبقصود عاقديها اال أن شرط ذلك أن ال 

خترج عن املعنى الظاهر لعباراتها. وهي ختضع يف تكييفها حلقيقة الدعوى لرقابة 



نه إذا مل ينجز املقاول كل العمل املتفق عليه وامنا حمكمة النقض. كما أن املقرر أ

أجنز بعضه فانه ال يستحق اال ما يتناسب مع قيمة ما اجنزه من العمل وقيمة االعمال 

الضرورية الالزمة ألعمال املقاولة املتفق عليها واليت ختضع  يف تقديرها لسلطة قاضي 

( 890أن النص يف املادة )املوضوع متى كان ذلك سائغا ويكفي حلمل قضائه. كما 

من قانون املعامالت املدنية يدل على ان املقاول من الباطن ولئن كان ال حيق له 

مطالبة رب العمل مباشرة مبستحقاته قبل املقاول األصلي إال إذا أحاله االخري على 

صاحب العمل صراحة أو ضمنًا إال أنه بالنسبة للمستحقات أو املطالبات اليت تنشأ 

ول من الباطن من جراء اتفاقات مباشرة بينه وبني رب العمل فإنه جيوز له الرجوع للمقا

عليه مباشرة بهذه املطالبات وال جمال العمال النص املشار اليه. ملا كان ذلك وكان 

البني من أوراق الدعوى وما طرح فيها من ادلة أن املطعون ضدهما مرتبطان بعقد 

وكتني للمطعون ضده األول ممولتني من قرض استثمار حمله بناء )فيلتني( ممل

( مليون درهم عرب بنك اخلليج االول وال يكفي هذا املبلغ 7اسكان املواطنني مببلغ )

لبنائهما فتعهد املطعون ضده الثاني باستكمال الصرف عليهما وانشائهما من ماله 

امة املوكل فيها اخلاص وبواسطة مؤسسة ..................... للمقاوالت والنقليات الع

( درهم زيادة عن القرض السكين مقابل حق االخري يف تأجري 6016111ومببلغ )

الفيلتني واستثمارهما لصاحله ملدة سنتني بعد استكمال  بنائهما وجتهيزهما وقد 

حق املطعون ضده الثاني بالتنازل عن املشروع  05/0/7100تضمن العقد املؤرخ يف 

ضده الثاني ماليا فقد ابرم املطعون ضده الثاني  مع الطاعنة  للغري وإزاء تعثر املطعون

تنازل مبوجبه  00/6/7100األوىل ممثله مبديرها الطاعن الثاني عقدا مؤرخا يف 

املطعون ضده الثاني للطاعنة االوىل عن استثماره بالفيلتني وسبعة مشاريع آخرى كان 

كرها، وذلك وفقا للشروط املثبتة يباشرها بواسطة مؤسسة .................. السالف ذ

بالعقد، حيث باشرت الطاعنة باستكمال العمل يف الفيلتني العائدتني للمطعون ضده 

االول وصرفت عليهما من ماهلا اخلاص واجنزت نسبة كبريه من االعمال إىل أن 

علمت بدخول املطعون ضده الثاني للسجن فتوجهت إىل مالك الفيلتني املطعون ضده 

استشاري املشروع وذلك اللغاء العقد املربم مع املطعون ضده الثاني ومؤسسة االول و

................... وابرام عقد جديد بني املالك وبني الطاعنة االوىل إال أن املالك املطعون 

قد  –وحسب مزاعم الطاعنني  –ضده االول امتنع عن ابرام ذلك العقد بعد إن كان 

 الطاعنني واملطعون ضده الثاني ووعد باستكمال اجراءات وافق على العقد املربم بني

صرف باقي مبلغ القرض للطاعنة األوىل على أساس أنها ستكون مقاول املشروع 



واملكلفة باستكماله، فلما كان العقد املربم بني املطعون ضده األول و املطعون ضده 

يا للغري بعد اشعار الثاني قد اجاز لألخري التنازل عن موضوع العقد كليا او جزئ

املطعون ضده االول اذا رغب يف نقل املشروع اىل عاتقه واستكماله. كما تضمن البند 

( من العقد بأن حق الطرف الثاني يف العقد )املطعون ضده الثاني( يف استعمال 9)

املباني وتأجريها للغري يبدأ بعد انتهاء أعمال املباني وتسليم الفلل لبنك اخلليج وكان 

ابت أن بناء الفلل مل يستكمل بعد فإن ذلك يبقي طبيعة العقد املربم بني الطاعنني الث

واملطعون ضدهما يف اطار عقد مقاولة من الباطن ذلك أن عدم استكمال بناء الفلل 

 –حال دون الوصول بالعقد إىل مرحلة االستثمار، فلما كانت حمكمة اول درجة 

بت يف تكييفها لطبيعة العالقة اليت نشأت مؤيده بقضاء احلكم املطعون فيه قد ذه

ويف اطار العقد املربم بني الطاعنني واملطعون ضده -بني الطاعنني واملطعون ضدهما

بتكييفها هلذه العالقة وعلى خالف الواقع على انها حوالة دين -الثاني مذهبًا مغايرًا

ملنطوق. فلما فان ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويوجب نقضه وكما سريد يف  ا

وبناء على االتفاق املربم بينها وبني مؤسسة -كانت الطاعنة األوىل قد باشرت

بتنفيذ التزامها باستكمال بناء مشروع -املطعون ضده الثاني................... ممثله ب

األول وانفقت عليه من أمواهلا اخلاصة، واجنزت نسبة مطعون ضده الفلل اململوكة لل

% من أعمال املشروع، ويستخلص من خالل الرسائل املوجهة من 21 قدرها اخلبري ب

ول واستشاري املشروع املعني من قبله وإىل بنك املطعون ضده األالطاعنة إىل كل من 

اخلليج، وكذلك من خالل ما أورده اخلبري يف حماضر اجتماعاته مع طريف النزاع أن 

الول مبا قامت به الطاعنة واجنزته هناك علما مسبقا ومنذ البداية لدى املطعون ضده ا

من أعمال وأن تلك االعمال متت أمام ناظريه ودون أن يبدي باعتباره مالكا للفلل أي 

اعرتاض على تلك االعمال  أو يطلب ايقافها منذ البداية، كما يستخلص علم املطعون 

من خالل  –ومنذ بداية مباشرتها من قبل الطاعنة -ضده االول بتلك االعمال املنجزة 

ما ورد من اقرار ضمين على لسان ممثل املطعون ضده االول أمام اخلربة  بأن الطاعنة 

قد نفذت اعماال يف سبيل استكمال املشروع وأنه يتحفظ على تلك االعمال كون بها 

بعض النواقص والعيوب وخمالفة املواصفات وكذلك اقرار املمثل يف آخر جلسة من 

تسوية مع الطاعنة بان تقوم الطاعنة باستكمال ، وهي جلسات اخلربة بابرام عقد 

التسوية اليت اورد اخلبري يف تقريره اىل انها مل تستكمل املشروع بالتوقيع عليها، فلما 

كان املطعون ضده االول هو املستفيد من تلك االعمال اليت اجنزتها الطاعنة فهو ملزم 

اثراء املطعون ضده االول على حساب  بان يؤدي قيمتها للطاعنة والقول بغري ذلك معناه



الطاعنة بال سبب. وحيث ان تقرير اخلربة اليت ندبتها حمكمة أول درجة قد اتصف 

بسالمة احباثه وصحة النتائج اليت انتهى اليها وقد اورد أن الطاعنة تستحق عما 

درهم، وحيث أن احملكمة تأخذ بتقرير اخلربة  5786070اجنزته من اعمال مبلغ 

د اليه يف اسباب حكمها وحيث ان املوضوع جاهز للفصل فيه وفقا لنص املادة وتستن

 من قانون االجراءات املدنية. 081

 

********** 



 )جتاري( 8/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، أمحد احلسيين حممد يوسف.

 ب امحد، إبراهيم سيد أمحد الطحان.غري

(099) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  056)الطعن رقم 

( إثبات "أدلة اإلثبات : حجية األمر املقضي". أمر على عريضة. حكم "حجية 0

األحكام". قضاء مستعجل. قوة األمر املقضي. دعوى "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ". 

 نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".

األحكام الصادرة من قاضي األمور املستعجلة. ليس هلا حجية أمام حمكمة -

املوضوع ولو كانت قد قضت يف أصل النزاع. عدم التزامها باألخذ باألسباب التى بنى 

در يف عليها احلكم باإلجراء الوقيت. النعي مبخالفة احلكم املطعون فيه حلكم صا

 تظلم من أمر على عريضة. غري مقبول.

  

( أحوال شخصية. إرث. تركة. دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دين. مواريث. 7

 وصاية. وكالة.

تعيني وصي للرتكة وقيده. أثره. امتناع الدائنني من اختاذ أي إجراء على الرتكة أو -

التى اختذت ضد املورث حتى تتم  االستمرار فيه إال يف مواجهته. وقف مجيع اإلجراءات

 تسوية مجيع ديون الرتكة إذا طلب أحد ذوى الشأن ذلك. أساس ذلك وعلته.

انتقال ملكية األرض موضوع الدعوى من اسم املورث إىل اسم الوارث. ال اثر له. ما -

 دام الدين أو حقوق الطاعن كراهن متعلقًا بها كرتكة أو بصفتها مرهونة.

  

. إرث. تركة. دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دين. مواريث. ( أحوال شخصية0

 وصاية. وكالة.

قضاء احلكم بعدم نفاذ تصرف الطاعن املتعلق بقطعة األرض املخلفة كرتكة يف -

مواجهة املطعون ضدهم لعدم اختصامهم يف اإلجراء باعتبارهم أوصياء على الرتكة. 

صص وللدائنني املرتهنني ومن ثم مل تعد صحيح. النعي بانتقال ملكيتها ألصحاب احل

 تركة. غري مقبول.



قانونا أن األحكام الصادرة من قاضي األمور املستعجلة أحكامًا وقتيه ال  املقرر-0 

حيوز قوة اآلمر املقضي أمام حمكمة املوضوع وليس هلا حجية فيما قضت به يف أصل 

يت استند اليها القاضي النزاع، فال تلتزم حمكمة املوضوع باألخذ باألسباب ال

املستعجل يف احلكم باالجراء الوقيت، ملا كان ذلك وكان احلكم الصادر من 

كان بشأن تظلم من  -أبوظيب 158/7106حمكمة االستئناف يف االستئناف رقم 

وهو من اختصاص قاضي األمور املستعجلة،  7701/7105اآلمر على العريضة رقم 

جية مؤقته امام ذات القضاء املستعجل دون القضاء ومن ثم ال حيوز هذا احلكم اال ح

 املوضوعي ومن ثم يضحى النعي على غري سند من القانون خليقًا بالرفض.

 8 رقم املتحدة العربية االمارات لدولة الشخصية االحوال قانون من 781 إن املادة-7

 وصي نيتعي وقت من للدائنني جيوز ال -0)  أنه على نصت قد وتعديالته 7115 لسنة

 يف إال اختذوه اجراء آي يف االستمرار وال الرتكة على إجراء آي يتخذوا أن الرتكة

 تتم حتى املورث ضد اختذت اليت اإلجراءات مجيع تتوقف -7. الرتكة وصي مواجهة

 مبجرد أنه ذلك ومفاد(. ذلك الشأن ذوي أحد طلب متى الرتكة ديون مجيع تسوية

 على اجراء آي يتخذوا أن الدائنني على ميتنع قيدهو الرتكة وصي يتعني اآلمر صدور

 إذ الرتكة، وصي مواجهة يف إال اختذوه اجراء آي يف االستمرار هلم جيوز وال الرتكة،

 تتم حتى املورث ضد اختذت اليت اإلجراءات مجيع تقف كما اعالنه، عليهم يتعني

 هو ذلك من غايةال أن حيث. ذلك الشأن ذوي أحد طلب إذ الرتكة ديون مجيع تسوية

 حقوق من للرتكة مبا جرد قائمة وإلعداد الرتكة دائين ومحاية الورثة مصلحة محاية

 آية يتخذوا مل الذين اآلخرون الدائنون يضار ال حتى وكذلك ديون من عليها وما

 مطلقًا جاء املشرع قصد وفق إليها املشار االجراءات وقف وان الرتكة، على اجراءات

 بالرتكة يتعلق االجراء هذا مادام شكلية أو موضوعية راءاتاج كانت سواء أي

 الدعوى موضوع االرض قطعة ملكية انتقال وان الديون، أو احلقوق حيث من سواء

 وال بالرتكة يتعلق الدين مادام شيئًا الواقع من يغري ال الوارث اسم إىل املورث اسم من

 أي يد يف املرهونة االرض عةقط تتبع من الراهن بصفته الطاعن حقوق من ذلك ينقص

  .إليها املشار القانونية الشروط استوفى قد اجراؤه مادام هلا حائز

 الدعوى يف الواقع فهم حتصيل يف التامة السلطة املوضوع حملكمة أن املقرر-0

 من عليها رقابه دون عداه ما وطرح منها إليه تطمئن مما وترجيح فيها االدلة وتقدير

 مبا باألوراق الثابت أصلها هلا سائغه اسباب على قضاءها اقامت متى النقض حمكمة

 يف الطاعن تصرف نفاذ بعدم قضى قد فيه املطعون احلكم كان وملا. حلمله يكفي



 االرض قطعة على اختذه الذي االجراء يف اختصامهم لعدم ضدهم املطعون مواجهة

 سليمًا تطبيقًا نونالقا طبق قد فيكون الرتكة على اوصياء بصفتهم الدعوى موضوع

 .رفضها يتعني مما بالرفض جديرًا االسباب بهذه ورد ما ويضحى

 احملكمــــــــــــــــة

يف لخص وحيث إن الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ــ تت

ضد الطاعن وشركة .................  7790/7105ن املطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم أ

لالستثمارات ذ.م.م بطلب احلكم بعدم نفاذ آي تصرف صدر عن الطاعن يف مواجهة 

( C1املدعى عليها الثانية شركة الفريد لالستثمارات ذ.م.م على قطعة األرض رقم )

( الكائنة يف منطقة جزيرة أبوظيب مبدينة أبوظيب واليت تعود لورثة  8حبوض )شرق 

لك دون اختصام املطعون ضدهم )األوصياء( على شركة املتويف الشيخ .................. وذ

املتويف الشيخ ................. ووقف أية اجراءات تكون قد اختذت من الطاعن أو املدعى 

معامالت  0772عليها الثانية اىل حني تسوى مجيع ديون الرتكة إعماال لنص املادتني 

أصدرت  8/0/7105بتاريخ  أحوال شخصية وذلك على سند من القول أنه 781مدنية و 

حكما يف الرتكة رقم -دائرة الرتكات الثانية –حمكمة أبوظيب االبتدائية 

والذي قضى بتعيني املطعون ضدهم أوصياء على تركة املتويف الشيخ  652/7101

............... وذلك بعد أن قرر احلكم املذكور ثبوت وفاة املذكور بتاريخ 

زوجته ......................... ويف أوالده منها .............. و  واحنصار إرثه يف 78/00/7107

.................. و .................. و ................ و ................، كما قرر احلكم املذكور 

تكليف املطعون ضدهم بإدارة الرتكة، وقد تفاجأ املطعون ضدهم بقيام الطاعن 

ضد املدعى عليها الثانية شركة  7701/7105يضة رقم باستصدار آمر على عر

واملتعلق بقطعة  71/5/7118تاريخ  2287............. لالستثمارات لتنفيذ عقد الرهن رقم 

( مبنطقة جزيرة أبوظيب واململوكة ملورث الشيخ 8( حبوض )شرقC1األرض رقم)

من قانون  781م املادة ................. دون خماصمة املطعون ضدهم خمالفا بذلك أحكا

 72/1/7106االحوال الشخصية االحتادي مما حداهم إقامة هذه الدعوى. وبتاريخ 

حكمت حمكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف املطعون ضدهم هذا احلكم 

قضت حمكمة االستئناف بالغاء  78/7/7102، وبتاريخ 0160/7106باالستئناف رقم 

بعدم نفاذ ذلك التصرف يف مواجهة املستأنفني فيما  احلكم املستأنف والقضاء جمددًا

( الكائنة يف منطقة جزيرة أبوظيب  8( حبوض )شرق C1يتعلق بقطعة األرض رقم )



واليت تعود لورثة الشيخ .................. خبصوص  القرار الصادر يف اآلمر على عريضة 

ة التنفيذية على بوضع الصيغ 06/1/7105مستعجل أبوظيب بتاريخ  7701/7105رقم 

احملرر بني املستأنف ضده  71/5/7118أصل ملحق عقد الرهن العقاري املؤرخ يف 

األوىل كدائن مرتهن واملستأنف ضدها الثانية بصفتها املدين الراهن واملسجل برقم 

لدى مسجل العقارات بأبوظيب مع التصديق على التوقيعات   71/5/7118يف  2287

 910/7105ندات املرافقة للعريضة والقرار يف التنفيذ رقم واملقدم ضمن حافظة املست

مبخاطبة اجلهات املختصة لتنفيذ القرار سالف الذكر  6/2/7105جتاري بتاريخ 

ووقف آية اجراءات تكون قد اختذت ضد املستأنف ضده األول بنك أبوظيب الوطين 

ا احلكم يف هذا اخلصوص اىل حني تسوية مجيع ديون الرتكة طعن الطاعن يف هذ

، واثناء نظر الطعن وبناء على طلب هذه احملكمة تقدم 056/7101بالطعن املاثل رقم 

الطاعن بطلب الدخال شركة الفريده لالستمارات ذ.م.م كمطعون ضدها يف الطعن 

 املاثل، عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

ن أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه وحيث ينعى الطاعن يف السبب األول م   

خمالفته للقانون وذلك ملخالفته حلكم آخر حاز قوة اآلمر املقضي به وهو احلكم 

والذي أصبح باتا  78/7/7106تاريخ  158/7106الصادر عن حمكمة االستئناف رقم 

ذلك ان موضوع احلكم املطعون فيه هو ذات املوضوع الصادر يف احلكم املشار اليه 

ني ذات اخلصوم ، حيث ان موضوع احلكم البات هو أن املدعني وبعد صدور اآلمر وب

 060/7105حمل الدعوى املاثلة تقدموا بالتظلم رقم   7105/ 7701على عريضة رقم 

على سند من القول ان اآلمر املتظلم منه مل  7701/7105ضد اآلمر على عريضة رقم 

يذ اآلمر دون اختصام املطعون ضدهم يصدر يف مواجهتهم وأن الطاعن شرع يف تنف

من قانون  781من قانون املعامالت املدنية واملادة  0772خمالفًا بذلك أحكام املادتني 

االحوال الشخصية لعدم اختاذ آي اجراء اال يف مواجهة الوصي على الرتكة وهي نفس 

التظلم االسباب اليت بنى عليها املطعون ضدهم دعواهم املاثلة وأنه صدر حكم يف 

 املذكور برفضه وتأيد ذلك استئنافًا ومل يطعن به املطعون ضدهم.

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك أن املقرر قانونا أن األحكام الصادرة من    

قاضي األمور املستعجلة أحكامًا وقتيه ال حيوز قوة اآلمر املقضي أمام حمكمة 

زاع، فال تلتزم حمكمة املوضوع املوضوع وليس هلا حجية فيما قضت به يف أصل الن

باألخذ باألسباب اليت استند اليها القاضي املستعجل يف احلكم باالجراء الوقيت، ملا 

كان ذلك وكان احلكم الصادر من حمكمة االستئناف يف االستئناف رقم 



 7701/7105كان بشأن تظلم من اآلمر على العريضة رقم  -أبوظيب 158/7106

ألمور املستعجلة، ومن ثم ال حيوز هذا احلكم اال حجية وهو من اختصاص قاضي ا

مؤقته امام ذات القضاء املستعجل دون القضاء املوضوعي ومن ثم يضحى النعي على 

 غري سند من القانون خليقًا بالرفض.

وحيث ينعى الطاعن يف باقي اسباب طعنه على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون    

اد يف االستدالل وخمالفة الثابت باألوراق واالخالل حبق واخلطأ يف تطبيقه والفس

الدفاع وذلك لعدم مراعاته أن قطعة األرض موضوع الدعوى انتقلت ملكيتها ألصحاب 

احلصص ومل تعد من ضمن أمالك الرتكة وخارج حدود جلنة األوصياء وليس 

ية ومبوجب لألوصياء سلطة على هذه األرض باإلضافة اىل أن قانون املعامالت املدن

منه أعطى للدائن املرتهن احلق يف تتبع العقار املرهون يف يد  0179املادة ومبوجب املادة 

آي حائز وأن قاضي التنفيذ وليس احملكمة هو املختص باجراءات بيع العقار وان 

االجراء بوضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن مل يكن دعوى موضوعية بل اجراء 

ق من قبل مسجل األراضي، وملا كان احلكم املطعون فيه شكلي على حمرر مصد

 قد خالف ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.  

 الشخصية االحوال قانون من 781 املادة أن ذلك حمله غري يف النعى هذا إن وحيث   

 -0)  أنه على نصت قد وتعديالته 7115 لسنة 8 رقم املتحدة العربية االمارات لدولة

 وال الرتكة على إجراء آي يتخذوا أن الرتكة وصي تعيني وقت من للدائنني جيوز ال

 مجيع تتوقف -7. الرتكة وصي مواجهة يف إال اختذوه اجراء آي يف االستمرار

 أحد طلب متى الرتكة ديون مجيع تسوية تتم حتى املورث ضد اختذت اليت اإلجراءات

 ميتنع وقيده الرتكة يوص يتعني اآلمر صدور مبجرد أنه ذلك ومفاد(. ذلك الشأن ذوي

 اجراء آي يف االستمرار هلم جيوز وال الرتكة، على اجراء آي يتخذوا أن الدائنني على

 مجيع تقف كما اعالنه، عليهم يتعني إذ الرتكة، وصي مواجهة يف إال اختذوه

 أحد طلب إذ الرتكة ديون مجيع تسوية تتم حتى املورث ضد اختذت اليت اإلجراءات

 دائين ومحاية الورثة مصلحة محاية هو ذلك من الغاية أن حيث .ذلك الشأن ذوي

 ال حتى وكذلك ديون من عليها وما حقوق من للرتكة مبا جرد قائمة وإلعداد الرتكة

 وقف وان الرتكة، على اجراءات آية يتخذوا مل الذين اآلخرون الدائنون يضار

 اجراءات كانت اءسو أي مطلقًا جاء املشرع قصد وفق إليها املشار االجراءات

 أو احلقوق حيث من سواء بالرتكة يتعلق االجراء هذا مادام شكلية أو موضوعية

 اسم إىل املورث اسم من الدعوى موضوع االرض قطعة ملكية انتقال وان الديون،



 حقوق من ذلك ينقص وال بالرتكة يتعلق الدين مادام شيئًا الواقع من يغري ال الوارث

 اجراؤه مادام هلا حائز أي يد يف املرهونة االرض قطعة تتبع من الراهن بصفته الطاعن

 املوضوع حملكمة أن املقرر من كان وملا. إليها املشار القانونية الشروط استوفى قد

 مما وترجيح فيها االدلة وتقدير الدعوى يف الواقع فهم حتصيل يف التامة السلطة

 اقامت متى النقض حمكمة من عليها رقابه دون عداه ما وطرح منها إليه تطمئن

 كان وملا. حلمله يكفي مبا باألوراق الثابت أصلها هلا سائغه اسباب على قضاءها

 ضدهم املطعون مواجهة يف الطاعن تصرف نفاذ بعدم قضى قد فيه املطعون احلكم

 بصفتهم الدعوى موضوع االرض قطعة على اختذه الذي االجراء يف اختصامهم لعدم

 بهذه ورد ما ويضحى سليمًا تطبيقًا القانون طبق قد فيكون ةالرتك على اوصياء

 .رفضها يتعني مما بالرفض جديرًا االسباب

 

********** 



 )مدني( 05/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ د. عرار خريس  

 وعضوية املستشارين: البشري حممد الشورجبي، زهري اسكندر.

 دين عبد اجمليد.عثمان مكرم، ضياء ال

 (711) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  82)الطعن رقم 

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". حكم "الطعن يف احلكم". طعن "الصفة 0

واملصلحة يف الطعن". نقض "الصفة واملصلحة يف الطعن بالنقض". "أسباب الطعن 

 بالنقض. ما ال يقبل منها". "األسباب اجلديدة".

عليه يف احلكم بالصفة التى اسندت إليه. ال حيول دون إنكاره طعن احملكوم -

هذه الصفة كسبب من أسباب طعنه متى كان قد سبق عرضه أمام حمكمة 

 املوضوع.

  

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". حكم "الطعن يف احلكم". طعن "الصفة 7

أسباب الطعن واملصلحة يف الطعن". نقض "الصفة واملصلحة يف الطعن بالنقض". "

 بالنقض. "أسباب قانونية خيالطها واقع". "األسباب اجلديدة".

دفاع قانوني يقوم على واقع مل يسبق عرضه على حمكمة املوضوع. ال يقبل إثارته -

 ألول مرة أمام حمكمة النقض.

دفاع الطاعن أمام حمكمة النقض بانعدام صفته يف خصومة التنفيذ موضوع -

للجهة املنفذ هلا. غري مقبول ما دام مل يطرح على حمكمة النزاع وبثبوت الصفة 

االستئناف لتقول كلمتها فيه من واقع ما تضمنه ملف التنفيذ من مستندات صراحة 

 عن انعدام تلك الصفة. مثال.

  



نه ولئن كان طعن احملكوم عليه يف احلكم بالصفة اليت ُأسندت إليه فيه ال إ-0

فة كوجه من وجوه طعنه، إال أن مهمة حمكمة حيول دون حقه يف إنكار هذه الص

النقض وهي بصدد النظر يف خمالفة حمكمة املوضوع للقانون حمددة بفحص ما 

 كان معروضًا على تلك احملكمة األخرية ال فيما مل يسبق عرضه عليها

أنه ال ُيقبل التحدي أمام حمكمة النقض بدفاع يقوم على واقع مل يسبق  املقرر-7

مة املوضوع لتقول كلمتها فيه، ملا كان ذلك، وكان ما ُيثريه عرضه على حمك

املصرف الطاعن بأسباب الطعن من انعدام صفته يف خصومة التنفيذ مثار النزاع ومن 

هي اخلصم  ..................ثم يف االستئناف امُلقام عن القرار الصادر فيها، وأن شركة 

مر خيتلط فيه الواقع بالقانون ومل ُيثره احلقيقي باعتبارها اجلهة املنفذ هلا، هو أ

املصرف الطاعن من قبل  أمام حمكمة االستئناف،  فإنه ال جيوز له إثارته ألول مرة 

أمام حمكمة النقض، ألن الفصل فيه يستلزم عنصر واقعي مما كان جيب عرضه 

على حمكمة االستئناف لتقول كلمتها فيما تضمنه ملف التنفيذ من مستندات منها 

لتنفيذ  79/0/7107لطلب امُلقدم من املصرف الطاعن لقلم التنفيذ العام بتاريخ ا

لسنة  807احلكم املرافق ضد املطعون ضدها، وطلبه بذات التاريخ يف القضية رقم 

أمام الدائرة الثانية تنفيذ عام بتنفيذ مطالبة مالية ضد املطعون ضدها مببلغ  7107

أبريل  70املؤرخ -الن السند التنفيذي درهم، فضاًل  عما تضمنه إع 981111

من أنه صدر ضد املطعون ضدها  7107لسنة  807يف القضية التنفيذية رقم   -7107

املصرف  – .....................لصاحل مصرف  7100لسنة  7225السند التنفيذي رقم 

ا وكذا الطلبات واإلنابات املقدمة مبلف التنفيذ من وكيل األخري، ومل  –الطاعن 

كانت هذه العناصر الواقعية الزمة للفصل يف دفاع املصرف الطاعن بانعدام صفته يف 

مما كان يوجب عليه التمسُّك بهذا الدفاع أمام حمكمة -وتناهضه  –اخلصومة 

االستئناف، كي تقف عليه  وحتققه يف ضوء هذه املسائل املوضوعية، سيما وأن 

باب طعنه الراهن بأنه وشركة فضاًل عن أنه صرَّح بأس –املصرف الطاعن 

قد طلب صراحة مبذكرات دفاعه املقدمة  –كل منهما شريٌك يف اآلخر  ..................

رفض االستئناف  8/0/7102وبتاريخ  02/5/7106أمام حمكمة االستئناف بتاريخ 

وتأييد القرار املستأنف واالستمرار يف التنفيذ لصاحل املصرف الطاعن، وإذ كان ال 

غ التمسُّك بالدفاع  ونقيضه، وكان املقرر أنه ال جيوز الدفع ألول مرة أمام يسو

حمكمة النقض بدفاع مبناه واقع مل يسبق التحدي به أمام حمكمة املوضوع، فإن 

 النعي بأسباب الطعن مجيعها يكون غري مقبول.



 احملكمــــــــــــــــة

يه وسائر األوراق ـ تتحصَّل يف أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبني من احلكم املطعون ف

 807قرارًا يف ملف التنفيذ رقم   7105/ 0/ 02قاضى التنفيذ كان قد أصدر بتاريخ 

مدني أبوظيب  يقضى باحلجز التنفيذي على قطعة األرض السكنية رقم  7107 لسنة

مالكة الشركة -ملك املطعون ضدها 18أ الكائنة جبزيرة أبوظيب حوض شرق  01

يف حدود املبلغ املنفذ من أجله، استأنفت املطعون ضدها هذا القرار -ها املنفذ ضد

قضت حمكمة االستئناف  79/6/7106، وبتاريخ 7106لسنة  715باالستئناف رقم 

بسقوط حق املستأنفة يف االستئناف لتقدميه خارج امليعاد املنصوص عليه باملادة 

ضدها على هذا احلكم بطريق  من قانون اإلجراءات املدنية . طعنت املطعون 777/7

حيث دفع املصرف الطاعن بعدم جواز الطعن  7106لسنة  011النقض بالطعن رقم 

قضت  01/01/7106من قانون اإلجراءات املدنية، وبتاريخ  020/0عماًل باملادة 

حمكمة النقض برفض الدفع على سند من أن الطعن ال يتعلق بإجراء من اإلجراءات 

ليت عنتها املادة آنفة الذكر، وإمنا يتعلق بشكل االستئناف ومدى التنفيذية البحتة ا

قبوله شكاًل، وفى املوضوع قضت احملكمة بنقض احلكم املطعون فيه واإلحالة 

على سند من خطأ احلكم يف تطبيق القانون، حيث عوَّل على علم املطعون ضدها 

ق يف االستئناف، وبعد أن اليقيين بقرار حجز العقار اململوك هلا كميعاد ينفتح به احل

مت تعجيل االستئناف بعد النقض واإلحالة، قضت حمكمة االستئناف بتاريخ 

بإلغاء القرار املستأنف من أجله وإلغاء ما ترتب عليه من أثار واعتباره  00/0/7102

كأن مل يكن، طعن املصرف الطاعن على هذا احلكم األخري بطريق النقض، وإذ 

 حملكمة يف غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.ُعرض الطعن على هذه ا

بها املصرف الطاعن على احلكم  ىوحيث إن الطعن ُأقيم على ثالثة اسباب ينع    

املطعون فيه البطالن وخمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل 

ن ذلك وخمالفة الثابت باألوراق والقصور يف التسبيب واالخالل حبق الدفاع، ويف بيا

يقول إن اخلصومة قد انعقدت أمام قاضي التنفيذ بني املطعون ضدها كمنفذ ضدها 

املنفذ هلا، ومل يكن املصرف الطاعن خصمًا فيها وقد صدر  ................وبني شركة 

ضد املطعون ضدها، وقد استأنفت  ...............قرار قاضي التنفيذ لصاحل شركة 

الصادر لصاحلها القرار املطعون  ................ن ختتصم شركة األخرية هذا القرار دون أ

فيه بل اختصمت املصرف الطاعن دون أن تقدم سندًا الختصامها له،  ورغم أنه ال 



صفة له يف منازعة التنفيذ الصادر فيها القرار املطعون عليه باالستئناف، إذ املصرف 

العتبارية املستقلة وميزانيته الطاعن والشركة املنفذ هلا لكل منهما شخصيته ا

املستقلة  ، وإن كان كل منهما شريكًا يف اآلخر، وإذ ذهب احلكم املطعون فيه يف 

لسنة  011قضائه إىل أن احلكم الناقض الصادر من حمكمة النقض يف الطعن رقم 

قد فصل يف مسألة قبول االستئناف شكاًل، رغم أن احلكم الناقض قد  7106

على قبول االستئناف شكاًل من حيث تقدميه يف امليعاد القانوني اقتصر يف اسبابه 

ومل يتطرق لصفة املصرف الطاعن فيه وكونه مل يكن طرفًا يف ملف التنفيذ رقم 

، ومن ثم مل ُيَتْح له الدفع بانعدام صفته يف خصومة التنفيذ، وإذ 7107لسنة  807

مسألة قانون للمحكمة أن كانت مسألة الصفة يف الطعن باالستئناف أو بالنقض هي 

تتصدى هلا من تلقاء نفسها لتعلقها بإجراءات التقاضي والنظام العام، فإن احلكم 

 املطعون فيه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي يف مجلته غري مقبول، ذلك أنه ولئن كان طعن احملكوم عليه يف 

حقه يف إنكار هذه الصفة كوجه احلكم بالصفة اليت ُأسندت إليه فيه ال حيول دون 

من وجوه طعنه، إال أن مهمة حمكمة النقض وهي بصدد النظر يف خمالفة حمكمة 

املوضوع للقانون حمددة بفحص ما كان معروضًا على تلك احملكمة األخرية ال فيما 

مل يسبق عرضه عليها، إذ املقرر أنه ال ُيقبل التحدي أمام حمكمة النقض بدفاع يقوم 

ع مل يسبق عرضه على حمكمة املوضوع لتقول كلمتها فيه ، ملا كان ذلك ، على واق

وكان ما ُيثريه املصرف الطاعن بأسباب الطعن من انعدام صفته يف خصومة التنفيذ 

مثار النزاع ومن ثم يف االستئناف امُلقام عن القرار الصادر فيها، وأن شركة 

ا اجلهة املنفذ هلا، هو أمر خيتلط فيه هي اخلصم احلقيقي باعتباره.................. 

الواقع بالقانون ومل ُيثره املصرف الطاعن من قبل  أمام حمكمة االستئناف،  فإنه ال 

جيوز له إثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض، ألن الفصل فيه يستلزم عنصر واقعي 

مما كان جيب عرضه على حمكمة االستئناف لتقول كلمتها فيما تضمنه ملف 

لتنفيذ من مستندات منها الطلب امُلقدم من املصرف الطاعن لقلم التنفيذ العام بتاريخ ا

لتنفيذ احلكم املرافق ضد املطعون ضدها ، وطلبه بذات التاريخ يف  79/0/7107

أمام الدائرة الثانية تنفيذ عام بتنفيذ مطالبة مالية ضد  7107لسنة  807القضية رقم 

 -درهم، فضاًل  عما تضمنه إعالن السند التنفيذي  981111املطعون ضدها مببلغ 

من أنه صدر ضد  7107لسنة  807يف القضية التنفيذية رقم  -7107أبريل  70املؤرخ 

 – .....................لصاحل مصرف  7100لسنة  7225املطعون ضدها السند التنفيذي رقم 



لتنفيذ من وكيل األخري، وكذا الطلبات واإلنابات املقدمة مبلف ا  –املصرف الطاعن 

وملا كانت هذه العناصر الواقعية الزمة للفصل يف دفاع املصرف الطاعن بانعدام صفته 

مما كان يوجب عليه التمسُّك بهذا الدفاع أمام حمكمة -وتناهضه  –يف اخلصومة 

االستئناف، كي تقف عليه  وحتققه يف ضوء هذه املسائل املوضوعية، سيما وأن 

 ................فضاًل عن أنه صرَّح بأسباب طعنه الراهن بأنه وشركة  – املصرف الطاعن

قد طلب صراحة مبذكرات دفاعه املقدمة أمام  –كل منهما شريٌك يف اآلخر 

رفض االستئناف وتأييد  8/0/7102وبتاريخ  02/5/7106حمكمة االستئناف بتاريخ 

الطاعن، وإذ كان ال يسوغ  القرار املستأنف واالستمرار يف التنفيذ لصاحل املصرف

التمسُّك بالدفاع  ونقيضه، وكان املقرر أنه ال جيوز الدفع ألول مرة أمام حمكمة 

النقض بدفاع مبناه واقع مل يسبق التحدي به أمام حمكمة املوضوع، فإن النعي 

وحيث إنه وِلما تقدم فإنه يتعني القضاء  بأسباب الطعن مجيعها يكون غري مقبول.

 .برفض الطعن

 

********** 



 )مدني( 05/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ د. عرار خريس  

 وعضوية املستشارين: البشري حممد الشورجبي، زهري اسكندر.

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (710) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  069)الطعن رقم 

لنافع". إثراء بال سبب. اسرتداد ما دفع بغري حق. ( التزام "مصادر االلتزام. الفعل ا0

تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". "دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". دين. 

 نقض. "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".

جواز اسرتداد ما دفع بغري حق ممن قبضه إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن مل -

 يكن. أساس ذلك.

لدعوى الناشئة عن الفعل النافع. انقضاؤها مبرور ثالث سنوات من اليوم الذى علم ا-

 فيه الدائن حبقه يف الرجوع. أساس ذلك.

الدفاع اجلديد الذى خيالطه واقع مل يسبق طرحه أمام حمكمة املوضوع. ال جيوز -

 إثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض. مثال.

  

فعل النافع". إثراء بال سبب. اسرتداد ما وقع بغري حق. ( التزام "مصادر االلتزام. ال7

تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". "دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". دين. 

 نقض. "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".

إيداع الطاعن املبلغ املطالب برده على ذمة اجلنحة املتهم فيها. سريان املدة املقررة -

م مساع دعوى املطالبة باسرتداده من تاريخ احلكم برباءته. إقامة الدعوى بعد مرور لعد

 ثالث سنوات من ذلك التاريخ وقضاء احلكم بعدم مساعها. صحيح.

بشأن  7100لسنة  8من املرسوم بقانون  10النعى خبضوع تقادم الدعوى لنص املادة -

و مخس سنوات. غري مقبول. علة قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب اخلتامي وه

 ذلك.

عدم متسكه بدفعه بوقف الزمان املانع من سقوط الدعوى أمام حمكمة املوضوع. -

 اعتباره دفاعًا جديدًا خيالطه واقع. ال جيوز التحدى به ألول مرة أمام حمكمة النقض.



ظانًا أنه  من قانون املعامالت املدنية انه من أدى شيئًا 071املقرر طبقًا لنص املادة -0

ن كان قائمًا ومثله أو قيمته إواجب عليه ثم تبني عدم وجوبه فله اسرتداده ممن قبضه 

من ذات القانون فإنه ال تسمع الدعوى  006ن مل يكن قائمًا، ووفقا لنص املادة إ

الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن حبقه يف 

أن من املقرر يف قضاء هذه احملكمة انه متى كان وجه النعى قد  الرجوع. كما

نه إتضمن دفاعا جديدًا خيالطه واقع مل يسبق ابداؤه وطرحه أمام حمكمة املوضوع ف

 ثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض.إال جيوز 
 

ودعه أوراق الدعوى أن املبلغ املطالب به كان الطاعن قد أالثابت من إذ كان  -7

جلنة التسوية أموال املودعني باعتباره من نسبة العشرة باملائة اليت كان  حلساب

ضاها من املبالغ اليت يقوم بتجميعها من املستثمرين ويقوم بإيداعها بعد ذلك لدى ايتق

وان اللجنة قامت بإنهاء عملها بتوزيع املبالغ اليت  حصلتها ومن بينها   ................املدعو 

ن املطالبة باسرتداد هذا املبلغ ال تسمع الدعوى به إبه على املودعني ف املبلغ املطالب

من قانون املعامالت املدنية الواجبة التطبيق على واقعه الدعوى  006طبقًا لنص املادة 

الطاعن حبقه يف الرجوع وهو تاريخ احلكم  مبانقضاء ثالث سنوات من تاريخ عل

أي بعد مرور أكثر  70/7/7106يمت يف وحيث إن الدعوى أق 8/0/7107برباءته يف 

ملا  غري مسموعة.-واحلالة هذه-من ثالث سنوات على علمه فإن الدعوى تكون

كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم مساع الدعوى لعلة مرور 

الزمن على سند مما أورده مبدوناته من انه ) وملا كانت الدعوى قد اقيمت بتاريخ 

أي بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على تاريخ علم املدعي )املستأنف(  70/7/7106

سواء أمام -على النحو سالف البيان ومل يقدم 8/0/7107حبقه يف الرجوع يف 

ما يفيد انقطاع سريان هذه املدة، االمر  –حمكمو اول درجة أو أمام هذه احملكمة 

ن الواقع والقانون مما يتعني الذي يكون معه الدفع املاثل قد جاء على سند صحيح م

( 006معه القضاء بعدم مساع الدعوى ملضى املدة املانعة من مساعها وفقًا للمادة )

معامالت مدنية وال ينال من ذلك احتجاج املستأنف بان القانون واجب التطبيق على 

ع فيما يتعلق باملدة لزمنية اليت بانقضائها ال تسم-هذه األموال املطالب باسرتدادها

عداد امليزانية العامة إبشان قواعد  7100لسنة  8هو املرسوم بقانون رقم  -الدعوى

نقضاء مخس سنوات لعدم مساع إ( والذي يشرتط 10واحلساب اخلتامي )املادة 

الدعوى، إذ أنه دفع يف غري حمله، ذلك ان مناط تطبيق احلكم سالف الذكر هو 



عنوية العامة، وهو ما ال ينطبق على الديون واملستحقات لدى الدولة واالشخاص امل

سرتدادها ال تعترب دينًا أو من قبيل املستحقات ب إالنزاع املاثل حال كون املبالغ املطلو

بيعتها وادعاء املستأنف نفسه النتفاء أي رابطة بينه وبني املستأنف طوذلك وفقًا ل

ذلك سائغًا  ضدها االوىل قد تنشأ عنه هذه االلتزامات او املستحقات.( وإذ كان

 يغدو على غري أساس. يويكفي حلمل قضائه فان هذا الشق من النع

وملا كانت اوراق الدعوى قد خلت من دليل على أن الطاعن متسك بدفعه بوقف 

الزمان املانع من سقوط الدعوى كي تقول حمكمة املوضوع كلمتها فيه، فإن النعى 

لطه واقع مما ال جيوز التحدي به يف هذا الشأن ال يعدو أن يكون دفاعا جديدًا خيا

 .ألول مرة أمام حمكمة النقض

 

 احملكمــــــــــــــــة

 

تتلخص   –حسبما يتبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

مدني كلي أبوظيب  28/7106أقام الطاعن الدعوى رقم  70/7/7106يف أنه بتاريخ 

( درهم وهو املبلغ 0055501له مبلغ ) ادهما بأن يردبطلب احلكم بإلزام املطعون ض

جنح أبوظيب واللجنة اخلاصة بتسوية  01501/7118الذي أودعه حلساب القضية رقم 

ن النيابة العامة كانت قد أسندت له أأوضاع املودعني، وذلك على سند من القول ب

وبتاريخ  تهميت مزاولة نشاط جتاري دون ترخيص واالحتيال باالشرتاك مع آخرين

هذا احلكم باتًا وأضحى قضت حمكمة االستئناف برباءته مما ُأسند إليه  8/0/717

وحيث أنه كان قد أودع املبلغ املدعى به اثناء نظر الدعوى أمام حمكمة اجلنح فقد 

حكمت حمكمة الدرجة االوىل بعدم  01/0/7102اقام دعواه املاثلة السرتداده. بتاريخ 

الزمان. استأنف الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم  مساع الدعوى لعلة مرور

فقضت حمكمة االستئناف برفضه وتأييد احلكم املستأنف ، وهو ما  000/7102

يف غرفة  –حدا بالطاعن إىل ايداع طعنه املاثل بالنقض والذي رأت هذه احملكمة 

 أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. -املشورة
 

كم املطعون فيه يف سبب الطعن الوحيد اخلطأ يف وحيث ينعى الطاعن على احل

تطبيق القانون والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب، ذلك أن احلكم الطعني 

خالف موجبات تسبيب االحكام وقصر يف التسبيب دون ايراد االدلة وايضاح سنده 

تسوية اموال فيها وذهب إىل أن املبلغ املطالب به كان الطاعن قد أودعه حلساب جلنة 



اليت يقوم  غاملودعني باعتباره من نسبة العشرة باملائة اليت كان يتقاضاها من املبال

 ................بإيداعها بعد ذلك لدى مدير احملفظة املدعو  مبتجميعها من املستثمرين ويقو

اع وإن اللجنة قامت بإنهاء عملها بتوزيع املبالغ اليت حصلتها على املودعني وان النز

حوهلا يتعلق بالفصل الرابع من قانون املعامالت املدنية وهو قبض غري املستحق 

( من ذات القانون عليها واليت تنص على عدم مساع الدعوى 006وبانطباق نص املادة  )

فيه الدائن حبقه يف  مالناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي عل

الطاعن حبقه يف الرجوع هو  من تاريخ علألطعني إىل الرجوع، كما ذهب احلكم ا

وأسس على ذلك سقوط حق الطاعن  8/0/7107تاريخ احلكم احلضوري برباءته يف 

. وملا كان احلكم مل يورد أي 70/7/7106يف املطالبة اليت اقيمت بها الدعوى يف 

م البد وأن دليل يربر صحة تلك القرينة اليت اسس عليها قضاءه وكان التمسك بالتقاد

سالفه الذكر قد جعل  006يقرتن مع انكار الدين وليس االقرار به وكان نص املادة 

بدء سريان املدة منوطًا بتمام علم الطاعن بأحقيته يف املطالبة وهو االمر الذي مل يورد 

احلكم دليله على أن الطاعن حتقق لديه العلم بإمكانية املطالبة برد تلك األموال 

ثًا يف مهمات بتعحتت تهديد االتهام اجلزائي، كما أن الطاعن كان م اليت يسددها

 7106-7105خارجية حتول بينه وبني املطالبة وكان آخرها الفرتة املمتدة بني عامي 

حسب الشهادة الصادرة عن القيادة العامة للقوات املسلحة إال ان احلكم املطعون فيه 

 006ن جهة ، ومن جهة أخرى أن نص املادة ليها. هذا مإع ظروف الطاعن املشار رامل ي

منا ينطبق إمن قانون املعامالت املدنية ليس هو الواجب التطبيق على واقعه الدعوى و

بشان قواعد اعداد امليزانية  7100لسنة  8قانون االحتادي رقم المن 10عليها املادة 

 أو امة بأي ديوناليت تنص على عدم مساع دعوى مطالبة الدولة واالشخاص املعنوية الع

دها قبل انتهاء السنه اخلامسة اليت تلي السنه ديمستحقات ال يطلب أصحابها تس

رة القضاء هي من ئوإن دا، املالية اليت استحقت فيها تلك الديون واملستحقات

ة، والنص اخلاص يقيد العام وحيث ذهب احلكم املطعون عاماالشخاص املعنوية ال

 مستوجبًا للنقض. ىل خالف ذلك فإنه يكونإفيه 
 

من قانون  071غري سديد، ذلك أن  من املقرر طبقًا لنص املادة  ي وحيث إن هذا النع

املعامالت املدنية انه من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه ثم تبني عدم وجوبه فله 

ن مل يكن قائمًا، ووفقا لنص إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إاسرتداده ممن قبضه 

من ذات القانون فإنه ال تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء  006املادة 



ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن حبقه يف الرجوع. كما أن من املقرر يف 

قضاء هذه احملكمة انه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا جديدًا خيالطه واقع 

ثارته ألول مرة أمام إنه ال جيوز إف مل يسبق ابداؤه وطرحه أمام حمكمة املوضوع

 حمكمة النقض.
 

وراق الدعوى أن املبلغ املطالب به كان الطاعن قد أملا كان ذلك وكان الثابت من 

ودعه حلساب جلنة التسوية أموال املودعني باعتباره من نسبة العشرة باملائة اليت كان أ

ن ويقوم بإيداعها بعد ذلك لدى ضاها من املبالغ اليت يقوم بتجميعها من املستثمريايتق

وان اللجنة قامت بإنهاء عملها بتوزيع املبالغ اليت  حصلتها ومن بينها  .................املدعو 

ن املطالبة باسرتداد هذا املبلغ ال تسمع الدعوى به إاملبلغ املطالب به على املودعني ف

بة التطبيق على واقعه الدعوى من قانون املعامالت املدنية الواج 006طبقًا لنص املادة 

الطاعن حبقه يف الرجوع وهو تاريخ احلكم  مبانقضاء ثالث سنوات من تاريخ عل

أي بعد مرور أكثر  70/7/7106وحيث إن الدعوى أقيمت يف  8/0/7107برباءته يف 

 غري مسموعة.-واحلالة هذه-من ثالث سنوات على علمه فإن الدعوى تكون
 

املطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم مساع الدعوى لعلة ملا كان ذلك وكان احلكم 

مرور الزمن على سند مما أورده مبدوناته من انه ) وملا كانت الدعوى قد اقيمت 

أي بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على تاريخ علم املدعي  70/7/7106بتاريخ 

سواء  -دمعلى النحو سالف البيان ومل يق 8/0/7107)املستأنف( حبقه يف الرجوع يف 

ما يفيد انقطاع سريان هذه املدة،  –أمام حمكمو اول درجة أو أمام هذه احملكمة 

االمر الذي يكون معه الدفع املاثل قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما 

( 006يتعني معه القضاء بعدم مساع الدعوى ملضى املدة املانعة من مساعها وفقًا للمادة )

ال ينال من ذلك احتجاج املستأنف بان القانون واجب التطبيق على معامالت مدنية و

اليت بانقضائها ال تسمع  فيما يتعلق باملدة لزمنية-هذه األموال املطالب باسرتدادها

عداد امليزانية العامة إبشان قواعد  7100لسنة  8هو املرسوم بقانون رقم - الدعوى

نقضاء مخس سنوات لعدم مساع إ( والذي يشرتط 10واحلساب اخلتامي )املادة 

الدعوى، إذ أنه دفع يف غري حمله، ذلك ان مناط تطبيق احلكم سالف الذكر هو 

الديون واملستحقات لدى الدولة واالشخاص املعنوية العامة، وهو ما ال ينطبق على 

سرتدادها ال تعترب دينًا أو من قبيل املستحقات ب إالنزاع املاثل حال كون املبالغ املطلو

بيعتها وادعاء املستأنف نفسه النتفاء أي رابطة بينه وبني املستأنف طذلك وفقًا لو



ضدها االوىل قد تنشأ عنه هذه االلتزامات او املستحقات.( وإذ كان ذلك سائغًا 

 يغدو على غري أساس. يويكفي حلمل قضائه فان هذا الشق من النع
 

اعن متسك بدفعه بوقف وملا كانت اوراق الدعوى قد خلت من دليل على أن الط

الزمان املانع من سقوط الدعوى كي تقول حمكمة املوضوع كلمتها فيه، فإن النعى 

يف هذا الشأن ال يعدو أن يكون دفاعا جديدًا خيالطه واقع مما ال جيوز التحدي به 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن.. ألول مرة أمام حمكمة النقض

 

********** 



 ي()إدار 70/8/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(717) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  01)الطعن رقم 

"الدفع بعدم مساع الدعوى". ( تعويض. تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع 0

 قرار إداري. طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". "قوة األمر املقضي".

حتصني القرار اإلداري بفوات أجل الطعن عليه. ال حيول دون املطالبة بالتعويض عن -

األضرار املرتتبة عليه. عدم تقيد دعوى التعويض يف هذه احلالة مبيعاد الطعن على 

 اري. خضوعها للقواعد العامة يف التقادم.القرار اإلد

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". تعويض. تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع 7

الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". قرار إداري. طعن "الطعن يف القرارات 

حكم "حجية اإلدارية". قوة األمر املقضي". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". 

 األحكام".

احلكم برفض الطعن بالنقض على احلكم القاضي بسقوط احلق يف التظلم -

لتقدميه خارج امليعاد. ال حيوز حجية متنع التعرض لطلب التعويض عنه يف دعوى الحقة 

 ما دامت األوىل مل تبت يف ذلك الطلب.

  

فع بعدم مساع الدعوى". ( تعويض. تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الد0

 قرار إداري. طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". قوة األمر املقضي".

استظهار عيب عدم املشروعية يف القرار اإلداري وتقريره. سبيله. إما احلكم -

بإلغائه أو مبساءلة اإلدارة بالتعويض عنه. غلق الطريق األول بسبب فوات مواعيد 



ضاء من استظهار عيب عدم املشروعية بالطريف الثاني ما الطعن عليه. ال مينع الق

 دامت الدعوى به مل تتقادم وفقًا للمواعيد احملددة قانونًا.

  

( تعويض. تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". 1

"أسباب  طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". قرار إداري. قوة األمر املقضي. نقض

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

اعتبار احلكم املطعون فيه أن مثة تالزم بني دعوى إلغاء القرار اإلداري ودعوى -

التعويض عنه وأن حتصن القرار بفوات ميعاد الطعن عليه يسقط احلق يف طلب 

 التعويض. خطأ يف تطبيق القانون.

ر اإلداري املطلوب التعويض عنه على سبب سليم ومبنأى عن عيب ثبوت قيام القرا-

عدم املشروعية. جيعله فيما انتهى إليه من نتيجة حني رفض التعويض عنه صوابًا. ال 

يعيبه القصور يف أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة 

 حملكمة املوضوع تصحيحها دون أن تنقضه. مثال.

  

املقرر فقها وقضاء أن حتصني القرار اإلداري بفوات أجل الطعن ال حيول دون -0

املطالبة بالتعويض عن األضرار املرتتبة عنه يف إطار القضاء الشامل متى كانت 

موجبات ذلك قائمة6 ألن حتصني القرار اإلداري بانصرام ميعاد الطعن فيه حيول فقط 

األوضاع واملراكز القانونية6 أما دعوى دون قبول طلب إلغائه حتقيقا الستقرار 

التعويض اليت قد تؤسس على عدم مشروعيته فإنها ال ختضع لذات امليعاد6 وإمنا 

 ختضع للمواعيد اليت حتكم التقادم.

يف الطعن رقم  71/16/7106إذ كان  احلكم الصادر عن هذه احملكمة بتاريخ -7

ورفض  12/7107إلداري رقم إداري قد بت فقط يف طلب إلغاء القرار ا 72/7106

نقض احلكم القاضي بسقوط احلق يف التظلم لتقدميه خارج املدة القانونية ومل يبت 

يف طلب التعويض 6 ومن ثم فإن هذا احلكم ال حيوز حجية حتول دون التعرض لطلب 

 التعويض يف الدعوى الالحقة أو الطلبات املوقوفة.

ر اإلداري إما أن حيكم به بالطريق املقرر أن عيب عدم املشروعية يف القرا-0

املباشر أي بإلغاء القرار املشوب بهذا العيب 6 أو بالطريق غري املباشر أي مبساءلة 

اإلدارة بالتعويض عنه 6 وإذا أغلق الطريق األول إما بسبب فوات ميعاد الطعن باإللغاء 



شروعية أو لغري ذلك من األسباب فإن هذا ال مينع القضاء من استظهار ركن امل

للتحقق من قيام هذا الركن أو انعدامه عند النظر يف طلب التعويض ما دام هذا 

الطلب مل يتقادم وفقا للمواعيد احملددة قانونا واليت يتوقف إعماهلا على إثارتها من 

 قبل الطرف املعين. 

إذ كان احلكم املطعون فيه قد أخطأ يف تطبيق القانون حني اعترب بأن هناك -1

بني دعوى التعويض ودعوى اإللغاء وأن حتصن القرار بفوات أجل الطعن يسقط  تالزما

معه احلق يف طلب التعويض6 إال أنه صادف الصواب يف نتيجته حني أيد احلكم 

 7107لسنة  12االبتدائي القاضي برفض الطلب على اعتبار أن القرار اإلداري رقم 

حمل طلب التعويض صدر بناء  06/01/7107بإنهاء خدمات الطاعن ابتداء من تاريخ 

على توجيهات مسو رئيس  املركز ملا اقتضته املصلحة العامة وقد متسكت اجلهة 

 000/7107اإلدارية املطعون ضدها أمام حمكمة املوضوع ببنود عقد العمل رقم 

 –ـ جيوز للطرف األول 0منه على أنه  "  6الرابط بني الطرفني والذي نص يف البند 

ـ وألسباب غري تأديبية إنهاء خدمة الطرف الثاني يف أي وقت بعد انقضاء  املطعون ضده

فرتة االختبار ويلتزم الطرف األول بأن يؤدي للطرف الثاني راتب شهر واحد كبدل 

ـ جيوز للطرف الثاني بعد انتهاء فرتة االختبار أن يستقيل من وظيفته بطلب  0إنذار..

الستقالته ...وعلى الطرف األول البت يف طلب  يقدمه قبل شهر واحد من املوعد احملدد

االستقالة خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه وإال اعتربت االستقالة مقبولة بقوة  

القانون .." وقد أعطى هذا العقد للطرفني احلق يف إنهائه مقابل مهلة ثالثني يوما6 

ز املطعون فيه " من الئحة شؤون املوظفني باملرك 52وكان النص أيضا يف املادة 

يكون قرار إنهاء اخلدمة بقرار من السلطة املختصة بالتعيني وتقوم السلطة املختصة 

بإخطار املوظف بإنهاء خدمته قبل بدء سريان إنهاء اخلدمة بثالثني يوما أو إعطائه ما 

يوازي هذه الفرتة من راتبه الشامل " 6 مما يكون معه القرار اإلداري املطلوب التعويض 

ه قائما على سبب سليم جيعله غري مشوب بعدم املشروعية وبالتالي غري قابل عن

للتعويض عنه 6 وملا كانت هذه األسباب كافية حلمل قضاء احلكم املطعون فيه6 

وكان من املقرر أنه متى انتهى احلكم إىل نتيجة صحيحة فإنه ال يعيبه ما شابه من 

يه من تقريرات قانونية خاطئة إذ حلكمة قصور يف أسبابه القانونية أو ما استطرد إل

النقض تصحيح هذا اخلطأ دون أن تنقض احلكم األمر الذي يضحي معه النعي غري 

 قائم على أساس مما يتعني معه رفض الطعن.

 



 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

لدى  67/7100الدعوى رقم  19/01/7100)الطاعن( أقام بتاريخ   يف أن  املتظلم

مركز سلطان بن زايد للثقافة  حمكمة أبو ظيب االبتدائية يف مواجهة املطعون ضده

لسنة  75طلب فيها القضاء بعد تعديل طلباته بانعدام القرار اإلداري رقم  واإلعالم

خدماته وحمو كافة ما ترتب  بشأن إنهاء 7107لسنة  12والقرار اإلداري رقم  7107

عليه من آثار وإعادة املتظلم إىل عمله يف وظيفة مدير الشؤون القانونية مع صرف راتبه 

الشامل وكافة االمتيازات األخرى والعالوات اليت كان يتحصل عليها من تاريخ 

وما يستجد منها حتى الفصل يف الدعوى حبكم نهائي وبأداء مبلغ  06/01/7107

درهم على سبيل التعويض عن األضرار املادية اليت أصابته ومبلغ مليون  767816111

درهم عن األضرار األدبية نتيجة إنهاء خدماته دون أسباب . وذلك على سند من القول 

بديوان مسو الشيخ سلطان بن زايد  يف وظيفة إداري  1/0/7111بأنه مت تعيينه بتاريخ 

بإيعاز من املدير العام من أجل  10/11/7107وتدرج يف الوظيفة إىل أن استقال يف 

العمل لديه بوظيفة مدير الشؤون القانونية عن طريق التعيني براتب شامل قدره 

بتعيينه بتلك  5/7107صدر القرار اإلداري رقم  16/10/7107درهم . وبتاريخ  816511

ه وهو األمر بإنهاء خدمات 12/7107الوظيفة . إال أنه فوجئ بصدور القرار اإلداري رقم 

ما ندبت  الذي حدا به إىل إقامة الدعوى بغية احلكم له بطلباته سالفة البيان.  وبعد 

للقيام باملأمورية احملددة حبكمها قضت بتاريخ  اريحمكمة أول درجة خب

بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القانون . استأنف  79/07/7101

فقضت حمكمة االستئناف يف  0/7105ناف رقم املتظلم هذا احلكم باالستئ

بإلغاء احلكم املستأنف وإعادة الدعوى إىل حمكمة أول درجة للفصل  75/0/7105

لم يرتض املتظلم ضده بهذا احلكم فطعن عليه بالنقض رقم فيف موضوعها . 

وأعيدت . قضت حمكمة النقض برفض الطعن 77/6/7105وجبلسة  76/7105

بعدم  70/07/7105جة لنظر موضوعها . فقضت بتاريخ الدعوى حملكمة أول در

اختصاصها نوعيا بنظر التظلم من قرار إنهاء اخلدمة وأمرت بإحالته إىل حمكمة 

االستئناف بأبو ظيب وبوقف نظر باقي الطلبات يف الدعوى تعليقا حلني الفصل يف 

قدم و 0/7106برقم  ى حمكمة االستئنافالتظلم املذكور . وقد قيد التظلم لد

بإنهاء خدمته لعدم توضيح  12/7107املتظلم مذكرة  متسك فيها بانعدام القرار رقم 



جهة اإلدارة املتظلم ضدها األسباب اليت جعلتها تتخذ هذا القرار إلثبات صحته 

ولصدوره من نائب املدير العام مع أنه غري خمتص بإصدار مثل هذا القرار وإن انعدام 

للطعن عليه . وقدم املتظلم ضده مذكرة دفع فيها بعدم  القرار ال خيضع ألي مواعيد

من قانون اخلدمة املدنية  80قبول الدعوى لفوات ميعاد التظلم وفقا ألحكام املادة 

قضت حمكمة االستئناف  01/0/7106 سةلوجب 71166لسنة  10إلمارة أبو ظيب رقم 

املتظلم بهذا احلكم  بسقوط احلق يف التظلم لتقدميه خارج املدة القانونية. مل يرتض

قضت حمكمة  71/6/7106إداري وجبلسة  7106لسنة  72رقم فطعن عليه بالنقض 

النقض برفض الطعن . وبعد ما سريت اخلصومة أمام حمكمة  أول درجة لنظر باقي 

بإلزام املدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ  72/7/7102الطلبات حكمت بتاريخ 

درهم مكافأة نهاية اخلدمة بإمجالي مبلغ  17751درهم كراتب شهر ومبلغ  81511

درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف املدعي هذا احلكم  0766251مقداره 

بتعديل  78/5/7102فقضت حمكمة االستئناف  جبلسة  00/7102باالستئناف رقم 

 016980احلكم املستأنف وإلزام املستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغا قدره 

م مقابل بدل إجازة وبتأييده فيما عدا ذلك. مل يرتض املستأنف بهذا احلكم دره

فطعن عليه بالنقض املاثل وقدم املطعون ضده مذكرة برفضه وعرض الطعن على 

 هذه احملكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ى احلكم املطعون فيه وحيث أقيم الطعن على ثالثة أسباب ينعى بها الطاعن عل      

اخلطأ يف تطبيق القانون وتفسريه وتأويله والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

واإلخالل حبق الدفاع وخمالفة الثابت باألوراق وذلك لرفضه طلب القضاء بالتعويض 

من املادة السادسة  0املادي واألدبي وعدم رده على ما متسك به من بطالن البند رقم 

قد العمل واخلاص بانفراد جهة اإلدارة بإنهاء خدمات الطاعن دون إبداء أي من ع

من قانون  718أسباب وهو ما جيعل هذا العقد من عقود اإلذعان وخمالفا لنص املادة 

املعامالت املدنية مع أنه كان على احلكم التعرض لدفاع الطاعن وحبثه وصوال إىل 

أثاره خبصوص القرار اإلداري ومدى مشروعية  وجه احلق 6إال أنه اكتفى بالرد على ما

صدوره دون النظر إىل طلب التعويض مع أن حمكمة النقض وهي بصدد استعراض 

قررت انه بصرف النظر  72/7106مسألة عدم املشروعية اثناء النظر يف الطعن رقم 

عن مدى حقيقة وجه عدم املشروعية فإنه من املقرر أن عيب السبب وإن كان يوصم 

رار بعدم املشروعية إال أنه ال جيعله بالضرورة منعدما وال جيعله كذلك إال إذا الق

كان العيب على درجة من اجلسامة وهو ما مل يتبني حملكمة املوضوع ويستخلص من 



هذا احلكم أن قرار إنهاء خدمات الطاعن غري مشروع وحمكمة النقض مل تنكر 

عنه ضرر مادي وأدبي يوجب التعويض عدم مشروعيته وهو يعد خطأ من اإلدارة ترتب 

وأن حمكمة أول درجة مل تفطن لذلك وسارت على نهجها حمكمة االستئناف اليت 

التفت عن دفاعه بشأن طلب التعويض ومل تقسطه حقه . كما خالفت الثابت بتقرير 

اخلبري بأن مثة خطأ وقع من جهة اإلدارة بشأن إنهاء خدمات الطاعن وذلك لعدم 

اإلدارية لألسباب اليت جعلتها تتخذ القرار إلثبات صحة اختاذه وعدم  توضيح اجلهة

مطابقته ملا جاء بالئحة املوارد البشرية والالئحة اخلاصة بشؤون املوظفني باملركز 

املطعون ضده السابقة على الئحة املوارد البشرية ال سيما وأنه مل يتم تطبيق  الالئحة 

اعتمادها قبل انهاء خدمة الطاعن وعليه فقد  اجلديدة يف كيفية إنهاء خدمته رغم

 حتقق الضرر لدى الطاعن إال أن احلكم التفت عنه مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن املقرر فقها وقضاء أن حتصني القرار اإلداري      

إطار بفوات أجل الطعن ال حيول دون املطالبة بالتعويض عن األضرار املرتتبة عنه يف 

القضاء الشامل متى كانت موجبات ذلك قائمة 6 ألن حتصني القرار اإلداري بانصرام 

ميعاد الطعن فيه حيول فقط دون قبول طلب إلغائه حتقيقا الستقرار األوضاع 

واملراكز القانونية 6 أما دعوى التعويض اليت قد تؤسس على عدم مشروعيته فإنها ال 

للمواعيد اليت حتكم التقادم . وملا كان احلكم  ختضع لذات امليعاد 6 وإمنا ختضع

إداري قد  72/7106يف الطعن رقم  71/16/7106الصادر عن هذه احملكمة بتاريخ 

ورفض نقض احلكم القاضي  12/7107بت فقط يف طلب إلغاء القرار اإلداري رقم 

6 ومن  بسقوط احلق يف التظلم لتقدميه خارج املدة القانونية ومل يبت يف طلب التعويض

ثم فإن هذا احلكم ال حيوز حجية حتول دون التعرض لطلب التعويض يف الدعوى 

الالحقة أو الطلبات املوقوفة إذ املقرر أن عيب عدم املشروعية يف القرار اإلداري إما أن 

حيكم به بالطريق املباشر أي بإلغاء القرار املشوب بهذا العيب6 أو بالطريق غري 

دارة بالتعويض عنه6 وإذا أغلق الطريق األول إما بسبب فوات املباشر أي مبساءلة اإل

ميعاد الطعن باإللغاء أو لغري ذلك من األسباب فإن هذا ال مينع القضاء من استظهار 

ركن املشروعية للتحقق من قيام هذا الركن أو انعدامه عند النظر يف طلب التعويض 

دة قانونا واليت يتوقف إعماهلا على ما دام هذا الطلب مل يتقادم وفقا للمواعيد احملد

 إثارتها من قبل الطرف املعين. 

وحيث إنه إذا كان احلكم املطعون فيه قد أخطأ يف تطبيق القانون حني اعترب       

بأن هناك تالزما بني دعوى التعويض ودعوى اإللغاء وأن حتصن القرار بفوات أجل 



صادف الصواب يف نتيجته حني أيد  الطعن يسقط معه احلق يف طلب التعويض6 إال أنه

لسنة  12احلكم االبتدائي القاضي برفض الطلب على اعتبار أن القرار اإلداري رقم 

حمل طلب التعويض صدر  06/01/7107بإنهاء خدمات الطاعن ابتداء من تاريخ  7107

بناء على توجيهات مسو رئيس  املركز ملا اقتضته املصلحة العامة وقد متسكت اجلهة 

 000/7107دارية املطعون ضدها أمام حمكمة املوضوع ببنود عقد العمل رقم اإل

 –ـ جيوز للطرف األول 0منه على أنه  "  6الرابط بني الطرفني والذي نص يف البند 

املطعون ضده ـ وألسباب غري تأديبية إنهاء خدمة الطرف الثاني يف أي وقت بعد انقضاء 

بأن يؤدي للطرف الثاني راتب شهر واحد كبدل فرتة االختبار ويلتزم الطرف األول 

ـ جيوز للطرف الثاني بعد انتهاء فرتة االختبار أن يستقيل من وظيفته بطلب  0إنذار..

يقدمه قبل شهر واحد من املوعد احملدد الستقالته ...وعلى الطرف األول البت يف طلب 

ستقالة مقبولة بقوة  االستقالة خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه وإال اعتربت اال

القانون .." وقد أعطى هذا العقد للطرفني احلق يف إنهائه مقابل مهلة ثالثني يوما6 

من الئحة شؤون املوظفني باملركز املطعون فيه "  52وكان النص أيضا يف املادة 

يكون قرار إنهاء اخلدمة بقرار من السلطة املختصة بالتعيني وتقوم السلطة املختصة 

ملوظف بإنهاء خدمته قبل بدء سريان إنهاء اخلدمة بثالثني يوما أو إعطائه ما بإخطار ا

يوازي هذه الفرتة من راتبه الشامل " 6 مما يكون معه القرار اإلداري املطلوب التعويض 

عنه قائما على سبب سليم جيعله غري مشوب بعدم املشروعية وبالتالي غري قابل 

اب كافية حلمل قضاء احلكم املطعون فيه6 للتعويض عنه6 وملا كانت هذه األسب

وكان من املقرر أنه متى انتهى احلكم إىل نتيجة صحيحة فإنه ال يعيبه ما شابه من 

قصور يف أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ حلكمة 

غري  النقض تصحيح هذا اخلطأ دون أن تنقض احلكم األمر الذي يضحي معه النعي

 قائم على أساس مما يتعني معه رفض الطعن.

 

********** 



 )مدني( 77/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ د. عرار خريس  

 وعضوية املستشارين: البشري حممد الشورجبي، زهري اسكندر.

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (710) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  076)الطعن رقم 

 ( نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب اجملهل".0

أسباب الطعن بالنقض. وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانها بيانًا كاشفًا عن -

املقصود منها حبيث يبني من السبب العيب الذى يعذوه الطاعن للحكم وأثره يف 

 قضائه. السبب اجملهل. غري مقبول مثال.

  

 تنفيذ". تنفيذ.( إجراءات "إجراءات ال7

من قانون اإلجراءات  775احملررات املوثقة. من السندات التنفيذية يف معنى املادة -

املدنية. جواز االلتجاء إىل السلطة املختصة للتنفيذ مبقتضاها دون حاجة الستصدار 

 حكم باحلق الثابت بها. أساس ذلك.

  

 .( إجراءات "إجراءات التنفيذ". تنفيذ. دين. رهن. تسجيل0

 الرهن التأميين املسجل. اعتباره سندًا تنفيذيًا جيوز التنفيذ به أمام قاضي التنفيذ املختص.-

الدين املضمون بكل العقار املرهون. وفاء املدين جبزء من الدين يبقى العقار كله -

 ضامنًا للجزء الباقي. مثال.

  

جرى به قضاء هذه وعلى ما  -( من قانون االجراءات املدنية022مفاد نص املادة )-0

انه جيب ان تشتمل صحيفه الطعن بالنقض على بيان االسباب اليت ُبِنى -احملكمة

عليها الطعن مما مؤداه وجوب بيان الطاعن لسبب الطعن حبيث يكون كاشفًا عن 

كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض واجلهالة وحبيث يبني منه العيب الذى منه املقصود 

ملا كان ذلك وكان الطاعنون قد ساقوا   فيه وأثره يف قضائه.يعزوه للحكم املطعون 

هم بهذا السبب بشكل عام دون بيان اوجه اخلطأ يف عدم صحة االعالن واثر ذلك عين

يف قضاء احلكم املطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على احلكم بهذا السبب يكون 

 قد جاء جمهاًل وبالتالي فهو غري مقبول.



ال جيوز التنفيذ -0( من قانون االجراءات املدنية على انه ) 775النص يف املادة )-7

-7إال بسند تنفيذي اقتضاًء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وحال االداء.   اجلربي

احملررات املوثقة طبقًا للقانون املنظم للتوثيق -والسندات التنفيذية هي ب

مبوجب  ستثناة بنص يف القانون إالوالتصديق...... وال جيوز التنفيذ يف غري األحوال امل

قانون رقم ال( من 52صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ( والنص يف املادة )

بشأن تنظيم القطاع العقاري يف إمارة  أبوظيب على أنه )يكون الرهن  7105لسنة  0

 ويعترب سندًاالتأميين املسجل وفقا ألحكام هذا القانون حجة على الغري مبا ُدوَّن فيه 

تنفيذيًا يتم تنفيذه أمام قاضي التنفيذ املختص( مفادها ان املشرع جعل احملررات 

ىل السلطة إاملوثقة من السندات التنفيذية اليت يستطيع الدائن مبقتضاها ان يلجأ 

املختصة بالتنفيذ القتضاء حقه الثابت باحملرر املوثق من املدين جربًا دون حاجة إىل 

  القاضي.االلتجاء إىل

( من قانون املعامالت املدنية انه 0101و0109طبقًا ملا تقضى به املادتان )املقرر -0

للدائن املرتهن ان يستويف دينه من العقار املرهون عند حلول أجل الدين، ومن املقرر 

( من ذات القانون على أن )الرهن التأميين ال يتجزأ 0101أيضًا ان النص يف املادة )

العقار املرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار  كل جزء منو

ن كل جزء من الدين أوعلى ما ورد باملذكرة االيضاحية للقانون  –املرهون( مفاده 

العقار كله ضامنًا  يى املدين جزءًا من الدين بقمضمون بكل العقار املرهون فلو وفَّ

االوراق ان املطعون ضده كان قد قدم ملا كان ذلك وكان البني من  للجزء الباقي.

عقود الرهن التأميين الثالثة املسجلة لدى مسجل العقارات للقاضي اآلمر للوفاء بباقي 

إلصدار األمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها  7676/7106الدين مبوجب العريضة رقم 

فيذ حلصول الطاعنني على تسهيالت ائتمانية مضمونة بالرهن وذلك متهيدًا للتن

اجلربي بعد أن قام بإنذار الطاعنني بسداد الدين املستحق عليهم واال فإنه سيتخذ 

االجراءات الالزمة مبا يف ذلك بيع العقار املرهون باملزاد العلين. وإذ كان البني من 

 يين املستحق فيظل العقار املرهون ضامنًا له أو ألداالوراق ان الطاعنني مل يسددوا ال

ال يف هذه املرحلة من اإلجراءات للنظر فيما أثاره الطاعنون من مسائل جزء منه وال جم

موضوعية تتعلق بسدادهم جلزء من الدين باعتبار ان قاضي االمور املستعجلة ال خيتص 

مهمته بوضع الصيغة التنفيذية على العقود ويكون للخصوم التناضل يف وتنتهي بذلك 

ملوضوعية املنظورة ويكون للخصم يف أي النقاط املوضوعية من النزاع يف الدعوى ا

حالة أن يطلب يف تلك الدعوى وقف التنفيذ مؤقتًا حلني البت يف النزاع املوضوعي إن 



كان له من مقتضى وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة وقضى بإلغاء 

بوضع الصيغة  7676/7106احلكم املستأنف وبتأييد االمر على عريضة رقم 

يذية على اصل عقود الرهن الثالثة موضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إىل التنف

 عليه مبا سلف على غري أساس. يالنتيجة القانونية الصحيحة ويكون النع

 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص   –حسبما يتبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

عرائض  7676/7106تصدر املطعون ضده بالعريضة رقم اس 7/5/7106يف أنه بتاريخ 

بوضع الصيغة التنفيذية على اصل عقود الرهن املنظمة لدى  مرًاأ -مستعجل أبوظيب

تظلم  75/01/7106مسجل العقارات يف ابوظيب لصاحل املطعون ضده، وبتاريخ 

 052/7106الطاعنون من هذا األمر لدى حمكمة ابوظيب االبتدائية بالتظلم رقم 

فقضت احملكمة بإلغاء االمر املتظلم منه. استأنف املطعون ضده هذا احلكم 

بإلغاء  05/0/7102فقضت حمكمة االستئناف يف  052/7106باالستئناف رقم 

، وهو األمر الذي حدا 7676/7106مر على عريضة رقم احلكم املستأنف وتأييد األ

يف غرفة  -هذه احملكمة تأبالطاعنني إىل ايداع طعنهم املاثل بالنقض والذي ر

 فحددت جلسة لنظره. بالنظرانه جدير  –املشورة

وحيث ينعي الطاعنون على احلكم املطعون فيه بالسبب االول اخلطأ يف تطبيق 

االستئناف، حيث مل يتم اعالن الطاعنني  ةالقانون لعدم انعقاد اخلصومة أمام حمكم

 من تقديم دفوعهم أمامها.عالنًا صحيحًا مما أدى إىل حرمانهم إباالستئناف 

( من قانون االجراءات 022غري مقبول، ذلك ان مفاد نص املادة ) يوحيث إن هذا النع

انه جيب ان تشتمل صحيفه الطعن  -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة -املدنية

بالنقض على بيان االسباب اليت ُبِنى عليها الطعن مما مؤداه وجوب بيان الطاعن لسبب 

كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض منه حبيث يكون كاشفًا عن املقصود الطعن 

 واجلهالة وحبيث يبني منه العيب الذى يعزوه للحكم املطعون فيه وأثره يف قضائه.

هم بهذا السبب بشكل عام دون بيان عيملا كان ذلك وكان الطاعنون قد ساقوا ن 

احلكم املطعون فيه، ومن ثم اوجه اخلطأ يف عدم صحة االعالن واثر ذلك يف قضاء 

 فإن النعي على احلكم بهذا السبب يكون قد جاء جمهاًل وبالتالي فهو غري مقبول.

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني يف اخلطأ يف فهم 

القانون وتطبيقه والفساد يف االستدالل والقصور، ذلك أن الدين الذي استند إليه 



داء ألنه مازال حمل ني غري حمقق الوجود وال معني املقدار وال حال األاحلكم الطع

جتاري والطعنني 705/7100يف الدعوى رقم  7100نزاع أمام القضاء منذ العام 

( وال زالت الدعوى متداولة وحمل منازعة حول رصيد عقود الرهن 089/7102و171)

ا، وهو االمر الذي جيعل احلكم الثالثة املطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه التأميين

 املطعون فيه مشوبًا بعيب الفساد يف االستدالل والقصور مما يوجب نقضه.

وبالسبب الثالث اخلطأ يف فهم القانون وتطبيقه وعدم فهم وحتصيل وقائع الدعوى،  

حيث انساق احلكم وراء ما جاء به الطاعن بان املبلغ املرتصد بذمة الطاعنني هو 

مببلغ  705/7100ى يف الدعوى رقم ِضدرهمًا خبالف احلقيقة حيث ُق( 10026852)

وكان متداواًل  0020/7106فقط ال غري وقد مت استئنافها برقم  ( درهمًا01271509)

 ين غري قابل للتنفيذ اجلربي ألنه غري معني املقدار.دفيه أمام اخلربة مما يكون معه ال

بيقه، ذلك أن حمكمة الدرجة االوىل وبالسبب الرابع اخلطأ يف فهم القانون وتط

 0( من القانون رقم 50أصابت كبد احلقيقة حينما توصل حكمها إىل أن املادة )

بشان التنظيم العقاري يف إمارة أبوظيب قد عطلت عقد الرهن وافقدته  7105لسنة 

صالحيته للتنفيذ اجلربي وانه حتول إىل عنصر من عناصر االثبات اليت تقدم إىل 

المور املستعجلة عند طلب توقيع احلجز واإلذن ببيع العقار وفاءًا للدين قاضي ا

املضمون بالرهن ، إال أن احلكم املطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر ما نص عليه 

القانون املشار إليه االمر الذي جيعله مشوبًا بعيب اخلطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب 

 نقضه مع اإلحالة.

( من قانون 775مردود، ذلك أن النص يف املادة ) ةي بأسبابه كافوحيث إن هذا النع

ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي اقتضاًء حلق -0االجراءات املدنية على انه ) 

احملررات -والسندات التنفيذية هي ب -7حمقق الوجود ومعني املقدار وحال االداء. 

صديق...... وال جيوز التنفيذ يف غري األحوال املوثقة طبقًا للقانون املنظم للتوثيق والت

مبوجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ(  املستثناة بنص يف القانون إال

بشأن تنظيم القطاع العقاري يف  7105لسنة  0قانون رقم ال( من 52والنص يف املادة )

كام هذا القانون إمارة  أبوظيب على أنه )يكون الرهن التأميين املسجل وفقا ألح

تنفيذيًا يتم تنفيذه أمام قاضي التنفيذ  حجة على الغري مبا ُدوَّن فيه ويعترب سندًا

املختص( مفادها ان املشرع جعل احملررات املوثقة من السندات التنفيذية اليت يستطيع 

ىل السلطة املختصة بالتنفيذ القتضاء حقه الثابت باحملرر إالدائن مبقتضاها ان يلجأ 

وثق من املدين جربًا دون حاجة إىل االلتجاء إىل القاضي . ومن املقرر طبقًا ملا تقضى امل



( من قانون املعامالت املدنية انه للدائن املرتهن ان يستويف دينه 0101و0109به املادتان )

( 0101من العقار املرهون عند حلول أجل الدين، ومن املقرر أيضًا ان النص يف املادة )

كل جزء من العقار املرهون وقانون على أن ) الرهن التأميين ال يتجزأ من ذات ال

وعلى ما  –ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار املرهون( مفاده 

ن كل جزء من الدين مضمون بكل العقار املرهون أورد باملذكرة االيضاحية للقانون 

 ه ضامنًا للجزء الباقي.العقار كل يى املدين جزءًا من الدين بقفلو وفَّ

ملا كان ذلك وكان البني من االوراق ان املطعون ضده كان قد قدم عقود الرهن 

التأميين الثالثة املسجلة لدى مسجل العقارات للقاضي اآلمر للوفاء بباقي الدين 

إلصدار األمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها  7676/7106مبوجب العريضة رقم 

تسهيالت ائتمانية مضمونة بالرهن وذلك متهيدًا للتنفيذ  حلصول الطاعنني على

اجلربي بعد أن قام بإنذار الطاعنني بسداد الدين املستحق عليهم واال فإنه سيتخذ 

االجراءات الالزمة مبا يف ذلك بيع العقار املرهون باملزاد العلين. وإذ كان البني من 

 يظل العقار املرهون ضامنًا له أو ألين املستحق فيداالوراق ان الطاعنني مل يسددوا ال

جزء منه وال جمال يف هذه املرحلة من اإلجراءات للنظر فيما أثاره الطاعنون من مسائل 

موضوعية تتعلق بسدادهم جلزء من الدين باعتبار ان قاضي االمور املستعجلة ال خيتص 

التناضل يف مهمته بوضع الصيغة التنفيذية على العقود ويكون للخصوم وتنتهي بذلك 

النقاط املوضوعية من النزاع يف الدعوى املوضوعية املنظورة ويكون للخصم يف أي 

حالة أن يطلب يف تلك الدعوى وقف التنفيذ مؤقتًا حلني البت يف النزاع املوضوعي إن 

كان له من مقتضى وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة وقضى بإلغاء 

بوضع الصيغة  7676/7106د االمر على عريضة رقم احلكم املستأنف وبتأيي

التنفيذية على اصل عقود الرهن الثالثة موضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إىل 

وملا تقدم  عليه مبا سلف على غري أساس. يالنتيجة القانونية الصحيحة ويكون النع

 يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )جتاري( 77/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –د املستشار/ يوسف عبد احلليم  برئاسة السي

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، أمحد احلسيين حممد يوسف.

 غريب امحد، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(711) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  167)الطعن رقم 

دية. ( إمارة أبوظيب. بطالن. رخصة. اسم جتاري. نظام عام. دائرة التنمية االقتصا0

 تسجيل. بيع. كفالة.

الرتخيص بالعمل التجاري شخصي. مؤدى ذلك. عدم جواز التصرف فيه بأي نوع -

من أنواع التصرفات أو التنازل عنه وإال اعترب الغيًا. يقع باطاًل كل اتفاق خيالف ذلك. 

 بإنشاء دائرة التنمية االقتصادية. 7119لسنة  7من القانون احمللي رقم  1/0املادة 

مواطن صاحب الرخصة احلق يف االنتفاع بها بكفالته ألجنيب حتظر عليه قوانني لل-

الدولة مباشرة النشاط التجاري أو املهين بامسه على أن تظل الرخصة على ملك 

 املواطن. علة ذلك.

بيع احملل التجاري بكامل عناصره ومنها الرخصة التجارية دون أن حيضر املشرتي -

يًا أو من دول جملس التعاون اخلليجي كفيل رخصة أو وكيل وهو ليس مواطنًا إمارات

خدمات المتام التوثيق والتسجيل. مؤداه: بطالن البيع. انتهاء احلكم إىل هذه النتيجة. 

 صحيح.

  

 ( إمارة أبوظيب. اسم جتاري. بيع. تسجيل. رخصة. كفالة. نظام عام. سجل جتاري.7

لتصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده عقد بيع احملل التجاري. وجوب توثيقه أو ا-

يف السجل التجاري. تراخي انتقال امللكية فيما بني املتعاقدين والغري إىل تاريخ القيد 

 يف السجل التجاري واختاذ إجراءات النشر يف الصحف.

بطالن العقد يف حال عدم اختاذ تلك اإلجراءات بطالنًا نسبيًا ألصحاب املصلحة. -

 ع. علة ذلك.ليس من بينهم البائ



مثال للقضاء ببطالن عقد بيع احملل التجاري برخصته إىل من ليس مواطنًا إماراتيًا -

ومن غري مواطين دول جملس التعاون اخلليجي ولعدم احضاره كفيل رخصة أو وكيل 

 خدمات للتسجيل.

  

  7119لسنة  7من القانون احمللي إلمارة أبوظيب رقم   1/0أن نص املادة  املقرر-0

نشاء دائرة التنمية االقتصادية  أن الرتخيص شخصي وحيظر على صاحبه التصرف بإ

فيه بأي نوع من أنواع التصرفات وإال اعترب ملغى وأن كل اتفاق خيالف ذلك يعترب 

باطال اال أن املشرع قد أبقى لصاحب الرخصة احلق يف االنتفاع بها كما يف صورة 

مباشرة النشاط التجاري أو املهين بامسه،  كفالته ألجنيب حتظر عليه قوانني الدولة

طاملا ظلت الرخصة على ملك صاحبها دون أن يتنازل عن ملكيته هلا بأي صورة من 

صور نقل امللكية للغري، فأبقى املشرع للمواطن صاحب الرخصة احلق يف االنتفاع بها 

هين بامسه بكفالته ألجنيب حتظر عليه قوانني الدولة مباشرة النشاط التجاري أو امل

على أن تظل الرخصة على ملك املواطن، إذ أن الرخص جتارية كانت أو مهنية عبارة 

عن إذن يصدر عن اجلهة اإلدارية املختصة ملزاولة نشاط أو عمل معني تراعى فيه على 

ضوء القوانني املعمول بها شخص الصادر بامسه الرتخيص وليس هلذا األخري التعامل 

ي حنو. ملا كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن يف هذا الرتخيص على أ

ببيع  70/8/7106و 0/8/7105الطاعن األول قد قام مبوجب العقدين املؤرخني يف 

احملل التجاري بكامل عناصره املادية واملعنوية ومنها الرخصة التجارية مثلما هو 

نصت على أنه جيوز  اليت 0998لسنة  5منصوص عليه باملادة الرابعة من القانون رقم 

التنازل عن الرتخيص وبيعه ضمن تنازل أو بيع احملل التجاري، وتسلم املطعون ضده 

مفاتيح املطعم وبقي على الطرفني امتام اجراءات نقل امللكية بتوثيق العقد وتسجيله 

بعد أن حيضر املشرتي كفيل رخصة او وكيل خدمات باعتبار انه ليس مواطنا 

جملس التعاون اخلليجي وال ميكنه ممارسة التجارة، لكنه تأخر  اماراتيا أو من دول

يف احضار كفيل او وكيل خدمات وتعذر امتام اجراءات التوثيق والتسجيل ويكون 

عقدا البيع موضوع هذه الدعوى باطلني لعدم التوثيق والتسجيل وهو ما انتهى اليه 

ويكون النعي غري قائم احلكم املطعون فيه ويكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا 

 على أساس وتعني االلتفـات عنـه.



من قانون املعامالت التجارية ال يعين استثناء  11و  17أن النص يف املادتني  املقرر-7

املشرع عقد بيع احملل التجاري من كونه من العقود الرضائية اليت تتم وتنتج آلثارها 

تعاقدين متى كانت صحيحة وما يرتتب عليها من التزامات شخصية يف جانب امل

مستكملة أركانها القانونية، وامنا يدل على أنه قد أوجب اىل جانب ابرام هذا العقد 

صحيحا بني طرفيه اجراءات تالية لذلك هي توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب 

العدل وقيده يف السجل التجاري حتى ال يلحقه البطالن ويرتاخى انتقال ملكية احملل 

فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للغري اىل تاريخ القيد يف السجل التجاري واختاذ املبيع 

اجراءات النشر يف الصحف على النحو الذي نص عليه القانون وهو ما يفيد أن املشرع 

امنا يهدف من اختاذ هذه االجراءات اىل محاية املتعاقدين والغري من الدائنني للبائع 

ملبيع وأن البطالن الذي عناه املشرع يف حالة عدم اختاذ وأصحاب احلقوق على احملل ا

هذه االجراءات امنا هو بطالن من نوع خاص مقرر ألصحاب املصلحة يف التمسك به 

وال يكون من بينهم البائع حني ميتنع عما يلتزم به من القيام مبا نص عليه القانون 

يكون يف هذه احلالة مقصرا  واعتربه ضروريا لنقل ملكية احملل املبيع اىل املشرتي اذ

مما ال يستقيم معه القول بإفادته من ذلك. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنني 

قد متسكا بصحة وقانونية العقدين موضوعي الدعوى وقبوهلما بدون أي طعن يف 

شكلهما أو بنودهما ومكنا املطعون ضده من املطعم وسياراته وموجوداته وهما 

تعهداتهما التعاقدية ومازاال مستعدين لتسجيل احملل ورخصته فورا ملتزمان بكامل 

السم وكيل أو كفيل للمطعون ضده متى استكمل اجراءاته وفق القانون واحضار 

كفيل رخصة أو وكيل خدمات، غري أنه مل يتمكن من ذلك  وقضت احملكمة 

ل التعاقد بإبطال العقدين حمل هذه الدعوى وارجاع احلالة اىل ما كانت عليه قب

 وتكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي مبا سلف على غري أســاس.
 

 احملكمــــــــــــــــة

 

وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر أوراق امللف ـــ تتلخص 

جتاري كلي العني ضد الطاعن  111/7106يف أن املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

بطلب احلكم بفسخ العقدين املتعلقني ببيع مطعم هال وغال ورد قيمة العقدين   األول 

 011111درهم فضال عن التعويض املقرر بالشرط اجلزائي وقدره  661111وقدرها 

درهم مع الرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة، على سند من القول أنه بتاريخ 



طعم هال وغال من الطاعن % من م51قام املطعون ضده بشراء نسبة  0/8/7115

األول، وهذه النسبة شاملة الرخصة التجارية وكافة املعدات وحمتويات املطعم مبا يف 

اشرتى النصف اآلخر  70/8/7106درهم، وبتاريخ  511111ذلك االسم التجاري مقابل 

درهم، وأقر البائع من خالل البند الرابع بالعقد على  061111من املطعم مقابل 

نقل ملكية املبيع للمشرتي خالل شهر من تاريخ العقد اال أنه مل يقم بإمتام التزامه ب

اجراءات نقل امللكية حتى تارخيه، وكانت هذه الدعوى، قام املطعون ضده بإدخال 

حكمت احملكمـة : أوال :  7106/ 78/07الطاعن الثاني طرفا يف الدعوى . وبتاريخ 

الدعوى شكـــال . ثانيا : يف  موضوع  بقبول ادخال أنور علي أمحد وشاح خصما يف

والثاني يف  0/8/7105الدعوى واالدخال : بطالن عقدي البيع املؤرخني األول يف 

واملربم كل منهما بني املدعي واملدعى عليه وميثله بالوكالة اخلصم  70/8/7106

 املدخل واملتعلق بنقل ملكية احملل التجاري اخلاص برخصة مؤسسة " مطعم هال وغال

" وما يرتتب على ذلك من آثار أهمها الزام اخلصم املدخل برد قيمة ما مت سداده من 

درهم والزام اخلصم املدخل  661111مثن وفقا لعقدي البيع سند الدعوى والبالغ قدره 

واملدعي مناصفة برسوم ومصروفات الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات. طعن 

جتاري العني، وبتاريخ  60/7102ـم الطاعن على هذا احلكم باالستئناف رق

قضت احملكمة  برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف. طعن  72/0/7102

الطاعنان بطريق النقض يف هذا القضاء بالطعن املاثل، وعرض الطعن على هذه 

 احملكمة يف غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظـره. 
 

كم املطعون فيه  باألسباب الثالثة األوىل خمالفة وحيث ينعى الطاعنان على احل

القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، ذلك أنه قضى بإبطال العقدين 

، على سند أنه ال ميكن لغري املواطنني أو 70/8/7106و 0/8/7105املؤرخني يف 

شريك مواطن مواطين دول جملس التعاون اخلليجي ممارسة التجارة دون ان يكون له 

واحلال أن قانون انشاء ومتلك املؤسسات الفردية اليت تنشأ لغرض ممارسة نشاط 

جتاري أو مهين أو صناعي او زراعي تعطي احلق لغري املواطنني ومواطين دول جملس 

التعاون اخلليجي عرب كفالة الرخصة أو تعيني وكيل خدمات من مواطين دولة 

املال، ويكون املستثمر هو املالك الفعلي للرخصة االمارات العربية مقابل مبلغ من 

التجارية واملتصرف يف املؤسسة االقتصادية، ويف صورة احلال ان الرخصة التجارية 

تتعلق مبؤسسة فردية اشرتاها املطعون ضده بكامل ارادته ودفع الثمن اال أنه تراخى 



ه وفق ما وتقاعس يف احضار كفيل مواطن أو وكيل خدمات لغرض التسجيل بامس

يوجبه القانون الذي يوجب وجود مالك وكفيل اماراتي يتم نقل الرخصة التجارية 

بامسه أو وجود وكيل خدمات اماراتي يف حالة كفالة املستثمر لغرض تسجيل 

الرخصة التجارية بامسه، واطراف القضية متفقان على هذا التمشي وأقر املطعون 

طعن عليهما بأي مطعن فيكونان حجة عليه ضده بتوقيعه وبصحة بنود العقدين ومل ي

لصحتهما وال شائبة فيهما ومت العمل على اساسهما من أطراف القضية ويكون 

 احلكم املطعون فيه خمالفا للقانون وللثابت باألوراق مبا يعيبه ويستوجب نقضه. 
 

من القانون   1/0وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه املقرر أن نص املادة 

بإنشاء دائرة التنمية االقتصادية  أن الرتخيص   7119لسنة  7احمللي إلمارة أبوظيب رقم 

شخصي وحيظر على صاحبه التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات وإال اعترب 

ملغى وأن كل اتفاق خيالف ذلك يعترب باطال اال أن املشرع قد أبقى لصاحب الرخصة 

رة كفالته ألجنيب حتظر عليه قوانني الدولة مباشرة احلق يف االنتفاع بها كما يف صو

النشاط التجاري أو املهين بامسه، طاملا ظلت الرخصة على ملك صاحبها دون أن 

يتنازل عن ملكيته هلا بأي صورة من صور نقل امللكية للغري، فأبقى املشرع للمواطن 

انني الدولة صاحب الرخصة احلق يف االنتفاع بها بكفالته ألجنيب حتظر عليه قو

مباشرة النشاط التجاري أو املهين بامسه على أن تظل الرخصة على ملك املواطن، إذ 

أن الرخص جتارية كانت أو مهنية عبارة عن إذن يصدر عن اجلهة اإلدارية املختصة 

ملزاولة نشاط أو عمل معني تراعى فيه على ضوء القوانني املعمول بها شخص الصادر 

هلذا األخري التعامل يف هذا الرتخيص على أي حنو. ملا كان بامسه الرتخيص وليس 

ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن األول قد قام مبوجب العقدين 

ببيع احملل التجاري بكامل عناصره املادية  70/8/7106و 0/8/7105املؤرخني يف 

الرابعة من القانون رقم  واملعنوية ومنها الرخصة التجارية مثلما هو منصوص عليه باملادة

اليت نصت على أنه جيوز التنازل عن الرتخيص وبيعه ضمن تنازل أو بيع  0998لسنة  5

احملل التجاري، وتسلم املطعون ضده مفاتيح املطعم وبقي على الطرفني امتام اجراءات 

نقل امللكية بتوثيق العقد وتسجيله بعد أن حيضر املشرتي كفيل رخصة او وكيل 

اعتبار انه ليس مواطنا اماراتيا أو من دول جملس التعاون اخلليجي وال خدمات ب

ميكنه ممارسة التجارة، لكنه تأخر يف احضار كفيل او وكيل خدمات وتعذر 

امتام اجراءات التوثيق والتسجيل ويكون عقدا البيع موضوع هذه الدعوى باطلني لعدم 



ن فيه ويكون قد طبق القانون التوثيق والتسجيل وهو ما انتهى اليه احلكم املطعو

 تطبيقا صحيحا ويكون النعي غري قائم على أساس وتعني االلتفـات عنـه.
 

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه بالسبب الرابع خمالفة القانون 

والقصور يف التسبيب واالخالل حبق الدفاع، ذلك أنه أخل حبق الدفاع باعتبار أنهما 

ين موضوع الدعوى وتنفيذهما من الطرفني وأنهما مستعدان متسكا بصحة العقد

طوال فرتة البيع على القيام بالتسجيل متى احضر املطعون ضده وكيل رخصة أو 

وكيل خدمات اال أن احملكمة مل تلتفت اىل هذه الدفوع اجلوهرية ورفضت مساع 

احلضور  الشهود الذين حضروا توقيع العقود أو الذين أبلغوا املطعون ضده لغرض

واحضار كفيل من مواطين االمارات العربية وتكون بذلك مل تستوف ما يف سلطتها 

مبا هو أوفر وأقسط للعدالة واستعجلت أمرها باعتمادها فرضيات وتفسريات ال 

أساس هلا مبا يسم حكمها باإلخالل بدفاع جوهري قد يتغري بتمحيصه وجه الرأي يف 

 حلكم املطعون فيه.الدعوى وهو ما يوجب القضاء بنقض ا
 

 11و  17وحيث ان هذا النعي يف غري حمله ، ذلك أنه من املقرر أن النص يف املادتني 

من قانون املعامالت التجارية ال يعين استثناء املشرع عقد بيع احملل التجاري من كونه 

 من العقود الرضائية اليت تتم وتنتج آلثارها وما يرتتب عليها من التزامات شخصية يف

جانب املتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية، وامنا يدل على 

أنه قد أوجب اىل جانب ابرام هذا العقد صحيحا بني طرفيه اجراءات تالية لذلك هي 

توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده يف السجل التجاري حتى ال يلحقه 

املبيع فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للغري اىل  البطالن ويرتاخى انتقال ملكية احملل

تاريخ القيد يف السجل التجاري واختاذ اجراءات النشر يف الصحف على النحو الذي 

نص عليه القانون وهو ما يفيد أن املشرع امنا يهدف من اختاذ هذه االجراءات اىل 

احملل املبيع وأن  محاية املتعاقدين والغري من الدائنني للبائع وأصحاب احلقوق على

البطالن الذي عناه املشرع يف حالة عدم اختاذ هذه االجراءات امنا هو بطالن من نوع 

خاص مقرر ألصحاب املصلحة يف التمسك به وال يكون من بينهم البائع حني ميتنع 

عما يلتزم به من القيام مبا نص عليه القانون واعتربه ضروريا لنقل ملكية احملل املبيع 

شرتي اذ يكون يف هذه احلالة مقصرا مما ال يستقيم معه القول بإفادته من اىل امل

ذلك. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنني قد متسكا بصحة وقانونية العقدين 

موضوعي الدعوى وقبوهلما بدون أي طعن يف شكلهما أو بنودهما ومكنا املطعون 



ن بكامل تعهداتهما التعاقدية ضده من املطعم وسياراته وموجوداته وهما ملتزما

ومازاال مستعدين لتسجيل احملل ورخصته فورا السم وكيل أو كفيل للمطعون ضده 

متى استكمل اجراءاته وفق القانون واحضار كفيل رخصة أو وكيل خدمات، غري 

أنه مل يتمكن من ذلك  وقضت احملكمة بإبطال العقدين حمل هذه الدعوى وارجاع 

عليه قبل التعاقد وتكون قد طبقت صحيح القانون ويكون  احلالة اىل ما كانت

 النعي مبا سلف على غري أســاس.

 

********** 



 )جتاري( 71/8/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، أمحد احلسيين حممد يوسف.

 .غريب امحد، زهري اسكندر

(715) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  060،  010)الطعنان رقما 

( تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببية. مسؤولية. حمكمة املوضوع "سلطتها". "رقابة 0

 حمكمة النقض". حراسة قضائية. قضاء مستعجل.

القضاء بالتعويض. شرطه. توافر أركانه من خطأ وضرر وعالقة السببية بينهما. -

ان. موضوعي. دون معقب من حمكمة النقض. ما دام سائغًا. استخالص تلك األرك

 عدم كفاية ركن الضرر وحده دون ثبوت اخلطأ.

إقامة الطاعن بالفندق املعني عليه كحارس قضائي دون إذن قضائي أو من مالكه -

 من قانون املعامالت املدنية. 0115خطأ يف معنى املادة 
  

ة. حمكمة املوضوع. نقض "أسباب الطعن ( اثبات. "أدلة االثبات. اخلربة". خرب7

 بالنقض. ما ال يقبل منها". "األسباب املوضوعية".

حمكمة املوضوع. سلطتها التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى وحبث األدلة -

 واملستندات املقدمة فيها".

ع هلا األخذ بتقرير اخلبري. متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواق-

الثابت يف الدعوى ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق 

 وتؤدي إىل النتيجة التى انتهت إليها.

اجلدل فيما حملكمة املوضوع من سلطة يف تقدير الدليل. ال جيوز إثارته أمام -

 حمكمة النقض. مثال.
  

 ة. ضمان. قضاء مستعجل.( تعويض. حراسة قضائية. خطأ. عالقة سببية. مسؤولي0

احلراسة القضائية. حصول احلارس القضائي على منافع خاصة لشخصه دون -

 النص عليها يف احلكم الصادر بتعيينه. يلتزم معه بالضمان.



إقامة احلارس القضائي بغرفة من غرف الفندق املعني عليه حارسًا دون أن يتضمن -

فيه. يلزمه بسداد مقابل انتفاعه بتلك  احلكم الصادر بتعيينه حارسًا توفري مسكن له

 الغرفة. قضاء احلكم برد ما مت سداده كمقابل انتفاع. خمالفة للقانون.
  

 ( تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببية. حراسة قضائية. ضمان. قضاء مستعجل.1

احلراسة القضائية. اعتبار املال يف يد احلارس أمانة. عدم جواز جتاوز مهمته -

 وإال اعترب ضامنًا.املرسومة له 

عدم جواز مباشرة املالك أي عمل من أعمال اإلدارة على املال املفروض عليه -

 احلراسة من تاريخ صدور احلكم بفرضها.

تذرع احلارس بأن إقامته بإحدى غرف الفندق املعني عليه حارسًا كانت بإذن من -

 مالكه. غري مقبول. علة ذلك.

  

خلطأ املوجب للمسؤولية والضرر الناجم ورابطة املقرر أن استخالص ا املقرر-0

السببية فيما بينهما هو ما تستقل به حمكمة املوضوع دون معقب عليها من حمكمة 

النقض متى كان استخالصها سائغا وله ما يسانده يف األوراق ، وال يقضى بالتعويض 

ه والزامه ما مل تتوافر هذه األركان جمتمعة فال يكفي لقيام مسؤولية املدعى علي

 بالتعويض توفر ركن الضرر وحده دون ثبوت اخلطأ . ملا كان ذلك ، وكان الثابت

يوما دون سند  0770أن الطاعن قد عني حارسا قضائيا على الفندق وأقام بـه  مدة 

من  0115قانوني سواء بإذن من مالكي الفندق أو بإذن قضائي مثلما هو مقرر باملادة 

الذي منع على احلارس يف أعمال االدارة أن يتصرف يف العني  قانون املعامالت املدنية

موضوع احلراسة اال برضاء املالكني أو بإذن قضائي، ومن ثم فان الطاعن هو الذي 

اخطأ يف ممارسة مهمته  وال ميكنه املطالبة بالتعويض ، وهو ما انتهى اليه احلكم 

ن النعي غري قائم على املطعون فيه ويكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويكو

 أساس وتعني االلتفات عنه.
          

أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى  املقرر-7

وحبث ومتحيص األدلة واملستندات املقدمة يف الدعوى تقدميا صحيحا، وهلا يف هذا 

يف الدعوى متى اطمأنت  الصدد تقدير عمل اخلبري باعتباره عنصرا من عناصر االثبات

اليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواقع الثابت يف الدعوى متى أقامت قضاءها على 



أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت يف األوراق وتؤدي اىل النتيجة اليت انتهت اليها 

أن اخلبري املنتدب يف الدعوى قد أكد أن الطاعن قد  . ملا كان ذلك، وكان الثابت

عني حارسا قضائيا على فندق .........................مبوجب احلكم االستعجالي رقم 

ومت عزله مبوجب حكم االستئناف رقم  7/7/7107واستلم املهمة يف  780/7107

املهمة  ...................واستلم اخلبري املرحوم  78/1/7105الصادر يف  7101/ 019و016

ى الطاعن التوقف على ممارسة عمله كحارس ، وكان عل 7105/ 72/5بتاريخ 

قضائي للفندق لعدم وجود سند قانوني ملمارسة هذا العمل فضال عن كونه أقر 

درهم شهريا مثلما هو  51111على أساس  00/5/7105باستالم أتعابه كاملة حتى 

حمدد باحلكم االستعجالي الذي عينه ألداء تلك املهمة، ومن ثم ال يستحق أجرة عن 

ام التالية عن صدور حكم العزل، ولقد اطمأنت احملكمة ملا خلص اليه اخلبري األي

واخذت بتقريره حمموال على أسبابه وال تثريب عليها ملا هلا من سلطة مطلقة يف تقدير 

األدلة والرتجيح بينها طاملا أنها هلا أصل ثابت يف األوراق، واذ انتهى احلكم املطعون 

يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما  مبا يكون معه النعي فيه اىل تلك النتيجة فانه 

ال جيوز اثارته أمام جدال يف سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير الدليل يف الدعوى مما 

، ويكون النعي عليه بهذا السبب غري قائم على أساس وتعني حمكمة النقض

 االلتفـات عنــه.
 

أعمال احلفظ واالدارة أن يتصرف اال أنه ال جيوز للحارس القضائي يف غري  املقرر-0

برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القاضي ما مل تكن هناك ضرورة ملحة خيشى معها 

على الغلة أو املال املنقول الفساد أو اهلالك. ملا كان ذلك وكان الثابت ان احلارس 

مستعجل أبوظيب وحددت مهامه  7100/  780القضائي قد ندب مبوجب احلكم رقم 

دارة الفندق وتسليم ايراداته ملالكيه أي أن ذلك العقار أمانة بني يديه وليس له بإ

التصرف فيه تصرف املالك وال احلصول على منافع خاصة لشخصه وان فعل فهو 

ضامن خاصة أن احلكم الذي مت بوجبه التعيني مل يتضمن توفري السكن للحارس 

بغرفة من غرف الفندق دون سداد القضائي، ويف صورة احلال قد أقام املطعون ضده 

األجرة املستجوبة وهو مقر بذلك عندما مت التحقيق معه أمام النيابة العامة ويكون 

احلكم املطعون فيه عندما قضى برد ما مت سداده مقابل االنتفاع بالغرفة بالفندق قد 

 .خالف القانون



مانة وال جيوز له أن أن احلراسة القضائية تفرتض أن املال يف يد احلارس أ املقرر-1

يتجاوز مهمته احلدود املرسومة له واال كان ضامنا. كما أنه من املقرر أنه ال جيوز 

للمالك مباشرة أي عمل من أعمال االدارة على املال املفروض عليه احلراسة من تاريخ 

صدور احلكم بفرض احلراسة.  ملا كان ذلك ، وكان الثابت أن املطعون ضده قد 

يوما دون سند قانوني أي دون اذن من  0770ال.........................مدة قرها  أقام بفندق

املالكني أو اذن قضائي ويكون ملزما بسداد املقابل وال ينال من ذلك تعلله من كون 

قد أذن بتخصيص  غرفة بالفندق  للحارس القضائي  ...............أحد املالك الشيخ 

ر حكم احلراسة القضائية مل تعد له الصفة يف ادارة باعتبار أن املالك ومنذ صدو

العقار وال يعتد بأوامره لكون يده مغلولة عن التصرف مبوجب حكم احلراسة 

 .القضائية، وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه ويكون قد خالف القانون
 

 احملكمــــــــــــــــة

 

يه وسائر األوراق ــ تتحصل يف وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبني من احلكم املطعون ف

جتاري  720/7102جتاري  أقام دعواه رقم  010/7102أن الطاعن يف الطعن رقم 

كلـي أبوظيب ضد املطعون ضده بطلب احلكم بندب خبري حسابي لبيان األيام 

احلقيقية اليت سكن فيها بالفندق وتكلفة الليلة الواحدة والتكلفة االمجالية 

على سند من القول أنه مت تعيينه حارسا قضائيا على فندق  لكامل أيام االقامة،

مستعجل أبوظيب، وأنه قد استبدل حبارس  780/7100نفاذا للحكم رقم ................... 

الذي تويف مبوجب احلكم االستئنايف رقم  ...................قضائي آخر وهو 

كم واستمر يف ممارسة مدني أبوظيب، ولقد مت وقف تنفيذ هذا احل 019/7101و016

 77/6/7105على الفندق بتاريخ  .................مهمته اىل ان مت انتداب احلارسة احلالية 

درهم مقابل تلك املدة، وبتاريخ  06662اال أنها مل تباشر اال بعد شهر ويستحق 

تقدمت ببالغ ضده أمام نيابة األموال بأبوظيب تتهمه بأنه سكن بالفندق  71/2/7105

درهم ، ومت القبض عليه والتحقيق  189111درهم مبا مجلته  111ليلة بسعر  00621

معه ثم حبسه ملدة سبعة أيام واضطر لسداد املبلغ املذكور إلخالء سبيله وهو يطلب 

ندب خبري حسابي لبيان عدد األيام اليت سكنها يف الفندق وبيان القيمة احلقيقية 

ون ضده لكونه مرتبط بعمل معه عالوة على لتكلفة االقامة وحتميلها على املطع

مستحقاته خالل مدة العمل والتعويض املستحق من جراء تصرف املطعون ضده وتقديم 



 حكمت احملكمة 79/0/7106شكوى جنائية ضده، وكانت هذه الدعوى  وبتاريخ 

 868/7106برفض الدعوى. استأنف الطاعن احلكم املذكور باالستئناف رقم 

أصدرت احملكمة حكما متهيديا بندب خبري  1/001/7106وبتاريخ جتاري أبوظيب، 

قضت احملكمة  يف  72/7/7102حسابي يف الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 

موضوع  االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف جزئيا والقضاء جمددا بالزام املستأنف 

% من تاريخ املطالبة 1ة درهم مع الفائدة بنسب 189111ضده بان يؤدي للمستأنف مبلغ 

وحتى متام السداد وتأييد احلكم يف الباقي. طعن الطاعن يف هذا القضاء بطريق 

جتاري ، كما طعن املطعون ضده يف ذات احلكم  010/7102النقض بالطعن رقم 

جتاري،  وعرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة  7102/ 060بالطعن رقم 

لنظر  وحددت جلسة لنظرهما، ثم قررت ضم الالحق مشورة فرأت أنهما  جديران  با

 للسابق ليصدر فيهما حكم واحد.
  

 جتاري   010/7102أوال : يف الطعن رقم 

خمالفة القانـون والقصور  احلكم املطعون فيه بالسبب األول وحيث ينعى الطاعن على

ضرار يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع ، ذلك أنه قضى برفض طلب التعويض عن األ

اليت حلقت به من فعل املطعون ضده بتقديم بالغ اىل نيابة األموال بأبوظيب باتهامه 

ليلة دون سداد قيمتها ومت القبض عليه والتحقيق معه  0600بأنه سكن بالفندق ملدة 

درهم حفظا لكرامته وصونا  189111ومت توقيفه ملدة ثالثة أيام واضطر لدفع مبلغ 

ه ملزما بالتعويض عما اصابه من اضرار مادية ومعنوية لسمعته ويكون املطعون ضد

، واذ خالف احلكم املطعون من قانون املعامالت املدنية 787 اعماال ألحكام املادة

 .للقانون مبا يعيبه ويستوجب نقضهفيه هذا النظر فانه يكون خمالفا 
  

املوجب  ، ذلك أنه من املقرر أن استخالص اخلطأوحيث ان هذا النعي يف غري حمله

للمسؤولية والضرر الناجم ورابطة السببية فيما بينهما هو ما تستقل به حمكمة 

املوضوع دون معقب عليها من حمكمة النقض متى كان استخالصها سائغا وله ما 

يسانده يف األوراق ، وال يقضى بالتعويض ما مل تتوافر هذه األركان جمتمعة فال 

لزامه بالتعويض توفر ركن الضرر وحده دون يكفي لقيام مسؤولية املدعى عليه وا

رسا قضائيا على أن الطاعن قد عني حا ثبوت اخلطأ . ملا كان ذلك ، وكان الثابت

يوما دون سند قانوني سواء بإذن من مالكي الفندق أو  0770مدة  الفندق وأقام بـه

منع على  من قانون املعامالت املدنية الذي 0115بإذن قضائي مثلما هو مقرر باملادة 



احلارس يف أعمال االدارة أن يتصرف يف العني موضوع احلراسة اال برضاء املالكني أو 

بإذن قضائي، ومن ثم فان الطاعن هو الذي اخطأ يف ممارسة مهمته  وال ميكنه 

املطالبة بالتعويض ، وهو ما انتهى اليه احلكم املطعون فيه ويكون قد طبق القانون 

 عي غري قائم على أساس وتعني االلتفات عنه.تطبيقا سليما ويكون الن
      

والثالث خمالفة كم املطعون فيه بالسببني الثاني وحيث ينعى الطاعن على احل

القانـون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع ، ذلك أنه رفض القضاء للطاعن 

اىل  0/6/7105 بطلباته الثابتة أوهلا أتعابه عن احلراسة القضائية خالل الفرتة من

استنادا اىل ما ورد بتقرير اخلبري الذي انتهى اىل أن اخلبري املرحوم  77/6/7105

واحلال أن الطاعن قد قدم أن  72/5/7105قد استلم مهمة احلراسة يف  ................

مل يستلم فعليا احلراسة  من الطاعن وال يوجد حمضر استالم  .....................املرحوم 

وأن احلارسة اليت  77/6/7105سليم وجتاهل اخلبري أن الطاعن واصل أعماله حتى وت

وجتاهل اخلبري هذه احلقائق،  77/6/7105استلمت احلراسة يف  .................خلفته 

كما رفض القضاء له برباءة الذمة رغم انتهاء احلكم اىل احقيته يف اسرتداد ما مت 

 يه قد خالف القانون مبا يعيبه ويستوجب نقضـه .  سداده،  ويكون احلكم املطعون ف

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة    

التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى وحبث ومتحيص األدلة واملستندات املقدمة 

ري باعتباره عنصرا يف الدعوى تقدميا صحيحا، وهلا يف هذا الصدد تقدير عمل اخلب

من عناصر االثبات يف الدعوى متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواقع 

الثابت يف الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت 

أن اخلبري  يف األوراق وتؤدي اىل النتيجة اليت انتهت اليها . ملا كان ذلك، وكان الثابت

تدب يف الدعوى قد أكد أن الطاعن قد عني حارسا قضائيا على فندق املن

واستلم املهمة يف  780/7107مبوجب احلكم االستعجالي رقم  .........................

الصادر يف  019/7101و016مبوجب حكم االستئناف رقم ومت عزله  7/7/7107

، وكان 7105/ 72/5بتاريخ  همةامل .................واستلم اخلبري املرحوم  78/1/7105

على الطاعن التوقف على ممارسة عمله كحارس قضائي للفندق لعدم وجود سند 

قانوني ملمارسة هذا العمل فضال عن كونه أقر باستالم أتعابه كاملة حتى 

درهم شهريا مثلما هو حمدد باحلكم االستعجالي  51111على أساس  00/5/7105

ة، ومن ثم ال يستحق أجرة عن األيام التالية عن صدور حكم الذي عينه ألداء تلك املهم



العزل، ولقد اطمأنت احملكمة ملا خلص اليه اخلبري واخذت بتقريره حمموال على 

أسبابه وال تثريب عليها ملا هلا من سلطة مطلقة يف تقدير األدلة والرتجيح بينها طاملا 

طعون فيه اىل تلك النتيجة فانه أنها هلا أصل ثابت يف األوراق، واذ انتهى احلكم امل

يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما  مبا يكون معه النعي جدال يف سلطة حمكمة 

، ال جيوز اثارته أمام حمكمة النقضاملوضوع يف تقدير الدليل يف الدعوى مما 

 ويكون النعي عليه بهذا السبب غري قائم على أساس وتعني االلتفـات عنــه.
 

 جتاري  7102/ 060ن رقمثانيا : الطع

خمالفة القانون  على احلكم املطعون فيه بالسببني األول والثانيوحيث ينعى الطاعن  

والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه قضى بإلغاء احلكم االبتدائي 

من قانون املعامالت املدنية  008القاضي برفض الدعوى خمالفا بذلك أحكام املادة 

قتضت أنه ال يسوغ ألحد أن يأخذ مال غريه بال سبب شرعي فان أخذه فعليه رده اليت ا

املقضي به وقدره وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه الذي قضى بالزام الطاعن باملبلغ 

بالفندق عندما  000رقم  اس أن سكن املطعون ضده يف الغرفةأس درهم على 189111

وأن احلجز كان بدون أجر  ..................كان حارسا قضائيا كان بأمر من الشيخ 

مما يدل أن الطاعن قد قبل اسكان املطعون ضده بدون مقابل أثناء قيامه مبهمته 

واحلال أن الفندق قد تقدم بشكوى للنيابة العامة يف هذا الشأن وبادرت باعتقال 

 080/7100املطعون ضده ومل تفرج عنه اال بعد سداد املبلغ باعتبار أن احلكم رقم 

وحدد مهام احلارس ومل خيول له السكن مستعجل أبوظيب الذي فرض احلراسة 

بأحد الغرف بالفندق دون مقابل حبجة أن أحد املالك خول له  ذلك واحلال أن املالك 

قد غلت ايديهم بصدور حكم احلراسة وال حيق هلم االذن للحارس بالسكن وهو يعلم 

للقانون ويشكل جرمية خيانة االمانة وهو ما انه ال حيق له ذلك وهو عمل خمالف 

 خالفه احلكم املطعون فيه مبا يعيبه ويستوجب نقضه.   
 

وحيث إن هذا النعي يف حمله، ذلك أنه من املقرر أنه ال جيوز للحارس القضائي يف 

غري أعمال احلفظ واالدارة أن يتصرف اال برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القاضي ما 

ك ضرورة ملحة خيشى معها على الغلة أو املال املنقول الفساد أو اهلالك. مل تكن هنا

ضائي قد ندب مبوجب احلكم رقم ملا كان ذلك وكان الثابت ان احلارس الق

مستعجل أبوظيب وحددت مهامه بإدارة الفندق وتسليم ايراداته ملالكيه أي  780/7100

تصرف املالك وال احلصول على  أن ذلك العقار أمانة بني يديه وليس له التصرف فيه



منافع خاصة لشخصه وان فعل فهو ضامن خاصة أن احلكم الذي مت بوجبه التعيني 

مل يتضمن توفري السكن للحارس القضائي، ويف صورة احلال قد أقام املطعون ضده 

بغرفة من غرف الفندق دون سداد األجرة املستجوبة وهو مقر بذلك عندما مت التحقيق 

لنيابة العامة ويكون احلكم املطعون فيه عندما قضى برد ما مت سداده معه أمام ا

 مقابل االنتفاع بالغرفة بالفندق قد خالف القانون مبا يعيبه ويستوجب نقضه.  
 

خمالفة القانون ون فيه بالسببني الثالث والرابع وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطع

ك أنه  قد خالف املستندات واألوراق ، ذلق الدفاعوالقصويف التسبيب واالخالل حب

املقدمة من الطاعن باعتبار أنه متسك أن املطعون ضده ال جيوز له اسرتداد املبلغ الذي 

سدده مقابل اقامته بأحد غرف الفندق واخلروج عن مقتضيات احلراسة، وال ينال من 

ار أن هذا ذلك ادعاءه بأن أحد مالك الفندق هو من اقرتح عليه السكن بالفندق باعتب

ضمن توفري االدعاء غري صحيح وخمالف حلكم احلراسة القضائية الذي مل يت

وأن املطعون ضده  قد أقر مبحضر التحقيقات اليت أجرتها السكن للحارس القضائي 

بعدم دفعة األجرة املستحقة عليه مبا يعيب  0179/7105النيابة العامة يف القضية رقم 

لغاءه والقضاء جمددا بتأييد حكم حمكمة أول درجة احلكم املطعون فيه واملتعني ا

 لسالمته ولصحة أسبابه القانونية. 
 

النعي يف حمله ، ذلك أنه من املقرر أن احلراسة القضائية تفرتض أن وحيث ان هذا 

املال يف يد احلارس أمانة وال جيوز له أن يتجاوز مهمته احلدود املرسومة له واال كان 

قرر أنه ال جيوز للمالك مباشرة أي عمل من أعمال االدارة على ضامنا. كما أنه من امل

املال املفروض عليه احلراسة من تاريخ صدور احلكم بفرض احلراسة.  ملا كان 

مدة قرها  .........................ـذلك، وكان الثابت أن املطعون ضده قد أقام بفندق ال

لكني أو اذن قضائي ويكون ملزما يوما دون سند قانوني أي دون اذن من املا 0770

قد أذن  ....................بسداد املقابل وال ينال من ذلك تعلله من كون أحد املالك الشيخ 

للحارس القضائي باعتبار أن املالك ومنذ صدور حكم  بتخصيص غرفة بالفندق

يده مغلولة احلراسة القضائية مل تعد له الصفة يف ادارة العقار وال يعتد بأوامره لكون 

عن التصرف مبوجب حكم احلراسة القضائية، وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه 

 ويكون قد خالف القانون مبا يعيبه ويستوجب نقضه. 

ن موضوع االستئناف صاحل للحكم فيه، وكانت حمكمة أول درجة انتهت إوحيث 

ر اخلبري املنتدب اىل نتيجة صحيحة ومطابقة للقانون باعتبار ومثلما هو ثابت من تقري



( بالفندق مع حبجز غرفة من الدرجة املمتازة )جناح يف الدعوى أن الطاعن قد قام

، ويف الفرتة 9/1/7107وحتى  6/7/7107لفرتة من استخدام املطاعم يف ا

 0770ليكون عدد الليالي اليت سكن فيها الطاعن  06/6/7105اىل  00/1/7107

. درهم 189111معه املبلغ املستحق  مبا يكوندرهم  111ليلة، وكانت قيمة الليلة 

وفعال قد قام الطاعن بسداد هذا املبلغ عندما مت حجزه بعد التحقيق معه من قبل 

النيابة العامة واقراره بالسكن بالفندق طيلة تلك املدة، ثم أقام دعواه باملطالبة برد 

قابله، ومن ثم يبقى املبلغ وال حيق له ذلك باعتبار ان من انتفع بشيء ملزم بأداء م

 احلكم املستأنف نافذا بني الطرفني وتعني تأييده.

 

********** 



 )إداري( 78/8/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، حممد العيادي.

 بد اجمليد.إبراهيم سيد أمحد الطحان، ضياء الدين ع

(716) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  00)الطعن رقم 

( اختصاص "االختصاص الوالئي". "االختصاص النوعي". دفوع "الدفع بعدم 0

 اختصاص". دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها". 

توزيع العمل بني دوائر يف احملكمة. جمرد تنظيم داخلي. ال ينشأ للدائرة اختصاصًا -

دد قانونًا. العربة مبدى التزام الدائرة بأحكام القانون الواجب والئيًا أو نوعيًا حم

 التطبيق على النزاع املعروض عند الطعن على احلكم الصادر منها.

اعتبار حمكمة أول درجة ومن بعدها حمكمة االستئناف املطعون ضدها من -

 أشخاص القانون اخلاص وتطبيق قانون العمل. ال حيول دون نظر القضية من قبل

 الدائرة اإلدارية يف احملكمتني. الدفع بعدم اختصاص األخرية. على غري أساس.

  

( خدمة مدنية. دعوى "إجراءات رفع الدعوى". "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع 7

"الدفع بعدم قبول الدعوى". شركات "أشكال الشركات. الشركات املساهمة 

 اب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".العامة". "أنواع من الشركات". عمال. نقض "أسب

شركة أبوظيب خلدمات الصرف الصحي. شركة مساهمة عامة. خضوعها -

للقانون اخلاص باعتبارها من أشخاصه. سريان قانون العمل على موظفيها دون قانون 

اخلدمة املدنية. ما مل يكن هلا نظام خاص فيسري عليهم متى تضمن أحكامًا أكثر 

 يا من قانون العمل. أساس ذلك.فائدة وأفضل مزا

إقامة الطاعن وهو من موظفيها دعواه دون عرض النزاع على دائرة العمل املختصة -

( من قانون تنظيم عالقات العمل. جيعلها غري مقبولة. انتهاء احلكم  0عماًل باملادة )

 املطعون فيه إىل هذه النتيجة. صحيح.



كم حمكمة أول درجة باعتبار إذ كان قضاء حمكمة االستئناف املؤيد حل-0

املطعون  ضدها من أشخاص القانون اخلاص وتطبيق قانون العمل، ال حيول دون نظر 

القضية من قبل الدائرة اإلدارية يف احملكمتني، ألن األمر ال عالقة له باالختصاص 

الوالئي ، وإمنا يتعلق بتوزيع العمل بني دوائر كل حمكمة ، وهو تنظيم داخلي وليس 

تصاصا حمددا قانونا، وإن العربة يف النهاية تكون بالتزام الدائرة اليت تنظر اخ

القضية بأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع املعروض، وبذلك فإن حمكمة 

االستئناف ملا أيدت حكم حمكمة أول درجة تكون قد نظرت النزاع يف حدود 

من ثم يكون النعي يف هذا اختصاصها الوالئي ومل ختالف قواعد االختصاص، و

 الشأن املؤسس على عدم اختصاص الدائرة اإلدارية غري قائم على أساس. 
 

املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن شركة أبو ظيب خلدمات الصرف الصحي وفق -7

شركة مساهمة عامة، مدتها مائة سنة ميالدية  7115لسنة  02قانون تأسيسها رقم 

ير االقتصاد بإعالن تأسيسها وجتدد تلقائيا ملدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور قرار وز

وتقوم حتقيقا ألهدافها بإدارة املنشآت والشبكات واملرافق اليت متلكها، وإصدار 

اللوائح واألنظمة الالزمة لتسيري العمل فيها، مبا يف ذلك اخلاصة مبوظفي ومستخدمي 

-CNية حتمل رقم الشركة، ويديرها جملس إدارتها، وصادر هلا رخصة جتار

، وال يوجد نص يضفي عليها طابع املؤسسة 75/01/7102سارية حيت  0110007

العامة ، ومن ثم يكون هذا الطابع  منتفيًا عنها حتى وإن كانت ذات نفع عام تتمتع 

وهي شركة -مبميزاته ومظاهره، إذ أن ذلك وفقا ملا هو مستقر عليه ال جيعلها 

من أشخاص القانون العام، بل ختضع للقانون -ريا مساهمة عامة تباشر نشاطا جتا

اخلاص باعتبارها من أشخاصه، دون أن ينال من ذلك إنابة إدارة قضايا احلكومة 

مبا يتحدد  عنها أو غري ذلك مما أثاره الطاعن بأسباب طعنه، ألن العربة دائما تكون

بني أنها ليست للمطعون ضدها من طبيعة قانونية، وإذ حتدد جبالء على حنو ما هو م

من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن موظفيها، يف غري احلاالت االستثنائية اليت 

 6( من القانون رقم 0/ 7يقررها اجمللس التنفيذي وفقا ملا هو منصوص عليه باملادة )

( من القانون 7بشأن املوارد البشرية يف إمارة أبو ظيب  ومن قبل باملادة ) 7106لسنة 

يف شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب، ال خيضعون كأصل عام  7116نة لس 0رقم 

لقانون اخلدمة املدنية، وإمنا يسري عليهم قانون العمل، ما مل يكن للشركة 

املطعون ضدها نظام خاص، ففي هذه احلالة تسري أحكام هذا النظام متى تضمن 



نزل عن احلد األدنى أحكاما أكثر فائدة وأفضل مزايا من قانون العمل، ومل ت

للحقوق املنصوص عليها يف قانون العمل. وحيث إنه ملا كانت الشركة املطعون ضدها 

( من قانون تنظيم عالقات العمل،  0واحلال كذلك ال يشملها االستثناء الوارد باملادة )

( من هذا القانون توجب عرض النزاع على دائرة العمل املختصة  قبل 6وكانت املادة )

الدعوى، وكان عدم احرتام هذا اإلجراء جيعل الدعوى غري مقبولة، وإذ خلت رفع 

األوراق مما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب لدائرة العمل خبصوص النزاع املاثل، ومن 

ثم يكون احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف بعدم قبول الدعوى هلذا 

 سلف برمته على غري أساس. السبب سليما وسائغا، ويضحي النعي عليه مبا

 

 احملكمــــــــــــــــة

 

يبني من  احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  تتحصل يف أن  وحيث إن الوقائع على ما

إداري، بصحيفة قدمت حملكمة  59/7106الدعوى رقم  قد أقام الطاعن كان

وع بإلغاء أبوظيب االبتدائية، بطلب احلكم أصليا بقبول الدعوى شكال، ويف املوض

القرار املطعون فيه القاضي بإنهاء خدمته لدى الشركة املطعون ضدها واعتباره كأن 

مل يكن وحمو كل آثاره، واعادته إىل وظيفته وصرف رواتبه من تاريخ إنهاء خدمته 

وحتى عودته، واحتياطيا ندب خبري للقيام باملأمورية املبينة بصحيفة الدعوى، وذلك 

واطين الدولة العاملني لدى الشركة املطعون ضدها، ومن على سند من أنه من م

، موقع من 7106/  01/8املشهود هلم بالكفاءة والتميز، غري أنه فوجئ بإشعار مؤرخ 

% من مكافأة  75رئيس جملس إدارة الشركة املطعون ضدها بإنهاء خدمته وخصم 

، 01/8/7106بتاريخ  7106/ 1نهاية اخلدمة، بناء على قرار جلنة املوارد البشرية رقم 

خبصوص خمالفة تضارب املصاحل الثابتة يف حقه طبقا ألحكام دليل سياسات شؤون 

املوظفني املعمول به لدى الشركة املطعون ضدها، ونعى على هذا القرار اجحافه 

حبقوقه وخمالفته القانون النتفاء سببه، وخمالفة اإلجراءات والضوابط املتبعة، وعدم 

، ولكن دون جدوى، 00/18/7106اجلزاء،  ولذا تظلم منه بتاريخ  التدرج يف توقيع

أصدرت  7102/  7/ 01مما دعاه إىل إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ  

احملكمة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القانون ، 

قضت حمكمة  01/5/7102، وبتاريخ 07/7102فاستأنفه الطاعن باالستئناف رقم 

استئناف أبوظيب برفض االستئناف وبتأييد احلكم املستأنف ، مل يرتض الطاعن 



بهذا احلكم، فطعن عليه بالنقض بواسطة حماميه مبوجب صحيفة أودعت مكتب 

، طلب فيها 00/7102، قيدت برقم 6/2/7102إدارة الدعوى بهذه احملكمة بتاريخ 

كم املطعون فيه مع اإلحالة ، وقدمت احلكم بقبول الطعن شكال، وبنقض احل

الشركة املطعون ضدها مذكرة بالرد على الطعن طلبت يف ختامها احلكم برفضه، 

وعرض الطعن على احملكمة يف غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 

 لنظره.
 

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب األول 

منها بطالن احلكم املطعون فيه وخمالفته القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله، ويف 

بيان ذلك يقول إن ما أورده احلكم املطعون فيه من تعليالت منها ما يتعلق بكون 

املطعون ضدها مؤسسة خاصة، يعين أنه يتحدث عن عدم اختصاص والئي، ومع ذلك 

يق الذي رمسه القانون، رغم أنها مرفوعة قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطر

-وفق صحيح القانون ، ومل يفرق بني هذا وذاك ، وجاء متضاربا، ولو فرض جدال 

صحة ذلك، فقد كان يتعني حال عدم االختصاص -والفرض على خالف احلقيقة 

دة الوالئي ، األمر باإلحالة إىل احملكمة املختصة ملا يف ذلك من إلزام قانوني مقرر باملا

( من قانون اإلجراءات املدنية، وإذ خالف احلكم ذلك ، فإنه يكون معيبا  7/ 85)

 مبا يستوجب نقضه. 
 

وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن قضاء حمكمة االستئناف املؤيد حلكم 

حمكمة أول درجة باعتبار املطعون ضدها من أشخاص القانون اخلاص وتطبيق قانون 

ظر القضية من قبل الدائرة اإلدارية يف احملكمتني، ألن األمر ال العمل، ال حيول دون ن

عالقة له باالختصاص الوالئي، وإمنا يتعلق بتوزيع العمل بني دوائر كل حمكمة، 

وهو تنظيم داخلي وليس اختصاصا حمددا قانونا، وإن العربة يف النهاية تكون بالتزام 

جب التطبيق على النزاع املعروض، الدائرة اليت تنظر القضية بأحكام القانون الوا

وبذلك فإن حمكمة االستئناف ملا أيدت حكم حمكمة أول درجة تكون قد نظرت 

النزاع يف حدود اختصاصها الوالئي ومل ختالف قواعد االختصاص،  ومن ثم يكون 

 النعي يف هذا الشأن غري قائم على أساس. 
 

اقي أسباب الطعن على احلكم وحيث ينعى الطاعن بالوجه األول من السبب األول وب

املطعون فيه ما خالصته بطالن احلكم وخمالفته الواقع والقانون واخلطأ يف تطبيقه 



وتأويله وإهدار حق الدفاع والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، ذلك أن 

املطعون ضدها ليست شركة خاصة، ولو اعتربت من أشخاص القانون اخلاص كما 

عون فيه لكانت إنابة إدارة قضايا احلكومة عنها باطلة ملخالفة ذهب احلكم املط

ذلك لقانون تأسيسها الذي جيعل رئيس جملس إدارتها هو املمثل القانوني هلا أمام 

، نونا وليست إدارة قضايا احلكومة القضاء والغري والذي ينوب عنه حمام مسجل قا

كومة أبو ظيب وتتبع فاملطعمون ضدها شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل حل

اجمللس التنفيذي يف إدارتها، وتقوم على إدارة مرفق حيوي عام، وأمواهلا تعترب أمواال 

عامة وختضع ميزانيتها للتصديق والرقابة من مالية حكومة أبوظيب وجهاز احملاسبات 

واجمللس التنفيذي،ولذا تعترب داخلة يف إطار األجهزة احلكومية أو اهليئات أو 

بوصف املوظف -والطاعن منهم  -ات العامة ، ويتصف العاملون فيها املؤسس

العام، وتطبق عليهم أحكام قانون اخلدمة املدنية  يف إمارة أبوظيب، ويكون ما 

يصدر يف شأنهم من قبيل القرارات اإلدارية، وال يسري عليهم قانون العمل الذي استند 

/أ( من هذا  0حبكم املادة )إليه احلكم املطعون فيه يف قضائه ، وذلك عمال 

القانون، يؤكد ذلك أن املطعون ضدها مل تقدم أي دليل يثبت أي إخطار عن موظفيها 

لوزارة العمل أو حصوهلا على أية موافقات لتشغيلهم ، فهي ال ختضع من قريب أو من 

بعيد ألي نوع من أنواع رقابة وزارة العمل احملددة بالقانون املذكور ، كما أنها مل 

( من قانون العمل، ويكون استناد احلكم 071،  007، 000تلتزم بأحكام املواد )

( من قانون املعامالت التجارية فيما يتعلق بإضفاء صفة 06الطعني إىل نص املادة )

التاجر على املطعون ضدها وما كان يرمي إليه من سريان أحكام هذا القانون عليها  

سريان أحكام قانون العمل عليها، ألن ذلك  قد جاء متناقضا مع ما ذهب إليه من

يثبت أن املطعون ضدها وهي شركة حكومية عامة قراراتها قرارات إدارية، ويسري 

على موظفيها القانون العام وليس قانون العمل، دون تأثري ملسألة حصول املؤسسات 

عون ضدها اخلاصة ذات النفع العام على إعانات مادية ومعنوية من الدولة ، لكون املط

شركة حكومية مملوكة بالكامل حلكومة أبو ظيب تدير مرفق عام وال ختضع 

لقانون الشركات ، ويعني اجمللس التنفيذي جملس إدارتها ويهيمن عليها يف كل 

شيء، وُيمنح بعض املوظفني فيها صفة الضبطية القضائية اليت ال متنح إال للوظف 

ة اليت تدار بأسلوب القانون العام ، ورغم العام، مبا يكسبها طابع املؤسسات العام

هذا فقد جار احلكم املستأنف ومن بعده احلكم املطعون فيه على كل ذلك، ومل 



يتضمن ردا على دفوع  الطاعن واعرتاضاته اجلوهرية  وجاء قاصرا يف تسبيبه فاسدا 

 يف استدالله إىل جانب خمالفته الواقع والقانون، مما استوجب نقضه. 
 

ن هذا النعي يف مجلته وبكل أسبابه غري سديد، ذلك أن املقرر يف قضاء هذه وحيث إ

 02احملكمة أن شركة أبو ظيب خلدمات الصرف الصحي وفق قانون تأسيسها رقم 

شركة مساهمة عامة، مدتها مائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار  7115لسنة 

دد مماثلة، وتقوم حتقيقا ألهدافها وزير االقتصاد بإعالن تأسيسها وجتدد تلقائيا مل

بإدارة املنشآت والشبكات واملرافق اليت متلكها، وإصدار اللوائح واألنظمة الالزمة 

لتسيري العمل فيها، مبا يف ذلك اخلاصة مبوظفي ومستخدمي الشركة، ويديرها 

سارية حيت CN-0110007جملس إدارتها، وصادر هلا رخصة جتارية حتمل رقم 

، وال يوجد نص يضفي عليها طابع املؤسسة العامة، ومن ثم يكون هذا 75/01/7102

الطابع  منتفيًا عنها حتى وإن كانت ذات نفع عام تتمتع مبميزاته ومظاهره ، إذ أن 

وهي شركة مساهمة عامة تباشر نشاطا -ذلك وفقا ملا هو مستقر عليه ال جيعلها 

ن اخلاص باعتبارها من من أشخاص القانون العام، بل ختضع للقانو-جتاريا 

أشخاصه، دون أن ينال من ذلك إنابة إدارة قضايا احلكومة عنها أو غري ذلك مما 

مبا يتحدد للمطعون ضدها من  أثاره الطاعن بأسباب طعنه، ألن العربة دائما تكون

طبيعة قانونية، وإذ حتدد جبالء على حنو ما هو مبني أنها ليست من أشخاص القانون 

م فإن موظفيها ، يف غري احلاالت االستثنائية اليت يقررها اجمللس العام، ومن ث

بشأن  7106لسنة  6( من القانون رقم 0/ 7التنفيذي وفقا ملا هو منصوص عليه باملادة )

يف  7116لسنة  0( من القانون رقم 7املوارد البشرية يف إمارة أبو ظيب  ومن قبل باملادة )

ظيب، ال خيضعون كأصل عام لقانون اخلدمة شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبو

املدنية، وإمنا يسري عليهم قانون العمل، ما مل يكن للشركة املطعون ضدها نظام 

خاص، ففي هذه احلالة تسري أحكام هذا النظام متى تضمن أحكاما أكثر فائدة 

 وأفضل مزايا من قانون العمل، ومل تنزل عن احلد األدنى للحقوق املنصوص عليها يف

 قانون العمل.
 

وحيث إنه ملا كانت الشركة املطعون ضدها واحلال كذلك ال يشملها االستثناء 

( من هذا القانون 6( من قانون تنظيم عالقات العمل، وكانت املادة ) 0الوارد باملادة )

توجب عرض النزاع على دائرة العمل املختصة  قبل رفع الدعوى، وكان عدم احرتام 

الدعوى غري مقبولة، وإذ خلت األوراق مما يفيد قيام الطاعن هذا اإلجراء جيعل 



بتقديم طلب لدائرة العمل خبصوص النزاع املاثل، ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه 

بتأييد احلكم املستأنف بعدم قبول الدعوى هلذا السبب سليما وسائغا، ويضحي 

 م، يتعني رفض الطعن.النعي عليه مبا سلف برمته على غري أساس. وحيث إنه ملا تقد

 

********** 
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  09)الطعن رقم 

لعقود". حمكمة ( عقد "أنواع من العقود. عقد الوكالة". نيابة. وكالة. "تفسري ا0

 املوضوع "سلطتها".

 من قانون املعامالت املدنية. ماهيته. 971عقد الوكالة يف معنى املادة -

جواز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة ويف كٍل يف أعمال التصرف أواإلدارة -

 أواالثنني معًا. حتديد مدى سعتها وتفسريها. موضوعي. متى كان سائغًا. أساس ذلك.

  

دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء  ( إجيار.7

الصفة". جلنة فض املنازعات اإلجيارية. حمكمة املوضوع "سلطتها". وكالة. عقد 

 "أنواع من العقود. عقد الوكالة". "عقد اإلجيار".

يف إخطار املطعون ضدها بصفتها شريكة مع باقي الورثه ووكيلة عن أوالدها -

العني املؤجرة اجلهة املستأجرة بعدم الرغبة يف جتديد العقد بعد انتهاء مدته. صحيح. 

انتهاء احلكم إىل ثبوت صفتها باعتبارها مالكة ووكيلة عن باقي الورثه ورفضه 

 الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة رفعها من غري ذي صفة. صحيح.

ر العني املؤجرة نيابة عنها ال متام ذلك اإلخطار بواسطة الشركة التى كانت تدي-

 ينال من صفتها يف إقامة الدعوى. علة ذلك.

  

( إجيار. استثمار. اختصاص "االختصاص الوالئي". "اختصاص جلنة فض املنازعات 0

اإلجيارية". عقد "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء 

ن العقود. عقد اإلجيار. عقد االستمثار". "جلنة فض الصفة". عقد. "تفسريه". "أنواع م

 املنازعات اإلجيارية". حمكمة املوضوع "سلطتها".



 تفسري العقود واحملررات واستخالص قصد املتعاقدين منها. موضوعي. شرطه. -

اعتبار احلكم أن العقد إجيارًا وليس استثمارًا أخذًا من النص منه على استغالل -

ى هي عليها وعدم تضمنه التزام املستأجر بإقامة بناءات أو منشأت أو العني حبالتها الت

 احداثات مهما كان نوعها وعدم تقيده مبا ورد فيه من عبارة استثمار. سائغ.

  

 ( دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها". حمكمة املوضوع "سلطتها".1

 طلب إعادة الدعوى للمرافعة. تقديره مما تستقل به حمكمة املوضوع.-

 حقها يف رفضه متى رأت أنه غري جمد. مثال.-

  

وعلى  -تدل مجيعهامن قانون املعامالت املدنية   976،  971مفاد نص املادتني -0

بأن الوكالة تتدرج يف التخصيص حبسب خطورة -ما جرى به قضاء هذه احملكمة 

 التصرف حملها فيجوز أن تكون عامة فتنصرف إىل أعمال اإلدارة وأعمال التصرف

اليت تقتضيها أو أن تكون خاصة فرتد على عمل من أعمال التصرف أو أعمال اإلدارة 

أو على العملني معا ، وحتديد مدى سعة الوكالة وتفسريها من سلطة حمكمة 

 املوضوع متى كان استخالصها سائغا ومبا له أصل ثابت باألوراق.

ة للعني املؤجرة احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بإخالء الطاعن إذ كان-7

على اإلخطار الذي وجهته املطعون ضدها يف حق نفسها وصفتها وصية على  تأسيسا

والذي أعلمتها مبوجبه بعدم  72/8/7106للطاعنة يف  بقية الورثة املالكني للعقار

، وإذ متسكت الطاعنة  78/7/7105الرغبة يف جتديد اإلجيار بعد انتهاء مدته يف 

سيسا على ما اعتربته من انعدام صفة املطعون ضدها يف ببطالن ذلك اإلخطار تأ

توجيهه فإن اللجنة قد ردت هذا الدفع واقتنعت على خالف ذلك بصحة اإلخطار 

وكل الوارثة  ...............مستندة يف ذلك على ما ورد مبدونات حكمها من " أن الوارث 

املمنوحة ملورثهم من إمارة  لإلشراف على األراضي واملزارع واملساكن .................

يف رفع الدعاوى سواء باعتبارها  ................أبوظيب، وبالتالي توافرت صفة املدعوة 

شريكة وهلا نصيب مقدر يف تركة زوجها أو باعتبارها وكيلة ألوالدها أو باعتبارها 

 مالكة للعني املؤجرة، وال ينال من ذلك كون اإلخطار مت بواسطة الشركة اليت

من اللجنة كان  االستخالصكانت تدير العني املؤجرة أو من أحد الورثة"، وهذا 



بوصفها  –على اعتبار أن تكليف الشركة  استخالصا سائغا ويكفي حلمل قضائها

بوصفه مالكا للعني املؤجرة  –بإدارة العقار املؤجر ال ينجر عنه منع األصيل-وكيال 

ماية العني املؤجرة وضمان حسن التصرف من اختاذ ما يراه صاحلا من اجراءات حل-

فيها واستغالهلا وال تنتفي معه صفته كأصيل للقيام بالتصرفات واألعمال اليت يرى 

للعني اململوكة منه، ومن ثم فإن اإلخطار املوجه من املطعون  فيها مصلحة تنجر

ئج ضدها للطاعنة بعدم الرغبة يف جتديد العقد يكون قد صدر صحيحا ومؤديا للنتا

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني  7116لسنة  71املقررة بالقانون رقم 

املؤجرين واملستأجرين يف إمارة أبوظيب ويكون ما انتهت إليه اللجنة من توافر صفة 

املطعون ضدها يف توجيهه سائغا ومؤسسا على أسانيد صحيحة وال خمالفة فيه 

 بب قائم على غري أساس.للقانون، مما يضحي معه النعي بهذا الس

أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة وتفسري احملررات والعقود  املقرر-0

واستخالص قصد املتعاقدين منها من سلطة حمكمة املوضوع طاملا مل خترج من 

املعنى الذي حتتمله عبارات احملرر أو جاوز املعنى الظاهر ودون أن تقف عند حد ما 

معينة بل ما تفيده عبارات احملرر بأكمله. ملا كان ذلك، وكان الثابت تفيده عبارة 

من  التزامبأنه مل يتضمن أي  7101جوان  1من عقد اإلجيار احملرر بني الطرفني يف 

املستأجر بإقامة بناءات أو منشآت أو احداثات مهما كان نوعها على العني املؤجرة 

وغرفها املبينة بالعقد ، وإذ  حملتوياتهاا ووفقا استغالهلا على احلالة اليت هي عليه وإمنا

مل تتقيد اللجنة يف تكييفها للعقد بعبارة " استثمار " وانتهت إىل اعتباره إجيارا وليس 

استثمارا فإنها قد استندت يف ذلك على ما توافر لديها من حجج ومستندات تدل على 

بل هي عالقة إجيار لكونها  أن العالقة القائمة بني الطرفني مل تكن عالقة استثمار

تتضمن استغالل العني على حالتها ودون أي إحداثات أو تغيريات ، وملا كان للجنة 

السلطة التامة يف تكييف العقد املعروض عليها التكييف الصحيح وإصباغ الوصف 

الذي تراه أوفى بإرادة الطرفني احلقيقية يف العقد ومبا يتماشى وواقع الدعوى 

إن استخالصها مما توفر لديها باألوراق بأن العقد سند الدعوى هو عقد وأسانيدها ف

كان استخالصا سائغا ومبا له أصل ثابت باألوراق ويتوافق  إجيار وليس عقد استثمار

القائم بني املتعاقدين ، ويكون النعي على احلكم املطعون فيه بهذا  االلتزاموحقيقة 

 السبب على غري أساس.

ير مدى اجلد يف الطلب الذي يقدمه اخلصوم بغية إعادة الدعوى بأن تقد املقرر-1

إىل املرافعة هو من األمور اليت تستقل بها حمكمة املوضوع مبا تراه أوفى لبيان وجه 



احلق يف الدعوى ، كما أنه من املقرر أنه للمحكمة السلطة التامة يف رفض الطلب 

قد أقامت قضاءها على سند من إذا كان غري جمدي . ملا كان ذلك ، وكانت اللجنة 

اقتناعها بتوافر صفة املطعون ضدها يف توجيه اإلخطار يف حق نفسها وبصفتها وصية 

على بقية الورثة املالكني للعقار للطاعنة بعدم الرغبة يف جتديد العقد ومبا ورد يف 

الدعوى من طلبات ، وكان حكم الرتكة ؛املدىل به يف الدعوى يتعلق بقسمة الرتكة 

لى مستحقيها ومن ثم فإنه ال تأثري له على وجه الفصل يف الدعوى املاثلة واليت ع

مدة العقد وعدم الرغبة يف  النتهاءتتضمن طلب احلكم باإلخالء من العني املؤجرة 

جتديده، وإذ التفت اللجنة عن طلب الطاعنة بتأجيل نظر الدعوى ملا تبني هلا من 

ى وجه الفصل يف الدعوى فإن ذلك ال يعد إخالال منها انعدام تأثري املستند املدىل به عل

حبق الدفاع لكونه ال تأثري ملا قدم على وجه الفصل يف الدعوى ، مما تكون معه 

اللجنة قد أصابت بعدم إجابتها هلذا الطلب ويكون النعي على احلكم املطعون فيه 

 بهذا السبب على غري أساس.

 اللجنـــــــــــــــــــة

تتحصل  -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-لوقائع وحيث إن ا

نزاعات إجيارية أبو ظيب على  0298/7106يف أن املطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 

الطاعنة طلبوا يف ختامها احلكم بإخالئها للعني املؤجرة وإلزامها بتسليمها هلم خالية 

ارية املرتصدة بذمتها حتى تاريخ اإلخالء من الشواغل واألشخاص وبسداد القيمة اإلجي

الفعلي وأداء معلوم الصيانة وبراءة الذمة عن املاء والكهرباء، وذلك على سند من 

والكائنة باملنطقة  ...................القول بأنها استأجرت منهم البناية املسماة بناية 

ية  أشهر ومخسة عن مدة مثان 05شارع رقم  05القطعة رقم  –العني  –الصناعية 

بواقع أجرة قدرها  78/7/7105وحتى  1/6/7101وعشرون يوما للفرتة من 

(  درهم، وبانتهاء مدة العقد قامت  الطاعنة بإيداع القيمة اإلجيارية 067756518688)

بالرغم من أن املطعون ضدهم  00/00/7106لدى جلنة فض املنازعات اإلجيارية حتى 

بة يف التجديد غري أنها رفضت استالم اإلخطار كما كانوا قد أنذروها بعدم الرغ

رفضت مغادرة العني املؤجرة وتسليمها للمالكني ومن ثم كانت الدعوى وفق ما سلف 

حكمت اللجنة بفسخ عقد اإلجيار وإخالء الطاعنة من  6/07/7106من طلبات ، ويف 

ون ضدهم العني املؤجرة املوضحة بصحيفة الدعوى وعقد اإلجيار وتسليمها للمطع

خالية من الشواغل واألشخاص وبإلزامها ببدل القيمة اإلجيارية من تاريخ 

( درهم عن مدة 067756518688)  وحتى تاريخ اإلخالء الفعلي مببلغ 00/00/7106



مثانية أشهر ومخسة وعشرون يوما خيصم منها ما قد سددته الطاعنة عن هذه الفرتة 

، وباستئنافها هلذا احلكم برقم اء والكهرباءعن بدل استهالك امل وتقديم براءة الذمة

بالتأييد ، فأقامت الطاعنة  78/7/7102يف  االستئنافيةقضت اللجنة  626/7106

طعنها املاثل بطريق النقض على هذا احلكم وأعلن املطعون ضدهم بالطعن فقدمت 

املطعون ضدها نورة عن نفسها وعن بقية الورثة مذكرة برفضه ، وإذ عرض الطعن 

 على هذه اللجنة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون 

، ويف بيان ذلك تقول بأنها قد متسكت االستداللوالقصور يف التسبيب والفساد يف 

بعدم قبول الدعوى  االستئنافيةم اللجنة يف مذكرة دفاعها أمام جلنة أول درجة وأما

لكون اإلخطار املستند إليه  يف الدعوى قد صدر من غري ذي صفة باعتبار أن عقد 

العقارية ............... اإلجيار حمرر ومربم بني الطاعنة بصفتها مستأجرة وبني شركة )

سسة الرعاية ذ.م.م ( بصفتها مؤجرة ومديرة للعقار على النحو الذي يؤكده كتاب مؤ

، وبالتالي فإن املطعون ضدها عن نفسها 0/7/7100وشؤون القصر املؤرخ  االجتماعية

وبصفتها وصية عن بقية الورثة ال عالقة هلا بالعقد سند الدعوى سوى كونها مالكة 

 679/7107للعقار موضوع النزاع مع بقية الورثة الواردة أمساؤهم حبكم الرتكة رقم 

، وهذه  5/9/7107بتاريخ  االبتدائيةكات مبحكمة العني الصادر من قاضي الرت

امللكية منعقد حق استغالهلا لصاحل مؤسسة شؤون القصر واليت فوضت وتعاقدت مع 

مفاده أن اإلخطار قد مت  العقارية وهي اجلهة املؤجرة للعقار مبا ..................شركة 

ترتيب أي نتائج قانونية عليه،  ممن ال صفة له ومن ثم فال أثر له وال ميكن توجيهه

وملا كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة جيوز إبداؤه يف أية حالة 

تكون عليها الدعوى وال يسقط هذا احلق بالتعرض للموضوع فإن احلكم 

ملا أجاب املطعون ضدها لطلباتها فإنه  –ومن ورائه احلكم املطعون فيه  -املستأنف

 ف عقد اإلجيار وخرج عما حتتمله عباراته، مما يعيبه ويستوجب نقضه. يكون قد خال

من قانون املعامالت  971وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن مفاد نص املادة 

املدنية على أن " الوكالة عقد يقيم املوكل مبقتضاه شخصا آخر مقام نفسه يف 

على أنه " يصح أن تكون الوكالة  من ذات القانون 976تصرف جائز معلوم "، واملادة 

 -مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إىل وقت مستقبل" تدل مجيعها

بأن الوكالة تتدرج يف التخصيص حبسب -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة 

خطورة التصرف حملها فيجوز أن تكون عامة فتنصرف إىل أعمال اإلدارة وأعمال 



أو أن تكون خاصة فرتد على عمل من أعمال التصرف أو  التصرف اليت تقتضيها

أعمال اإلدارة أو على العملني معا ، وحتديد مدى سعة الوكالة وتفسريها من سلطة 

حمكمة املوضوع متى كان استخالصها سائغا ومبا له أصل ثابت باألوراق . ملا كان 

لعني املؤجرة ذلك  وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بإخالء الطاعنة ل

على اإلخطار الذي وجهته املطعون ضدها يف حق نفسها وصفتها وصية على  تأسيسا

والذي أعلمتها مبوجبه بعدم  72/8/7106للطاعنة يف  بقية الورثة املالكني للعقار

، وإذ متسكت الطاعنة  78/7/7105الرغبة يف جتديد اإلجيار بعد انتهاء مدته يف 

ا على ما اعتربته من انعدام صفة املطعون ضدها يف ببطالن ذلك اإلخطار تأسيس

توجيهه فإن اللجنة قد ردت هذا الدفع واقتنعت على خالف ذلك بصحة اإلخطار 

وكل الوارثة  .................مستندة يف ذلك على ما ورد مبدونات حكمها من " أن الوارث 

ملمنوحة ملورثهم من إمارة لإلشراف على األراضي واملزارع واملساكن ا ................

يف رفع الدعاوى سواء باعتبارها  ...............أبوظيب، وبالتالي توافرت صفة املدعوة 

شريكة وهلا نصيب مقدر يف تركة زوجها أو باعتبارها وكيلة ألوالدها أو باعتبارها 

مالكة للعني املؤجرة ، وال ينال من ذلك كون اإلخطار مت بواسطة الشركة اليت 

من اللجنة كان  االستخالصانت تدير العني املؤجرة أو من أحد الورثة"، وهذا ك

بوصفها  –على اعتبار أن تكليف الشركة  استخالصا سائغا ويكفي حلمل قضائها

بوصفه مالكا للعني املؤجرة  –بإدارة العقار املؤجر ال ينجر عنه منع األصيل-وكيال 

اية العني املؤجرة وضمان حسن التصرف من اختاذ ما يراه صاحلا من اجراءات حلم-

فيها واستغالهلا وال تنتفي معه صفته كأصيل للقيام بالتصرفات واألعمال اليت يرى 

للعني اململوكة منه ، ومن ثم فإن اإلخطار املوجه من املطعون  فيها مصلحة تنجر

ج ضدها للطاعنة بعدم الرغبة يف جتديد العقد يكون قد صدر صحيحا ومؤديا للنتائ

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني  7116لسنة  71املقررة بالقانون رقم 

املؤجرين واملستأجرين يف إمارة أبو ظيب ويكون ما انتهت إليه اللجنة من توافر صفة 

املطعون ضدها يف توجيهه سائغا ومؤسسا على أسانيد صحيحة وال خمالفة فيه 

 بب قائم على غري أساس . للقانون، مما يضحي معه النعي بهذا الس

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون 

واإلخالل حبق الدفاع، وذلك لكون الطاعنة قد استأجرت  االستداللوالفساد يف 

وليس للسكنى  االستثمارالعقارية بغرض .............. البناية موضوع الدعوى من شركة 

من شأنه أن يضفي على اإلجيار الصبغة التجارية اليت تستلزم إخطار الطاعنة بعدم مبا 



الرغبة يف التجديد قبل ثالثة أشهر من انتهاء العقد وليس بشهرين، وملا كان العقد 

قد امتد ملدة أخرى مماثلة للمدة السابقة فإن اإلخطار املستند إليه ال ينتج آثاره 

، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 8/5/7102عقد يف القانونية إال عند نهاية ال

الذي مل يكن إخطارا صحيحا فإنه يكون قد  النظر وأسس قضاءه على اإلخطار

 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . االستداللأخطأ يف تطبيق لقانون وشابه الفساد يف 

ع يف وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن حتصيل فهم الواق

الدعوى وتقدير األدلة وتفسري احملررات والعقود واستخالص قصد املتعاقدين منها من 

سلطة حمكمة املوضوع طاملا مل خترج من املعنى الذي حتتمله عبارات احملرر أو جاوز 

املعنى الظاهر ودون أن تقف عند حد ما تفيده عبارة معينة بل ما تفيده عبارات احملرر 

جوان  1لك، وكان الثابت من عقد اإلجيار احملرر بني الطرفني يف بأكمله. ملا كان ذ

من املستأجر بإقامة بناءات أو منشآت أو احداثات  التزامبأنه مل يتضمن أي  7101

استغالهلا على احلالة اليت هي عليها ووفقا  مهما كان نوعها على العني املؤجرة وإمنا

تتقيد اللجنة يف تكييفها للعقد بعبارة " وغرفها املبينة بالعقد، وإذ مل  حملتوياتها

استثمار " وانتهت إىل اعتباره إجيارا وليس استثمارا فإنها قد استندت يف ذلك على ما 

توافر لديها من حجج ومستندات تدل على أن العالقة القائمة بني الطرفني مل تكن 

حالتها ودون عالقة استثمار بل هي عالقة إجيار لكونها تتضمن استغالل العني على 

أي إحداثات أو تغيريات ، وملا كان للجنة السلطة التامة يف تكييف العقد املعروض 

عليها التكييف الصحيح وإصباغ الوصف الذي تراه أوفى بإرادة الطرفني احلقيقية يف 

العقد ومبا يتماشى وواقع الدعوى وأسانيدها فإن استخالصها مما توفر لديها باألوراق 

كان استخالصا سائغا  الدعوى هو عقد إجيار وليس عقد استثمار بأن العقد سند

القائم بني املتعاقدين ، ويكون  االلتزامومبا له أصل ثابت باألوراق ويتوافق وحقيقة 

 النعي على احلكم املطعون فيه بهذا السبب على غري أساس.  

ق الدفاع ، وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه اإلخالل حب

يف  االستئنافيةويف بيان ذلك تقول بأن حكم الرتكات الذي ركنت إليه اللجنة 

حكمها هو مستند جديد مل يطرح أمام جلنة أول درجة وقد كانت طلبت من اللجنة 

أجال للتعقيب على ما قدم من مستندات إال أنها رفضت طلبها وقررت  االستئنافية

على ما قدم من مستندات  االطالعتالي للطاعنة حجز الدعوى للحكم ومل يتسنى بال

املواجهة بني اخلصوم وخروجا عن  ومببدأوالرد عليها وهو ما يعد إخالال حبق الدفاع 



القواعد األساسية اليت تكفل عدالة التقاضي، مبا يعيب احلكم املطعون فيه 

 ويستوجب نقضه . 

دير مدى اجلد يف الطلب الذي وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ، ملا هو مقرر بأن تق

يقدمه اخلصوم بغية إعادة الدعوى إىل املرافعة هو من األمور اليت تستقل بها حمكمة 

املوضوع مبا تراه أوفى لبيان وجه احلق يف الدعوى، كما أنه من املقرر أنه للمحكمة 

السلطة التامة يف رفض الطلب إذا كان غري جمدي . ملا كان ذلك، وكانت اللجنة 

د أقامت قضاءها على سند من اقتناعها بتوافر صفة املطعون ضدها يف توجيه ق

اإلخطار يف حق نفسها وبصفتها وصية على بقية الورثة املالكني للعقار للطاعنة بعدم 

الرغبة يف جتديد العقد ومبا ورد يف الدعوى من طلبات، وكان حكم الرتكة ؛املدىل 

مستحقيها ومن ثم فإنه ال تأثري له على وجه  به يف الدعوى يتعلق بقسمة الرتكة على

 النتهاءالفصل يف الدعوى املاثلة واليت تتضمن طلب احلكم باإلخالء من العني املؤجرة 

مدة العقد وعدم الرغبة يف جتديده، وإذ التفت اللجنة عن طلب الطاعنة بتأجيل نظر 

وجه الفصل يف الدعوى فإن الدعوى ملا تبني هلا من انعدام تأثري املستند املدىل به على 

ذلك ال يعد إخالال منها حبق الدفاع لكونه ال تأثري ملا قدم على وجه الفصل يف 

الدعوى، مما تكون معه اللجنة قد أصابت بعدم إجابتها هلذا الطلب ويكون النعي 

وحيث وملا تقدم يتعني رفض  على احلكم املطعون فيه بهذا السبب على غري أساس.

 الطعن.

 

********** 
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 "انتقال االلتزام". دين. عقد "احلوالة". إثبات "بوجه عام".( حق. حوالة. التزام 0

حوالة احلق. ورودها على مجيع احلقوق إال إذا نص القانون أو االتفاق أو اقتضت -

طبيعة االلتزام خالف ذلك. ال حاجة إىل رضاء املدين بها. نفاذها يف حقه من تاريخ 

 علمه. ثبوت هذا العلم بكافة اإلثبات. علة ذلك.

 ستخالصه. موضوعي.ا-

 اإلعالن بصحيفة الدعوى التى يرجع بها احملال إليه على املدين. يتحقق به العلم.-

  

 ( استثمار. التزام "انتقال االلتزام". حق. حوالة. عقد "احلوالة". إثبات "بوجه عام".1

التنازل عن عقد االستثمار حبوالة احلق. جوازه بأية عبارة تفيد بتنازل املؤجر عن -

 حقه إىل أخر. يرتب انتقال احلق مبا فيه مجيع الدعاوى واملطالبة باألجرة.



مثال الستخالص سائغ للتنازل عن عقد االستثمار حبوالة احلق ونفاذه يف حق -

 احملال عليه بإخطاره وبإعالنه بصحيفة الدعوى. مثال.

  

 ( دعوى "الطلبات يف الدعوى".5

 كل منهما.الطلب األصلي والطلب العارض. ماهية -

نطاق الدعوى أمام حمكمة املوضوع. حتديده بالطلبات اخلتامية سواء الواردة يف -

 صحيفة الدعوى أو صحيفة التعديل أو املذكرات اخلتامية. مثال.

  

 ( نقض "صحيفة الطعن بالنقض". "أسباب الطعن بالنقض. السبب اجملهل".6

باب التى بنى عليها وإال الطعن بالنقض. وجوب اشتمال صحيفته على بيان األس-

من قانون اإلجراءات  022كان غري مقبول حتكم به احملكمة من تلقاء نفسها. املادة 

 املدنية.

وجوب بيان سبب الطعن بيانًا كاشفًا عن املقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه -

 الغموض واجلهالة. وأثره يف قضاء احلكم وإال كان غري مقبول. مثال.

  

 أركان العقد". "بطالن العقد". بطالن. نظام عام.( عقد "2

العقد الصحيح. ما شرع بأصله ووصفه وقام له غرض صحيح ومشروع ومل يقرتن -

 بشرط مفسد له.

العقد الباطل. ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو حمله أوالغرض -

 ال ترد عليه اإلجازة.منه أو الشكل الذى فرضه القانون النعقاده. ال يرتب أثرًا و

 حمل العقد املخالف للنظام العام واآلداب. أثره. البطالن. أساس ذلك.-

  

 ( نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. األسباب املتعلقة بالنظام العام".8

األسباب القانونية املتعلقة بالنظام العام. التمسك بها ألول مرة أمام حمكمة -

يع عناصرها التى متكنها من تلقاء نفسها من اإلملام بها النقض. شرطه. ثبوت أن مج

 كانت حتت بصر حمكمة املوضوع وإال فال جتوز إثارتها أمام حمكمة النقض.



عدم متسك الطاعن أمام حمكمة املوضوع ببطالن عقد حوالة عقد االستثمار -

دم جواز إثارته لعدم تسجيله. مؤداه. ع 7115لسنة  0ملخالفته النظام العام والقانون رقم 

 أمام حمكمة النقض. علة ذلك.

  

حوالة احلق هي اتفاق بني احمليل واحملال له مبوجبها  ينقل بها الدائن ما له من -0

حق قبل املدين إىل شخص آخرــ احملال له ــ  يصبح دائنا مكانه، وهى بهذه املثابة تتم 

ال له للحوالة مبجرد تراضيهما دون حاجة لشكل خاص ويكفى فيها قبول احمل

صراحة أو ضمنا بأي تعبري يدل على هذا الرضاء ، يستوى يف ذلك أن يكون هذا 

احلق منجزا أو معلقا على شرط أو مقرتنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبال أو 

احتماليا ليس له وجود قانونى يف احلال وإمنا حيتمل وجوده يف املستقبل ولو قبل حتقق 

 .ان احلق حمل احلوالة قد نازع فيه املدينأي عنصر من عناصره ولو ك
 

صحيحه انتقال نفس احلق احملال به من  )حوالة احلق( يرتتب على انعقاد احلوالة-7

احمليل إىل احملال له مبجرد انعقادها مبا له من توابع وضمانات، وتعترب منتجه آلثارها 

ة بالنسبة للمحيل او احملال يف حدود املبلغ الثابت بذمة املدين حتى تاريخ اعالنه باحلوال

عليه أو الغري ، ويكون للمحال له ــ الدائن ــ أن حيل جمل احمليل يف مباشرة دعاوى 

 .احلق احملال به وإجراءات استيفائه ويتابع ما بدأه احمليل منها
 

أنها ترد على مجيع احلقوق أيا كان حملها إال إذا نص  )حوالة احلق( األصل فيها-0

التفاق أو اقتضت طبيعة االلتزام خالف ذلك، وتعترب جائزه ما دام  ال يوجد القانون أو ا

ما حيرمها أو مينعها وهى تنعقد بالرتاضي بني احمليل واحملال إليه دون حاجة إىل رضاء 

املدين إال أن انعقادها ال يكفى جلعلها نافذة يف حقه أو بالنسبة للغري الذى يكسب 

احملال به يتعارض مع حق احملال له إال  من تاريخ علمه حقا من جهة احمليل على احلق 

بها، مادام أن انعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهال بوقوعها فيتعامل مع 

دائنة األصلي على أنه دائنة الوحيد األمر الذى يستوجب علمه باحلوالة مراعاة 

ق اإلثبات املقررة قانونا ملصلحته ومصلحة الدائن اجلديد، ويثبت هذا العلم بكافة طر

وذلك لغيبة األحكام املنظمة حلوالة احلق ونفادها قبل املدين أو الغري يف التشريعات 

املعمول بها مبا مقتضاه الرجوع إىل القواعد العامة يف ذلك الشأن واالكتفاء بثبوت 

طرق علم احملال عليه بتلك احلوالة لنفادها قبل املدين أو الغري وذلك بأي طرق من 



العلم ومنها اإلعالن بصحيفة الدعوى اليت يرجع بها احملال له على احملال عليه باحلق، 

 .واستخالص علم املدين بهذه احلوالة ــ هو مما تستقل به حمكمة املوضوع
 

التنازل عن عقد االستثمار حبوالة احلق  يكون بأية عبارة تفيد تنازل املؤجر عن -1

تب عليه انتقال احلق الثابت فيه مع مجيع الدعاوى حقه فيه إىل شخص معني ، ويرت

اليت تؤكده إىل املتنازل إليه، مبا فيها املطالبة باألجرة  ملا كان ذلك وكان الثابت 

" عن نفسه  .....................................................من األوراق أن مورث املطعون ضدها " 

ه املنتفع األصلي بقطعة األرض حمل النزاع " وبصفته وكيل عن باقي ورثة والد

" أجر قطعة األرض حمل النزاع  إىل الطاعن مبوجب عقد استثمار  ..........................

مبا عليها من مبان واستثمارها ملدة مخسة عشر عاما تبدأ من  70/7/7110مؤرخ

 75/0/7115خ ألف درهم سنويا، وبتاري 51بأجرة  0/0/7106وتنتهى يف  0/0/7110

عن نفسه وبصفته  ...................................أبرم عقد استثمار عن قطعة األرض بني 

،  ................ ، ،................، ، ................، ................ وكيل عن أشقائه وشقيقاته 

قطعة األرض  للمطعون  00/7/0980يف  املتوفى ................، أوالد املرحوم ................

وتنتهى يف  75/0/7115سنة تبدأ من  08أشهر ــ  5يوم ــ  05ضدها األوىل ملدة 

تاريخ انتهاء عقد إجيار مورثهم مع بلدية أبوظيب ، وقد أقروا يف العقد  01/2/7170

أن تعاقدهم مع شاغل قطعة األرض احلالي " الطاعن " كان لصاحلها وحلسابها 

ص وداخل مدة هذا العقد، وقد أرفق باألوراق توكيالت صادره من ورثة اخلا

تبيح هلم إبرام العقود والبيع  ...............................................للمتعاقد  ......................

والشراء والتنازل، كما أن املطعون ضدها األوىل قد أخطرت الطاعن بتاريخ 

عن نفسه  ...................................................على يد حمضر بأن بإعالن  8/5/7101

حول عقد االستثمار واالنتفاع بقطعة  ................................وبصفته وكيل عن ورثة 

إليها ونبهت عليه بسداد األجرة عن  75/0/7115األرض حمل العقد املربم معه بتاريخ 

ها حتى تاريخ  انتهاء العقد، وإخالء قطعة األرض عند انتهاء عقده وما بعد 7101عام 

وتسليمها هلا ووقع باستالم اإلنذار، ملا كان ذلك وكان جيوز حوالة  0/0/7106يف 

بني املطعون 75/0/7115احلق املستقبل، وكان مفاد ما تضمنه عقد االتفاق املؤرخ 

هو انعقاد حوالة حق ملا هلم من ديون  .....................................ضدها األوىل وورثة 

وحقوق يف ذمة الطاعن إليها، وملا كانت حوالة احلق قد متت بالرتاضي بني احمليل 

واحملال إليها املطعون ضدها األوىل وقد علم بها  ..................................ورثة املرحوم 



النه بصحيفة الدعوى ومن ثم تكون وبإع 8/5/7101الطاعن مبوجب اإلخطار املؤرخ 

قد توافرت كافة شروط انعقاد احلوالة، ومن ثم يكون احلق الثابت يف العقد املربم 

قد انتقل إليها وتوافرت للمطعون ضدها  الصفة  ...........................بني الطاعن وورثة 

ق هلا  ونفادها يف اقامة الدعوى قبله ومطالبتها له باحلقوق الناشئة عن حوالة احل

املربم بني الطاعن وبعض ورثة  5/8/7105قبله، والينال من ذلك العقد املؤرخ 

إذ أن حوالة احلق قد متت صحيحة  2/0/7101واملتوفى بتاريخ  .................................... 

على النحو  75/0/7115واملطعون ضدها األوىل بتاريخ  .....................بني ورثة املرحوم 

السالف بيانه قبل انعقاد ذلك العقد، كما أن ذلك العقد أبرموه بصفتهم بعض ورثة 

والذى ال ميلك أغلبية  احلصص يف قطعة األرض حمل النزاع،  .....................................

ومن ثم يكون صادرا من غري كامل صفة، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل تلك 

الصحيحة، فإنه ال يكون قد خالف القانون، أو اخطأ يف تطبيقه ومن ثم  النتيجة

 يكون النعي على غري أساس.
 

الطلبات يف الدعوى نوعان أوهلما طلبات أصلية منتجه للخصومة وهى الطلبات -5

اليت تنشأ عنها قضية مل تكن موجوده قبل إبدائها وهى أول ما يتخذ يف خصومة من 

لبات عارضة وهى تبدى يف أثناء خصومة قائمة، فالطلب إجراءات ، وثانيهما ط

إبداء طلب أصلى ثم يبدى  العارض يقتضى وجود خصومة قائمة قبل إبدائه نشأت عن

طلب آخر يتناول بالتغيري أو بالزيادة أو بالنقص أو باإلضافة ذات اخلصومة  أثنائها

ض هو الطلب الذى القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها ، فالطلب العار

يتناول بالتغيري أو الزيادة أو اإلضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على 

حاله، أو تغيري السبب مع بقاء املوضوع على حاله، وأن نطاق الدعوى أمام حمكمة 

املوضوع يتحدد بالطلبات اخلتامية للخصوم سواء ما يرد يف صحيفة الدعوى أو ما يرد 

تعديل الطلبات أو مذكراته اخلتامية، ملا كان ذلك وكانت املطعون  يف صحيفة

ضدها األوىل قد متسكت يف صحيفة دعواها بطلب احلكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى 

ألف درهم، مقابل استثماره لقطعة األرض وما عليها من منشآت عن  011هلا مبلغ 

ويا وحتى تاريخ انتهاء ألف درهم سن 51وما يستجد منها بواقع  7105، 7101عامي 

أو حتى تاريخ تسليمها وإخالئها )فعليا ( أيهما أقرب، ومبوجب  0/0/7106عقده يف 

صحيفة تعديل طلبات أضافت طلب إثبات انتهاء عقد االستثمار املؤرخ 

وإلزامه بإخالء قطعة األرض املؤجرة  0/0/7106والتى تنتهى مدته 70/7/7110



شآت حبالة تصلح لالنتفاع بها، وتقديم براءة ذمة عن وتسليمها هلا مبا عليها من من

فواتري الكهرباء واملياه والكهرباء واالتصاالت وكافة املطالبات احلكومية 

األخرى، وكانت هذه الطلبات مستنده إىل نفس السبب الذى أقيمت عليه الدعوى 

اخلصوم  األصلية وهو عقد االستثمار والذى مت حوالة احلق الوارد به إليها، وبني

بانتهاء مدته ومرتبطة بالطلب األصلي    70/7/7110أنفسهم والنتهاء العقد املؤرخ 

وبالتالي كان على حمكمة أول درجة االلتزام بهذه الطلبات والتصدي هلا والفصل 

فيها، وإذ التزم احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه هذا النظر فإن النعي 

 ون على غري أساس.عليه يف هذا اخلصوص يك
 

من قانون اإلجراءات املدنية أنه جيب أن تشتمل  022نه وفق ما تقضى به املادةإ-6

صحيفة الطعن بالنقض على بيان األسباب اليت بنى عليها الطعن وإال كان غري مقبول 

وحتكم احملكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، مما يتعني معه أن يكون سبب النعي 

صود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض واجلهالة حبيث يبني منه كاشفا عن املق

العيب الذى يعزوه الطاعن إىل احلكم املطعون فيه وموضعه منه وأثره يف قضائه وإال 

كان جمهال وغري مقبول، ملا كان ذلك وكان الطاعن قد ساق نعيه بهذا الوجه 

اليت  75/0/7115ؤرخ بشكل عام دون بيان أوجه البطالن اليت حلقت بالعقد امل

وداللة كل منها  0968لسنة  00احتوى عليها باملخالفة لقرار مسو رئيس الدولة رقم 

وأثرها يف قضاء احلكم املطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غري مقبول 

لقصوره عن البيان التفصيلي ألوجه املخالفة للقرار، ومن ثم يكون جمهال وغري 

 مقبول.
 

من قانون املعامالت املدنية ــ  719د يكون صحيحا ــ وفق ما تقضى به املادة العق-2

متى كان مشروعا بأصله ووصفه بأن يكون صادرا من ذي صفة مضافا إىل حمل 

قابل حلكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحه دون أن يقرتن 

من ذات القانون ــ  701ة بشرط مفسد له، أما العقد الباطل ــ وفق ما تقضى به املاد

ختل ركنه أو حمله أو الغرض منه أو افهو ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن 

الشكل الذى فرضه القانون النعقاده وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة، 

ويرتتب على ذلك أنه منى كان حمل العقد خمالفا للنظام العام أو اآلداب فإن العقد 

 .من ذات القانون 715حسبما تقضى به املادة  يكون باطال



من املقرر لكى ميكن التمسك أمام حمكمة النقض ألول مرة بسبب من -8

األسباب القانونية املتعلقة بالنظام العام، جيب أن يثبت أنه كان حتت نظر حمكمة 

املوضوع عند احلكم يف الدعوى مجيع العناصر اليت متكنها من تلقاء ذاتها من 

ام بهذا السبب واحلكم يف الدعوى على موجبه فإذا تبني أن هذه العناصر كانت اإلمل

وكان  ،تعوزها فال سبيل إىل الدفع بهذا السبب وال إثارته من حمكم النقض ذاتها

والذى مبوجبه أحال زوج الطاعنة عن نفسه  75/0/7115الثابت أن العقد املؤرخ 

قد املربم بني مورثهم وبني بلدية أبوظيب وبصفته وكيل عن باقي الورثة حقوقهم يف الع

وكان ذلك العقد قد مت صحيحا ومشروعا بأصله  01/2/7170والذى ينتهى يف 

ووصفه وصادر من ذي صفة وله غرض قائم ومشروع دون أن يقرتض بشرط فاسد، 

وال يتعارض حمل االلتزام فيه مع نص قانونى متعلق بالنظام العام، وكان الطاعن مل 

ام حمكمة املوضوع ببطالنه ملخالفته للنظام العام لتتمكن احملكمة من يتمسك أم

حبث شروطه وأركانه والشكل الذى فرضه القانون النعقاده، كما أنه ال مصلحة 

واستيفائه  0/0/7106له يف التمسك بذلك البطالن النتهاء عقده بانتهاء مدته يف 

 7115لسنة 0فته القانون رقم منفعته، وبالتالي فإن ما يتمسك به الطاعن من خمال

لعدم تسجيله يقوم على عنصر واقعى مل يسبق عرضه على حمكمة املوضوع، وال 

 له التحدي بهذا الدفاع ألول مرة أمام حمكمة النقض. جيوز
  

 احملكمــــــــــــــــة
 

على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـــ تتحصل يف -وحيث إن الوقائع 

جتارى جزئي أبوظيب  7105لسنة  0807املطعون ضدهم " أوال " اقاموا الدعوى رقم أن 

ألف درهم مقابل  011على الطاعن  بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدى هلم مبلغ 

وما عليها من منشآت مبنطقة  2حوض م 52استثماره لقطعة األرض الصناعية رقم 

ألف درهم سنويا  51بواقع وما يستجد  7105،  7101املصفح بأبوظيب عن عامي 

او حتى تاريخ اإلخالء والتسليم الفعلي  0/0/7106وحتى تاريخ انتهاء العقد يف 

% سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام . على 07والفوائد التأخري يه بواقع 

ن مع الطاع  ................تعاقد مورثهم  70/7/7110سند أن مبوجب عقد استثمار مؤرخ 

منطقة املصفح أبوظيب ملدة  8حوض م  52على استثمار قطعة األرض الصناعية رقم 

 51مقابل بدل استثمار  0/0/7106وحتى  0/0/7110مخسة عشر سنة اعتبارا من 



، ومبوجب  7100ألف درهم سنويا، وانتظم الطاعن يف سداد بدل االستثمار حتى عام 

املطعون ضدها األوىل ( عن نفسه تنازل مورثهم ) زوج  75/5/7115تنازل مؤرخ 

وبصفته وكيل عن أشقاءه عن حق االستثمار هلا عن املدة الباقية من العقد املربم مع 

أخطرت الطاعن حبوالة العقد ،  09/1/7101، وبتاريخ  01/2/7170بلدية أبوظيب يف 

أنه  وما بعده حتى انتهاء مدة العقد إال 7101وطلبت سداد قيمة االستثمار هلا عن عام

 7105،  7101مل ميتثل لذلك ، وأن ذمته مازالت مشغولة ببدل االستثمار عن عامي 

مما حدا بها إىل إقامة الدعوى . تدخل املطعون ضدهم من الثاني إىل السادسة يف 

الدعوى انضماميا إىل املطعون ضدهم " أوال "، عدلت املطعون ضدها األوىل عن 

 70/7/7110بإثبات انتهاء عقد االستثمار املؤرخ نفسها وبصفتها طلباتها إىل احلكم 

والزام الطاعن بإخالء العني من كافة الشواغل واألشخاص وتسليمها هلا واخلصوم 

املتدخلني مبا عليها من منشآت وحبالة تصلح لالنتفاع بها ، وإلزامه بسداد بدل 

م الفعلي وما عساه أن يستجد حتى تاريخ التسلي 7105،  7101االستثمار عن عامي 

% سنويا من تاريخ االستحقاق وحتى 07ألف درهم سنويا والفائدة بواقع  51بواقع 

السداد التام وتقديم ما يفيد براءة ذمته من قيمة استهالك الكهرباء واملياه 

واالتصاالت وكافة اجلهات احلكومية األخرى عن مدة االستثمار ، تدخل املطعون 

دها األوىل وانضماميا للطاعن . حكمت ضده السابع هجوميا ضد املطعون ض

احملكمة أوال: بعدم قبول التدخل اإلنضمامى  ثانيا: بعدم قبول التدخل اهلجومي ثالثا: 

بعدم قبول الدعوى املقامة من املطعون ضدها األوىل بصفتها وصية على القاصرين 

املربم بني ورثة  70/7/7110رخ يف رابعا : بإثبات انتهاء العقد املؤ .................. و .............

الكائنة مبنطقة املصفح  8م  52القعود والطاعن عن قطعة األرض رقم  ................

بأبوظيب، وبإخالء العني املستثمرة وتسليمها للمطعون ضدها األوىل عن نفسها خالية 

هلا  مبلغ من الشواغل واألشخاص حبالة صاحلة لالنتفاع ، مع إلزام الطاعن بأن يؤدى 

% سنويا من تاريخ 5ألف درهم األجرة غري املسددة والفائدة التأخريية بواقع  051

أصل الدين ، وبإلزامه  وحتى متام السداد مبا ال يتجاوز 0/0/7106استحقاق املبلغ يف 

وحتى  0/0/7106ألف درهم سنويا من تاريخ انتهاء العقد يف  51بأن يؤدى هلا مبلغ 

ام والتسليم الفعلي لألرض وما عليها من مباني . وإلزامه بتقديم براءة تاريخ اإلخالء الت

ذمة عن استهالك املياه والكهرباء واهلاتف عن العني املستثمرة . استأنف الطاعن هذا 

أبوظيب ، كما استأنفه املطعون ضدهم  7102لسنة  015احلكم باالستئناف رقم 

قضت  08/1/7102وظيب ، وبتاريخ أب 7102لسنة  160عدا أخلري باالستئناف رقم 



احملكمة بعدم قبول استئناف اخلصوم املتدخلني إنضماميا ، وبرفض االستئنافني 

وتأييد احلكم املستأنف. طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض، وعرض 

 الطعن على هذه احملكمة، فحددت جلسة لنظره. 
 

احلكم املطعون فيه اخلطأ يف ن الطاعن ينعى بالسببني األول والثاني على إوحيث 

تطبيق القانون وخمالفة الثابت باألوراق والقصور يف التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول 

مربم  75/0/7115الدعوى لرفعها من غري ذي صفة على سند أن عقد االستثمار املؤرخ 

 ..................بني املطعون ضدها األوىل وزوجها "بصفته وكيل املالك  ورثة املرحوم 

واملسجل لدى بلدية أبوظيب مربم  70/7/7110"وأنه ليس طرفا فيه، وأن العقد املؤرخ 

والذى مت جتديده حتى  0/0/7106والساري حتى   ..................بينه وبني ورثة املرحوم 

ليست طرفا فيه أو من متثلهم وبالتالي ال توجد عالقه قانونية بينها وبينه   7170عام 

ا مطالبته باألجرة، كما أن األوراق خلت من حوالة احلق من املالك هلا جتيز هل

 70/7/7110، من العقد املؤرخ  6، 5ونفادها يف حقه أو قبوله هلا، وأن البندين رقم 

تضمنا حوالة حق االنتفاع له منفردا طوال مدة سريان العقد وأن له حق التنازل للغري 

ا والتزامهم مبنع التعرض القانوني واملادي له من وتأجري األرض والبناء كليا أو جزئي

الغري وبالتالي غل يد املالك يف إبرام عقود على قطعة األرض مدة سريان العقد وهو 

سابق لعقد الطاعنة كما أنه  احلائز لقطعة األرض وواضع اليد عليها، وأن الدعوى 

باملأجور، وأن  تضحى يف حقيقتها تزاحم بني عقدين وتعرض من الغري يف انتفاعه

عقدها مربم مع مورثها بصفته أحد الورثة وليس بصفته ممثال أو وكيال عنهم مجيعا 

وملحقه املؤرخ  5/8/7105وبالتالي ال حجيه له قبله، وأن املوقعني على العقد املؤرخ 

هم الورثة الذين آلت هلم ملكية قطعة األرض وقبضوا مقابل االستثمار،  5/8/7105

م املطعون فيه قضاءه على أن املطعون ضدها األوىل من اخللف اخلاص وإذ أقام احلك

 ................احملرر هلم من وكيلهم  75/0/7115بوجب العقد املؤرخ  ...............لورثة 

وأنها حلت حمل الورثة مبوجب هذا العقد وأنها أصبحت صاحبة احلق يف استثمار 

حقوقهم هلا وأن تلك احلوالة جائزه دون قبول قطعة األرض واستغالهلا وانهم أحالوا 

مل يربم  7170بتجديد عقد الطاعن حتى عام  5/8/7105الطاعن، وأن العقد املؤرخ 

وأنه الحق لعقد املطعون ضدها األوىل و ال  ..............مع الورثة " املالك " وإمنا مع ورثة 

 وجب نقضه.حجية له وقضى بانتهاء عقده ، فإنه يكون معيبا مبا يست



ن هذا النعي مردود، ذلك أن حوالة احلق هي اتفاق بني احمليل واحملال له إوحيث 

مبوجبها  ينقل بها الدائن ما له من حق قبل املدين إىل شخص آخرــ احملال له ــ  يصبح 

دائنا مكانه، وهى بهذه املثابة تتم مبجرد تراضيهما دون حاجة لشكل خاص 

ه للحوالة صراحة أو ضمنا بأي تعبري يدل على هذا ويكفى فيها قبول احملال ل

الرضاء، يستوى يف ذلك أن يكون هذا احلق منجزا أو معلقا على شرط أو مقرتنا 

بأجل أو أن يكون حقا مستقبال أو احتماليا ليس له وجود قانونى يف احلال وإمنا 

ق حمل حيتمل وجوده يف املستقبل ولو قبل حتقق أي عنصر من عناصره ولو كان احل

احلوالة قد نازع فيه املدين، ويرتتب على انعقاد احلوالة صحيحه انتقال نفس احلق 

احملال به من احمليل إىل احملال له مبجرد انعقادها مبا له من توابع وضمانات، وتعترب 

منتجه آلثارها يف حدود املبلغ الثابت بذمة املدين حتى تاريخ اعالنه باحلوالة بالنسبة 

احملال عليه أو الغري ، ويكون للمحال له ــ الدائن ــ أن حيل جمل احمليل يف للمحيل او 

مباشرة دعاوى احلق احملال به وإجراءات استيفائه ويتابع ما بدأه احمليل منها ، 

واألصل فيها أنها ترد على مجيع احلقوق أيا كان حملها إال إذا نص القانون أو االتفاق 

ف ذلك، وتعترب جائزه ما دام  ال يوجد ما حيرمها أو أو اقتضت طبيعة االلتزام خال

مينعها وهى تنعقد بالرتاضي بني احمليل واحملال إليه دون حاجة إىل رضاء املدين إال أن 

انعقادها ال يكفى جلعلها نافذة يف حقه أو بالنسبة للغري الذى يكسب حقا من جهة 

ال  من تاريخ علمه بها، مادام أن احمليل على احلق احملال به يتعارض مع حق احملال له إ

انعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهال بوقوعها فيتعامل مع دائنة األصلي 

على أنه دائنة الوحيد األمر الذى يستوجب علمه باحلوالة مراعاة ملصلحته ومصلحة 

ة الدائن اجلديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق اإلثبات املقررة قانونا وذلك لغيب

األحكام املنظمة حلوالة احلق ونفادها قبل املدين أو الغري يف التشريعات املعمول بها 

مبا مقتضاه الرجوع إىل القواعد العامة يف ذلك الشأن واالكتفاء بثبوت علم احملال 

عليه بتلك احلوالة لنفادها قبل املدين أو الغري وذلك بأي طرق من طرق العلم ومنها 

عوى اليت يرجع بها احملال له على احملال عليه باحلق، اإلعالن بصحيفة الد

واستخالص علم املدين بهذه احلوالة ــ هو مما تستقل به حمكمة املوضوع ــ ، كما 

أن التنازل عن عقد االستثمار حبوالة احلق  يكون بأية عبارة تفيد تنازل املؤجر عن 

ت فيه مع مجيع الدعاوى حقه فيه إىل شخص معني ، ويرتتب عليه انتقال احلق الثاب

اليت تؤكده إىل املتنازل إليه، مبا فيها املطالبة باألجرة  ملا كان ذلك وكان الثابت 

" عن نفسه وبصفته وكيل عن باقي ..................من األوراق أن مورث املطعون ضدها "



قطعة األرض  " أجر ...............ورثة والده املنتفع األصلي بقطعة األرض حمل النزاع " 

مبا عليها من مبان  70/7/7110حمل النزاع  إىل الطاعن مبوجب عقد استثمار مؤرخ

بأجرة  0/0/7106وتنتهى يف  0/0/7110واستثمارها ملدة مخسة عشر عاما تبدأ من 

أبرم عقد استثمار عن قطعة األرض بني  75/0/7115ألف درهم سنويا، وبتاريخ  51

، و ................، ..............وبصفته وكيل عن أشقائه وشقيقاته عن نفسه  ..................

 00/7/0980املتوفى يف  .................أوالد املرحوم  ...............، .................. ،..................

سنة تبدأ من  08أشهر ــ  5يوم ــ  05قطعة األرض  للمطعون ضدها األوىل ملدة 

تاريخ انتهاء عقد إجيار مورثهم مع بلدية  01/2/7170وتنتهى يف  75/0/7115

أبوظيب، وقد أقروا يف العقد أن تعاقدهم مع شاغل قطعة األرض احلالي " الطاعن " 

كان لصاحلها وحلسابها اخلاص وداخل مدة هذا العقد، وقد أرفق باألوراق 

القعود تبيح هلم إبرام العقود  .................للمتعاقد  ................توكيالت صادره من ورثة 

والبيع والشراء والتنازل، كما أن املطعون ضدها األوىل قد أخطرت الطاعن بتاريخ 

عن نفسه وبصفته وكيل عن  ....................بإعالن على يد حمضر بأن  8/5/7101

رض حمل العقد املربم معه حول عقد االستثمار واالنتفاع بقطعة األ..................... ورثة 

وما بعدها حتى  7101إليها ونبهت عليه بسداد األجرة عن عام  75/0/7115بتاريخ 

وتسليمها  0/0/7106تاريخ  انتهاء العقد، وإخالء قطعة األرض عند انتهاء عقده يف 

هلا ووقع باستالم اإلنذار، ملا كان ذلك وكان جيوز حوالة احلق املستقبل، وكان 

بني املطعون ضدها األوىل وورثة 75/0/7115ضمنه عقد االتفاق املؤرخ مفاد ما ت

هو انعقاد حوالة حق ملا هلم من ديون وحقوق يف ذمة الطاعن إليها، وملا .................... 

واحملال  ..................كانت حوالة احلق قد متت بالرتاضي بني احمليل ورثة املرحوم 

 8/5/7101وىل وقد علم بها الطاعن مبوجب اإلخطار املؤرخ إليها املطعون ضدها األ

وبإعالنه بصحيفة الدعوى ومن ثم تكون قد توافرت كافة شروط انعقاد احلوالة، 

قد انتقل  ....................ومن ثم يكون احلق الثابت يف العقد املربم بني الطاعن وورثة 

دعوى قبله ومطالبتها له باحلقوق إليها وتوافرت للمطعون ضدها  الصفة يف اقامة ال

 5/8/7105الناشئة عن حوالة احلق هلا  ونفادها قبله، والينال من ذلك العقد املؤرخ 

إذ أن  2/0/7101واملتوفى بتاريخ  ...................املربم بني الطاعن وبعض ورثة كاظم 

ون ضدها األوىل بتاريخ واملطع ...............حوالة احلق قد متت صحيحة بني ورثة املرحوم 

على النحو السالف بيانه قبل انعقاد ذلك العقد، كما أن ذلك العقد  75/0/7115

احلصص يف قطعة األرض  والذى ال ميلك أغلبية ................أبرموه بصفتهم بعض ورثة 



حمل النزاع، ومن ثم يكون صادرا من غري كامل صفة، وإذ انتهى احلكم املطعون 

ك النتيجة الصحيحة، فإنه ال يكون قد خالف القانون، أو اخطأ يف تطبيقه فيه إىل تل

 ومن ثم يكون النعي على غري أساس.
 

ن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق إوحيث 

القانون ذلك أن املطعون ضدها األوىل أقامت الدعوى بطلب احلكم بإلزام الطاعن 

وما يستجد منها، إال أنها عدلت طلباتها  7105،  7101األجرة عن عامي  بأن يؤدى هلا

وأضافت طلب طرد الطاعن وأخالئه من عني النزاع والتسليم، وبذلك تكون قد غريت 

من قانون اإلجراءات املدنية، فكان على  98موضوع طلباتها وسببها باملخالفة للمادة 

 تها املعدلة، مبا يعيبه ويستوجب نقضه احلكم املطعون فيه القضاء بعدم قبول طلبا

ن هذا النعي غري سديد، ذلك أن الطلبات يف الدعوى نوعان أوهلما طلبات إوحيث 

أصلية منتجه للخصومة وهى الطلبات اليت تنشأ عنها قضية مل تكن موجوده قبل 

إبدائها وهى أول ما يتخذ يف خصومة من إجراءات ، وثانيهما طلبات عارضة وهى 

 أثناء خصومة قائمة ، فالطلب العارض يقتضى وجود خصومة قائمة قبل تبدى يف

إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلى ثم يبدى أثنائها  طلب آخر يتناول بالتغيري أو 

بالزيادة أو بالنقص أو باإلضافة ذات اخلصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو 

اول بالتغيري أو الزيادة أو اإلضافة ذات أطرافها ، فالطلب العارض هو الطلب الذى يتن

النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، أو تغيري السبب مع بقاء املوضوع 

على حاله، وأن نطاق الدعوى أمام حمكمة املوضوع يتحدد بالطلبات اخلتامية 

للخصوم سواء ما يرد يف صحيفة الدعوى أو ما يرد يف صحيفة تعديل الطلبات أو 

ذكراته اخلتامية، ملا كان ذلك وكانت املطعون ضدها األوىل قد متسكت يف م

ألف درهم،  011صحيفة دعواها بطلب احلكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى هلا مبلغ 

وما  7105، 7101مقابل استثماره لقطعة األرض وما عليها من منشآت عن عامي 

أو  0/0/7106اء عقده يف ألف درهم سنويا وحتى تاريخ انته 51يستجد منها بواقع 

حتى تاريخ تسليمها وإخالئها )فعليا ( أيهما أقرب، ومبوجب صحيفة تعديل طلبات 

والتى تنتهى مدته 70/7/7110أضافت طلب إثبات انتهاء عقد االستثمار املؤرخ 

وإلزامه بإخالء قطعة األرض املؤجرة وتسليمها هلا مبا عليها من منشآت  0/0/7106

تفاع بها، وتقديم براءة ذمة عن فواتري الكهرباء واملياه والكهرباء حبالة تصلح لالن

واالتصاالت وكافة املطالبات احلكومية األخرى، وكانت هذه الطلبات مستنده إىل 



نفس السبب الذى أقيمت عليه الدعوى األصلية وهو عقد االستثمار والذى مت حوالة 

بانتهاء   70/7/7110تهاء العقد املؤرخ احلق الوارد به إليها، وبني اخلصوم أنفسهم والن

مدته ومرتبطة بالطلب األصلي  وبالتالي كان على حمكمة أول درجة االلتزام بهذه 

الطلبات والتصدي هلا والفصل فيها، وإذ التزم احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

 املطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يف هذا اخلصوص يكون على غري أساس.

ن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق إيث وح

القانون، ذلك أن العقد املربم بني املطعون ضدها األوىل وبني زوجها عن نفسه وبصفته 

قد وقع  باطال ملخالفته األمر السامي الصادر من مسو رئيس 75/0/7115واملؤرخ 

يلتزم أحكام قانون تنظيم التسجيل العقاري ، كما أنه مل 0968لسنة  00الدولة رقم 

بتسجيل عقود اإلجيار اليت تزيد مدتها عن أربعة سنوات، وإذ أختذ احلكم ذلك 

 العقد اساسا لقضائه فإنه يكون معيبا مبا يستوجب نقضه.
  

 022ن هذا النعي يف وجهه األول غري مقبول، ذلك أنه وفق ما تقضى به املادةإوحيث 

ءات املدنية أنه جيب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان من قانون اإلجرا

األسباب اليت بنى عليها الطعن وإال كان غري مقبول وحتكم احملكمة من تلقاء 

نفسها بعدم قبوله ، مما يتعني معه أن يكون سبب النعي كاشفا عن املقصود منه 

الذى يعزوه الطاعن  كشفا وافيا نافيا عنه الغموض واجلهالة حبيث يبني منه العيب

إىل احلكم املطعون فيه وموضعه منه وأثره يف قضائه وإال كان جمهال وغري مقبول، 

ملا كان ذلك وكان الطاعن قد ساق نعيه بهذا الوجه بشكل عام دون بيان أوجه 

اليت احتوى عليها باملخالفة لقرار مسو  75/0/7115البطالن اليت حلقت بالعقد املؤرخ 

وداللة كل منها وأثرها يف قضاء احلكم املطعون  0968لسنة  00قم رئيس الدولة ر

فيه، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غري مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي 

ألوجه املخالفة للقرار، ومن ثم يكون جمهال وغري مقبول. كما أن النعي يف وجهه 

من قانون  719قضى به املادة الثاني مردود ، ذلك أن العقد يكون صحيحا ــ وفق ما ت

املعامالت املدنية ــ متى كان مشروعا بأصله ووصفه بأن يكون صادرا من ذي صفة 

مضافا إىل حمل قابل حلكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحه 

من  701دون أن يقرتن بشرط مفسد له، أما العقد الباطل ــ وفق ما تقضى به املادة 

ختل ركنه أو حمله أو الغرض افهو ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن ذات القانون ــ 

منه أو الشكل الذى فرضه القانون النعقاده وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه 



اإلجازة، ويرتتب على ذلك أنه منى كان حمل العقد خمالفا للنظام العام أو اآلداب فإن 

من ذات القانون، إال أنه من املقرر  715العقد يكون باطال حسبما تقضى به املادة 

لكى ميكن التمسك أمام حمكمة النقض ألول مرة بسبب من األسباب القانونية 

املتعلقة بالنظام العام، جيب أن يثبت أنه كان حتت نظر حمكمة املوضوع عند 

احلكم يف الدعوى مجيع العناصر اليت متكنها من تلقاء ذاتها من اإلملام بهذا السبب 

كم يف الدعوى على موجبه فإذا تبني أن هذه العناصر كانت تعوزها فال سبيل واحل

وكان الثابت أن العقد  ،إىل الدفع بهذا السبب وال إثارته من حمكم النقض ذاتها

والذى مبوجبه أحال زوج الطاعنة عن نفسه وبصفته وكيل عن  75/0/7115املؤرخ 

هم وبني بلدية أبوظيب والذى ينتهى يف باقي الورثة حقوقهم يف العقد املربم بني مورث

وكان ذلك العقد قد مت صحيحا ومشروعا بأصله ووصفه وصادر من  01/2/7170

ذي صفة وله غرض قائم ومشروع دون أن يقرتض بشرط فاسد، وال يتعارض حمل 

االلتزام فيه مع نص قانونى متعلق بالنظام العام، وكان الطاعن مل يتمسك أمام 

بطالنه ملخالفته للنظام العام لتتمكن احملكمة من حبث شروطه حمكمة املوضوع ب

وأركانه والشكل الذى فرضه القانون النعقاده، كما أنه ال مصلحة له يف التمسك 

واستيفائه منفعته، وبالتالي  0/0/7106بذلك البطالن النتهاء عقده بانتهاء مدته يف 

لعدم تسجيله يقوم  7115لسنة  0فإن ما يتمسك به الطاعن من خمالفته القانون رقم 

له التحدي بهذا  على عنصر واقعى مل يسبق عرضه على حمكمة املوضوع، وال جيوز

 الدفاع ألول مرة أمام حمكمة النقض.

 

********** 



 )جتاري( 09/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 يمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.وعضوية املستشارين: د. حسني بن سل

 د.خلف نهار عيد الرقاد، حممد الصغري أجماظ.

(719) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  627)الطعن رقم 

( حتكيم. عقد "عقد التحكيم". اختصاص. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لالتفاق 0

 على التحكيم". 

 التحكيم. ماهيته.-

ذات احملرر املتعلق بالتصرف مثار النزاع شرط التحكيم. جواز أن يكون واردًا يف -

أو منفصاًل عنه يف وثيقه مستقلة. وروده يف ذات العقد. فيغين عن حتريره يف وثيقه 

 مستقلة.

  

 ( حتكيم. عقد "عقد التحكيم".7

 707/5وجوب اشتمال حكم احملكم على صورة من اتفاق التحكيم. املادة -

وص اتفاقية التحكيم بصورة حرفية. كفاية إجراءات مدنية. ليس معناه إيراد ذات نص

 إيراد فحواها ومضمونها مبا ال خروج فيه عن معنى بنودها. على ذلك. مثال.

  

( إجراءات "إجراءات ندب اخلبري". خربة. إثبات "اخلربة". بطالن. دفوع "الدفع ببطالن 0

 تقرير اخلبري". حتكيم.

املقررة الختيارهم ومنها سبق  اخلرباء املقيدون باجلداول. استيفاؤهم الشروط-

 ادائهم اليمني القانونية. أساس ذلك.

األصل يف اإلجراءات أنها روعيت. نعي الطاعنة ببطالن تقرير اخلربة كون اخلبري -

الذى أعده وندبته هيئة التحكيم مل حيلف اليمني مع كونه من اخلرباء املقيدين 

حكيم وعدم تقدميها ما يدل على جبداول اخلرباء أمام مركز أبوظيب للتوفيق والت

 ذلك. نعى عار من الدليل. مردود.

  



 ( بطالن. حتكيم. حكم "بطالن احلكم". دعوى "دعوى بطالن حكم التحكيم".1

بطالن حكم التحكيم بسبب خمالفته قواعد املرافعات. مناطه. اخلروج عن -

ساواة بني اخلصوم القواعد األساسية إلجراءات التقاضي التى حتقق مبدأ املواجهة وامل

 واحلقوق املقررة للدفاع. أساس ذلك.

  

 ( بطالن. حتكيم. دعوى "دعوى بطالن حكم التحكيم".5

دعوى بطالن حكم احملكم. تنصيب على اخلطأ يف اإلجراءات دون اخلطأ يف -

 التقدير.

العيوب التى جيوز ملدعى البطالن التمسك بها. ورودها على سبيل احلصر. ال جيوز  -

ياس عليها أو التوسع يف تفسريها. تعلقها مجعيًا باالتفاق على التحكيم أو الق

 خبصومة التحكيم.

ال يدخل فيها تلك املتعلقة بقواعد اإلثبات وتقدير احملكم أو اغفاله الفصل يف -

 بعض الطلبات أو عدم صحة أو كفاية أسباب احلكم.

  

 ( بطالن. حتكيم. دعوى "بطالن حكم التحكيم".6

ة التصديق على حكم احملكم. ال تعرض له من الناحية املوضوعية أو تلك حمكم-

املتعلقه باإلثبات من حيث تقدير األدلة أو كفايتها أو مدى مطابقة حكمه للقانون. 

 عدم قبول املنازعة يف حكم التحكيم املتعلقة بهذه األمور. علة ذلك.

  

ثبات "بوجه عام". دعوى ( بطالن. حتكم. حكم. "تسبيبه. تسبيب غري معيب". إ2

 "دعوى بطالن حكم احملكم".

دعوى بطالن حكم احملكم. قضاء احلكم برفضها استنادًا إىل أن  ما متسك به -

مدعي البطالن من أسباب تتعلق بوزن البيانات ومساع أقوال  الشهود أو طلب مناقشة 

واردة حصرًا يف اخلبري هي من املسائل التقديرية هليئة التحكيم وليست من العيوب ال

 من قانون اإلجراءات املدنية. صحيح. 706املادة 

  



أن التحكيم هو اختيار من قانون اإلجراءات املدنية  710مفاد النص يف املادة -0

املتنازعني طرفا غريهما حمايدا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع بدال من االلتجاء 

معني يذكر يف صلبه وضمن إىل القضاء املختص، ويكون التحكيم تبعا لعقد 

شروطه وهو ما يسمى بشرط التحكيم، وقد يكون مبناسبة نزاع معني قائم بالفعل 

بني اخلصوم ويسمى يف هذه احلالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ، مما 

مؤداه أنه جيوز أن يكون االتفاق على التحكيم واردا يف ذات احملرر املتعلق بالتصرف 

النزاع أو منفصال عنه يف مشارطة حتكيم أو وثيقة مستقلة، ومتى ورد القانوني مثار 

شرط التحكيم يف العقد األساسي فإن ذلك يغنى عن مشارطة حتكيم أو وثيقة 

 .منفصلة كي تصح اإلجراءات اليت متت يف الدعوى

باشتمال حكم احملكم صورة من اتفاق التحكيم  وفقا لنص املادة املقصود -7

اإلجراءات املدنية ، ليس هو ايراد ذات نصوص اتفاقية التحكيم  من قانون 707/5

بل يكفى ايراد فحواها ومضمونها مبا ال خروج فيه عن معنى  verbatimحرفيا 

بنودها ومبا ميكن احملكمة املناط بها التصديق على حكم احملكم من بسط 

كم يف رقابتها عليه مبجرد اطالعها على مدوناته، والتحقق من صدور حكم احمل

حدود سلطته املستمدة من االتفاق على التحكيم ، ملا كان ذلك وكان الثابت 

باألوراق أن الطاعنة هي اليت جلأت اىل مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري 

وفقا  2/6/7101للفصل يف النزاع الذى قام بينهما يف تنفيذ العقد املربم بينهما بتاريخ 

وقد أقرت الطاعنة يف صحيفة الطعن أنهما اتفقا على اللجوء الوارد به،  0/ 62للبند 

للتحكيم يف حالة قيام نزاع بينهما يف تنفيذ ذلك العقد ، كما أن األطراف بعد 

اللجوء إىل مركز التحكيم أبرما مشارطة حتكيم تضمنت اإلجراءات وتعيني هيئة 

ت تلك املشارطة التحكيم، وموضوع النزاع، وطلبات الطرفني، ومدة التحكيم ووقع

من الطرفني ومن هيئة التحكيم، وأثبت حبكم احملكمني مضمون مشارطة 

التحكيم مبا يكفى لتمكني احملكمة املناط بها التصديق عليه من بسط رقابتها 

عليه مبجرد اطالعها على مدوناته، ومن ثم يكون النعي على احلكم مبا ورد بسبب 

 النعي على غري أساس. 

من  7من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية  واملادة  69دة يف املاالنص -0

قانون تنظيم اخلربة أمام احملاكم على أن " للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم بندب 

خبري أو أكثر من بني موظفي الدولة أو من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء 

زمها الفصل يف الدعوى ......." كما نصت املادة لالستشارة برأيهم يف املسائل اليت يستل



من القانون الثاني على أنه  " إذا كان اسم اخلبري غري  8من القانون أألول واملادة 21

مقيد يف اجلداول وجب أن حيلف أمام احملكمة اليت ندبته ميينا بأن يؤدى عمله 

اخلرباء املقيدين باجلداول بالصدق واألمانة وإال كان العمل باطال ......" مما مؤداه أن 

سبق أن أدوا اليمني القانونية واستوفوا الشروط املقررة الختيارهم، وملا كانت هيئة 

التحكيم قد انتدبت خبريا من املقيدين جبدول اخلرباء أمام مركز أبوظيب للتوفيق 

والتحكيم التجاري، واألصل يف اإلجراءات أنها روعيت، وكانت الطاعنة مل تقدم ما 

أبوظبى للتوفيق  فيد أن اخلبري الذى انتدبته واملقيد جبدول اخلرباء أمام مركزي

 والتحكيم التجاري مل حيلف اليمني، فإن نعيها يكون عار عن الدليل وغري مقبول.

يف بطالن احلكم الصادر من احملكم بسبب خمالفته قواعد املرافعات ــ املناط -1

اإلجراءات املدنية هو خروجه عن القواعد  من قانون707/0وفق ما تقضى به املادة 

األساسية اليت تتعلق بإجراءات التقاضي فيما يتعلق باملواجهة بني اخلصوم واملساواة 

 .بينهم والتزام احلقوق املقررة للدفاع بتمكني كل منهما قبل اآلخر

من قانون  706أن دعوى بطالن حكم احملكم ــ على ما تفيدة املادة املقرر أن  -5

إلجراءات املدنية ــ إمنا توجه إىل حكم احملكم بوصفه عمال قانونيا وتنصب على ا

اخلطأ يف اإلجراءات دون اخلطأ يف التقدير وأن العيوب اليت جيوز ملدعى البطالن 

التمسك بها قد وردت على سبيل احلصر حبيث ال يتوسع يف تفسريها وال يقاس عليها 

كيم أو خبصومة التحكيم، وأن أي منازعة وهى مجيعا تتعلق باالتفاق على التح

خارج ذلك وتكون متعلقة بقواعد اإلثبات أو بتقدير احملكم أو إغفاله الفصل يف 

بعض الطلبات أو بعد صحة أو عدم كفاية أسباب حكمه، فإنها ال تصلح للنعي على 

 .حكم احملكم بالبطالن وتكون لذلك غري مقبولة

ظرها يف دعوى التصديق على حكم احملكم أن حمكمة املوضوع عند ناملقرر -6

ليس هلا أن تعرض حلكمه من الناحية املوضوعية وال تلتفت إىل تقديره لألدلة املقدمة 

من اخلصوم أمامه وال يف مدى كفايتها أو عدم كفايتها يف اإلثبات أومدى مطابقة 

حملكم حكمه للقانون ــ ألن احملكمة ال تنظر الدعوى باعتبارها طعنا على حكم ا

بل تنظر فقط يف مدى مراعاته القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن كل منازعة يثريها 

اخلصم وتكون متعلقة بتقدير احملكم تكون غري مقبولة سواء وردت هذه القاعدة 

 .يف قانون اإلثبات أو قانون اإلجراءات املدنية أو غري ذلك من القوانني

نود وثيقة التحكيم، وأخذت مبا اطمئن هيئة التحكيم مل خترج عن بإن كانت -2

إليه وجدانها من املستندات املقدمة وما ورد بتقرير اخلبري املنتدب وطرح مامل ارتاح 



إليه ضمريها فإن هذه املسائل التقديرية هليئة التحكيم وتتعلق بوزن البيانات أو مساع 

يوب اليت حيق أقوال شهود أو طلب مناقشة اخلبري فيما ورد بتقريره ليست من الع

ملدعى البطالن التمسك بها، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل 

أن ما متسك به الطاعن لبطالن حكم التحكيم تتعلق بوزن البيانات ومن املسائل 

التقديرية هليئة التحكيم  وليست من العيوب اليت حيق للطاعن التمسك بها والواردة 

ن قانون اإلجراءات املدنية وهى ال يقاس عليها، وكان احلكم م 706حصرا يف املادة 

أقام قضاءه على أسباب تكفى حلمله، وسائغه وهلا أصل ثابت باألوراق وال خمالفة 

 فيها للقانون، ومن ثم يكون النعي على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

ئر األوراق ــ تتحصل يف وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسا

جتارى كلى أبوظيب على  7106لسنة  0857أن املطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 

الطاعنة بطلب احلكم التصديق على حكم احملكمني الصادر يف الدعوى 

وحكم التفسري املتمم  70/00/7105الصادر بتاريخ  7100لسنة  001التحكيمية رقم 

وفيق والتحكيم التجاري يف الدعوى األصلية من مركز الت 0/5/7106له بتاريخ 

درهم للمطعون ضدها  0196599ر58ــ بالزام الطاعنة بدفع مبلغ  0واملتقابلة، والقاضي

ــ إلزام الطاعنة بإخالء 7% من تاريخ احلكم وحتى السداد التام، 9والفائدة بنسبة 

فالة إىل بلدية ــ  إلزام املطعون ضدها بإصدار ك 0املوقع وتسليمه للمطعون ضدها 

 7101لسنة  5529مدينة أبوظيب ــ قسم الطرق ــ بدال من الكفالة البنكية رقم 

ألف درهم املؤرخة  711الصادرة من البنك اخلليجي الفرنسي ـ فرع أبوظيب مببلغ 

ــ الزام املطعون  1املقدمة من الطاعنة حتى تتمكن من اسرتداد كفالتها  75/5/7101

حملتجزة لديها اليت أصدرتها الطاعنة وهى كفالة حسن ضدها برد الكفاالت ا

الصادرة عن البنك اخلليجي الفرنسي فرع أبوظيب رقم  0/2/7101التنفيذ املؤرخة 

درهم،وكفالة الدفعة املقدمة املؤرخة يف  7580075بقيمة  7101لسنة  5522

ة لسن 5528الصادرة عن البنك اخلليجي الفرنسي فرع أبوظيب برقم  00/2/7101

أبوظبى للتوفيق والتحكيم  ــ يتم تطبيق قواعد مركز5درهم   6152801بقيمة  7101

ــ يتحمل كل  6التجاري يف شأن سداد أتعاب التحكيم املقررة على طريف النزاع، 

 2طرف ما دفعه من رسوم ومصاريف مبا يف ذلك أتعاب اخلربة ويتحمل أتعاب حماميه 

الطاعنة دعوى متقابلة بطلب احلكم ببطالن  ــ رفض ماعدا ذلك من طلبات . أقامت



حكم التحكيم. حكمت احملكمة يف الدعوى األصلية بالتصديق على حكم 

من هيئة 70/00/7105بتاريخ  7105لسنة  001التحكيم الصادر يف الدعوى رقم 

التحكيم، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى املتقابلة برفضها. استأنفت 

استئنا أبوظيب، وبتاريخ  7102لسنة  788كم باالستئناف رقم الطاعنة هذا احل

قضت احملكمة بتأييد احلكم املستأنف6 طعنت الطاعنة يف هذا  75/1/7102

احلكم بطريق للنقض، وعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة فحددت 

 جلسة لنظره 

اخلطأ يف تطبيق  ن الطاعنة تنعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيهإوحيث    

القانون ذلك أن حكم التحكيم قد خال من مشارطة التحكيم وهو ما يصمه 

 بالبطالن، وإذ رفض احلكم ذلك الدفع فإنه يكون معيبا مبا يستوجب نقضه. 

من قانون اإلجراءات  710ن هذا النعي غري سديد، ذلك أنه عمال باملادة إوحيث    

بصفة عامة أن يتشرطوا يف العقد األساسي أو  املدنية " على أنه جيوز للمتعاقدين

باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع يف تنفيذ عقد معني على حمكم أو 

أكثر كما جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني بشروط خاصة، وأنه إذا اتفق 

...... " اخلصوم على التحكيم يف نزاع ما فال جيوز رفع الدعوى بشأنه أمام القضاء ..

مفاده أن التحكيم هو اختيار املتنازعني طرفا غريهما حمايدا للفصل فيما شجر 

بينهما من نزاع بدال من االلتجاء إىل القضاء املختص، ويكون التحكيم تبعا لعقد 

معني يذكر يف صلبه وضمن شروطه وهو ما يسمى بشرط التحكيم، وقد يكون 

صوم ويسمى يف هذه احلالة اتفاق التحكيم أو مبناسبة نزاع معني قائم بالفعل بني اخل

مشارطة التحكيم ، مما مؤداه أنه جيوز أن يكون االتفاق على التحكيم واردا يف 

ذات احملرر املتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصال عنه يف مشارطة حتكيم 

يغنى عن أو وثيقة مستقلة، ومتى ورد شرط التحكيم يف العقد األساسي فإن ذلك 

مشارطة حتكيم أو وثيقة منفصلة كي تصح اإلجراءات اليت متت يف الدعوى، كما 

أن املقصود باشتمال حكم احملكم صورة من اتفاق التحكيم  وفقا لنص املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية ، ليس هو ايراد ذات نصوص اتفاقية التحكيم  707/5

ومضمونها مبا ال خروج فيه عن معنى بل يكفى ايراد فحواها  verbatimحرفيا 

بنودها ومبا ميكن احملكمة املناط بها التصديق على حكم احملكم من بسط 

رقابتها عليه مبجرد اطالعها على مدوناته، والتحقق من صدور حكم احملكم يف 

حدود سلطته املستمدة من االتفاق على التحكيم ، ملا كان ذلك وكان الثابت 



ة هي اليت جلأت اىل مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري باألوراق أن الطاعن

وفقا  2/6/7101للفصل يف النزاع الذى قام بينهما يف تنفيذ العقد املربم بينهما بتاريخ 

الوارد به، وقد أقرت الطاعنة يف صحيفة الطعن أنهما اتفقا على اللجوء  0/ 62للبند 

ذ ذلك العقد ، كما أن األطراف بعد للتحكيم يف حالة قيام نزاع بينهما يف تنفي

اللجوء إىل مركز التحكيم أبرما مشارطة حتكيم تضمنت اإلجراءات وتعيني هيئة 

التحكيم، وموضوع النزاع، وطلبات الطرفني، ومدة التحكيم ووقعت تلك املشارطة 

من الطرفني ومن هيئة التحكيم، وأثبت حبكم احملكمني مضمون مشارطة 

تمكني احملكمة املناط بها التصديق عليه من بسط رقابتها التحكيم مبا يكفى ل

عليه مبجرد اطالعها على مدوناته، ومن ثم يكون النعي على احلكم مبا ورد بسبب 

 النعي على غري أساس. 

ن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق إوحيث    

ر يف التسبيب ذلك أن هيئة التحكيم  ندبت القانون واإلخالل حبق الدفاع والقصو

خبريا من خرباء مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري، مل يسبق هلم حلف 

اليمني القانونية، وكان على هيئة التحكيم حتليفه اليمني القانونية قبل أداءه 

م املأمورية اليت ندبته هلا، مما يرتتب عليه بطالن تقريره، وإذ أقام حكم التحكي

على ذلك التقرير فإنه يكون باطال، وإذ رفض احلكم املطعون فيه القضاء ببطالن 

 حكم احملكمني فأنه يكون معيبا مبا يستوجب نقضه.

من قانون اإلثبات يف  69ن هذا النعي مردود، ذلك أن النص يف املادة إوحيث    

مام احملاكم على أن " من قانون تنظيم اخلربة أ 7املعامالت املدنية والتجارية  واملادة 

للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم بندب خبري أو أكثر من بني موظفي الدولة أو من 

بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء لالستشارة برأيهم يف املسائل اليت يستلزمها 

من القانون  8من القانون أألول واملادة 21الفصل يف الدعوى ......." كما نصت املادة 

اني على أنه  " إذا كان اسم اخلبري غري مقيد يف اجلداول وجب أن حيلف أمام الث

احملكمة اليت ندبته ميينا بأن يؤدى عمله بالصدق واألمانة وإال كان العمل باطال 

......" مما مؤداه أن اخلرباء املقيدين باجلداول سبق أن أدوا اليمني القانونية واستوفوا 

، وملا كانت هيئة التحكيم قد انتدبت خبريا من املقيدين الشروط املقررة الختيارهم

جبدول اخلرباء أمام مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري، واألصل يف 

اإلجراءات أنها روعيت، وكانت الطاعنة مل تقدم ما يفيد أن اخلبري الذى انتدبته 



ري مل حيلف أبوظبى للتوفيق والتحكيم التجا واملقيد جبدول اخلرباء أمام مركز

 اليمني، فإن نعيها يكون عار عن الدليل وغري مقبول.

ن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث  على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق إوحيث     

القانون واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب ذلك انها متسكت ببطالن حكم 

ذلك أنها متسكت باستجواب التحكيم على سند من إخالل هيئة التحكيم بالدفاع 

اخلبري بعد حلفه اليمني ومناقشته يف تقريره، كما أنها طلبت مساع شهادة بسام 

الطييب واستشاري املشروع إال أن هيئة التحكيم مل تستجب إىل طلبها مما يبطل 

حكمها، وقد أقام احلكم املطعون فيه قضاءه على أن حاالت بطالن حكم 

من قانون اإلجراءات املدنية على سبيل احلصر وليس من  706التحكيم وردت باملادة 

 بينها اإلخالل حبق الدفاع فإنه يكون معيبا مبا يستوجب نقضه.

ن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن املناط يف بطالن احلكم الصادر من إوحيث    

 من قانون707/0احملكم بسبب خمالفته قواعد املرافعات ــ وفق ما تقضى به املادة 

اإلجراءات املدنية هو خروجه عن القواعد األساسية اليت تتعلق بإجراءات التقاضي 

فيما يتعلق باملواجهة بني اخلصوم واملساواة بينهم والتزام احلقوق املقررة للدفاع 

بتمكني كل منهما قبل اآلخر، ومن املقرر أيضا أن دعوى بطالن حكم احملكم ــ 

ن اإلجراءات املدنية ــ إمنا توجه إىل حكم احملكم من قانو 706على ما تفيدة املادة 

بوصفه عمال قانونيا وتنصب على اخلطأ يف اإلجراءات دون اخلطأ يف التقدير وأن 

العيوب اليت جيوز ملدعى البطالن التمسك بها قد وردت على سبيل احلصر حبيث ال 

لتحكيم أو يتوسع يف تفسريها وال يقاس عليها وهى مجيعا تتعلق باالتفاق على ا

خبصومة التحكيم، وأن أي منازعة خارج ذلك وتكون متعلقة بقواعد اإلثبات أو 

بتقدير احملكم أو إغفاله الفصل يف بعض الطلبات أو بعد صحة أو عدم كفاية 

أسباب حكمه، فإنها ال تصلح للنعي على حكم احملكم بالبطالن وتكون لذلك 

وع عند نظرها يف دعوى التصديق على غري مقبولة، كما من املقرر أن حمكمة املوض

حكم احملكم ليس هلا أن تعرض حلكمه من الناحية املوضوعية وال تلتفت إىل 

تقديره لألدلة املقدمة من اخلصوم أمامه وال يف مدى كفايتها أو عدم كفايتها يف 

اإلثبات أومدى مطابقة حكمه للقانون ــ ألن احملكمة ال تنظر الدعوى باعتبارها طعنا 

لى حكم احملكم بل تنظر فقط يف مدى مراعاته القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن ع

كل منازعة يثريها اخلصم وتكون متعلقة بتقدير احملكم تكون غري مقبولة سواء 

وردت هذه القاعدة يف قانون اإلثبات أو قانون اإلجراءات املدنية أو غري ذلك من 



كيم مل خترج عن بنود وثيقة التحكيم، القوانني، ملا كان ذلك وكانت هيئة التح

وأخذت مبا اطمئن إليه وجدانها من املستندات املقدمة وما ورد بتقرير اخلبري املنتدب 

وطرح مامل ارتاح إليه ضمريها فإن هذه املسائل التقديرية هليئة التحكيم وتتعلق بوزن 

ريره ليست من البيانات أو مساع أقوال شهود أو طلب مناقشة اخلبري فيما ورد بتق

العيوب اليت حيق ملدعى البطالن التمسك بها، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون 

فيه قد انتهى إىل أن ما متسك به الطاعن لبطالن حكم التحكيم تتعلق بوزن 

البيانات ومن املسائل التقديرية هليئة التحكيم  وليست من العيوب اليت حيق للطاعن 

من قانون اإلجراءات املدنية وهى ال يقاس  706يف املادة  التمسك بها والواردة حصرا

عليها، وكان احلكم أقام قضاءه على أسباب تكفى حلمله، وسائغه وهلا أصل ثابت 

 باألوراق وال خمالفة فيها للقانون، ومن ثم يكون النعي على غري أساس.

 

********** 



 )مدني( 71/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –لبدري  برئاسة السيد املستشار/ إمام ا

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد..

 (701) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  65)الطعن رقم 

 ( قانون "تفسريه".0

النص الصريح القاطع الداللة. عدم جواز اخلروج عليه بدعوى استهداء احلكمة -

 ذلك. التى أملته. علة

  

 ( اختصاص "االختصاص النوعي". قضاء مستعجل. دين. رهن. بيع.7

طلب اإلذن ببيع الشئ املرهون عند حلول أجل الدين املضمون بالرهن. اختصاص -

من قانون  026،  027حمكمة املوضوع دون قاضي األمور املستعجلة. املادتان 

ظر الطلب على وجه االستعجال. ال املعامالت التجارية. النص يف املادة األوىل على أن ين

 يعقد االختصاص لقاضي األمور املستعجلة. أساس ذلك وعلته.

 قضاء احلكم بعدم اختصاص قاضي األمور األمور املستعجلة به. صحيح.-

  

النص صرحيـًا جليــًا قاطعــًا  أنه  إذا  كان-يف قضــاء هذه احملكمــة-املقرر - 0

، فال حمل للخروج عليه أو تأويله بدعوى اإلستهداء فــي الداللة على املراد منه

باحلكمة التــي أملته، وقصد الشارع منه، ألن ذلك ال يكون إال عند غموض النص 

 .أو وجود لبس فيه

يدل على من قانون املعامالت التجارية يدل   026،  027مفاد النص يف املادتني - 7

يء املرهون عند حلول أجل الدين أن االختصاص بنظر طلب الدائن اإلذن ببيع الش

املضمون بالرهن قد قصره املشرع على حمكمة املوضوع املختصة، وأنه جيب على 



الدائن املرتهن قبل طلب اإلذن ببيع الشيء املرهون أن يقوم بإنذار املدين بالوفاء، وال 

تصدر حمكمة املوضوع اإلذن إال بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ اإلنذار، وهذه 

متعلقة  –من قانون املعامالت التجارية 026وفق ما تقضي به املادة  –اإلجراءات 

بالنظام العام، ومن ثم فإنه ال حمل للقول باختصاص قاضي األمور املستعجلة دون غريه 

املشار إليها لتضمنها النص  027بنظر طلب اإلذن ببيع األسهم املرهونة وفقًا للمادة 

على وجه االستعجال، ذلك أن هذا النص ال يعدو أن يكون على أن ُيْنَظر يف الطلب 

حثًَّا من املشرِّع حملكمة املوضوع املختصة على أن تفصل يف الطلب على وجه السرعة ــ  

وذاك هو نهج املشرع يف سائر املنازعات املتعلقة باملسائل التجاريةـ  كما  أنَّ  نْص  

ر احملكمة الطلب على وجه االستعجال  املشرع  يف عجز املادة املذكورة على أن تنُظ

 –يؤكد انصراف قصده إىل حمكمة املوضوع املختصة  دون قاضي األمور املستعجلة

هذا إىل أنَّ املشرِّع لو أنَّه أراد  –والذي ال حيتاج من املشرع إىل مثل هذا النص

 اختصاص قاضي األمور املستعجلة دون غريه بنظر هذا الطلب لنص على ذلك صراحًة

كما فعل بشأن طلب الدائن املرتهن اإلذن ببيع مقومات احملل التجاري إذ نصت املادة 

إذا مل يوف صاحب احملل التجاري  -0من قانون املعامالت التجارية على أنه ) 50

بالثمن أو بباقيه للبائع أو بالدين يف تاريخ استحقاقه للدائن املرتهن جاز للبائع أو 

نية أيام من تاريخ إخطار مدينه احلائز للمحل التجاري أن يقدم للدائن املرتهن بعد مثا

عريضة لقاضي األمور املستعجلة بطلب األذن بأن ُتباع باملزاد العلين مقومات احملل 

.....(  وإذ - 7التجاري كلها أو بعضها اليت يتناوهلا امتياز البائع أو الدائن املرتهن 

قام قضاءه بعدم اختصاص قاضي األمور كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أ

املستعجلة بنظر طلب اإلذن ببيع األسهم املرهونة مثار النزاع على سند من أن الفصل 

فيه يتطلب حبث مسائل موضوعية  خترج عن اختصاص القضاء املستعجل، وأن عبارة 

الت من قانون املعام 027وُيْنَظر يف الطلب على وجه االستعجال الواردة يف املادة 

التجارية، ال ُتفيد اختصاص القضاء املستعجل بنظره، فإنه يكون قد وافق صحيح 

 القانون، ويضحى النعي عليه بسبيب الطعن على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصًّل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

مدني    7102لسنة   702املطعون ضده الدعوى رقم   يف أن البنك الطاعن أقام على 

مستعجل أبوظيب بطلب احلكم  بصفة مستعجلة باإلذن له ببيع األسهم اململوكة 



درهم، وذلك على أن يكون  02966855752للمطعون ضده وفاًء لديٍن له عليه قدره 

 –0 -لي:البيع مبعرفة سوقي أبوظيب ودبي لألوراق املالية، وتفاصيل األسهم كالتا

( ألف سهم من أسهم  011) – 7 .....................( سهم من أسهم شركة 00191051)

، وقال بيانًا ..............( سهم من أسهم شركة  615509)  – 0 ................شركة 

لدعواه إنه منح املطعون ضده تسهيالت مصرفية )قرض جتاري وسحب على 

الفة البيان وقد ترصد يف ذمته مبلغ املكشوف( بضمان رهن األسهم س

درهم، وإذ توقف عن سداد األقساط املستحقة عليه رغم تكليفه  02966855752

فقد أقام الدعوى، دفع املطعون ضده الدعوى بأنه ملتزم   0/7/7106بالوفاء يف 

بسداد املديونية املرتصدة يف ذمته، وأنها لكونها حتتوي على فوائد مركبة مل يتم 

 7106لسنة  0951ا من املديونية فقد أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم تطهريه

جتاري كلي أبوظيب بطلب ندب خبري إلثبات أصل الدين املضمون باألسهم املرهونة 

واليت تكفي للوفاء به، كما متسَّك بأن حبث أصل املديونية يف ضوء كشوف 

ا، فيه مساس بأصل احلق احلساب املصطنعة من قبل البنك واليت ُينكرها وجيحده

مبا ُيخرج النزاع من االختصاص النوعي للقضاء املستعجل، فضاًل عن انتفاء ركن 

االستعجال، حكمت احملكمة للبنك الطاعن بالطلبات، استأنف املطعون ضده هذا 

 01/7/7102وبتاريخ 7106لسنة  658احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب برقم  

م املستأنف والقضاء جمددًا بعدم اختصاص قاضي قضت احملكمة بإلغاء احلك

األمور املستعجلة بنظر الدعوى، طعن البنك الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض، 

 حددت جلسة لنظره.-يف غرفة مشورة -وإذ ُعِرض الطعن على هذه احملكمة

وحيث إن الطعن ُأقيم على سببني ينعى بهما البنك الطاعن على احلكم املطعون    

ه اخلطأ يف تطبيق القانون وتأويله وتفسريه، والفساد يف االستدالل، وخمالفة الثابت في

باألوراق، واالخالل حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم املطعون فيه مل يفطن 

إىل أن طبيعة طلب بيع األسهم املرهونة للبنك هومن صميم اختصاص القضاء 

من قانون املعامالت التجارية  027ريح نص املادة املستعجل دون سواه، وذلك وفقًا لص

والذي أكد على صفة االستعجال، فضاًل عن توافر شرطي االستعجال وعدم املساس 

من قانون اإلجراءات املدنية، إذ الثابت من ظاهر  78بأصل احلق املقررين بنص املادة 

قد أقر بهذه املديونية املستندات مديونية املطعون ضدة للبنك باملبلغ املضمون بالرهن و

، وإذ ذهب 76/6/7106من خالل رسالة الربيد االلكرتوني املوجهة منه للبنك يف 

 احلكم يف قضائه إىل خالف ذلك فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه. 



يف قضــاء  -وحيث إن هذا النعي يف مجلته مردود ، ذلــك  بأنـه  ملـا  كـان املقرر    

النص صرحيـًا جليــًا قاطعــًا فــي الداللة على املراد  ه  إذا  كانأن -هذه احملكمــة

منه، فال حمل للخروج عليه أو تأويله بدعوى اإلستهداء باحلكمة التــي أملته، وقصد 

الشارع منه، ألن ذلك ال يكون إال عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان 

إذا مل يدفع املدين الدين  –0ية على أنه "من قانون املعامالت التجار 027النص يف املادة 

املضمون بالرهن يف تاريخ االستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ 

إنذار املدين بالوفاء أن يطلب من احملكمة اإلذن له ببيع الشيء املرهون، وُينظر يف 

لدائن املرتهن ويستويف ا –7الطلب على وجه االستعجال وتعني احملكمة كيفية البيع 

بطريق االمتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به وذلك من الثمن 

يدل على أن االختصاص بنظر طلب الدائن اإلذن ببيع الشيء -الناتج من البيع"

املرهون عند حلول أجل الدين املضمون بالرهن قد قصره املشرع على حمكمة 

الدائن املرتهن قبل طلب اإلذن ببيع الشيء املرهون  املوضوع املختصة، وأنه جيب على

أن يقوم بإنذار املدين بالوفاء، وال تصدر حمكمة املوضوع اإلذن إال بعد انقضاء سبعة 

من قانون  026وفق ما تقضي به املادة  –أيام من تاريخ اإلنذار، وهذه اإلجراءات 

ه ال حمل للقول باختصاص متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن –املعامالت التجارية

قاضي األمور املستعجلة دون غريه بنظر طلب اإلذن ببيع األسهم املرهونة وفقًا للمادة 

املشار إليها لتضمنها النص على أن ُيْنَظر يف الطلب على وجه االستعجال، ذلك أن  027

تفصل  هذا النص ال يعدو أن يكون حثًَّا من املشرِّع حملكمة املوضوع املختصة على أن

يف الطلب على وجه السرعة ــ  وذاك هو نهج املشرع يف سائر املنازعات املتعلقة باملسائل 

التجاريةـ  كما  أنَّ  نْص  املشرع  يف عجز املادة املذكورة على أن تنُظر احملكمة 

الطلب على وجه االستعجال  يؤكد انصراف قصده إىل حمكمة املوضوع املختصة  

هذا إىل  –والذي ال حيتاج من املشرع إىل مثل هذا النص –ستعجلةدون قاضي األمور امل

أنَّ املشرِّع لو أنَّه أراد اختصاص قاضي األمور املستعجلة دون غريه بنظر هذا الطلب 

لنص على ذلك صراحًة كما فعل بشأن طلب الدائن املرتهن اإلذن ببيع مقومات احملل 

إذا مل يوف -0ت التجارية على أنه )من قانون املعامال 50التجاري إذ نصت املادة 

صاحب احملل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع أو بالدين يف تاريخ استحقاقه للدائن 

املرتهن جاز للبائع أو للدائن املرتهن بعد مثانية أيام من تاريخ إخطار مدينه احلائز 

أن ُتباع باملزاد للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي األمور املستعجلة بطلب األذن ب

العلين مقومات احملل التجاري كلها أو بعضها اليت يتناوهلا امتياز البائع أو الدائن 



.....(  وإذ كان ذلك،  وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم - 7املرتهن 

اختصاص قاضي األمور املستعجلة بنظر طلب اإلذن ببيع األسهم املرهونة مثار النزاع 

من أن الفصل فيه يتطلب حبث مسائل موضوعية  خترج عن اختصاص  على سند

القضاء املستعجل، وأن عبارة وُيْنَظر يف الطلب على وجه االستعجال الواردة يف املادة 

من قانون املعامالت التجارية، ال ُتفيد اختصاص القضاء املستعجل بنظره، فإنه  027

 يه بسبيب الطعن على غري أساس.يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عل

 وحيث إنه وِلما تقدم فإنه يتعني القضاء برفض الطعن.

 

********** 



 )إداري( 75/9/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي  

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 سيد أمحد الطحان. حممد العيادي، إبراهيم

(700) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  76)الطعن رقم 

 ( خدمة مدنية. جملس أبوظيب للتعليم. مدارس. موظفون عموميون.0

تسكني موظفي املدارس احلكومية على اهليكل التنظيمي للمدارس احلكومية -

 التابعة جمللس أبوظيب للتعليم. قسمان.

يفية اجلديدة متى توافق املسمى الوظيفى مع التسكني املباشر على املسميات الوظ-

 املسمى الوظيفى املعتمد.

إجراءات التسكني مبا يضمن االستخدام األمثل للموارد البشرية باملدارس حتقيقًا -

لألهداف والنتائج املرجوة متى مل تتطابق املسميات الوظيفية للموظف مع املسميات 

 مد. أساس ذلك.الوظيفية الواردة باهليكل التنظيمي املعت

  

( خدمة مدنية. جملس أبوظيب للتعليم. مدارس. موظفون عموميون. حكم "تسبيه. 7

 تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

قضاء احلكم بإعادة تسكني املطعون ضدها على وظيفة منسق الشئون اإلدارية -

له من وجود تطابق بني مهام وأعباء دون وظيفة مسؤول التسجيل والقبول ملا ثبت 

وظيفتها األوىل كمشرف إداري مع مهام ومتطلبات وأعباء وظيفة منسق الشؤون 

 اإلدارية كمسمى جديد يف اهليكل التنظيمي املعتمد. صحيح.

  

( خدمة مدنية. إثبات. "اخلربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها". موظفون عموميون. 0

 مدارس.

اهليكل التنظيمي. مسألة قانون. ال جيوز للمحكمة التخلي عنها التسكني على -

 للخبري. مثال.

  



( تظلم. طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى". "أنواع 1

من الدعاوى. دعوى اإللغاء". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". قرار إداري. موظفون 

 ظيب للتعليم. خدمة مدنية.عموميون. مدارس. جملس أبو

وجوب سلوك سبيل التظلم من القرار اإلداري إىل اجلهة اإلدارية قبل رفع الدعوى -

 متى استلزم املشرع ذلك.

 عدم جواز مطالبة صاحب الشأن بسلوكه واعتباره اختياريًا متى مل يوجبه املشرع.-

يل سياسات ( من دل2-0- 0التعبري بلفظ "له رفع تظلمه" الواردة بالبند )-

التسكني على اهليكل التنظيمي للمدارس احلكومية التابعة جمللس أبوظيب للتعليم 

جيعل التظلم اختياريًا وليس وجوبيًا. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان. غري 

 سديد.

  

ن دليل سياسات التسكني على اهليكل التنظيمي للمدارس احلكومية التابعة إ-0

 للتعليم املعتمد بقرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي إلمارة أبو ظيب جمللس أبو ظيب

( موظفي 1 -0-7، قد قسم يف البند  ) 05/1/7101( بتاريخ 7101/ 7ج v8 رقم  )

املدارس احلكومية عند القيام بعملية التسكني على اهليكل التنظيمي املعتمد إىل 

ها املسمى الوظيفي للموظف مع املسمى فئتني، الفئة األوىل وهي اليت يتوافق في

الوظيفي املعتمد، وهذه الفئة تسكن بشكل مباشر على املسميات الوظيفية 

اجلديدة، الفئة الثانية وهي اليت ال تتطابق فيها املسميات الوظيفية للموظفني مع 

ا املسميات الوظيفية الواردة باهليكل التنظيمي املعتمد، وهذه الفئة يتم التعامل معه

عند إجراء التسكني مبا يضمن االستخدام األمثل للموارد البشرية باملدارس حتقيقا 

لألهداف والنتائج املرجوة ورفعا للكفاءة اإلنتاجية جمللس أبو ظيب للتعليم بكلفة 

اقتصادية معقولة، أخذا بعني االعتبار ما ورد ببطاقات التوصيف الوظيفي من 

مع االلتزام بالضوابط واملعايري املقررة يف هذا اشرتاطات ومتطلبات وتأهيل علمي، 

( من دليل السياسات سالف البيان من 7-0-7الشأن واليت من بينها ما ورد بالبند )

احلد -فيما يشغلون من وظائف  -أن كافة املوظفني املواطنني يتوفر يف شأنهم 

 .ا قبل التسكنياألدنى من املتطلبات واملؤهالت الالزمة لشغل الوظائف اليت يباشرونه

كان البني من األوراق أن املطعون ضدها وإن كانت قد عينت بوظيفة إذ -7

وهي تباشر مهام وظيفة  7116مدرس، إال أنها منذ بداية حياتها الوظيفية يف عام 



إدارية ، وقد حتدد مركزها القانوني يف هذا الشأن على ضوء ما ثبت يف حقها على 

إداري(، وبذلك أضحت شروط ومتطلبات شغل هذه أساس أنها تشغل وظيفة )مشرف 

-7الوظيفة مبا يف ذلك التأهيل متوفرة يف حقها بقوة القانون عمال حبكم البند )

( املشار إليه، وإذ جاءت مهام وأعباء وظيفة ) مشرف إداري( اليت كانت تشغلها 0-7

اشرة املسائل املطعون ضدها قبل التسكني طبقا لتوصيفها الثابت باألوراق متعلقة مبب

اإلدارية واملالية وبعض األمور الفنية باملدرسة على النحو املبني تفصيال بهذا التوصيف، 

وهذه املهام واألعباء أقرب إىل مهام وأعباء وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( املطالب بها 

واليت تدور كلها حول القيام بتنسيق كافة مهام الدعم املؤسسي واألعمال املالية 

خلاصة باملدرسة، وخدمات التمويل واحملاسبة واملشرتيات واملوارد البشرية، وذلك ا

خبالف مهام وظيفة )مسؤول التسجيل والقبول( اليت سكنت عليها املطعون ضدها، 

واليت ال تعدو أن تكون جمرد إجراءات وأعمال تتعلق حبفظ واسرتجاع سجالت 

لصاحل أولياء األمور والطلبة، وهذا  الطلبة باملدرسة وكل أنشطة وإجراءات التسجيل

هو ما أكده وأشار إليه تقرير اخلربة املودع بالدعوى من أن معظم مهام وظيفة )منسق 

الشؤون اإلدارية( تتطابق مع األعمال اليت كانت تقوم بها املطعون ضدها قبل 

التسكني، وبذلك يكون احلكم املطعون فيه فيما خلص إليه من تسكني املطعون 

ا على وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( موافقا لصحيح حكم القانون، مما ضده

 يضحي معه النعي عليه مبا سلف على غري أساس. 

أن عملية التسكني هي من صميم عمل احملكمة وليست من عمل اخلبري، املقرر -0

فالبت فيما يستحقه طالب التسكني أمر يتعلق بالقانون الذي يناط بالقاضي دائما 

قه على الواقعة املطروحة، حبسبان أن ذلك من مهام القاضي الرئيسية اليت ال تطبي

جيوز التخلي عنها، ملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه فيما انتهى إليه من 

تسكني املطعون ضدها على وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( قد جاء على سند سليم 

يضحي النعي يف وجهه األول واحلالة هذه  من القانون على حنو ما سلف بيانه، ومن ثم

 غري قائم على أساس.

أن املشرع إن كان قد استلزم ألغراض وغايات معينة وجوب سلوك سبيل املقرر -1

التظلم إىل اجلهة اإلدارية قبل رفع الدعوى، فإنه يتعني على صاحب الشأن االلتزام 

مل يوجب التظلم قبل اللجوء  بذلك، وإال غدت دعواه غري مقبولة، أما إذا كان املشرع

إىل طريق الطعن القضائي، بأن جعل التظلم اختياريا، فإنه ال جيوز مطالبة صاحب 

( من دليل 2-0-0الشأن بذلك قبل إقامة دعواه، ملا كان ذلك، وكان البند )



سياسات التسكني سالف البيان الوارد حتت عنوان  )السياسة العامة( ينص على أنه  

رضى املوظف عن قرار جلنة الشكاوى والتظلمات فإن له رفع تظلمه إىل "يف حال عدم 

جلنة الشكاوى والتظلمات املركزية التابعة جمللس اخلدمة املدنية  "أي أن املشرع قد 

جعل التظلم يف احلالة الراهنة اختياريا ومل جيعله وجوبيا، حيث عرب بلفظ  "له" الذي 

حي النعي يف وجهه الثاني واحلال كذلك على يفيد االختيار دون الوجوب، وبذلك يض

 غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

يبني من  احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  تتحصل يف أن  وحيث إن الوقائع على ما

إداري، بصحيفة قدمت  05/7105املطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 

يح قرار تسكينها على مسمى حملكمة العني االبتدائية، بطلب احلكم بتصح

)مسؤول تسجيل وقبول(، وإعادة تسكينها على مسمى )مساعد مدير الشؤون 

اإلدارية( أو )منسق شؤون إدارية( وذلك اعتبارا من تاريخ تغيري مسماها، مع ما يرتتب 

على ذلك من آثار، وإلزام اجمللس املدعى عليه املصروفات واألتعاب، تأسيسا على أنها 

العمل بوظيفة إدارية يف قسم الربامج واملناهج  بديوان منطقة أبوظيب التحقت ب

، ثم نقلت إىل 01/5/7116التعليمية على الدرجة الرابعة ، وباشرت العمل بتاريخ 

، وتعمل مبدرسة املرجيب للتعليم األساسي 01/9/7116منطقة العني التعليمية بتاريخ 

يكلة والتسكني على الدرجات واملسميات بالعني بوظيفة إدارية، ومبناسبة إعادة اهل

الوظيفية، فقد ورد بربنامج تقنية املعلومات ما يفيد تسكينها على مسمى وظيفي 

جديد هو )مسؤول تسجيل وقبول( وملا كان ذلك ال يتفق مع خرباتها ومؤهالتها، 

 ومهام الوظيفة املوكولة إليها فعال، واليت تؤهلها للتسكني على وظيفة )منسق شؤون

درهم، وهو ما يهدر مبدأ  6111إدارية(، فضال عن خفض راتبها األساسي  مبقدار 

احلقوق املكتسبة، وخيالف الضوابط األساسية للتسكني ، ملا ميثله من توظيف غري 

ولذا فقد تظلمت  مناسب للمؤهالت واخلربات، واستخداما غري أمثل للموارد البشرية،

وى، مما حدا بها إىل إقامة الدعوى بالطلبات إىل العديد من اجلهات، ولكن دون جد

سالفة البيان، وبعد أن أمرت احملكمة بندب خبري يف الدعوى، وقيامه باملأمورية 

، أصدرت احملكمة 79/00/7106املسندة إليه، وإيداع تقريره بامللف، وبتاريخ 

رقم  حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان، فاستأنفته املدعية باالستئناف

، قضت حمكمة استئناف العني بإلغاء احلكم 00/1/7102، وبتاريخ 05/7106



املستأنف، واحلكم جمددا على املستأنف ضده باختاذ اإلجراءات الالزمة لرتقية 

، مع ما يرتتب على 0/9/7100املستأنفة على وظيفة )منسق شؤون إدارية( اعتبارا من 

ذا احلكم، فطعن عليه بالنقض بواسطة ذلك من آثار قانونية، مل يرتض الطاعن به

إدارة قضايا احلكومة مبوجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه احملكمة 

، وطلب فيها احلكم بقبول الطعن 7102لسنة  76، قيدت برقم 01/5/7102بتاريخ 

شكال، وبنقض احلكم املطعون فيه مع اإلحالة، ويف حالة التصدي القضاء برفض 

املطعون ضدها من خالل حماميها مذكرة جوابية طلبت يف ختامها  الدعوى، وقدمت

رفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة املشورة، رأت أنه جدير 

 بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببني، ينعى الطاعن باألول منهما على احلكم املطعون    

تطبيقه وتأويله، ذلك أن أحكام قانون اخلدمة املدنية  فيه خمالفة القانون واخلطأ يف

يف إمارة أبو ظيب تسري على موظفي جملس أبو ظيب للتعليم فيما مل يرد  به نص 

خاص يف القوانني واللوائح اخلاصة به، وأن املطعون ضدها حاصلة على مؤهل 

بوظيفة مدرس، وباشرت عملها مبنطقة أبوظيب  7116جامعي، وعينت يف عام 

، ثم نقلت إىل منطقة العني التعليمية، وباشرت عملها 01/5/7116التعليمية بتاريخ 

، واعتبارا من 01/9/7116كمشرفة مبدرسة القطارة للتعليم األساسي بتاريخ 

، واستمرت 01519، نقلت إىل جملس أبو ظيب للتعليم مبوجب القرار رقم 0/0/7101

طبقا لسياسات  7101/ 1/ 7اريخ بوظيفتها كمشرفة إدارية حتى مت تسكينها بت

التسكني على اهليكل التنظيمي للمدارس احلكومية التابعة جمللس أبو ظيب للتعليم 

، وذلك لكونها تندرج حتت  0/9/7100بوظيفة )مسؤول تسجيل وقبول( اعتبارا من 

الفئة الثانية احملددة بسياسات التسكني املشار إليها الذين ال تتطابق مسميات 

مع املسميات الواردة باهليكل التنظيمي املعتمد وحبسبان أن مهام وظيفتها  وظائفهم

اليت تباشرها )مشرف إداري( مشابهة للمهام الوظيفية للوظيفة اليت سكنت عليها 

)مسؤول تسجيل وقبول(، وحلاجة العمل باملدرسة، وبناء على كتاب مديرة املدرسة 

حلكم املطعون فيه غري ذلك بأن بشأن توصيف عمل املشرف اإلداري، وإذ ذهب ا

قضى باختاذ اإلجراءات الالزمة لوضع املطعون ضدها على وظيفة )منسق شؤون 

 إدارية(، فإنه يكون خمالفا للقانون مبا يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن دليل سياسات التسكني على اهليكل    

أبو ظيب للتعليم املعتمد بقرار اللجنة  التنظيمي للمدارس احلكومية التابعة جمللس



، 05/1/7101( بتاريخ 7/7101ج v8التنفيذية للمجلس التنفيذي إلمارة أبو ظيب رقم  )

( موظفي املدارس احلكومية عند القيام بعملية 1-0-7قد قسم يف البند  )

ق التسكني على اهليكل التنظيمي املعتمد إىل فئتني ، الفئة األوىل وهي اليت يتواف

فيها املسمى الوظيفي للموظف مع املسمى الوظيفي املعتمد، وهذه الفئة تسكن 

بشكل مباشر على املسميات الوظيفية اجلديدة، الفئة الثانية وهي اليت ال تتطابق 

فيها املسميات الوظيفية للموظفني مع املسميات الوظيفية الواردة باهليكل التنظيمي 

معها عند إجراء التسكني مبا يضمن االستخدام  املعتمد، وهذه الفئة يتم التعامل

األمثل للموارد البشرية باملدارس حتقيقا لألهداف والنتائج املرجوة ورفعا للكفاءة 

اإلنتاجية جمللس أبو ظيب للتعليم بكلفة اقتصادية معقولة، أخذا بعني االعتبار ما ورد 

مي، مع االلتزام ببطاقات التوصيف الوظيفي من اشرتاطات ومتطلبات وتأهيل عل

( 7-0-7بالضوابط واملعايري املقررة يف هذا الشأن واليت من بينها ما ورد بالبند )

-من دليل السياسات سالف البيان من أن كافة املوظفني املواطنني يتوفر يف شأنهم 

احلد األدنى من املتطلبات واملؤهالت الالزمة لشغل -فيما يشغلون من وظائف 

ونها قبل التسكني، ملا كان ذلك، وكان البني من األوراق أن الوظائف اليت يباشر

املطعون ضدها وإن كانت قد عينت بوظيفة مدرس، إال أنها منذ بداية حياتها 

وهي تباشر مهام وظيفة إدارية، وقد حتدد مركزها القانوني  7116الوظيفية يف عام 

ظيفة )مشرف يف هذا الشأن على ضوء ما ثبت يف حقها على أساس أنها تشغل و

إداري(، وبذلك أضحت شروط ومتطلبات شغل هذه الوظيفة مبا يف ذلك التأهيل 

( املشار إليه، وإذ جاءت 7-0-7متوفرة يف حقها بقوة القانون عمال حبكم البند ) 

مهام وأعباء وظيفة )مشرف إداري( اليت كانت تشغلها املطعون ضدها قبل التسكني 

متعلقة مبباشرة املسائل اإلدارية واملالية وبعض األمور  طبقا لتوصيفها الثابت باألوراق

الفنية باملدرسة على النحو املبني تفصيال بهذا التوصيف، وهذه املهام واألعباء أقرب 

إىل مهام وأعباء وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( املطالب بها واليت تدور كلها حول 

ل املالية اخلاصة باملدرسة، القيام بتنسيق كافة مهام الدعم املؤسسي واألعما

وخدمات التمويل واحملاسبة واملشرتيات واملوارد البشرية، وذلك خبالف مهام وظيفة 

)مسؤول التسجيل والقبول( اليت سكنت عليها املطعون ضدها، واليت ال تعدو أن 

تكون جمرد إجراءات وأعمال تتعلق حبفظ واسرتجاع سجالت الطلبة باملدرسة وكل 

ءات التسجيل لصاحل أولياء األمور والطلبة، وهذا هو ما أكده وأشار أنشطة وإجرا

إليه تقرير اخلربة املودع بالدعوى من أن معظم مهام وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( 



تتطابق مع األعمال اليت كانت تقوم بها املطعون ضدها قبل التسكني، وبذلك 

املطعون ضدها على وظيفة يكون احلكم املطعون فيه فيما خلص إليه من تسكني 

)منسق الشؤون اإلدارية( موافقا لصحيح حكم القانون، مما يضحي معه النعي عليه 

 مبا سلف على غري أساس.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه الفساد يف االستدالل    

ن فيه قد استند واإلخالل حبق الدفاع من وجهني ، األول ويقول فيه إن احلكم املطعو

يف قضائه إىل ما انتهى إليه تقرير اخلبري من أن الوظيفة اليت سكنت عليها املطعون 

ضدها ال تتناسب مع مؤهلها اجلامعي وخربتها العملية، لكونها خمصصة حلاملي 

شهادة الدبلوم وأن الدرجة املستحقة هلا هي الدرجة األوىل، وذلك رغم اعرتاض 

اده أن الدرجات الوظيفية ليست خمصصة بناء على الشهادات الطاعن يف حينه مبا مف

واملؤهالت، لكونها جمرد حد أدنى من متطلبات شغل الوظيفة، وأنه ال يوجد يف 

سياسات التسكني املعتمدة ما يفيد استحقاق املطعون ضدها للدرجة األوىل،  والثاني 

التظلمات الداخلية ،  يقول فيه إن املطعون ضدها قد تظلمت من قرار تسكينها للجنة

وكان جيب عليها يف حال عدم رضاها بقرار هذه اللجنة أن تتظلم أمام جلنة التظلمات 

( من سياسات 2-0-0املركزية يف جملس اخلدمة املدنية عمال مبا ورد بالبند )

التسكني املذكورة، بيد أنها مل تفعل، مما تكون معه دعواها سابقة ألوانها حسبما 

حمكمة أول درجة، وعليه يكون احلكم املطعون فيه معيبا مبا  ذهب إليه حكم

 يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي يف الوجه األول غري منتج، ذلك أن املقرر أن عملية التسكني    

هي من صميم عمل احملكمة وليست من عمل اخلبري، فالبت فيما يستحقه طالب 

ي دائما تطبيقه على الواقعة التسكني أمر يتعلق بالقانون الذي يناط بالقاض

املطروحة، حبسبان أن ذلك من مهام القاضي الرئيسية اليت ال جيوز التخلي عنها، ملا 

كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه فيما انتهى إليه من تسكني املطعون ضدها 

على وظيفة )منسق الشؤون اإلدارية( قد جاء على سند سليم من القانون على حنو ما 

 يانه، ومن ثم يضحي النعي يف وجهه األول واحلالة هذه غري قائم على أساس.سلف ب

والنعي يف الوجه الثاني املتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان غري سديد، ذلك 

أنه من املقرر أن املشرع إن كان قد استلزم ألغراض وغايات معينة وجوب سلوك 

فع الدعوى، فإنه يتعني على صاحب الشأن سبيل التظلم إىل اجلهة اإلدارية قبل ر

االلتزام بذلك، وإال غدت دعواه غري مقبولة، أما إذا كان املشرع مل يوجب التظلم قبل 



اللجوء إىل طريق الطعن القضائي، بأن جعل التظلم اختياريا فإنه ال جيوز مطالبة 

( من 2-0-0صاحب الشأن بذلك قبل إقامة دعواه، ملا كان ذلك ، وكان البند )

دليل سياسات التسكني سالف البيان الوارد حتت عنوان  )السياسة العامة( ينص على 

أنه  "يف حال عدم رضى املوظف عن قرار جلنة الشكاوى والتظلمات فإن له رفع 

تظلمه إىل جلنة الشكاوى والتظلمات املركزية التابعة جمللس اخلدمة املدنية  "أي أن 

الة الراهنة اختياريا ومل جيعله وجوبيا ، حيث عرب بلفظ  املشرع قد جعل التظلم يف احل

"له" الذي يفيد االختيار دون الوجوب ، وبذلك يضحي النعي يف وجهه الثاني واحلال 

 وحيث إنه ملا تقدم ، يتعني رفض الطعن. كذلك على غري أساس.

 

********** 



 )إجيارات( 76/9/7102جلسة 

 رئيس اللجنة. –ري برئاسة السيد املستشار/ إمام البد

 وعضوية املستشارين: عبداملنعم عوض، زهري اسكندر.

(707) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  06)الطعن رقم 

 ( عقد "تفسريه". حمكمة املوضوع "سلطتها".0

 تفسري العقود. العربة فيه. للمقاصد واملعاني ال األلفاظ واملباني.-

تعاقدين ومبا تراه أوفى مبقصودها. التزام احملكمة بالبحث عن النية املشرتكة للم-

 شرطه.

  

( عقد "تفسريه". حمكمة املوضوع "سلطتها". اجيار. استثمار. دفوع "الدفع بعدم 7

االختصاص". جلنة طعون اإلجيارات. عقد "أنواع من العقود. عقد اإلجيار. عقد 

 رية.االستثمار". اختصاص "االختصاص الوالئي". اختصاص جلنة فض املنازعات االجيا

تفسري العقود واالتفاقات وسائر احملررات. من سلطة حمكمة املوضوع مستهدية -

 بوقائع الدعوى وظروفها ومبا تراه أوفى إىل نية أصحابها. شرطه.

انتهاء احملكمة يف تفسريها للعقد إىل كونه عقد إجيار وليس عقد استثمار أخذًا -

كان مبقابل مقطوع. صحيح. من أنه انصب على مبنى جاهز وليس قطعة أرض وأنه 

النص يف العقد على السماح للمستأجر بالتأجري من الباطن. ال أثر له. النعى على 

 احلكم باخلطأ إذ رفض الدفع بعدم اختصاص جلنة اإلجيارات. على غري أساس.

  

 ( إجيار. التزام. عقد "أنواع من العقود. عقد االجيار". "جلنة طعون االجيارات".0

عنة املستأجرة جزءًا من األجرة نقدًا واألخر مبوجب شيكات ثبت عدم سداد الطا-

 00/0وجود رصيد هلا. مؤداه. إخالهلا بااللتزام بالوفاء باألجرة يف امليعاد طبقًا للمادة 



من قانون إجيار األماكن. قضاء احلكم بإخالئها من العني املؤجرة استنادًا إليه. 

 صحيح.

سلوك طريق أمر األداء للمطالبة بالشيكات وأن سداد النعى عليه بأن كان يتعني -

 األجرة حتقق باستالم املؤجر لتلك الشيكات. على غري أساس.

  

( حكم "الطعن يف احلكم". طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". نقض "ما جيوز 1

 وما ال جيوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".

 يف احلكم. عدم جوازه ممن قبله صراحة أو ضمنًا. الطعن-

عدم الطعن باالستئناف على ما قضى به احلكم االبتدائي برفض طلب إدخال -

 خصم جديد يف الدعوى. النعى املتعلق به أمام حمكمة النقض. غري جائز. علة ذلك.

  

املباني ويتعني تفسري العقود هي للمقاصد واملعاني ال لأللفاظ و يفأن العربة  املقرر-0

على حمكمة املوضوع البحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى 

 مبقصوداحلريف لأللفاظ  مع االستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل مما تراه او يف 

رج يف تفسريها عن املعنى الظاهر لعبارات العقد شريطة أال تعتد املتعاقدين على أال خت

ارة معينة دون غريها من عبارات، بل ينبغي عليها ان تأخذ مبا تفيده مبا تفيده عب

 جمموعها. و يفبأكملها  العبارات

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تفسري صيغ العقود واالتفاقات  أن املقرر-7

وسائر احملررات مبا تراه أدنى إىل نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى 

 عبارات العقد. حتتملهبشرط أال خترج يف تفسريها عن املعنى الذي وظروفها وذلك 

ملا كان ذلك وكان يبني من احلكم املطعون فيه املؤيد للحكم املستأنف انه قد 

أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصريه وانتهى إىل تفسري العقد املربم بني الطرفني على 

على مبنى جاهز وليس على  انصبه أنه عقد اجيار وليس عقد استثمار تأسيسًا على ان

قطعة أرض براد البناء فيها واستثمارها لصاحل املستثمر بل كان العقد عقد اجيار 

مبقابل مقطوع وال ينال من ذلك جمرد السماح للطاعنة بالتأجري من الباطن ألن ذلك ال 

خيرج العقد من كونه جمرد عقد اجيار، وإذ بنى احلكم املطعون فيه على اسباب 



حيحة يف رفضه لدفع الطاعنة فأن النعى يكون غري قائم على اساس ومتعني ص

 الرفض.

من قانون اجيار االماكن أن املستأجر يلتزم  00/0قانونًا عماًل باملادة  املقرر-0   

بالوفاء باألجرة املتفق عليها إىل املؤجر خالل مدة ال تتجاوز واحد وعشرين يومًا من 

 يقضعليها كتابة إذا كان االجيار لغرض السكن ما مل تاريخ استحقاقها املتفق 

االتفاق بغري ذلك. وملا كان الثابت من االوراق ان الطاعنة قد سددت جزء من االجرة 

شيكات مل تصرف لعدم توفر الرصيد فأن ذلك يعنى فشلها يف الوفاء بنقدًا والباقي 

ء إلخالهلا ببنود عقد بالتزامها يف سداد االجرة مما يربر احلكم بالسداد واالخال

االجيار. ولئن كان الشيك يقوم مقام النقود إال ان شرط ذلك أن يكون للساحب 

رصيد يقابل قيمة الشيك وهو ما مل يتوفر يف هذه الدعوى. وإذ جاء احلكم املطعون 

فيه موافقًا هلذا النظر فأنه يكون قد بنى على أسباب صحيحة ال خمالفة فيها للقانون 

 عى غري قائم على اساس متعني الرفض.ويضحى الن

من قانون اإلجراءات املدنية أنه ال جيوز الطعن يف  051قانونًا عماًل باملادة  املقرر-1

ملا كان ذلك وكان احلكم املستأنف  ضمنًا. واألحكام ممن قبل احلكم صراحة أ

وى، وكان خصمًا يف الدع ..........................قد قضى برفض طلب إدخال املدعو 

يف ذلك القضاء يف صحيفة استئنافه وال يف مذكرته الشارحة  يطعنالطاعن مل 

لالستئناف ومن ثم ال جيوز له التمسك بهذا النعى أمام هذه احملكمة . فضاًل عن أن 

من ذات القانون بنصب على األحكام الصادرة من  020الطعن بالنقض وفقًا للمادة 

ول درجة . ومن ثم يضحى النعى غري جائز ومتعني أحماكم االستئناف وليس حماكم 

 الرفض.
 

 اللجــــنـــــــــــــة
 

تتحصل يف -حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق –حيث إن الوقائع 

اقام الدعوى بطلب احلكم بفسخ عقد االجيار وبإخالء -املطعون ضده –أن املدعى 

ؤجرة وتسليمها خاليه من الشواغل واالشخاص املدعى عليها ) الطاعنة( من العني امل

 اإلجياريةوباحلالة اليت كانت عليها وقت التعاقد وإلزام املدعى عليها بسداد القيمة 

حتى متام التسليم الفعلي وإلزامها بسداد قيمة الشيكات املرجتعة وإلزامها بسداد 

املاء والكهرباء، وذلك  القيمة اجلزائية املتفق عليها يف العقد مع تقديم براءة ذمة عن

على سند من القول أنه مبوجب عقد اجيار استأجرت املدعى عليها من املدعى العني 



وحتى  0/0/7106املبينة بعقد االجيار والكائنة بأبوظيب للفرتة من -الفيال–املؤجرة 

درهم وأن املدعى عليها مل تلتزم بسداد القيمة  811111مقابل مبلغ  00/07/7102

 –ة وقد ارجتع الشيك احملرر بباقي القيمة اإلجيارية لعدم كفاية الرصيد اإلجياري

حضوريا بعدم قبول ادخال  2/7/7102فكانت الدعوى وجلنة أول درجة قضت يف 

وألزمت املدعى عليها الرسم واملصاريف وبفسخ عقد االجيار وإخالء  .............................

لعقد وتسليمها للمدعي خالية من االشخاص املدعى عليها من الفيال موضوع ا

والشواغل وباحلالة اليت كانت عليها وقت التعاقد وإلزامها بسداد باقي القيمة 

درهم  611111مببلغ قدره  00/07/7102وحتى  0/0/7106اإلجيارية عن الفرتة من 

املسحوبة على يونايتد بنك وإلزامها  76 -72 -78واحملرر عنها الشيكات أرقام 

وحتى  تاريخ االخالء والتسليم الفعلي وتقديم  0/0/7108دل القيمة اإلجيارية من بب

براءة ذمة عن املاء والكهرباء ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ولدى استئناف املدعى 

برفضه وتأيد احلكم املستأنف.  07/1/7102عليها قضت جلنة االستئناف يف 

ضده بشخصه مذكرة برفضه وقررت  فأودعت الطاعنة الطعن املاثل وأودع املطعون

 هذه اللجنة يف غرفة مشورة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للفصل فيه.
 

وحيث إن الطاعنة تنعى على احلكم املطعون فيه بالسبب االول اخلطأ يف تطبيق   

بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى  املبديالقانون وتأويلة وتفسريه بشأن رفض الدفع 

 املربم بني الطرفني عقد استثمار وليس عقد اجيار.ذلك أن العقد 

تفسري العقود هي  يفوحيث إن هذا النعى غري سديد ذلك أن من املقرر أن العربة   

للمقاصد واملعاني ال لأللفاظ واملباني ويتعني على حمكمة املوضوع البحث عن النية 

مع االستهداء يف ذلك  املشرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى احلريف لأللفاظ 

رج يف تفسريها عن املعنى املتعاقدين على أال خت مبقصودبطبيعة التعامل مما تراه او يف 

الظاهر لعبارات العقد شريطة أال تعتد مبا تفيده عبارة معينة دون غريها من عبارات، 

جمموعها. كما أن من  و يفبأكملها  العباراتبل ينبغي عليها ان تأخذ مبا تفيده 

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تفسري صيغ العقود واالتفاقات وسائر  أن املقرر

احملررات مبا تراه أدنى إىل نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها 

 عبارات العقد. حتتملهوذلك بشرط أال خترج يف تفسريها عن املعنى الذي 

ون فيه املؤيد للحكم املستأنف انه قد ملا كان ذلك وكان يبني من احلكم املطع

أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصريه وانتهى إىل تفسري العقد املربم بني الطرفني على 



على مبنى جاهز وليس على  انصبأنه عقد اجيار وليس عقد استثمار تأسيسًا على انه 

د اجيار قطعة أرض براد البناء فيها واستثمارها لصاحل املستثمر بل كان العقد عق

مبقابل مقطوع وال ينال من ذلك جمرد السماح للطاعنة بالتأجري من الباطن ألن ذلك ال 

خيرج العقد من كونه جمرد عقد اجيار، وإذ بنى احلكم املطعون فيه على اسباب 

صحيحة يف رفضه لدفع الطاعنة فأن النعى يكون غري قائم على اساس ومتعني 

 الرفض.
 

على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني خمالفه الثابت  وحيث إن الطاعنة تنعى   

باألوراق بشان سداد الطاعنة لكامل القيمة اإلجيارية فقد ثبت ان املطعون ضده 

استلم شيكات بباقي االجرة حسب العقد االمر الذي يوجب عليه سلوك الطريق 

للمطالبة او  القانوني للمطالبة بهذه الشيكات وهو اللجوء ألمر االداء كطريق مدنى

الشكوى امام النيابة العامة لتطبيق العقوبة اجلنائية املقررة يف جرمية اعطاء شيك 

بدون رصيد. واحلكم باإلخالء وسداد األجرة املتأخرة مع وجود الشيكات مبنح 

 املطعون ضده احلق يف املطالبة بذات القيمة مرة اخرى.

 00/0أن من املقرر قانونًا عماًل باملادة وحيث إن هذا النعى ايضًا يف غري حمله. ذلك    

من قانون اجيار االماكن أن املستأجر يلتزم بالوفاء باألجرة املتفق عليها إىل املؤجر 

خالل مدة ال تتجاوز واحد وعشرين يومًا من تاريخ استحقاقها املتفق عليها كتابة إذا 

كان الثابت من االتفاق بغري ذلك. وملا  يقضكان االجيار لغرض السكن ما مل 

شيكات مل تصرف لعدم باالوراق ان الطاعنة قد سددت جزء من االجرة نقدًا والباقي 

توفر الرصيد فأن ذلك يعنى فشلها يف الوفاء بالتزامها يف سداد االجرة مما يربر 

احلكم بالسداد واالخالء إلخالهلا ببنود عقد االجيار. ولئن كان الشيك يقوم مقام 

ط ذلك أن يكون للساحب رصيد يقابل قيمة الشيك وهو ما مل يتوفر النقود إال ان شر

يف هذه الدعوى. وإذ جاء احلكم املطعون فيه موافقًا هلذا النظر فأنه يكون قد بنى 

على أسباب صحيحة ال خمالفة فيها للقانون ويضحى النعى غري قائم على اساس متعني 

 الرفض.
 

صحة ما  عدمعون فيه بالسبب الثالث وحيث إن الطاعنة تنعى على احلكم املط  

انتهى إليه احلكم املستأنف بشأن رفض طلب اإلدخال حبجة عدم إعالن الطاعنة 

اهلوية واجلنسية واإلقامة  إدارةللخصم املدخل يف حني أنه كان للمحكمة أن ختاطب 

 صحة سفره للخارج من عدمه. بيانلتحري عن عنوان اخلصم املدخل أو ل



من  051ى غري جائز، لذلك أن من املقرر قانونًا عماًل باملادة عالنوحيث إن هذا    

 وقانون اإلجراءات املدنية أنه ال جيوز الطعن يف األحكام ممن قبل احلكم صراحة أ

ملا كان ذلك وكان احلكم املستأنف قد قضى برفض طلب إدخال املدعو  ضمنًا.

يف ذلك القضاء يف صحيفة  يطعنمل  خصمًا يف الدعوى، وكان الطاعن ....................

استئنافه وال يف مذكرته الشارحة لالستئناف ومن ثم ال جيوز له التمسك بهذا النعى 

من ذات القانون  020أمام هذه احملكمة . فضاًل عن أن الطعن بالنقض وفقًا للمادة 

ول درجة . ومن أبنصب على األحكام الصادرة من حماكم االستئناف وليس حماكم 

 .وملا تقدم يتعني رفض الطعن م يضحى النعى غري جائز ومتعني الرفض.ث

 

********** 



 )مدني( 76/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (700) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  69)الطعن رقم 

 ( إثبات "بوجه عام". حمكمة املوضوع "سلطتها".0

حمكمة املوضوع. سلطتها يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة. -

وترجيحها واملوازنة بينها. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي حلمله. ال إلزام 

 ججهم والرد عليها استقالاًل.عليها بتتبع اخلصوم يف خمتلف مناحي أقواهلم وح

  

 ( إثبات "بوجه عام". تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببيه. حماماة. مسؤولية.7

استخالص اخلطأ املوجب للتعويض وعالقة السببيه بينه وبني الضرر. موضوعي. ما -

 دام سائغًا.

انتفاء عالقة السببيه بني خطأ احملامي يف إدراجه نسبة عما سوف حيكم به -

له وجمازاته تأدبيبًا عن ذلك وبني ما أصاب املوكل من ضرر بسبب تفويته ملوك

مواعيد الطعن بالنقض يف إحدى القضايا. استناد املوكل يف طلبه التعويض عما نسب 

 إليه من خطأ يف احلالة األوىل. مرفوض. علة ذلك.

  

 ( بطالن. عقد "أنواع من العقود. عقد الوكالة". نيابة. وكالة.0

 من القانون املعامالت املدنية. 971لة. ماهيتها يف معنى املادة الوكا-

 الوكالة العامة. حق الوكيل فيها يف مجيع التصرفات عدا تلك الضارة باملوكل.-

الوكالة اخلاصة. اقتصارها على أمر حمدد ال يصح جتاوزه إال فيما تقتضيه -

 الضرورة والعرف لبلوغه. أساس ذلك.

  



لعقود. عقد العمل". نيابة. حماماة. وكالة. تعويض. مسؤولية. خطأ. ( عقد "أنواع من ا1

 ضرر. عالقة السببيه.

النص يف عقد الوكالة على توكيل الطاعن للمطعون ضده وهو حمامي يف النيابة -

عنه أمام مجيع احملاكم حسب درجة قيده. ال خيول لألخري متثيل األول أمام حمكمة 

أمامها. مؤدى ذلك. دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما  النقض ما دام من غري املقيدين

أصابه من ضرر لتفويته مواعيد الطعن بالنقض يف إحدى القضايا استنادًا لتلك 

 الوكالة. على غري أساس. انتهاء احلكم إىل هذه النتيجة. صحيح.

  

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". قوة األمر املقضي. نظام عام. حمكمة5

 املوضوع "سلطتها".

حجية األمر املقضي فيما فصلت فيه. ال جيوز قبول دليل ينقضها. تعلقها بالنظام -

العام. امتناع اخلصوم من العودة إىل مناقشة احلقوق التى فصلت فيها ما دام املوضوع 

 واحدًا.

 القول بوحدة املوضوع يف هذا اخلصوص تستقل به حمكمة املوضوع ما دام سائغًا.-

دخال طرف جديد يف الدعوى الثانية ال ينال من وحدة املوضوع بني ذات اخلصوم. إ-

 مثال.

  

( حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". مسؤولية "صور املسؤولية". نقض "أسباب الطعن 6

 بالنقض. السبب الغري منتج". تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببيه. حماماة. وكالة.

يؤثر يف النتيجة التى انتهى إليها احلكم. غري منتج. الطعن بالنقض. السبب الذى ال -

 غري مقبول.

 مسؤولية التابع. انتفاؤها بانتفاء مسؤولية املتبوع.-

انتهاء احلكم إىل عدم مسؤولية املطعون ضده عما نسبه إليه الطاعن من إخالل -

من عدم الطعن بالنقض على إحدى األحكام لعدم امتداد الوكالة إىل ذلك. النعى 

املتعلق بعالقه األول باملطعون ضده الثاني استنادًا ملسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه. غري 

 منتج.

  



بأنه حملكمة املوضوع سلطة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة املقرر - 0

فيها وترجيحها واملوازنة بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي 

إىل النتيجة اليت انتهت إليها وال إلزام عليها أن تتبع اخلصوم يف خمتلف حلمله وتؤدي 

مناحي أقواهلم وحججهم والرد استقالال على كل قول أو حجة قدموها مادام يف قيام 

 .احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمين املسقط لتلك احلجج واألقوال
 

للتعويض وعالقة السببية بينه وبني الضرر  أن استخالص اخلطأ املوجبقرر امل- 7

سائغا ومستمدا من عناصر  االستخالصمن سلطة حمكمة املوضوع متى كان هذا 

تؤدي إليه. ملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد احلكم 

املستأنف يف قضائه برفض الدعوى على سند من اقتناع احملكمة بانتفاء العالقة 

سببية بني العقوبة التأديبية اليت أصدرتها جلنة احملامني يف مواجهة املطعون ضده ال

األول وبني األفعال اليت يستند إليها الطاعن يف طلبه بالتعويض، وذلك لكون املخالفة 

% من املبلغ الذي سوف حيكم به يف الدعوى اليت 00املنوه عنها تتعلق بإدراج نسبة 

تقدير أجرة احملاماة املستحقة للمطعون ضده األول باملخالفة أقامها لصاحل الطاعن يف 

، وبني ما يتمسك به الطاعن من االتفاقاتلقانون احملاماة الذي حيضر مثل هذه 

إخالل املطعون ضده األول بواجبه بعدم قيامه يف املواعيد املقررة قانونا بالطعن 

ا تسبب له يف األضرار الصادر ضده مم 12/7101رقم  االستئنايفبالنقض يف احلكم 

اليت يطالب بالتعويض عنها، وإذ رفضت حمكمة أول درجة جماراة الطاعن يف طلبه 

قد أيدتها يف حكمها إذ أوردت  االستئنافوقضت برفض الدعوى فإن حمكمة 

مبدونات احلكم املطعون فيه بأن " العقوبة الصادرة من جلنة احملامني ال أثر هلا يف 

الباطلة على األتعاب وهي عقوبة  االتفاقيةإىل  باالستنادها جاءت هذه الدعوى باعتبار

تأديبية ليس هلا أية حجة يف الدعوى املاثلة باعتبارها ليست سببا يف الضرر املدعى 

به"، وكان هذا الذي استخلصته احملكمة يف أسباب حكمها استخالصا سائغا 

العالقة السببية بني الفعل  ومبا له أصل ثابت باألوراق إذ استندت فيه إىل انعدام

املنسوب للمطعون ضده األول واألضرار املراد التعويض عنها على اعتبار أن خمالفة 

قانون احملاماة على النحو املشار إليه ال يصلح لتربير طلب التعويض عن عدم الطعن 

سببية العالقة السببية بني األمرين ، وإذ مل تثبت العالقة ال النعدامبالنقض يف احلكم 

بني الضرر الذي يدعيه الطاعن والفعل الضار الذي تأسست عليه الدعوى احلالية فإن 

دعوى التعويض املقامة منه تكون فاقدة للسند ويكون احلكم املطعون فيه ملا أيد 



احلكم املستأنف يف رفضه لدعوى التعويض املقامة من الطاعن  فإنه قد خلص إىل 

لقانون وكافية حلمل قضاء احلكم، مما يضحى معه نتيجة صحيحة ال خمالفة فيها ل

 النعي بهذا السبب على غري أساس.
 

مجيعها من قانون املعامالت املدنية تدل  907/7،  972،  971مفاد نص املواد - 0

بأن املشرع فرق بني الوكالة العامة اليت -وفق ما هو مبني باملذكرة اإليضاحية  -

فات الوكيل فيها مطلقة عدا التصرفات ليست حمددة بغرض معني وتكون تصر

املخسرة للموكل مثل التربعات والوقف واهلبات ، والوكالة اخلاصة اليت تقتصر على 

أمر حمدود وال يصح للوكيل جتاوز حدود وكالته إال فيما تقتضيه الضرورة والعرف 

 لبلوغ األمر الذي تقتضيه الوكالة ، ويبذل يف تنفيذها عناية الرجل املعتاد.
 

واملصدق  6/00/7100ذلك، وكان البني من الوكالة القانونية املؤرخة إذ كان - 1

بأن الطاعن قد تعاقد مع املطعون  01/01/7100عليها لدى إدارة كاتب العدل بتاريخ 

بأن يقوم هذا األخري -القانونية  واالستشاراتبصفته مكتب للمحاماة -ضده األول 

إس.آي.إم للمقاوالت والصيانة العامة برفع دعوى لصاحله ضد كل من شركة 

وذلك إللزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا له  ...................و

التعويضات اليت تراها احملكمة مناسبة جلرب األضرار املادية واألدبية اليت حلقت به ، 

الطاعن " أمام وإذ مت النص يف الوكالة على تكليف مكتب احملامي املذكور بنيابة 

املدنية والشرعية  واالحتاديةمجيع احملاكم على اختالف درجاتها وأنواعها احمللية 

واجلزائية حسب درجة قيده ...."  فإن عبارة " حسب درجة قيده " الواردة بالوكالة 

حتدد نطاق انطباقها وحدودها املتفق عليها من الطرفني، وفيما هو خمول للمطعون 

دون حمكمة النقض  – واالستئناف االبتدائيأي درجيت  –بة فيه ضده األول النيا

واليت ال ينوبه فيها لكونه غري خمول له قانونا الرتافع أمامها، وقد نص بالوكالة 

على هذا التقييد الذي رضي به الطاعن بإمضائه على الوكالة واإلقرار مبضمونها ، 

خالل املواعيد املقررة قانونا  وإذ يعيب الطاعن على املطعون ضده األول عدم قيامه

الذي أيد حكم حمكمة أول  21/7101رقم  االستئنايفبالطعن بالنقض يف احلكم 

برفض دعواه مستخلصا من ذلك إخالل  72/0/7101املؤرخ  119/7100درجة رقم 

املطعون ضده األول بواجبه يف الدفاع عن مصاحله والتسبب يف ضياع حقه يف إمتام 

آخر مرحلة من مراحل التقاضي والتسبب يف األضرار اليت طلب  مراحل الدعوى إىل



والذي تأيد حكمها باحلكم املطعون فيه -التعويض عنها، فإن حمكمة أول درجة

على ما أوردته صائبة مبدونات احلكم من أن " منها مل تقتنع بهذا الدفاع تأسيسا -

مام احملاكم اجملاز الوكالة املعطاة من املستأنف للمستأنف ضده مقيدة مبثوله أ

حسب درجة  –كما جاء يف عبارة واالستئنافالرتافع أمامها وهي حماكم البداية 

من بيانات املستأنف ضده ....  8والثابتة كذلك يف بطاقة احملاماة املستند رقم  –قيده 

وكان يتوجب على املستأنف أن يتابع دعواه خاصة وأن الوكالة ال جتيز للمحامي 

من  782ض وبذلك تنتفي مسؤولية املستأنف ضده األول عمال باملادة الرتافع بالنق

يعلم نطاق وكالة املستأنف ضده  –املستأنف  –قانون املعامالت املدنية سيما وأنه  

من احملكمة سائغا إذ هو  االستخالصاألول يف سند الوكالة "، وإذ كان هذا 

ة احملررة بني الطرفني يف مستمد من واقع الدعوى ومما تضمنته الوكالة القانوني

أي درجيت  –من احنسار نيابة املطعون ضده األول فيما هو خمول له  6/00/7100

فإنه ال تثريب على املطعون ضده األول إن هو مل يتابع  –فقط  واالستئنافالبداية 

الدعوى إىل آخر مراحلها ومل يطعن يف احلكم املنوه عنه بالنقض لكون ذلك خارج 

ولكونه ال جيوز له الرتافع أمام حمكمة النقض وقد نصت  6 لتهعن نطاق وكا

وال ينال من  6الوكالة على هذا القيد وارتضى الطاعن بذلك وكان عاملا حبدودها 

ذلك ما متسك به بأسباب النعي على احلكم املطعون فيه قوله بأن احلكم التفت عن 

ن ضده األول باختاذ ما حمتوى الوكالة ومل يتعمق يف مضمونها الذي خيول للمطعو

يراه مناسبا لصاحل الطاعن ومنها توكيل غريه من احملامني الطعن بالنقض بدال منه ، 

وأن عدم إعماله هلذه الصالحية يقيم الدليل على إخالله بواجبه ويثبت مسؤوليته يف 

إهدار حق الطاعن يف الطعن بالنقض ، غري أن هذا القول من الطاعن مل يكن يف 

اعتبار أن ما ورد بالوكالة من ختويل الوكيل بتكليف غريه من احملامني  حمله على

أي النيابة يف الطورين  –بنيابته إمنا ينصرف للصالحيات املخولة له يف الوكالة 

وال يتعداه إىل الطعن بالنقض والذي هو غري مشمول  - واالستئنايف االبتدائي

وز له تكليف الغري بأكثر مما مت بالوكالة وال جيوز له تكليف غريه به إذ ال جي

تكليفه به، كما أن واجب اإلرشاد وإعالم الطاعن مبجريات الدعوى ينحسر يف 

وال يتعداه إىل الطعن بالنقض وقد خلت األوراق مما  واالستئنايف االبتدائيالطورين 

يثبت بأن املطعون ضده األول أخل بواجب اإلرشاد احملمول عليه يف الطورين 

، وإذ خلصت احملكمة يف حكمها املطعون فيه إىل هذه النتيجة  املذكورين

 الصحيحة فإن النعي عليه مبا ذكر يكون على غري أساس.



من قانون اإلثبات يف  19يف قضاء هذه احملكمة  إعماال لنص املادة  –قرر امل- 5

ة أن األحكام اليت حازت قوة األمر املقضي تكون حج –املعامالت املدنية والتجارية 

فيما فصلت فيه من اخلصومة وال جيوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وتقضي 

احملكمة بهذه احلجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام حبيث تلتزمها 

احملكمة ولو مل يتمسك اخلصوم بها وميتنع على اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها 

ل فيها يف أية دعوى ثانية ويثار فيها ذات العودة إىل حبث ومناقشة املسألة اليت فص

النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها يف الدعوى األوىل أو أثريت ومل 

يبحثها احلكم الصادر فيها ، وأن القول بوحدة املوضوع هي مسألة موضوعية تستقل 

ه على أسباب بالفصل فيها حمكمة املوضوع بغري معقب عليها متى أقام احلكم قضاء

سائغة من شأنها أو تؤدي إىل النتيجة اليت انتهى إليها . ملا كان ذلك ، وكانت 

احملكمة قد عرضت لدفاع الطاعن املثار يف النعي إيراد وردا وقضت برفضه استنادا 

لكونه قد مت الفصل يف املوضوع املثار مبقتضى أحكام باتة حازت قوة األمر املقضي 

ا جمددا على نظر احملكمة ذلك أنه يتبني باألوراق أنه صدر وال جيوز إعادة طرحه

بتقدير أتعاب احملاماة  119/7100يف الدعوى رقم  6/7105األمر على العريضة رقم 

مببلغ ثالثة آالف درهم ومت التظلم من هذا األمر وقضي بالرفض، كما صدر بتاريخ 

اماة مببلغ عشرة آالف بتقدير أتعاب احمل 0/7105األمر على العريضة رقم  6/5/7105

بالرفض،  01/6/7105وقضي فيه بتاريخ  0/7105درهم ومت التظلم منه بالتظلم رقم 

ومن ثم فإن املوضوع قد مت الفصل فيه بأحكام باتة وال جيوز إعادة طرحه جمددا 

على نظر احملكمة مبقولة أن املوضوع يف الدعوى األوىل خيتلف عن الدعوى احلالية، 

يف  االختالفة للخصوم ، حال أن املوضوع هو ذاته يف الدعويني وأن وكذا بالنسب

 -األسباب ال أثر له يف الدعوى طاملا كان الطلب يف الدعويني يرمي إىل ذات الغاية 

، وكذا الشأن بالنسبة للخصوم ذلك أن إقحام -وهو املنازعة يف أتعاب احملاماة 

الصادرة بني ذات اخلصوم يف طرف جديد يف الدعوى ال يوهن األحكام السابقة 

خصوص النزاع املثار بينهما، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة 

 الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب قد أضحى على غري أساس.
 

بأن النعي الذي ال تأثري له يف نتيجة احلكم يكون غري منتج وبالتالي غري قرر امل- 6

نت احملكمة قد انتهت يف أسبابها إىل انتفاء مسؤولية مقبول. ملا كان ذلك، وكا

املطعون ضده األول فيما ينسبه له الطاعن من إخالل بالتزاماته بعدم الطعن بالنقض 



 119/7100رقم  االبتدائيوالذي أيد احلكم  21/7101رقم  االستئنايفعلى احلكم 

باب تتعلق مبسؤولية برفض الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثريه الطاعن بوجه النعي من أس

تكون غري جمدية باعتبار أن  -وأيا كان وجه الرأي فيها  –التابع عن أعمال املتبوع 

 املتبوع، مبا جيعل النعي بهذا السبب غري مقبول. مسؤوليةمسؤولية التابع تنتفي بانتفاء 

 

 احملكمــــــــــــــــة

 

تتحصل يف  –وسائر األوراقعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه -وحيث إن الوقائع 

مدني كلي أبو ظيب على املطعون ضده  7105لسنة  780أن الطاعن أقام الدعوى رقم 

 6/00/7100املربم بينهما يف  االتفاقاألول طلب يف ختامها احلكم ببطالن عقد 

وإلزامه بتعويضه عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت به وذلك على سند من القول 

د معه مبوجب العقد املشار إليه على أن يقوم برفع دعوى التعويض لصاحله ومت أنه تعاق

إال أنها انتهت بالرفض وباستئناف ذلك  119/7100برقم  االبتدائيةقيد الدعوى 

مت رفضه وتأييد احلكم املستأنف، وقيد املطعون  21/7101رقم  باالستئنافاحلكم 

اة فتم رفضه فتقدم بطلب إىل ذات ضده األول أمر مستعجل لتقدير أتعاب احملام

 0111حيث قدرت له مبلغ  119/7100الدائرة اليت أصدرت احلكم يف الدعوى رقم 

قضت احملكمة برفض التظلم، وقيد األمر على  0/7105درهم وبالتظلم منه برقم 

لتقدير أتعاب احملاماة على أساس أنه قد قام من ماله اخلاص  21/7101العريضة رقم 

فأصدرت احملكمة األمر على العريضة رقم  –درهم 7111 –االستئنافم بسداد رسو

وقدرت له مبلغ عشرة آالف درهم وبقيد التظلم على هذا األمر قضت  0/7105

 77/2/7105برفض التظلم وتأييد األمر املتظلم منه ، وبتاريخ  االستئنافحمكمة 

ها بتنبيه احملامي وبناء على شكوى صادرة من الطاعن أصدرت جلنة احملامني قرار

بشأن  0990لسنة  70رقم  االحتاديمن القانون  00عبد اهلل خبيت ملخالفته لنص املادة 

تنظيم مهنة احملاماة مما حدا بالطاعن إىل إقامة الدعوى املاثلة وفق ما سلف من 

طلبات، وخالل نظرها أقام املطعون ضده دعوى متقابلة جحد فيها الصور الضوئية 

دىل بها من طرف الطاعن وطلب إلزامه تقابال بالتعويض عن ضرره للمستندات امل

املادي واألدبي لقاء اإلساءة لسمعته بادعاءات باطلة، وطلب الطاعن إدخال خصم 

جديد يف الدعوى وهو املطعون ضده الثاني حممود ابراهيم حممود إللزامه بالتضامن 

حكمت  75/01/7106وى، ويف مع املطعون ضده األول بالطلبات املبينة بعريضة الدع



احملكمة برفض الدعويني األصلية واملتقابلة فاستأنف املطعون ضده األول هذا 

 526/7106رقم  باالستئنافواستأنفه الطاعن  7106/ 510رقم  باالستئنافاحلكم 

برفضهما فأقام الطاعن طعنه املاثل  االستئنافنيقضت يف  08/0/7102واحملكمة يف 

هذا احلكم وأعلن املطعون ضدهما بالطعن فقدم املطعون ضده بطريق النقض على 

مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة بغرفة  70/0/7102األول يف 

 مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون 

إىل أن العقوبة الصادرة  النتهائه، وذلك االستداللسبيب والفساد يف والقصور يف الت

 لالتفاقية باالستنادمن جلنة احملامني ال تأثري هلا يف الدعوى األصلية باعتبارها جاءت 

الباطلة على األتعاب وهي عقوبة تأديبية ليس هلا حجية يف الدعوى ومل تكن سببا يف 

كم املطعون فيه جاء باملخالفة للقرار الصادر من الضرر املدعى به وهذا القول من احل

جلنة احملامني والذي اكتسب احلجية يف واقعة خمالفة املطعون ضده األول لنص 

( من قانون احملاماة بناء على الشكوى املقامة من الطاعن واليت أصدرت 00املادة)

نون احملاماة، وملا مبوجبها اللجنة قرارها بتنبيه احملامي على ما قام به من إخالل بقا

كان هذا القرار يتمتع بقوة خاصة يف إثبات الوقائع املتعلقة باملخالفات التأديبية املشار 

إليها فإنه كان يتعني على احملكمة األخذ به وإجابة الطاعن لطلبه بالتعويض عن 

األضرار اليت تسبب له فيها املطعون ضده األول بإخالله بواجبه، غري أن احلكم 

ون فيه خالف هذا النظر وانتهى إىل أن العقوبة الصادرة من جلنة احملامني يف املطع

يف الدعوى املاثلة وقضى على غري صواب بتأييد هلا  مواجهة املطعون ضده األول ال أثر

 حكم حمكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن  مما يعيبه ويستوجب نقضه.
   

ر بأنه حملكمة املوضوع سلطة حتصيل وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ملا هو مقر

فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها وترجيحها واملوازنة بينها وحسبها أن تقيم 

قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله وتؤدي إىل النتيجة اليت انتهت إليها وال إلزام 

 على كل عليها أن تتبع اخلصوم يف خمتلف مناحي أقواهلم وحججهم والرد استقالال

قول أو حجة قدموها مادام يف قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد 

الضمين املسقط لتلك احلجج واألقوال، كما أنه من املقرر أن استخالص اخلطأ 

املوجب للتعويض وعالقة السببية بينه وبني الضرر من سلطة حمكمة املوضوع متى 



ا من عناصر تؤدي إليه. ملا كان ذلك ، وكان سائغا ومستمد االستخالصكان هذا 

احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد احلكم املستأنف يف قضائه برفض 

الدعوى على سند من اقتناع احملكمة بانتفاء العالقة السببية بني العقوبة التأديبية 

اليت يستند اليت أصدرتها جلنة احملامني يف مواجهة املطعون ضده األول وبني األفعال 

إليها الطاعن يف طلبه بالتعويض، وذلك لكون املخالفة املنوه عنها تتعلق بإدراج نسبة 

% من املبلغ الذي سوف حيكم به يف الدعوى اليت أقامها لصاحل الطاعن يف تقدير 00

أجرة احملاماة املستحقة للمطعون ضده األول باملخالفة لقانون احملاماة الذي حيضر مثل 

، وبني ما يتمسك به الطاعن من إخالل املطعون ضده األول بواجبه بعدم اقاتاالتفهذه 

 12/7101رقم  االستئنايفقيامه يف املواعيد املقررة قانونا بالطعن بالنقض يف احلكم 

الصادر ضده مما تسبب له يف األضرار اليت يطالب بالتعويض عنها، وإذ رفضت 

ضت برفض الدعوى فإن حمكمة حمكمة أول درجة جماراة الطاعن يف طلبه وق

قد أيدتها يف حكمها إذ أوردت مبدونات احلكم املطعون فيه بأن "  االستئناف

 باالستنادالعقوبة الصادرة من جلنة احملامني ال أثر هلا يف هذه الدعوى باعتبارها جاءت 

الباطلة على األتعاب وهي عقوبة تأديبية ليس هلا أية حجة يف الدعوى  االتفاقيةإىل 

املاثلة باعتبارها ليست سببا يف الضرر املدعى به "، وكان هذا الذي استخلصته 

احملكمة يف أسباب حكمها استخالصا سائغا ومبا له أصل ثابت باألوراق إذ استندت 

فيه إىل انعدام العالقة السببية بني الفعل املنسوب للمطعون ضده األول واألضرار املراد 

خمالفة قانون احملاماة على النحو املشار إليه ال يصلح  التعويض عنها على اعتبار أن

العالقة السببية بني  النعداملتربير طلب التعويض عن عدم الطعن بالنقض يف احلكم 

األمرين ، وإذ مل تثبت العالقة السببية بني الضرر الذي يدعيه الطاعن والفعل الضار 

املقامة منه تكون فاقدة الذي تأسست عليه الدعوى احلالية فإن دعوى التعويض 

للسند ويكون احلكم املطعون فيه ملا أيد احلكم املستأنف يف رفضه لدعوى 

التعويض املقامة من الطاعن  فإنه قد خلص إىل نتيجة صحيحة ال خمالفة فيها للقانون 

 وكافية حلمل قضاء احلكم، مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غري أساس.  
 

بالسبب الثاني والرابع واخلامس على احلكم املطعون فيه اخلطأ وحيث ينعى الطاعن 

واإلخالل حبق الدفاع،  االستدالليف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف 

ل للنعي على املطعون ضده األول التسبب يف تفويت فرصة اوذلك ملا انتهى إىل أنه ال جم

أن الوكالة املمنوحة له مقيدة مبثوله الطعن بالنقض على الطاعن وذلك على اعتبار 



( مما يؤكد بأن احلكم  واالستئنافأمام احملاكم اجملاز له بالرتافع أمامها ) البداية 

املطعون فيه مل يبحث حدود الوكالة ونطاق سريانها بني الطرفني وما أثاره الطاعن 

ية ملا توصل إليه من دفاع مفاده  بأنه على الوكيل أن يوايف موكله باملعلومات الضرور

يف تنفيذ الوكالة املمنوحة له ويقدم له احلساب عنها ، كما أن احلكم مل يبحث يف 

تقدير املربر املانع للمطعون ضده األول من الطعن بالطرق العادية أو غري العادية 

بأن ذلك من أمور الواقع الداخلة يف سلطة حمكمة املوضوع ودون أن يفطن  العتباره

بأن يكون ذلك مبنيا على أسباب سائغة ، وإذ مل يبحث نطاق الوكالة إىل اشرتاط 

للوقوف على ما إذا كانت تشمل اإلذن يف توكيل املطعون ضده األول حملامي آخر 

للطعن بالنقض نيابة عنه والتفت كليا عن حمتوى الوكالة الصادرة من الطاعن 

يراه مناسبا من اجراءات للمطعون ضده األول وملا ختوله له من صالحية باختاذ ما 

وتوكيل غريه من احملامني إلمتامها يف صورة تعذر إمتامها بنفسه وتسبب    يف إهدار 

حق موكله يف الطعن بالنقض فإن احلكم املطعون فيه يكون قد شابه الفساد يف 

والقصور يف التسبيب ، كما أنه أخطأ ملا انتهى إىل أن الطاعن مل يقدم  االستدالل

أن املطعون ضده األول قصر يف بذل العناية الكافية يف دفاعه على الطاعن مبا يثبت 

ومل يتحقق من إعمال نص املادة  21/7101واستئنافها رقم  119/7100يف الدعوى رقم 

من قانون املعامالت املدنية على وقائع الدعوى للتأكد مما إذا كان املطعون  918

ومات الضرورية عما توصل إليه يف تنفيذ ضده األول قد قام مبوافاة الطاعن باملعل

الوكالة املمنوحة له من عدمه ، كما أخطأ ملا قضى بأن الطاعن مل يدل للمطعون 

إعادة النظر يف احلكم  التماسضده األول مبا يثبت بأنه قدم له الوثائق املتعلقة بقيد 

د قيد حال أنه ثبت بأن هذا األخري مل خيطره مبواعي 21/7101رقم  االستئنايف

بإعادة النظر بالرغم من أن هذا الواجب حممول عليه مبقتضى الوكالة،  االلتماس

وملا كان احلكم املطعون فيه قد أهمل الرد على كل هذه الدفوع ومل يقسطها حقها 

من البحث والتمحيص وانتهى دون صواب إىل تأييد احلكم املستأنف يف قضائه 

، االستداللبيق القانون وشابه الفساد يف برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ يف تط

 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 

من قانون  971وحيث إن هذا النعي يف أسبابه الثالثة غري سديد، ذلك أن مفاد املادة 

املعامالت املدنية بأن" الوكالة عقد يقيم مبقتضاه املوكل شخصا آخر مقام نفسه يف 

تكون الوكالة خاصة  - 0القانون بأنه " من ذات  972تصرف جائز معلوم"، واملادة 



إذا  – 7إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة 

كانت خاصة فليس للوكيل إال األمور املعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية 

من أنه "  907/7تقتضيها طبيعة التصرفات املوكل بها أو العرف اجلاري ...."، واملادة 

إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل يف تنفيذها عناية الرجل  -7

بأن املشرع فرق  -وفق ما هو مبني باملذكرة اإليضاحية  -املعتاد "  تدل مجيعها 

بني الوكالة العامة اليت ليست حمددة بغرض معني وتكون تصرفات الوكيل فيها 

للموكل مثل التربعات والوقف واهلبات ، والوكالة  مطلقة عدا التصرفات املخسرة

اخلاصة اليت تقتصر على أمر حمدود وال يصح للوكيل جتاوز حدود وكالته إال فيما 

يف تنفيذها عناية  تقتضيه الضرورة والعرف لبلوغ األمر الذي تقتضيه الوكالة ، ويبذل

 6/00/7100ونية املؤرخة . ملا كان ذلك ، وكان البني من الوكالة القانالرجل املعتاد

بأن الطاعن قد تعاقد مع  01/01/7100واملصدق عليها لدى إدارة كاتب العدل بتاريخ 

بأن يقوم -القانونية  واالستشاراتبصفته مكتب للمحاماة -املطعون ضده األول 

للمقاوالت والصيانة  ................هذا األخري برفع دعوى لصاحله ضد كل من شركة 

وذلك إللزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا له .....................  العامة و

التعويضات اليت تراها احملكمة مناسبة جلرب األضرار املادية واألدبية اليت حلقت به ، 

وإذ مت النص يف الوكالة على تكليف مكتب احملامي املذكور بنيابة الطاعن " 

املدنية  واالحتاديةاختالف درجاتها وأنواعها احمللية  ...أمام مجيع احملاكم على

والشرعية واجلزائية حسب درجة قيده ...."  فإن عبارة " حسب درجة قيده " الواردة 

بالوكالة حتدد نطاق انطباقها وحدودها املتفق عليها من الطرفني، وفيما هو خمول 

دون حمكمة  – الستئنافوا االبتدائيأي درجيت  –للمطعون ضده األول النيابة فيه 

النقض واليت ال ينوبه فيها لكونه غري خمول له قانونا الرتافع أمامها، وقد نص 

بالوكالة على هذا التقييد الذي رضي به الطاعن بإمضائه على الوكالة واإلقرار 

مبضمونها ، وإذ يعيب الطاعن على املطعون ضده األول عدم قيامه خالل املواعيد 

الذي أيد حكم  21/7101رقم  االستئنايفبالطعن بالنقض يف احلكم املقررة قانونا 

برفض دعواه مستخلصا من  72/0/7101املؤرخ  119/7100حمكمة أول درجة رقم 

ذلك إخالل املطعون ضده األول بواجبه يف الدفاع عن مصاحله والتسبب يف ضياع حقه 

لتسبب يف األضرار اليت يف إمتام مراحل الدعوى إىل آخر مرحلة من مراحل التقاضي وا

والذي تأيد حكمها باحلكم  -طلب التعويض عنها ، فإن حمكمة أول درجة

على ما أوردته صائبة مبدونات منها مل تقتنع بهذا الدفاع تأسيسا  -املطعون فيه 



احلكم من أن " الوكالة املعطاة من املستأنف للمستأنف ضده مقيدة مبثوله أمام 

 –كما جاء يف عبارة واالستئنافأمامها وهي حماكم البداية احملاكم اجملاز الرتافع 

من بيانات  8والثابتة كذلك يف بطاقة احملاماة املستند رقم  –حسب درجة قيده 

املستأنف ضده .... وكان يتوجب على املستأنف أن يتابع دعواه خاصة وأن الوكالة ال 

أنف ضده األول عمال جتيز للمحامي الرتافع بالنقض وبذلك تنتفي مسؤولية املست

يعلم نطاق وكالة  –املستأنف  –من قانون املعامالت املدنية سيما وأنه   782باملادة 

من احملكمة  االستخالصاملستأنف ضده األول يف سند الوكالة "، وإذ كان هذا 

سائغا إذ هو مستمد من واقع الدعوى ومما تضمنته الوكالة القانونية احملررة بني 

أي  –من احنسار نيابة املطعون ضده األول فيما هو خمول له  6/00/7100الطرفني يف 

فإنه ال تثريب على املطعون ضده األول إن هو مل  –فقط  واالستئنافدرجيت البداية 

يتابع الدعوى إىل آخر مراحلها ومل يطعن يف احلكم املنوه عنه بالنقض لكون ذلك 

افع أمام حمكمة النقض وقد نصت ولكونه ال جيوز له الرت 6 خارج عن نطاق وكالته

وال ينال من  6الوكالة على هذا القيد وارتضى الطاعن بذلك وكان عاملا حبدودها 

ذلك ما متسك به بأسباب النعي على احلكم املطعون فيه قوله بأن احلكم التفت عن 

حمتوى الوكالة ومل يتعمق يف مضمونها الذي خيول للمطعون ضده األول باختاذ ما 

مناسبا لصاحل الطاعن ومنها توكيل غريه من احملامني الطعن بالنقض بدال منه ، يراه 

وأن عدم إعماله هلذه الصالحية يقيم الدليل على إخالله بواجبه ويثبت مسؤوليته يف 

إهدار حق الطاعن يف الطعن بالنقض، غري أن هذا القول من الطاعن مل يكن يف 

ن ختويل الوكيل بتكليف غريه من احملامني حمله على اعتبار أن ما ورد بالوكالة م

أي النيابة يف الطورين  –بنيابته إمنا ينصرف للصالحيات املخولة له يف الوكالة 

وال يتعداه إىل الطعن بالنقض والذي هو غري مشمول  - واالستئنايف االبتدائي

مت بالوكالة وال جيوز له تكليف غريه به إذ ال جيوز له تكليف الغري بأكثر مما 

تكليفه به، كما أن واجب اإلرشاد وإعالم الطاعن مبجريات الدعوى ينحسر يف 

وال يتعداه إىل الطعن بالنقض وقد خلت األوراق مما  واالستئنايف االبتدائيالطورين 

يثبت بأن املطعون ضده األول أخل بواجب اإلرشاد احملمول عليه يف الطورين 

املطعون فيه إىل هذه النتيجة  املذكورين ، وإذ خلصت احملكمة يف حكمها

 الصحيحة فإن النعي عليه مبا ذكر يكون على غري أساس.
 



وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع وذلك ملا قضى برفض طلب 

ة أوامر التقدير اليت تظلم منها الطاعن ( درهم حلجي 006111الطاعن بإعادة مبلغ ) 

ودون أن تتحقق احملكمة من توافر موجبات قبول الدفع أو رفضه واستنادا إىل تسبيب 

مل يكن يف حمله على اعتبار أنه ال حيوز احلكم قوة األمر املقضي إال إذا احتد 

ا هذا املوضوع يف كل من الدعويني واحتد السبب املباشر الذي تولدت عنه كل منهم

ن يف أمري افضال عن وحدة اخلصوم حال أن النزاع الذي فصل فيه احلكمان الصادر

تقدير األتعاب موضوعهما عبارة عن مطالبة املطعون ضده األول بأتعاب حماماة وكان 

سببه هو الوكالة القانونية احملررة بني الطرفني يف حني أن املوضوع احلالي يتعلق 

طلة ورد املتعاقدين للحالة اليت كانا عليها قبل التعاقد بفسخ اتفاقية األتعاب البا

والتعويض عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت بالطاعن ، كما أن اخلصوم يف 

ن مما يكون معه احلكم املطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به6 مما االدعويني خمتلف

 يعيبه ويستوجب نقضه. 
 

يف قضاء هذه احملكمة  إعماال  –ا هو مقرر وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، مل

أن األحكام اليت  –من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية  19لنص املادة 

حازت قوة األمر املقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من اخلصومة وال جيوز قبول 

ك لتعلقها دليل ينقض هذه القرينة وتقضي احملكمة بهذه احلجية من تلقاء نفسها وذل

بالنظام العام حبيث تلتزمها احملكمة ولو مل يتمسك اخلصوم بها وميتنع على 

اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها العودة إىل حبث ومناقشة املسألة اليت فصل فيها 

يف أية دعوى ثانية ويثار فيها ذات النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها يف 

أو أثريت ومل يبحثها احلكم الصادر فيها ، وأن القول بوحدة املوضوع  الدعوى األوىل

هي مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها حمكمة املوضوع بغري معقب عليها متى 

أقام احلكم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أو تؤدي إىل النتيجة اليت انتهى 

الطاعن املثار يف النعي إليها. ملا كان ذلك ، وكانت احملكمة قد عرضت لدفاع 

إيراد وردا وقضت برفضه استنادا لكونه قد مت الفصل يف املوضوع املثار مبقتضى 

أحكام باتة حازت قوة األمر املقضي وال جيوز إعادة طرحها جمددا على نظر 

يف  6/7105احملكمة ذلك أنه يتبني باألوراق أنه صدر األمر على العريضة رقم 

تقدير أتعاب احملاماة مببلغ ثالثة آالف درهم ومت التظلم من ب 119/7100الدعوى رقم 



األمر على العريضة رقم  6/5/7105هذا األمر وقضي بالرفض، كما صدر بتاريخ 

بتقدير أتعاب احملاماة مببلغ عشرة آالف درهم ومت التظلم منه بالتظلم رقم  0/7105

ملوضوع قد مت الفصل بالرفض، ومن ثم فإن ا 01/6/7105وقضي فيه بتاريخ  0/7105

فيه بأحكام باتة وال جيوز إعادة طرحه جمددا على نظر احملكمة مبقولة أن املوضوع 

يف الدعوى األوىل خيتلف عن الدعوى احلالية، وكذا بالنسبة للخصوم ، حال أن 

يف األسباب ال أثر له يف الدعوى طاملا  االختالفاملوضوع هو ذاته يف الدعويني وأن 

، -وهو املنازعة يف أتعاب احملاماة  -الدعويني يرمي إىل ذات الغاية  كان الطلب يف

وكذا الشأن بالنسبة للخصوم ذلك أن إقحام طرف جديد يف الدعوى ال يوهن 

األحكام السابقة الصادرة بني ذات اخلصوم يف خصوص النزاع املثار بينهما، وإذ 

النعي عليه بهذا السبب قد  انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة فإن

 أضحى على غري أساس.
 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب السادس على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

، وذلك ملا انتهى إليه  بأن املطعون االستداللالقانون والقصور يف التسبيب والفساد يف 

لتزامات عليه مبواجهة ضده الثاني ال عالقة له بالوكالة املربمة بينهما وال توجب أي ا

الطاعن وهو ما يدلل على أن احلكم مل حيط بوقائع الدعوى على وجهها الصحيح 

ومل حبث يف عقد الوكالة أو يف قواعد مسؤولية املتبوع عن تابعه ومسؤوليته يف 

األضرار احلاصلة للطاعن واليت هي ثابتة مبوجب الوكالة اليت مت تفويضه فيها بشتى 

ونية املرتبطة مبتابعة الدعاوى التابعة للطاعن أمام خمتلف احملاكم، الصالحيات القان

وملا كان الطاعن قد أثبت عالقة العمل القائمة بني الطرفني وخضوع املطعون ضده 

الثاني لرقابة وإشراف املطعون ضده األول فإن ذلك جيعلهما مسؤولني بالتضامن عن 

ذ أغفل احلكم املطعون فيه هذا أي أخطاء يرتكبها التابع حيال املوكلني ، وإ

الدفاع ومل يقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

واإلخالل حبق الدفاع، مما يعيبه ويستوجب  االستداللالقانون وشابه الفساد يف 

 نقضه.
   

وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ملا هو مقرر بأن النعي الذي ال تأثري له يف نتيجة 

كم يكون غري منتج وبالتالي غري مقبول. ملا كان ذلك، وكانت احملكمة قد احل

انتهت يف أسبابها إىل انتفاء مسؤولية املطعون ضده األول فيما ينسبه له الطاعن من 



والذي  21/7101رقم  االستئنايفإخالل بالتزاماته بعدم الطعن بالنقض على احلكم 

ض الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثريه الطاعن برف 119/7100رقم  االبتدائيأيد احلكم 

وأيا كان وجه الرأي  –بوجه النعي من أسباب تتعلق مبسؤولية التابع عن أعمال املتبوع 

املتبوع،  مسؤوليةتكون غري جمدية باعتبار أن مسؤولية التابع تنتفي بانتفاء  -فيها 

 ه يتعني رفض الطعن.مبا جيعل النعي بهذا السبب غري مقبول. وحيث إنه وملا تقدم فإن

 

********** 



 )مدني( 76/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (701) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  029)الطعن رقم 

 لنقض. األسباب اجلديدة".( نقض "أسباب الطعن با0

حمكمة النقض. التزامها فقط ببحث ما كان معروضًا على حمكمة املوضوع. ال -

 ما مل يسبق عرضه عليها.
  

( نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب الذى خيالطه واقع مل يسبق عرضه على 7

 حمكمة املوضوع".

جتوز إثارته أمام  دفاع يقوم على واقع مل يسبق عرضه على حمكمة املوضوع. ال-

 حمكمة النقض.

عدم متسك الطاعنني أمام حمكمة املوضوع بكون الرتكة املطلوب قسمتها -

ملكية أسرة ال جتوز قسمتها قبل انقضاء مخس عشرة سنة وخلو األوراق من دليل 

كتابي بينهم على إنشاء ملكية أسرة حيول دون خروج أحدهم. التحدى بهذا الدفاع 

 . غري مقبول.أمام حمكمة النقض
  

 ( شيوع. قسمة. ملكية. دعوى "دعوى "قسمة املال الشائع".0

حق كل شريك على الشيوع يف طلب قسمة املال الشائع عينًا يف اي وقت متى -

أمكن قسمتة كذلك دون تفويت منفعته. التزام احملكمة بإجابته إىل طلبه ولو 

اق جيربهم على البقاء يف عارضه باقي الشركاء املشتاعني. ما مل يكن نص أو اتف

 الشيوع. أساس ذلك.
  

 ( شيوع. قسمة. ملكية. دعوى "دعوى قسمة املال الشائع".1

 املهايأة. قسمة منفعة مكانية أو زمانية ال قسمة ملك.-



املهايأة املكانية. ماهتيها. ال تزيل الشيوع. خضوعها من حيث جواز االحتجاج بها -

قوقهم والتزاماتهم وطرق اإلثبات ألحكام عقد االجيار على الغري واهلية املتقامسني وح

 ما دامت ال تتعارض مع طبيعة القسمة.

جواز االلتجاء للمحكمة إلجرائها إذا مل يتفق عليها الشركاء ولو كانت العني ال -

 تقبل القسمة عينًا. أساس ذلك. مثال.

  

للقانون  مهمة حمكمة النقض وهي بصدد النظر يف خمالفة حمكمة املوضوع- 0

حمددة بفحص ما كان معروضًا على تلك احملكمة األخرية ال فيما مل يسبق عرضه 

 .عليها

أنه ال ُيقبل التحدي أمام حمكمة النقض بدفاع يقوم على واقع مل يسبق املقرر - 7

عرضه على حمكمة املوضوع لتقول كلمتها فيه، وكان ما ُيثريه الطاعنون بوجه 

وب إفرازها واململوكة هلم على الشيوع مع املطعون ضدها النعي من أن الرتكة املطل

األوىل هي ملكية أسرة، وبالتالي ال جيوز فرز وجتنيب نصيب األخرية يف العقارين 

اللذين أجرى احلكم قسمتهما قبل انقضاء مخس عشرة سنة، هو دفاع جديد خلت 

كما خلت من األوراق مما ُيفيد سبق متسُّك الطاعنني به أمام حمكمة املوضوع، 

وجود اتفاق كتابي بينهم وبني املطعون ضدها األوىل على إنشاء ملكية األسرة، 

بشروط حتول دون خروج األخرية من هذه امللكية قبل انقضاء األجل احملدد هلا، ومن 

 ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون غري مقبول.

نصوص أن مفاد  –وعلى ما جرى عليه  قضاء هذه احملكمة  –املقرر - 0

من قانون املعامالت املدنية أن لكل شريك على  0065،  0061،  0067، 0060املواد

الشيوع أن يطلب قسمة املال الشائع عينًا يف أي وقت حتى يستغل ملكه مبا يراه أوفى 

لتحقيق مصلحته، وال ُيجرب الشركاء على البقاء يف الشيوع إال مبوجب نص أو اتفاق، 

ع إىل القضاء طالبًا إجراء القسمة عينًا فإنه يتعني على ومتى جلأ الشريك املشتا

احملكمة أن جتيبه إىل طلبه ولو عارض يف ذلك باقي الشركاء املشتاعني، وذلك ما 

مل يكن املال املشرتك غري قابل للقسمة حبسب طبيعته سواء أكان منقواًل أو عقارًا 

ه حبيث يتعذر إجراء القسمة عينًا بأن يرتتب عليه تفويت املنفعة بهذا املال املراد قسمت

 .هلذا السبب



من قانون املعامالت املدنية تدل  0081،  0029،  0028،  0026املواد إذ كانت  - 1

جمتمعة على أن املهايأة هي قسمة منفعة مكانية أو زمانية ال قسمة ملك، واملهايأة 

ملال الشائع أجزاء املكانية وإن كان ال يرتتب عليها زوال الشيوع إال أنها تقسم ا

مفرزة، وفيها يتفق الشركاء على أن خيتص كل منهم مبنفعة جزء مفرز يوازي 

حصته يف املال الشائع متنازاًل لباقي شركائه يف مقابل ذلك عن االنتفاع بباقي 

األجزاء، وهذه القسمة ختضع من حيث جواز االحتجاج بها على الغري ومن حيث أهلية 

لتزاماتهم وطرق اإلثبات ألحكام عقد اإلجيار ما دامت هذه املتقامسني وحقوقهم وا

األحكام ال تتعارض مع طبيعة هذه القسمة، وإذا مل يتفق الشركاء على قسمة 

املهايأة هذه جاز ألي شريك االلتجاء إىل احملكمة املختصة لألمر بإجراء قسمة املهايأة 

ني املشرتكة ال تقبل القسمة املكانية عن طريق االستعانة بأهل اخلربة ولو كانت الع

عينًا، وال ُيعوَّل على اعرتاض باقي الشركاء على إجرائها بل ُيجربون عليها، وكان 

أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها ومنها تقارير اخلرباء من  راملقر

ائها سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا أن جتعل تقرير اخلبري كله أو بعضه عمادًا لقض

متى كان سائغًا وكافيًا حلمله، ملا كان ذلك، وكان البني من مدونات احلكم 

املطعون فيه أنه انتهى إىل تأييد احلكم االبتدائي يف خصوص ما قضى به من قسمة 

حبوض الند مبدينة العني قسمة مهايأة  7املسكن الشعيب الكائن بالقطعة رقم 

اطمئن إليه، وكان البني من تقرير اخلبري أنه  مكانية استنادًا إىل تقرير اخلبري الذي

خُلص إىل إمكانية قسمة املسكن الشعيب سالف البيان قسمة منافع، وقد تضمن 

استعالمًا من بلدية العني عن إمكانية قسمة املسكن املذكور، وأفادت األخرية 

 بأنه قد مت عرض املوضوع على اجلهة الفنية يف دائرة الشئون 00/7/7106بتاريخ

واليت أفادت مبوافقتها من الناحية التخطيطية على -بلدية مدينة العني –البلدية

تقسيم املسكن الشعيب املذكور على الشيوع دون اصدار خمطط منفصل أو ملكية 

منفصلة، ومن ثم فإنه ال حيق للطاعنني االعرتاض على قسمة املسكن الشعيب 

يها لعدم جواز قسمته عينًا، وإذ املذكور قسمة مهايأة مكانية بل إنهم جيربون عل

كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد خُلص إىل تأييد احلكم االبتدائي يف 

الكائن حبوض أم السدر مبنطقة الطوية  1خصوص ما قضى به من قسمة العقار رقم 

بني الطاعنني واملطعون ضدها األوىل قسمة عينية وواجه اعرتاض الطاعنني على تقرير 

املتمثل فيما قالوا به من احتسابه حصة للمطعون ضده األوىل يف العقار اخلبري و

املذكور جتاوز نصيبها ، كما واجه دفاعهم بتعُذر قسمة العقار لوجود مباني بقطعة 



األرض، مبا خُلص إليه من أن خبري الدعوى قد قدَّر نصيب املطعون ضدها األوىل يف 

مرت  852االمجالية للمباني القائمة تقدر بـ العقار املذكور بعد أن أثبت أن املساحة 

مرت مربع، وأن حصة األخرية من املباني  6029651مربع ، وأن مساحة األرض تقدر بـ 

مرت مربع، وأن اخلبري قد قام  692626مرت مربع ومن األرض تقدر بـ  90620تقدر بـ 

درهم وسعر  7111مبعادلة حصتها من املباني بأرض فضاء، وقدر سعر مرت البناء بـ 

مرت مربع  90620درهم ، وخُلص من ذلك إىل أن مساحة  0111مرت األرض الفضاء بـ 

مرت مربع من األرض الفضاء، وحدد حصة املطعون  082616من البناء تعادل مساحة 

ضدها األوىل على هذا األساس ، وإذ كان ذلك من احلكم سائغًا، وله أصله الثابت 

عد إجرائه لتلك املعادلة إىل أن املساحة املخصصة للمطعون بتقرير اخلبري الذي خُلص ب

 692626هي  –احلصة الشرعية + القيمة امُلعادلة من البناء  –ضدها األوىل من األرض 

مرت  01مرت مربع، وهي قطعة أرض ابعادها  885677مرت مربع =  082616مرت مربع + 

 -7106/  7،  71بها املؤرخ مرت مربع ، وإذ جاء رد بلدية العني بكتا 7965×مربع 

بعدم ممانعتها من تقسيم األرض السكنية سالفة البيان بعد  -املرفق بتقرير اخلبري

مرت ، فإن ما خُلص  01×  01مرت مربع أي تكون بأبعاد  911حتقيق املساحة املطلوبة 

من أن املساحة احملددة من بلدية العني تقارب جدًا  –وحبق  –إليه خبري الدعوى 

ُيعادله التقدير املالي   -تقريبًا -مرت مربع  05ساحة املقرتحة منه مع فارق قدره امل

لسعر مرت األرض مع سعر مرت البناء، يكون سائغًا ومقبواًل وال خطأ فيه، وإذ انتهى 

بناًء على ذلك  إىل فرز وجتنيب حصة املطعون ضدها األوىل يف العقار املذكور بقطعة 

وفقًا للمخطط املرفق  –مرت وجعل القطعة  01×  01بأبعاد مرت مربع و 911مساحتها 

مطلة على شارع واحد، فإن تعيبه يف هذا اخلصوص يكون يف غري حمله ،  –ربالتقري

وإذ كان ذلك، فإن احلكم املطعون فيه ال يكون قد حاد عن جادة الصواب يف أخذه 

فنية صحيحة، تؤدي بتقرير اخلبري الذي استند على أحباث سليمة، وُأقيم على أسس 

إىل ما انتهى إليه، وتكفي حلمل قضاء احلكم، ومن ثم فإن النعي برمته يكون 

 على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصًّل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

ضدهما األخريتني يف أن املطعون ضدها األوىل أقامت على الطاعنني و املطعون 

بقسمة وإفراز  – 0مدني جزئي أبوظيب بطلب احلكم  7100لسنة  972الدعوى رقم  



وجتنيب حقها ونصيبها الشرعي يف مجيع ما تركه مورثها من عقارات ومنقوالت 

حوض  05األرض السكنية رقم -وسيارات أو أية أموال أخرى وبيانها كاآلتي:

أبوظيب،  1حوض غرب  0ض التجارية رقم ب / بني اجلسرين أبوظيب ، األر 02جنوب 

مبنطقة  7أبوظيب، املسكن الشعيب رقم  0حوض شرق  08األرض التجارية رقم 

مبنطقة الطوية أم  111/01/2/6القطارة مبدينة العني، أرض سكنية خاصة رقم 

أمحر خصوصي أبوظيب نيسان برتول إستيشن  05867السدر، حصتها يف السيارة رقم 

أمحر خصوصي أبوظيب نيسان  1098، حصتها يف السيارة رقم 7118 ذهيب موديل

، حصتها يف معاش مورثها التقاعدي من  7115ألتيما صالون أبيض لؤلؤي موديل 

تاريخ وفاته وبصفة مستمرة ، مع إلزام الطاعنني واملطعون ضدهما األخريتني مبا 

ليمها حصتها املرياثية يف تسفر عنه اخلربة بشأن التقسيم والفرز واملقاصة والبيع وتس

بعمل مقاصة قضائية يف حالة تعذر الفرز  –7أموال مورثها خالية من أية شواغل 

والتجنيب بقيمة حصتها يف الرتكة يف أحد العقارات اليت ختتارها وتسليمها حصتها 

ويف حالة تعذر القسمة والفرز  –0مع خماطبة مجيع اجلهات الرمسية لقيدها بامسها 

حلصتها الشرعية القضاء ببيع مجيع عقارات املورث وتوزيع الثمن على الورثة والتجنيب 

وكذا بيع مجيع ما تركه املورث وتقسيم الثمن على الورثة كاًل حبسب نصيبه 

تويف مورثها املرحوم /  7118/ 05/0الشرعي، وقالت بيانًا لدعواها إنه بتاريخ 

 7118لسنة  071م يف الدعوى رقم إىل رمحة اهلل وقد صدر احلك .................

تركات حصر إرث بإثبات وفاته واحنصار إرثه يف  7118لسنة  108والدعوى رقم 

 و ............... و ................ .............زوجته حتى الوفاة سالمة سامل جمرن املرر ويف أوالده 

دون وارث آخر وقد خلَّف  و .............. ...........و .. و ............. و ................ و ..............

بني  02حوض جنوب  05املورث املذكور تركة عبارة عن األرض السكنية رقم 

 1حوض غرب  0قدم مربع ، واألرض التجارية رقم  011× 711اجلسرين  مساحتها 

ن على الشيوع وخاضعة لره6/0قدم مربع وحصته فيها 011×  011أبوظيب ومساحتها 

حوض  08لصاحل دائرة اخلدمات االجتماعية واملباني التجارية ، واألرض التجارية رقم 

قدم مربع خالية  0066666قدم مربع وحصته فيها  25×  51أبوظيب ومساحتها  0شرق 

وملكية حق انتفاع   7118/  8/  71من املوانع وذلك وفقًا إلفادة بلدية أبوظيب املؤرخة 

واألرض السكنية  0165×  0165مبنطقة القطارة أبعاده  7باملسكن الشعيب رقم 

/  50/  01/  99128مبطقة الطوية أم السدر بأبعاد  01/2/6/ 111اخلاصة رقم 

 7116/ 5/00بتاريخ  0159/7116خاضعة لعقد رهن تأميين رقم  61/ 066128



 لصاحل هيئة قروض املساكن اخلاصة باملواطنني ، وذلك وفقًا إلفادة بلدية العني

حتمل رقم  7118كما ترك سيارة نيسان برتول إستيشن موديل  7118/ 71/1املؤرخة 

 7115أمحر خصوصي أبوظيب ، وسيارة نيسان ألتيما إس صالون لؤلؤي موديل  5867

أمحر خصوصي أبوظيب ، وذلك وفقًا إلفادة إدارة املرور والرتاخيص  0098حتمل رقم 

هاء حالة الشيوع واستالم حقها الشرعي يف ، وإذ ترغب يف إن7118/  1/ 77املؤرخة 

عمل املقاصة القضائية  فقد  تركة مورثها ويف حالة تعذر الفرز تطالب باإلذن بالبيع أو

أقامت الدعوى ، ندبت احملكمة خبريًا هندسيًا وبعد أن أودع تقريره قدمت املطعون 

تها اخلتامية مذكرة بدفاعها قصرت فيها طلبا 7106/  8/  02ضدها األوىل جبلسة 

بفرز وجتنيب حصتها يف العقارين الكائنني مبدينة العني  –على طلب احلكم أواًل 

حوض حي الند مبنطقة القطارة مبدينة العني حسبما جاء  7القطعة رقم  –0وهما 

بتقرير اخلبري املقرتن مبوافقة البلدية على فرز وجتنيب حصتها من الناحية التخطيطية 

يب على الشيوع دون اصدار خمطط منفصل بذلك أو ملكية وتقسيم املسكن الشع

حوض أم السدر منطقة الطوية حسبما جاء بتقرير اخلبري  1القطعة رقم  –7منفصلة 

وحسب املخطط املقرر  01×  01مرت مربع بأبعاد  911من فرز وجتنيب القطعة مبساحة 

مة والفرز واملقاصة بني بقاء عموم العقارات على الشيوع لتعذر القس –من اخلبري ثانيًا 

إلزام الطاعنني واملطعون ضدهما األخريتني بتسليمها حصتها يف مثن  –الشركاء ثالثًا 

وبعد أن ضمنت احملكمة  9/0/7102درهم ، وبتاريخ  968106125السيارات مببلغ 

أسباب حكمها رفض الدعوى يف مواجهة املطعون ضدهما األخريتني باعتبار أنهما 

ورثة املتوفى املذكور وثبوت إقرارهما بذلك أمام قاضي الرتكات يف ليستا من ضمن 

بقسمة املسكن   –تركات أبوظيب ، حكمت أواًل  7101لسنة  752الدعوى رقم 

وفقًا   –مهايأة مكانية  –حوض حي الند مبنطقة القطارة قسمة منفعة 7الشعيب رقم 

بفرز وجتنيب  نصيب    –ثانيًا  املرفق بتقرير اخلبري 59للمخطط  املبني  باملستند رقم 

حوض أم السدر مبنطقة الطوية مبدينة العني  1املطعون ضدها  األولـى يف القطعة رقم 

وقسمتها قسمة عينية على أن ختتص املطعون ضدها األوىل باجلزء املبني باملستند رقم 

خرية املرفق بتقرير اخلبري بشرط نقل أي خدمات واقعة يف القسيمة املخصصة لأل 61

اإلذن للمطعون ضده األوىل ببيع السيارة  –واملتعلقة بالقسيمة املبنية على نفقتها ، ثالثًا

، 7118أمحر خصوصي أبوظيب ونوعها نيسان برتول إستيشن ذهيب موديل  5867رقم 

أمحر خصوصي أبوظيب ونوعها نيسان ألتيما صالون أبيض لؤلؤي  0098والسيارة رقم 

ورث األطراف وذلك باملزاد العلين وتوزيع حصيلة البيع على اململوكة مل 7115موديل 



الطاعنني واملطعون ضدها األوىل كاًل حسب نصيبه الشرعي، استأنف الطاعنون هذا 

 06/5/7102وبتاريخ   7102لسنة  97احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب  برقم 

نون يف هذا قضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف، طعن الطاع

احلكم بطريق النقض، وإذ ُعِرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة حددت 

 جلسة لنظره.

حيث إن الطعن أقيم على سببني ينعى الطاعنون بالوجه األول من السبب األول منهما و

على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه ويف بيان ذلك يقولون إن 

طلوب إفرازها واململوكة هلم على الشيوع مع املطعون ضدها األوىل هي الرتكة امل

ملكية أسرة، وبالتالي فال جيوز فرز وجتنيب نصيب األخرية يف العقارين اللذين أجرى 

من قانون املعامالت 0080احلكم قسمتهما قبل انقضاء مخس عشرة سنة طبقًا للمادة 

إىل ذلك فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب  املدنية ، وإذ مل يفطن احلكم املطعون فيه

 نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أنه ملا كانت مهمة حمكمة النقض وهي   

بصدد النظر يف خمالفة حمكمة املوضوع للقانون حمددة بفحص ما كان معروضًا 

ل على تلك احملكمة األخرية ال فيما مل يسبق عرضه عليها، وكان املقرر أنه ال ُيقب

التحدي أمام حمكمة النقض بدفاع يقوم على واقع مل يسبق عرضه على حمكمة 

املوضوع لتقول كلمتها فيه، وكان ما ُيثريه الطاعنون بوجه النعي من أن الرتكة 

املطلوب إفرازها واململوكة هلم على الشيوع مع املطعون ضدها األوىل هي ملكية 

ألخرية يف العقارين اللذين أجرى احلكم أسرة، وبالتالي ال جيوز فرز وجتنيب نصيب ا

قسمتهما قبل انقضاء مخس عشرة سنة، هو دفاع جديد خلت األوراق مما ُيفيد سبق 

متسُّك الطاعنني به أمام حمكمة املوضوع، كما خلت من وجود اتفاق كتابي بينهم 

وبني املطعون ضدها األوىل على إنشاء ملكية األسرة، بشروط حتول دون خروج 

ة من هذه امللكية قبل انقضاء األجل احملدد هلا، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه األخري

 يكون غري مقبول.

وحيث إن الطاعنني ينعون على احلكم املطعون فيه بالوجه الثاني من السبب األول   

وبالسبب الثاني خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل واالخالل 

الكائن  7خمالفة الثابت باألوراق ويف بيان ذلك يقولون إن العقار رقم حبق الدفاع و

حبوض أم الند مبدينة العني خمصص من قبل الدولة كمسكن شعيب، وبالتالي ال 

جتوز قسمته قسمة عينية، كما ال جتوز قسمته قسمة منافع إال مبوافقة البلدية، وقد 



األراضي وال شأن هلا بالفرز  اقتصرت موافقة بلدية العني على اشرتاطات تقسيم

قد انصبت على القسمة  71/7/7106والتجنيب، كما أن موافقتها املؤرخة 

التخطيطية فقط دون القسمة الفعلية أو قسمة املهايأة املكانية، هذا إىل أن احلكم 

الكائن حبوض أم السدر مبنطقة الطوية إىل تقرير  1قد استند يف قسمة العقار رقم 

موجه من األخري لبلدية العني ألخذ رأيها يف تقسيم العقارات حمل  اخلبري وخطاب

سالف البيان تقلل من قيمته السوقية وختالف  1النزاع، وإذ كانت قسمة العقار رقم 

اشرتاطات البلدية، فضاًل عن أن معادلة اخلبري مساحة األرض بقيمة املباني فيه إهدار 

اعرتاضات على تقرير اخلبري مل يتناوهلا لقيمة العقار ككل، وكانوا قد قدموا عدة 

احلكم إيرادًا وردًا مبا يصمه بالعمومية واخللو من األسباب القانونية، ومن ثم فإنه 

 يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه.
 

وعلى ما جرى عليه   –روحيث إن هذا النعي يف مجلته مردود، ذلك أنه من املقر  

من  0065،  0061،  0067،  0060وادأن مفاد نصوص امل –قضاء هذه احملكمة 

قانون املعامالت املدنية أن لكل شريك على الشيوع أن يطلب قسمة املال الشائع عينًا 

يف أي وقت حتى يستغل ملكه مبا يراه أوفى لتحقيق مصلحته، وال ُيجرب الشركاء 

على البقاء يف الشيوع إال مبوجب نص أو اتفاق ، ومتى جلأ الشريك املشتاع إىل 

القضاء طالبًا إجراء القسمة عينًا فإنه يتعني على احملكمة أن جتيبه إىل طلبه ولو 

عارض يف ذلك باقي الشركاء املشتاعني، وذلك ما مل يكن املال املشرتك غري قابل 

للقسمة حبسب طبيعته سواء أكان منقواًل أو عقارًا بأن يرتتب عليه تفويت املنفعة بهذا 

، 0026يتعذر إجراء القسمة عينًا هلذا السبب، وكانت املواد  املال املراد قسمته حبيث

من قانون املعامالت املدنية تدل جمتمعة على أن املهايأة هي  0081،  0029،  0028

قسمة منفعة مكانية أو زمانية ال قسمة ملك، واملهايأة املكانية وإن كان ال يرتتب 

جزاء مفرزة، وفيها يتفق الشركاء على عليها زوال الشيوع إال أنها تقسم املال الشائع أ

أن خيتص كل منهم مبنفعة جزء مفرز يوازي حصته يف املال الشائع متنازاًل لباقي 

شركائه يف مقابل ذلك عن االنتفاع بباقي األجزاء، وهذه القسمة ختضع من حيث 

ق جواز االحتجاج بها على الغري ومن حيث أهلية املتقامسني وحقوقهم والتزاماتهم وطر

اإلثبات ألحكام عقد اإلجيار ما دامت هذه األحكام ال تتعارض مع طبيعة هذه 

القسمة، وإذا مل يتفق الشركاء على قسمة املهايأة هذه جاز ألي شريك االلتجاء إىل 

احملكمة املختصة لألمر بإجراء قسمة املهايأة املكانية عن طريق االستعانة بأهل 



 تقبل القسمة عينًا، وال ُيعوَّل على اعرتاض باقي اخلربة ولو كانت العني املشرتكة ال

أن حتصيل فهم الواقع يف  رالشركاء على إجرائها بل ُيجربون عليها، وكان املقر

الدعوى وتقدير األدلة فيها ومنها تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا 

سائغًا وكافيًا أن جتعل تقرير اخلبري كله أو بعضه عمادًا لقضائها متى كان 

حلمله، ملا كان ذلك ، وكان البني من مدونات احلكم املطعون فيه أنه انتهى إىل 

تأييد احلكم االبتدائي يف خصوص ما قضى به من قسمة املسكن الشعيب الكائن 

حبوض الند مبدينة العني قسمة مهايأة مكانية استنادًا إىل تقرير  7بالقطعة رقم 

وكان البني من تقرير اخلبري أنه خُلص إىل إمكانية قسمة  اخلبري الذي اطمئن إليه،

املسكن الشعيب سالف البيان قسمة منافع، وقد تضمن استعالمًا من بلدية العني عن 

بأنه قد مت  7106/  7/  00إمكانية قسمة املسكن املذكور، وأفادت األخرية بتاريخ

واليت -بلدية مدينة العني –عرض املوضوع على اجلهة الفنية يف دائرة الشئون البلدية

أفادت مبوافقتها من الناحية التخطيطية على تقسيم املسكن الشعيب املذكور على 

الشيوع دون اصدار خمطط منفصل أو ملكية منفصلة، ومن ثم فإنه ال حيق للطاعنني 

االعرتاض على قسمة املسكن الشعيب املذكور قسمة مهايأة مكانية بل إنهم جيربون 

جواز قسمته عينًا، وإذ كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد خُلص  عليها لعدم

الكائن  1إىل تأييد احلكم االبتدائي يف خصوص ما قضى به من قسمة العقار رقم 

حبوض أم السدر مبنطقة الطوية بني الطاعنني واملطعون ضدها األوىل قسمة عينية 

فيما قالوا به من احتسابه حصة وواجه اعرتاض الطاعنني على تقرير اخلبري واملتمثل 

للمطعون ضده األوىل يف العقار املذكور جتاوز نصيبها ، كما واجه دفاعهم بتعُذر 

قسمة العقار لوجود مباني بقطعة األرض، مبا خُلص إليه من أن خبري الدعوى قد قدَّر 

ة نصيب املطعون ضدها األوىل يف العقار املذكور بعد أن أثبت أن املساحة االمجالي

مرت  6029651مرت مربع ، وأن مساحة األرض تقدر بـ  852للمباني القائمة تقدر بـ 

مرت مربع ومن األرض تقدر بـ  90620مربع، وأن حصة األخرية من املباني تقدر بـ 

مرت مربع، وأن اخلبري قد قام مبعادلة حصتها من املباني بأرض فضاء، وقدر  692626

درهم ، وخُلص من  0111سعر مرت األرض الفضاء بـ درهم و 7111سعر مرت البناء بـ 

مرت مربع من  082616مرت مربع من البناء تعادل مساحة  90620ذلك إىل أن مساحة 

األرض الفضاء، وحدد حصة املطعون ضدها األوىل على هذا األساس ، وإذ كان ذلك 

ه لتلك من احلكم سائغًا، وله أصله الثابت بتقرير اخلبري الذي خُلص بعد إجرائ

احلصة  –املعادلة إىل أن املساحة املخصصة للمطعون ضدها األوىل من األرض 



مرت مربع =  082616مرت مربع +  692626هي  –الشرعية + القيمة امُلعادلة من البناء 

مرت مربع ، وإذ جاء  7965×مرت مربع  01مرت مربع، وهي قطعة أرض ابعادها  885677

بعدم  -املرفق بتقرير اخلبري -7106/  7،  71رخ رد بلدية العني بكتابها املؤ

 911ممانعتها من تقسيم األرض السكنية سالفة البيان بعد حتقيق املساحة املطلوبة 

 –وحبق  –مرت ، فإن ما خُلص إليه خبري الدعوى  01×  01مرت مربع أي تكون بأبعاد 

قرتحة منه مع فارق قدره من أن املساحة احملددة من بلدية العني تقارب جدًا املساحة امل

ُيعادله التقدير املالي لسعر مرت األرض مع سعر مرت البناء،   -تقريبًا -مرت مربع  05

يكون سائغًا ومقبواًل وال خطأ فيه، وإذ انتهى بناًء على ذلك  إىل فرز وجتنيب حصة 

×  01مرت مربع وبأبعاد  911املطعون ضدها األوىل يف العقار املذكور بقطعة مساحتها 

مطلة على شارع واحد، فإن  –روفقًا للمخطط املرفق بالتقري –مرت وجعل القطعة  01

تعيبه يف هذا اخلصوص يكون يف غري حمله ، وإذ كان ذلك، فإن احلكم املطعون 

فيه ال يكون قد حاد عن جادة الصواب يف أخذه بتقرير اخلبري الذي استند على 

حة، تؤدي إىل ما انتهى إليه، وتكفي أحباث سليمة، وُأقيم على أسس فنية صحي

وحيث إنه وِلما  حلمل قضاء احلكم، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غري أساس.

 تقدم فإنه يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )مدني عمالي( 72/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي  

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.وعضوية املستشارين: 

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (705) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  071،  000)الطعنان رقما 

 ( حكم "إصداره". "بياناته". "ديباجة احلكم". بطالن. دفوع "الدفع ببطالن احلكم".0

طن كل وجوب أن يتضمن احلكم بيان أمساء اخلصوم وألقابهم وصفاتهم ومو-

من قانون اإلجراءات املدنية. مقصوده. التعريف يهم تعريفًا ينفي  001منهم. املادة 

 اجلهالة أو اللبس. ختلف ذلك. أثره. البطالن. علة ذلك.

املذكورة. ليس  001عدم امتداد البطالن إىل غري تلك احلاالت اليت أوردتها املادة -

يف الدعوى أو كان خصم مواجهة.  من بينها إغفال ذكر من مل يكن خصمًا حقيقيًا

 علة ذلك.

 اخلصم احلقيقي وخصم املواجهة. مقصود كل منهما.-
  

( حكم "إصداره". "بياناته". "ديباجة احلكم". بطالن. دفوع "الدفع ببطالن احلكم". 7

 "ديباجة احلكم". "الطعن يف احلكم". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

نة باستئنافها على ما قضى به احلكم االبتدائي من رفض طلبها عدم نعى الطاع-

إدخال املطعون ضده الثاني للقضاء مبا عسى أن يقضي به عليها للمطعون ضده األول. 

عدم اعتبار اخلصم املطلوب إدخاله خصمًا حقيقيًا أو خصم مواجهة يف خصومة 

خص احملكوم له أو االستئاف. اغفال ذكره يف ديباجة احلكم ال يعد جتهياًل بش

 من قانون اإلجراءات املدنية. ال يرتب البطالن. 001احملكوم عليه يف معنى املادة 
  

( إثبات "بوجه عام". عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع "سلطتها". "رقابة 0

 حمكمة النقض".

قع. استخالص قيام عالقة العمل وحتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها. مسألة وا-

تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع دون معقب من حمكمة النقض. متى كان سائغًا 

 وغري خمالف للثابت باألوراق.



( عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع "سلطتها". "رقابة حمكمة النقض". 1

 مكافآت. نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

ملدة. استحقاق العامل فيه كامل مكافأة نهاية اخلدمة عقد العمل الغري حمدد ا-

متى جتاوزت مدة خدمته مخس سنوات وثلث املكافأة إذا كانت مدة خدمتة ال تقل 

من قانون تنظيم عالقات العمل. اعتباره من القواعد  009، 002عن سنة. املادتان 

فني إعمال اآلمرة. التزام حمكمة املوضوع بتطبيقها ولو مل يطلبه أي من الطر

 حكمها.

مثال الستخالص سائغ العتبار العقد غري حمدد املدة والقضاء بكامل املكافأة -

 لتجاوز مدة اخلدمة مخس سنوات.
  

 ( إنذار. تعويض. عقد "عقد العمل". عمال.5

جواز إنهاء عقد العمل الغري حمدد املدة برغبة أحد طرفيه. شرطه. إنذار الطرف -

ية والسبب املشروع. خمالفة ذلك يوجب تعويضًا يسمى بدل اآلخر يف املدة القانون

 اإلنذار ولو مل يرتتب ضرر. أساس ذلك. 

جواز إنهاء العامل العقد دون إنذار متى أخل صاحب العمل بالتزاماته قبله وثبت أن -

تركه العمل كان حتت وطأة ذلك اإلخالل. التزام احلكم املطعون فيه هذا النظر 

 لشركة الطاعنة إلزام العامل ببدل اإلنذار. صحيح.وقضاؤه برفض طلب ا
  

 ( إثبات "خربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها".6

تقرير اخلبري. التزام احملكمة ببيان األسباب التى محلتها على خمالفته متى مل -

تأخذ برأي اخلبري كله أو بعضه. أساس ذلك. خمالفة ذلك. خمالفة للقانون وقصور يف 

 مثال لتسبيب معيب.التسبيب. 
  

( تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". إثبات 2

 "اإلقرار".

عدم مساع دعوى املطالبة بأي حق من احلقوق املرتتبة مبوجب قانون العمل بعد -

 مضي سنة من تاريخ استحقاقه. أساس ذلك.

انع من مساع الدعوى. وجوب أن يفيد ثبوت إقرار املدين الذى يقطع مرور الزمان امل-

 احلق املقر به على سبيل اجلزم واليقني. مثال.



 ( أجر. عقد "عقد العمل". عمولة. مكافآت. بدالت. عمال.8

 مكافأة نهاية اخلدمة. احتسابها على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل.-

عامل عينًا وسائر األجر يف هذا اخلصوص. مقصوده. ال يدخل ضمنه ما يعطي لل-

 البدالت.

العمولة. اعتبارها أجرًا متى التزم صاحب العمل مبوجب العقد أو النظام األساسي -

 للمنشأة أو العرف أو جرى عليه العمل بشكل موضوعي ومضطرد فرتة من الزمن.

 مثال لعدم اعتبار العمولة من األجر لتخلف تلك الشروط.-
  

 العمل". عمال. ( أجر. بدالت. إجازة. عقد "عقد9

بدل اإلجازة السنوية. احتسابه على أساس األجر األساسي مضافًا إليه بدل -

السكن متى كان العامل ال يزال يف اخلدمة. وعلى أساس أجره األساسي وقت 

 استحقاقه لإلجازة فقط متى كان قد انتهت خدمته. أساس ذلك. مثال.
  

 صل تعسفي.( أجر. استقالة. عقد "عقد العمل". عمال. ف01

ترك العامل للعمل أو استقالته بسبب إخالل صاحب العمل بالتزاماته قبله ومنها -

عدم سداده بأجره يف امليعاد. اعتباره فصاًل تعسفيًا. يستحق معه العامل التعويض عن 

 الفصل التعسفي. مثال.

  

اإلجراءات ( من قانون 001ـ  يف قضاء هذه احملكمة ــ أن النص يف املادة )املقرر  - 0

املدنية يدل على أن املشرع قد أوجب أن يتضمن احلكم بيان أمساء اخلصوم وألقابهم 

وصفتهم وموطن كل منهم، وأنه قصد بذلك التعريف بأشخاص وصفات من ترتدد 

بينهم اخلصومة يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم تعريًفا نافًيا للجهالة أو اللبس حتى 

كوم له واحملكوم عليه، واخلصم قد يكون خصمًا ال يكتنف الغموض شخص احمل

حقيقيًا وهو احملكوم عليه واحملكوم له إجيابًا بطلباته ـ كلها أو بعضها ـ أو سلبًا 

برفض طلب وجه إليه وقد يكون خصم مواجهة ليصدر احلكم يف مواجهته ، 

 والغرض املقصود من تضمني احلكم هذه البيانات والذي رتب القانون على فواته

البطالن هو إعالم ذوي الشأن إعالمًا كافيًا بهذه البيانات ومن ثم فكل ما يكفى 

للداللة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه املادة من أجله ، وإذ رتب النص 



املشار إليه البطالن على النقص أو اخلطأ اجلسيم يف أمساء اخلصوم وصفاتهم إمنا 

يهما التجهيل باخلصم أو اللبس يف التعريف عنى النقص أو اخلطأ الذي يرتتب عل

بشخصيته مما قد يؤدي إىل عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إىل تغيري شخص 

اخلصم بآخر ال شأن له باخلصومة يف الدعوى، ويقتصر بطالن احلكم على احلاالت 

 اليت أوردها النص املذكور صراحًة وليس من بينها إغفال من مل يكن خصمًا حقيقيًا

أو خصم مواجهة، ذلك أن اإلجراء ال يكون باطاًل إال إذا نص القانون صراحًة على 

بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري مل تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء وذلك 

( من ذات القانون، واليت أضافت أيًضا يف فقرتها األخرية 00عماًل مبا تقضى به املادة )

 م النص عليه إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء.بأنه ال حيكم بالبطالن رغ

اخلصومة مرددة أمام حمكمة أول درجة بني املطعون ضده األول وبني إذ كانت  - 7

الشركة الطاعنة واليت أدخلت فيها املطعون ضدها الثانية ابتغاء القضاء بإلزامها مبا 

الفرتة عسى أن حيكم به على الطاعنة من مستحقات للمطعون ضده األول عن 

بقالة أنه كان يعمل لديها قبل هذا التاريخ وانتهت تلكم  7100السابقة على 

اخلصومة أمام حمكمة أول درجة برفض طلب اإلدخال بعد أن نفى اخلصم املدخل 

صلته باملطعون ضده ومن ثم صفته يف اإلدخال ومل حيكم على الطاعنة بأي طلب 

استأنفت هذا احلكم ومل تنع على ف 7100للمطعون ضده عن الفرتة السابقة على 

احلكم املستأنف يف شأن رفض طلب اإلدخال بشيء ومن ثم فلم يعد للمطعون ضدها 

الثانية وصف اخلصم احلقيقي أو خصم املواجهة يف اخلصومة املرددة امام حمكمة 

االستئناف وبالتالي فإن إغفال إيرادها بديباجة احلكم ال يرتب جتهياًل بشخص 

 أو احملكوم عليه وال يرتتب عليه البطالن.احملكوم له 

ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن  استخالص عالقة العمل بعناصرها وحتديد املقرر  - 0

بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من أمور الواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع 

ر املستندات اليت هلا يف سبيل ذلك حتصيل فهم الواقع الصحيح يف الدعوى ويف تقدي

املقدمة إليها وتقدير أدلتها  ومنها تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن إليه منها و 

إطراح ما عداه متى كان استخالصها سائغًا وغري خمالف للثابت باألوراق دون معقب 

 من حمكمة النقض.

ل ( من قانون تنظيم عالقات العمل يد009( و)002أن النص يف املادتني ) املقرر- 1

على أنه متى كان عقد العامل غري حمدد املدة فإن العامل يستحق كامل مكافأة 

نهاية اخلدمة متى جتاوزت مدة خدمته مخس سنوات وثلث املكافأة إذا كانت مدة 



خدمته ال تقل عن سنة وهي قواعد قانونية آمرة يتعني على حمكمة املوضوع التزامها 

ملا كان ذلك وكان احلكم  -حكمها  ولو مل يطلب أي من طريف اخلصومة إعمال

املؤيد  باملطعون فيه وبعد أن استخلص سائغًا يف حدود سلطته التقديرية أن  االبتدائي

يومًا وأن العقد الذي حيكم العالقة  76سنوات وشهرين و 6مدة خدمة املطعون ضده 

حقاق بني الطرفني عقد غري حمدد املدة  ،ثم التزم النظر املتقدم وانتهى إىل است

املطعون ضده ملكافأة نهاية اخلدمة فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غري 

أساس سيما وقد ورد بهذا العقد النص صراحة على أنه عقد مفتوح ليخرجه بذلك من 

 أحكام العقد حمدد املدة.

من  070،  009، 002ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن مفاد نص املواد املقرر  - 5

عالقات العمل، أن لكل من طريف عقد العمل غري حمدد املدة إنهاء  قانون تنظيم

العالقة بينهما لسبب مشروع بشرط أن يوجه الطرف الذي أنهى العقد إنذاًرا للطرف 

اآلخر بعزمه على إنهائه قبل ذلك بثالثني يوًما فإذا أغفل من أنهى العقد توجيه هذا 

ًضا يسمى بدل اإلنذار ولو مل يرتتب على اإلنذار وجب عليه أن يؤدي للطرف اآلخر تعوي

هذا اإلغفال أي ضرر له، وحيق للعامل إنهاء العقد بدون إنذار إذا أخل صاحب العمل 

بالتزاماته قبله متى ثبت أن تركه للعمل كان حتت وطأة ذلك اإلخالل يف جانب رب 

قد  ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد  باحلكم املطعون فيه -العمل،

التزم هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة بإلزام املطعون ضده ببدل االنذار على 

ما أورده مبدوناته من أنه ))ملا كان املدعي قد ترك العمل بداعي عدم سداد العموالت 

املستحقة له ومن ثم فال يلزم ببدل انذار(( ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على 

 .غري أساس

( 01( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية رقم )91يف املادة )النص - 6

ـ  وإذا حكمت احملكمة  7ـ رأي اخلبري ال يقيد احملكمة. 0على أن) 0997لسنة 

خالًفا لرأي اخلبري بينت يف حكمها األسباب اليت أدت بها إىل عدم األخذ بهذا الرأي 

حملكمة املوضوع أن تستقل بتقدير تقرير كله أو بعضه( يدل على أنه ولئن كان 

اخلبري إال أنه جيب عليها إن مل تأخذ برأي اخلبري كله أو بعضه أن توضح األسباب 

اليت محلتها على خمالفته، وإذ كان البني من األوراق أن اخلبري الذي ندبته حمكمة 

يستحقه خلص فيه إىل أن إمجالي ما  7105/ 2/ 79أول درجة أودع تقريًرا مؤرًخا 

% من األرباح احملققة بالقسم الذي يعمل به هو 01املطعون ضده من العموالت بنسبة 

درهًما، وإذ أعادت حمكمة االستئناف ندبه للفصل يف اخلالف الذي  001210مبلغ 



شجر بني اخلصمني خبصوص ما توصل إليه تقريره ولبحث اعرتاضاتهما عليه فأعد 

درهًما،  0119189ن إمجالي هذه املستحقات بلغ ضمنه أ 71/1/7106تقريرا  مؤرخًا 

وكان احلكم املطعون فيه قد قضى بهذا املبلغ األخري دون أن يعرض للتقرير األول 

الذي قدمه ذات اخلبري واملرفق باألوراق رغم التفاوت الشديد بينهما ورغم أن البني من 

املرفقة به بينما بين  حماضر األعمال أن التقرير األول بين على الوثائق واملستندات

الثاني على افرتاضات واستنتاجات ذهنية ، ودون أن يبني احلكم املطعون فيه 

األسباب اليت أدت به إىل عدم األخذ بالرأي األول للخبري الذي اعتنقه احلكم 

املستأنف كما مل يفصح عن أسباب تبنيه للرأي الثاني مكتفيًا  بالقول )إن ما انتهى 

مئن إليه احملكمة(فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور يف إليه اخلبري تط

 التسبيب مبا يوجب نقضه جزئيًا يف هذا اخلصوص.

ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن النص يف الفقرة األخرية من املادة السادسة املقرر  - 2

ى أن عل 0986( لسنة 07من قانون تنظيم عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم )

ال تسمع دعوى املطالبة بأي حق من احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام هذا القانون بعد 

مضي سنة من تاريخ استحقاقه مفاده أن مدة السنة اليت ال تسمع الدعوى بعدها ال 

يبدأ سريانها إال من تاريخ استحقاق هذا احلق وهو ما التزمه احلكم املطعون فيه مبا 

لدفع بعدم مساع الدعوى مبضي املدة غري صحيح بالنسبة جلميع أورده بأسبابه من أن ا

املطالبات املتعلقة باحلقوق املستحقة عن السنة األخرية أما ما زاد عن ذلك من طلب 

 9/7100عموالت فالدفع يف حمله وهو ما يشمل املستحقات اليت نشأ احلق فيها قبل 

مما جيعل  9/7101لدعوى بها إال يف ومل يتقدم الطاعن للمطالبة بها قانوًنا ومل يرفع ا

الدفع بعدم مساعها ملرور الزمان بأكثر من سنة من تاريخ استحقاقها يف حمله إعمااًل 

للمادة السادسة من القانون السالف الذكر قائًما على سند من صحيح القانون وال 

قرار ينال من ذلك مقولة الطاعن بإقرار املطعون ضدها باحلقوق املطالب بها ألن إ

( من قانون املعامالت املدنية هو 180املدين الذي يقطع مرور الزمان إعمااًل لنص املادة )

إقراره باحلق صراحة أو داللة حبيث يفيد ثبوت هذا احلق املقر به على سبيل اجلزم 

واليقني وهو ما مل يتحقق فيما تضمنته رسائل املطعون ضدها املتبادلة معه 

لدعوى كما ال يتأتى من الرسائل املتبادلة بني الطرفني ومذكراتها املقدمة يف ا

خبصوص مناقشة مستحقات الطاعن لدى املطعون ضدها وقف سريان مدة مرور 

الزمان، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه مل يقض بتقادم حق من حقوق 

أن ـ وما ينبغي اخللط بينهما ـ فإن القول ب الطاعن وامنا قضى بعدم مساع الدعوى



العموالت املطالب بها تعد من احلقوق الدورية املتجددة وختضع للتقادم اخلماسي وال 

يسري عليها التقادم احلولي ـ حتى بفرض صحته ـ يكون واردًا على غري حمل من 

 قضاء احلكم املطعون ويضحي النعي برمته على غري أساس.

( من القانون االحتادي 001)ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن النص يف املادة املقرر  - 8

( 05يف شأن تنظيم عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم ) 0981( لسنة 8رقم )

على أن "... حتسب مكافأة نهاية اخلدمة على أساس آخر أجر كان  0985لسنة 

يستحقه العامل بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو... وال يدخل يف األجر 

أساًسا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة كل ما يعطي للعامل عيًنا وبدل  الذي يتخذ

السكن وبدل االنتقال وبدل السفر وبدل الساعات اإلضافية وبدل التمثيل وبدل تداول 

النقد )بدل الصندوق( وبدل تعليم األوالد وبدل اخلدمات الرتفيهية واالجتماعية أو أية 

أة نهاية اخلدمة حتسب على أساس آخر أجر بدالت أو عالوات أخرى" مفاده أن مكاف

كان يستحقه العامل وال يدخل ضمنه كل ما يعطي للعامل عيًنا وسائر البدالت 

املنصوص عليها بهذه املادة وغريها من البدالت أو العالوات . ومن املقر كذلك أن 

امل النص يف املادة األوىل من القانون املذكور على أن  األجر هو كل ما يعطى للع

لقاء العمل مبوجب عقد العمل سواًء كان نقًدا أو عيًنا مما يدفع سنوًيا أو شهرًيا أو 

أسبوعًيا أو يومًيا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبًعا لإلنتاج أو بصورة عموالت 

حبيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل املتفق عليه بينه وبني 

كانت طريقة حتديده ومهما كانت التسمية املعطاة له ومن ثم صاحب العمل وأًيا 

يكون ما يعطى للعامل بهذا املفهوم معترًبا أجرًا وجزءًا ال يتجزأ منه وتقدر مستحقاته 

وفًقا له ، وتعترب العمولة على هذا األساس أجرًا يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن 

عقد العمل أو النظام األساسي للمنشأة األجر بشرط التزم صاحب العمل بها مبقتضى 

أو العرف أو ما جرى عليه العمل باملنشأة وأن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن 

يضطرد فرتة من الزمن ، ملا كان ذلك وكانت العموالت اليت يطالب الطاعن 

باعتبارها جزءًا من األجر مل يكن منصوصًا عليها يف كل العقود اليت جرى حتريرها 

حتت   00/0/7100ن واملطعون ضدها وإمنا نص عليها  فقط العقد املؤرخ بني الطاع

% من صايف أرباح القسم اخلاص 01وصف )احلوافز واملكافآت ستكون بنسبة 

قد نص على أن تكون هذه النسبة من  71/6/7101بالعامل( وكان العقد املؤرخ 

ومن ثم فال تعد بهذه  القيم املفوترة من املدخرات اإلضافية ومل جير صرف هذه أو تلك

 التزماملثابة جزءًا من األجر الذي يتخذ أساسًا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة وإذ 



احلكم املطعون فيه هذا النظر عند حساب مكافأة نهاية اخلدمة املستحقة للطاعن 

 فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب غري مقبول.

من  29،  28كمة قد استقر على أن املشرع فرق يف املادتني هذه احملقضاء  - 9

قانون تنظيم عالقات العمل يف شأن األجر الذي حيسب علي أساسه بدل اإلجازة 

السنوية العامل بني من ال يزال يف اخلدمة ومن انتهت خدمته ؛ فبينما حيسب هذا 

ه بدل السكن ؛ البدل لألول على أساس أجره األساسي الذي يتقاضاه مضافًا إلي

حيسب للثاني على أساس أجره األساسي الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه لإلجازة 

فحسب ، ملا كان ذلك وكانت خدمة الطاعن قد انتهت ، ومن ثم فإن أجره عن أيام 

اإلجازة السنوية حيسب على أساس األجر األساسي وحده ، وإذ انتهى احلكم 

فيه إىل أحقية الطاعن هلذا البدل على أساس أجره االبتدائي املؤيد احلكم املطعون 

 صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب غري مقبول. التزماألساسي فإنه يكون قد 

ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن ترك العامل للعمل بسبب إخالل رب العمل املقرر  - 01

املقررة هلا يعد مبثابة  بالتزاماته العقدية أو القانونية ومنها سداد أجوره يف املواعيد

فصل تعسفي حبسبان أن ترك العامل للعمل يف هذه احلالة قد وقع حتت وطأة تقاعس 

رب العمل عن الوفاء بالتزاماته حنوه، ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن استقالة 

الطاعن مل تكن مبحض اختياره وإمنا أقدم عليها بسبب أن الشركة املطعون ضدها 

أخلت بالتزامها حنوه بعدم الوفاء ببعض مستحقاته يف املواعيد املقررة ومن ثم  هي اليت

يكون مستحقًا للتعويض عن الفصل التعسفي وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

النظر فإنه يكون معيبًا بالفساد يف االستدالل جره إىل اخلطأ يف تطبيق القانون مبا 

 يوجب نقضه جزئيًا يف هذا اخلصوص.
 

 حملكمــــــــــــــــةا

 

)الطاعن  000/7102وحيث إن الوقائع ُتجمل يف أن املطعون ضده األول يف الطعن رقم 

( أقام على الشركة الطاعنة ) املطعون ضدها يف الطعن 071/7102يف الطعن رقم 

عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكمـ وفق  7101لسنة  511( الدعوى رقم 071/7102

ـ بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية املتمثلة يف األجور الطلبات اخلتامية 

املتأخرة ،والعموالت، وبدل اإلجازة ، ومكافأة نهاية اخلدمة ، والتعويض عن الفصل 

التعسفي ،والتعويض عن انهاء عقد العمل حمدد املدة ، وبدل تذكرتي سفر وعودة 



% 07، والفوائد بواقع لبالدهوتذكرة عودة نهائية  7100/7107/7100عن السنوات 

وإلزامها بتسليمه شهادة خربة . وقال بيانًا لدعواه إنه ارتبط مع الشركة الطاعنة 

مبوجب عقد عمل غري حمدد املدة مبهنة فين   01/6/7116بعالقة عمل بدءًا من 

كهربائي واستمرت العالقة إىل أن أبرم مع املطعون ضدها عقدًا حمدد املدة ملدة ثالث 

 0/0/7100ثم عقدًا حمدد املدة ملدة سنتني يبدا بتاريخ  71/6/7101ات يبدأ من سنو

درهم باإلضافة إىل عمولة بنسبة  01062درهم وإمجالي  02111بأجر اساسي مقداره 

% من امجالي األرباح اليت حيققها القسم الذي يعمل به، ونظرًا  المتناع املطعون 01

وأقام الدعوى. أقامت  9/7101/ 6عمل يف العموالت فقد ترك ال أداءضدها عن 

عمالي كلي ابو ظيب على املطعون ضده  027/7105الشركة الطاعنة الدعوى رقم 

األول بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدي إليها بدل اإلنذار وتعويضها عن تركه العمل 

ة دون إخطار وإلزامه بتنفيذ شرط عدم املنافسة ثم أدخلت املطعون ضدها الثانية بغي

إلزامها بسداد ما عسى أن حيكم به على الطاعنة عن الفرتة السابقة على 

حكمت احملكمة ـ بعد ضم الدعوى الالحقة  76/0/7106. بتاريخ 72/6/7100

، ويف الدعوى رقم 027/7105للسابقة ـ برفض طلب اإلدخال ورفض الدعوى رقم 

  070610ول مبلغ بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده األ 511/7101

درهمًا جمموع  ما يستحقه  مقابل األجور املتأخرة ونسبة العمولة ومكافأة نهاية 

اخلدمة وبدل اإلجازة والتعويض عن الفصل التعسفي  وإلزامها بأن متنح املطعون ضده 

تذكرة سفر وشهادة خربة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة 

عمالي أبوظيب واستأنفه  7106لسنة  776ستئناف رقم الطاعنة  هذا احلكم باال

عمالي أبوظيب .  711/7102املطعون ضده األول استئنافًا مقاباًل باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بعد أن ندبت خبريًا مرتني ـ بتعديل احلكم   79/0/7102وجبلسة 

 00112من املستأنف وذلك برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وزيادة العموالت 

درهمًا مع  0521089درهمًا ليضحي إمجالي املبلغ احملكوم  0119189درهما إىل 

%، طعنت الشركة احملكوم عليها يف هذا احلكم بطريق 1الفائدة التأخريية بواقع 

نقض عمالي وطعن فيه احملكوم له بالطعن رقم  000/7102النقض بالطعن رقم 

ن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة نقض عمالي، وإذ ُعِرض الطعنا 071/7102

وحددت جلسة سابق ورأت أنهما جديران بالنظر، أمرت بضم الالحق للطعن ال

 لنظرهما .

 



 :نقض عمالي 000/7102أواًل: الطعن رقم 

وحيث أقيم الطعن على ثالثة أسباب تنعي بها الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

يف التسبيب وخمالفة الثابت يف األوراق  البطالن واخلطأ يف تطبيق القانون والقصور

واإلخالل حبق الدفاع ، ويف بيان السبب األول تقول إن احلكم املطعون أغفل بيانًا 

جوهريًا كان يتعني إيراده بديباجته متعلقًا بأمساء اخلصوم والقابهم وصفاتهم وموطن 

 للتجارة كل منهم إذ خلت ديباجته من ذكر املطعون ضدها الثانية "جمموعة ظفري

العامة" على الرغم من اختصامها بصحيفة االستئناف كمستأنف ضدها مما أوقع 

 احلكم املطعون فيه يف البطالن مبا يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأنه من املقرر ـ  يف قضاء هذه احملكمة ــ أن 

أن املشرع قد أوجب أن ( من قانون اإلجراءات املدنية يدل على 001النص يف املادة )

يتضمن احلكم بيان أمساء اخلصوم وألقابهم وصفتهم وموطن كل منهم، وأنه قصد 

بذلك التعريف بأشخاص وصفات من ترتدد بينهم اخلصومة يف الدعوى اليت صدر فيها 

احلكم تعريًفا نافًيا للجهالة أو اللبس حتى ال يكتنف الغموض شخص احملكوم له 

صم قد يكون خصمًا حقيقيًا وهو احملكوم عليه واحملكوم له واحملكوم عليه، واخل

إجيابًا بطلباته ـ كلها أو بعضها ـ أو سلبًا برفض طلب وجه إليه وقد يكون خصم 

مواجهة ليصدر احلكم يف مواجهته ، والغرض املقصود من تضمني احلكم هذه 

ن إعالمًا كافيًا البيانات والذي رتب القانون على فواته البطالن هو إعالم ذوي الشأ

بهذه البيانات ومن ثم فكل ما يكفى للداللة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت 

هذه املادة من أجله ، وإذ رتب النص املشار إليه البطالن على النقص أو اخلطأ 

اجلسيم يف أمساء اخلصوم وصفاتهم إمنا عنى النقص أو اخلطأ الذي يرتتب عليهما 

بس يف التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إىل عدم التعرف على التجهيل باخلصم أو الل

حقيقة شخصيته أو إىل تغيري شخص اخلصم بآخر ال شأن له باخلصومة يف الدعوى، 

ويقتصر بطالن احلكم على احلاالت اليت أوردها النص املذكور صراحًة وليس من 

جراء ال يكون بينها إغفال من مل يكن خصمًا حقيقيًا أو خصم مواجهة، ذلك أن اإل

باطاًل إال إذا نص القانون صراحًة على بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري مل 

( من ذات القانون، 00تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء وذلك عماًل مبا تقضى به املادة )

واليت أضافت أيًضا يف فقرتها األخرية بأنه ال حيكم بالبطالن رغم النص عليه إذا 

لغاية من اإلجراء. ملا كان ذلك وكانت اخلصومة مرددة أمام حمكمة ثبت حتقق ا

أول درجة بني املطعون ضده األول وبني الشركة الطاعنة واليت أدخلت فيها املطعون 



ضدها الثانية ابتغاء القضاء بإلزامها مبا عسى أن حيكم به على الطاعنة من 

بقالة أنه كان يعمل  7100مستحقات للمطعون ضده األول عن الفرتة السابقة على 

لديها قبل هذا التاريخ وانتهت تلكم اخلصومة أمام حمكمة أول درجة برفض طلب 

اإلدخال بعد أن نفى اخلصم املدخل صلته باملطعون ضده ومن ثم صفته يف اإلدخال ومل 

 7100حيكم على الطاعنة بأي طلب للمطعون ضده عن الفرتة السابقة على 

 تنع على احلكم املستأنف يف شأن رفض طلب اإلدخال فاستأنفت هذا احلكم ومل

بشيء ومن ثم فلم يعد للمطعون ضدها الثانية وصف اخلصم احلقيقي أو خصم 

املواجهة يف اخلصومة املرددة امام حمكمة االستئناف وبالتالي فإن إغفال إيرادها 

يرتتب بديباجة احلكم ال يرتب جتهياًل بشخص احملكوم له أو احملكوم عليه وال 

 عليه البطالن.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه األول من السبب الثالث على احلكم 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب إذ قضى بتأييد حكم 

حمكمة أول درجة باستحقاق املطعون ضده ملكافأة نهاية اخلدمة تأسيسًا على تقرير 

وط استحقاقه هلا يف حني أنه ارتبط مع املطعون ضدها بعقد اخلبري دون أن يعنى بشر

عمل حمدد املدة ومل تبلغ مدة خدمته مخس سنوات ومن ثم يكون فاقدَا لشرط 

من قانون تنظيم عالقات العمل  ؛ ذلك مما يعيب احلكم  008االستحقاق عماًل باملادة 

 املطعون فيه  ويستوجب نقضه.

لك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن  وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذ

استخالص عالقة العمل بعناصرها وحتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من أمور 

الواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع اليت هلا يف سبيل ذلك حتصيل فهم 

أدلتها  ومنها الواقع الصحيح يف الدعوى ويف تقدير املستندات املقدمة إليها وتقدير 

تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه متى كان استخالصها 

سائغًا وغري خمالف للثابت باألوراق دون معقب من حمكمة النقض . ومن املقرر 

( من قانون تنظيم عالقات العمل يدل على 009( و)002كذلك أن النص يف املادتني )

مل غري حمدد املدة فإن العامل يستحق كامل مكافأة نهاية أنه متى كان عقد العا

اخلدمة متى جتاوزت مدة خدمته مخس سنوات وثلث املكافأة إذا كانت مدة خدمته 

ال تقل عن سنة وهي قواعد قانونية آمرة يتعني على حمكمة املوضوع التزامها ولو مل 

احلكم ملا كان ذلك وكان  -يطلب أي من طريف اخلصومة إعمال حكمها 

املؤيد  باملطعون فيه وبعد أن استخلص سائغًا يف حدود سلطته التقديرية أن  االبتدائي



يومًا وأن العقد الذي حيكم العالقة  76سنوات وشهرين و 6مدة خدمة املطعون ضده 

بني الطرفني عقد غري حمدد املدة  ،ثم التزم النظر املتقدم وانتهى إىل استحقاق 

هاية اخلدمة فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غري املطعون ضده ملكافأة ن

أساس سيما وقد ورد بهذا العقد النص صراحة على أنه عقد مفتوح ليخرجه بذلك من 

 أحكام العقد حمدد املدة.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على احلكم 

ور يف التسبيب إذ قضى بتأييد احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقص

املستأنف برفض طلب استحقاق الشركة الطاعنة لبدل اإلنذار رغم استجابته لطلب 

الغاء احلكم املستأنف بالتعويض عن الفصل التعسفي استنادًا إىل أن املطعون ضده 

ترك العمل ووضع بنفسه حدًا لنهاية خدمته باالستقالة ؛ ذلك مما يعيب احلكم 

 عون فيه  و يستوجب نقضه.املط

مة ـ أن وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملك

من قانون تنظيم عالقات العمل، أن لكل من طريف  070، 009، 002مفاد نص املواد 

عقد العمل غري حمدد املدة إنهاء العالقة بينهما لسبب مشروع بشرط أن يوجه الطرف 

العقد إنذاًرا للطرف اآلخر بعزمه على إنهائه قبل ذلك بثالثني يوًما فإذا  الذي أنهى

أغفل من أنهى العقد توجيه هذا اإلنذار وجب عليه أن يؤدي للطرف اآلخر تعويًضا 

يسمى بدل اإلنذار ولو مل يرتتب على هذا اإلغفال أي ضرر له، وحيق للعامل إنهاء 

بالتزاماته قبله متى ثبت أن تركه للعمل العقد بدون إنذار إذا أخل صاحب العمل 

ملا كان ذلك وكان احلكم  -كان حتت وطأة ذلك اإلخالل يف جانب رب العمل،

االبتدائي املؤيد  باحلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض طلب الشركة 

الطاعنة بإلزام املطعون ضده ببدل االنذار على ما أورده مبدوناته من أنه ))ملا كان 

املدعي قد ترك العمل بداعي عدم سداد العموالت املستحقة له ومن ثم فال يلزم ببدل 

 انذار(( ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غري أساس ويتعني رفضه.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه القصور يف 

أبه باعرتاضاتها على أعمال اخلبري وأسس التسبيب والفساد يف االستدالل  إذ مل ي

قضاءه على ما انتهى اليه تقريره يف حني أن اخلبري وقع يف خطأ لدى حساب 

% من امجالي 01مستحقات املطعون ضده من العمولة إذ احتسبها على أساس 

% من األرباح الصافية 01اإليرادات واملبيعات يف حني كان يتعني حسابها بواقع 



قسم الذي يعمل به املطعون ضده ؛ األمر الذي جر احلكم املطعون فيه واحملققة بال

 إىل القضاء للمطعون ضده بعموالت ال يستحقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

( من قانون اإلثبات 91وحيث إن هذا النعي يف أساسه سديد، ذلك بأن النص يف املادة )

ـ رأي اخلبري ال يقيد 0على أن) 0997( لسنة 01يف املعامالت املدنية والتجارية رقم )

ـ  وإذا حكمت احملكمة خالًفا لرأي اخلبري بينت يف حكمها األسباب  7احملكمة. 

اليت أدت بها إىل عدم األخذ بهذا الرأي كله أو بعضه( يدل على أنه ولئن كان 

حملكمة املوضوع أن تستقل بتقدير تقرير اخلبري إال أنه جيب عليها إن مل تأخذ برأي 

بري كله أو بعضه أن توضح األسباب اليت محلتها على خمالفته، وإذ كان البني اخل

/ 2/ 79من األوراق أن اخلبري الذي ندبته حمكمة أول درجة أودع تقريًرا مؤرًخا 

% من 01خلص فيه إىل أن إمجالي ما يستحقه املطعون ضده من العموالت بنسبة  7105

درهًما، وإذ أعادت حمكمة  001210و مبلغ األرباح احملققة بالقسم الذي يعمل به ه

االستئناف ندبه للفصل يف اخلالف الذي شجر بني اخلصمني خبصوص ما توصل إليه 

ضمنه أن إمجالي  71/1/7106تقريره ولبحث اعرتاضاتهما عليه فأعد تقريرا  مؤرخًا 

درهًما، وكان احلكم املطعون فيه قد قضى بهذا  0119189هذه املستحقات بلغ 

بلغ األخري دون أن يعرض للتقرير األول الذي قدمه ذات اخلبري واملرفق باألوراق رغم امل

التفاوت الشديد بينهما ورغم أن البني من حماضر األعمال أن التقرير األول بين على 

الوثائق واملستندات املرفقة به بينما بين الثاني على افرتاضات واستنتاجات ذهنية ، 

ملطعون فيه األسباب اليت أدت به إىل عدم األخذ بالرأي األول ودون أن يبني احلكم ا

للخبري الذي اعتنقه احلكم املستأنف كما مل يفصح عن أسباب تبنيه للرأي الثاني 

مكتفيًا  بالقول )إن ما انتهى إليه اخلبري تطمئن إليه احملكمة(فإنه يكون قد خالف 

 جزئيًا يف هذا اخلصوص.القانون وشابه القصور يف التسبيب مبا يوجب نقضه 
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وحيث أقيم الطعن على ستة أسباب ينعي بها الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطأ 

يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع ، ويف بيان السبب الثاني 

بدفاع حاصله انقطاع مرور الزمان يقول إنه متسك أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها 

املقرر لعدم السماع وذلك بإقرار املطعون ضدها باحلقوق العمالية املطالب بها من 

من قانون املعامالت املدنية ، إال أن  180خالل املراسالت املتبادلة بينهما عماًل باملادة 

سبة للحقوق املؤيد باحلكم املطعون قضى بعدم مساع الدعوى بالن االبتدائياحلكم 

اليت مضى على تاريخ استحقاقها سنة سابقة على تقديم الشكوى معرضًا عن هذا 



الدفاع ايرادًا وردًا ، هذا إضافة إىل أن العموالت املطالب بها مل ينشأ احلق فيها إال 

بتاريخ انتهاء اخلدمة وتعد من احلقوق الدورية املتجددة وختضع للتقادم اخلماسي وال 

 تقادم احلولي ، ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.يسري عليها ال

وحيث إن هذا النعي غري سديد ، ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن 

النص يف الفقرة األخرية من املادة السادسة من قانون تنظيم عالقات العمل املعدل 

 تسمع دعوى املطالبة بأي حق من على أن ال 0986( لسنة 07بالقانون االحتادي رقم )

احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه 

مفاده أن مدة السنة اليت ال تسمع الدعوى بعدها ال يبدأ سريانها إال من تاريخ 

استحقاق هذا احلق وهو ما التزمه احلكم املطعون فيه مبا أورده بأسبابه من أن 

عدم مساع الدعوى مبضي املدة غري صحيح بالنسبة جلميع املطالبات املتعلقة الدفع ب

باحلقوق املستحقة عن السنة األخرية أما ما زاد عن ذلك من طلب عموالت فالدفع يف 

ومل يتقدم الطاعن  9/7100حمله وهو ما يشمل املستحقات اليت نشأ احلق فيها قبل 

مما جيعل الدفع بعدم  9/7101بها إال يف للمطالبة بها قانوًنا ومل يرفع الدعوى 

مساعها ملرور الزمان بأكثر من سنة من تاريخ استحقاقها يف حمله إعمااًل للمادة 

السادسة من القانون السالف الذكر قائًما على سند من صحيح القانون وال ينال من 

ملدين الذي ذلك مقولة الطاعن بإقرار املطعون ضدها باحلقوق املطالب بها ألن إقرار ا

( من قانون املعامالت املدنية هو إقراره 180يقطع مرور الزمان إعمااًل لنص املادة )

باحلق صراحة أو داللة حبيث يفيد ثبوت هذا احلق املقر به على سبيل اجلزم واليقني 

وهو ما مل يتحقق فيما تضمنته رسائل املطعون ضدها املتبادلة معه ومذكراتها 

كما ال يتأتى من الرسائل املتبادلة بني الطرفني خبصوص مناقشة املقدمة يف الدعوى 

مستحقات الطاعن لدى املطعون ضدها وقف سريان مدة مرور الزمان، ملا كان ذلك 

وكان احلكم املطعون فيه مل يقض بتقادم حق من حقوق الطاعن وامنا قضى بعدم 

موالت املطالب بها تعد من ـ وما ينبغي اخللط بينهما ـ فإن القول بأن الع مساع الدعوى

احلقوق الدورية املتجددة وختضع للتقادم اخلماسي وال يسري عليها التقادم احلولي ـ 

حتى بفرض صحته ـ يكون واردًا على غري حمل من قضاء احلكم املطعون ويضحي 

 النعي برمته على غري أساس.

املطعون فيه وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه األول من السبب الثالث على احلكم 

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ قام حبساب مكافأة نهاية اخلدمة املستحقة  له 

على أساس األجر الوارد بالعقد مغفاًل متوسط العموالت املستحقة للطاعن حبسبانها 



جزءًا من األجر ؛ يف حني كان يتعني احتسابها وفق ما انتهى اليه تقرير اخلبري على 

اماًل متوسط العموالت مما يعيب احلكم املطعون فيه  ويستوجب أساس األجر ش

 نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن النص يف 

يف شأن تنظيم عالقات العمل  0981( لسنة 8( من القانون االحتادي رقم )001املادة )

على أن "... حتسب مكافأة نهاية  0985ة ( لسن05املعدل بالقانون االحتادي رقم )

اخلدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم 

بالشهر أو... وال يدخل يف األجر الذي يتخذ أساًسا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة كل 

ما يعطي للعامل عيًنا وبدل السكن وبدل االنتقال وبدل السفر وبدل الساعات 

اإلضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد )بدل الصندوق( وبدل تعليم األوالد وبدل 

اخلدمات الرتفيهية واالجتماعية أو أية بدالت أو عالوات أخرى" مفاده أن مكافأة 

نهاية اخلدمة حتسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل وال يدخل ضمنه كل 

املنصوص عليها بهذه املادة وغريها من البدالت أو  ما يعطي للعامل عيًنا وسائر البدالت

العالوات . ومن املقر كذلك أن النص يف املادة األوىل من القانون املذكور على أن  

األجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل مبوجب عقد العمل سواًء كان نقًدا أو عيًنا 

على أساس الساعة أو القطعة أو تبًعا مما يدفع سنوًيا أو شهرًيا أو أسبوعًيا أو يومًيا أو 

لإلنتاج أو بصورة عموالت حبيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل 

املتفق عليه بينه وبني صاحب العمل وأًيا كانت طريقة حتديده ومهما كانت التسمية 

ال يتجزأ منه  املعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا املفهوم معترًبا أجرًا وجزءًا

وتقدر مستحقاته وفًقا له ، وتعترب العمولة على هذا األساس أجرًا يدفع للعامل لقاء 

العمل وتدخل ضمن األجر بشرط التزم صاحب العمل بها مبقتضى عقد العمل أو 

النظام األساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل باملنشأة وأن يكون ذلك 

رد فرتة من الزمن ، ملا كان ذلك وكانت العموالت اليت بشكل موضوعي وأن يضط

يطالب الطاعن باعتبارها جزءًا من األجر مل يكن منصوصًا عليها يف كل العقود 

اليت جرى حتريرها بني الطاعن واملطعون ضدها وإمنا نص عليها  فقط العقد املؤرخ 

ايف أرباح % من ص01حتت وصف )احلوافز واملكافآت ستكون بنسبة   00/0/7100

قد نص على أن تكون هذه  71/6/7101القسم اخلاص بالعامل( وكان العقد املؤرخ 

النسبة من القيم املفوترة من املدخرات اإلضافية ومل جير صرف هذه أو تلك ومن ثم 

فال تعد بهذه املثابة جزءًا من األجر الذي يتخذ أساسًا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة 



عون فيه هذا النظر عند حساب مكافأة نهاية اخلدمة املستحقة احلكم املط التزموإذ 

للطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب غري 

 مقبول.

وحيث  إن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث 

اخلطأ يف تطبيقه ويف بيان ذلك وبالسبب الرابع من أسباب الطعن خمالفة القانون و

يقول إن احلكم املطعون فيه اعتمد يف حساب أجره عن ايام اإلجازات السنوية اليت 

مل حيصل عليها على أساس أجره األساسي، يف حني أنه كان يتعني احتسابه على 

أساس األجر اإلمجالي شاماًل متوسط العموالت املستحقة، األمر الذي جر احلكم 

ه إىل اخلطأ يف حساب مستحقات الطاعن عن بدل اإلجازة مبا يعيبه املطعون في

 ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد ، ذلك بأن قضاء هذه احملكمة قد استقر على أن 

من قانون تنظيم عالقات العمل يف شأن األجر الذي  29،  28املشرع فرق يف املادتني 

العامل بني من ال يزال يف اخلدمة ومن انتهت حيسب علي أساسه بدل اإلجازة السنوية 

خدمته ؛ فبينما حيسب هذا البدل لألول على أساس أجره األساسي الذي يتقاضاه 

مضافًا إليه بدل السكن ؛ حيسب للثاني على أساس أجره األساسي الذي كان 

يتقاضاه وقت استحقاقه لإلجازة فحسب ، ملا كان ذلك وكانت خدمة الطاعن قد 

ومن ثم فإن أجره عن أيام اإلجازة السنوية حيسب على أساس األجر األساسي  انتهت ،

وحده ، وإذ انتهى احلكم االبتدائي املؤيد احلكم املطعون فيه إىل أحقية الطاعن 

صحيح القانون ويضحى  التزمهلذا البدل على أساس أجره األساسي فإنه يكون قد 

 النعي بهذا السبب غري مقبول.

ن ينعى بالسببني األول واخلامس على احلكم املطعون فيه خمالفة وحيث إن الطاع

القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ ألغى احلكم املستأنف يف شأن قضائه بتعويض الطاعن 

عن الفصل التعسفي على سند من أنه ترك العمل مبحض إرادته باالستقالة يف حني أن 

ه املطعون ضدها على ذلك بعدم الطاعن مل يكن خمتارًا يف ترك العمل بعد أن أجربت

سداد مستحقاته من العموالت وناقض احلكم بذلك ذاته حني قضي بتأييد احلكم 

املستأنف ألسبابه يف شأن رفض القضاء للمطعون ضدها ببدل االنذار واملؤسس على 

أن الطاعن ترك العمل بدافع عدم الوفاء مبستحقاته والذي يعد صورة من صور الفصل 

 مما يعيب احلكم املطعون فيه  و يستوجب نقضه .  التعسفي ذلك



وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن ترك 

العامل للعمل بسبب إخالل رب العمل بالتزاماته العقدية أو القانونية ومنها سداد أجوره 

ن ترك العامل للعمل يف هذه يف املواعيد املقررة هلا يعد مبثابة فصل تعسفي حبسبان أ

احلالة قد وقع حتت وطأة تقاعس رب العمل عن الوفاء بالتزاماته حنوه، ملا كان ذلك 

وكان الثابت باألوراق أن استقالة الطاعن مل تكن مبحض اختياره وإمنا أقدم عليها 

بسبب أن الشركة املطعون ضدها هي اليت أخلت بالتزامها حنوه بعدم الوفاء ببعض 

قاته يف املواعيد املقررة ومن ثم يكون مستحقًا للتعويض عن الفصل التعسفي مستح

وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالفساد يف االستدالل 

 جره إىل اخلطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه جزئيًا يف هذا اخلصوص.

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم مستوجب الرفض.

عمالي أبوظيب ـ يف حدود ما  711/7106، 766وحيث إن موضوع االستئنافني رقمي 

مت نقضه ـ صاحل للفصل فيه وملا تقدم وما أورده احلكم املستأنف من أسباب ، 

أنه اعتد يف تقدير  71/1/7106وكان الثابت مبحاضر أعمال تقرير اخلبري املؤرخ 

املقدمة من قبل العامل حلساب ايرادات باملستندات  7100/7101العمولة عن السنتني 

الشركة واعتد باملستندات املقدمة من الشركة حلساب مصروفاتها إزاء استنتاج 

اخلبري عدم دقة البيانات املقدمة من الشركة بشأن ايراداتها يف حني أن املستندات 

كن املقدمة من العامل جمرد رسائل بني موظفي أقسام الشركة وبينهم والغري وال مي

حبال أن حتدد بدقة إيرادات الشركة ، وقد أسلم ذلك اخلبري إىل أن يصل لنتيجة أن 

% سنويُا من حجم مبيعاته عن هاتني السنتني ، يف 51ربح القسم الصايف يقرتب من 

حني أن رحبه خالل السنوات السابقة واليت احتسبها اخلبري ذاته معتمدًا على قوائم 

% سنويًا وبالتالي فإن 01من مدقق احلسابات تدور حول االيرادات املدققة املقدمة 

احملكمة ال تأخذ بهذا التقرير وتطرحه يف شأن حساب العموالت ، وإذ كان تقرير 

الذي استند إليه احلكم املستأنف قد بين على القوائم   79/2/7105اخلبري املؤرخ 

ملستندات اليت قدمها اخلتامية املدققة للشركة وقد أعده اخلبري بعد أن ناقش مجيع ا

له اخلصمان ويف حضورهما ودون أية اعرتاضات من جانبهما كما استمع اليهما 

وناقش كل بند من بنود املطالبة وقام بتحليلها وأبدى رأيه فيها وقام اخلبري باحتساب 

مستحقات املطعون ضده من العموالت بعد دراسة ميزانية الشركة وأجرى حسابها 

ح القسم الذي يعمل به املستأنف وكان ما قدم له من أسباب على % من أربا01بواقع 

هذا النحو قد استقام مع ما انتهى إليه من نتائج ومن ثم فإن احملكمة تعول عليه يف 



قضائها معرضة عما وجه إليه من اعرتاضات الطرفني ومبا يتعني القضاء بتأييد 

ئة وأربعة وثالثون ألفًا )م 001210احلكم املستأنف يف القضاء بالعمولة بواقع 

وسبعمائة وواحد واربعون( درهمًا وهو ما تقضي به على حنو ما سريد باملنطوق. ويف 

شأن تعويض املستأنف ضده عن الفصل التعسفي تقضي بتأييد احلكم املستأنف فيما 

 )مثانية وستون ألف درهم(. 68111قضى به بواقع أجر شهرين مبلغ 

 

********** 



 )مدني عمالي( 72/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي  

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 عثمان مكرم، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 (706) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  017،  001)الطعنان رقما 

أجر. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما  ( بدالت. حمكمة املوضوع "سلطتها". عمال.0

 ال يقبل منها". السبب الغري منتج.

استحقاق العامل البدل عن العمل اإلضايف. شرطه. صدور تكليف من صاحب -

العمل به واجناز العامل له وفقًا للساعات احملددة. قيام العامل به دون تكليف من 

 البدل عنه. على ذلك.صاحب العمل. ُعد متربعًا وال حق له يف املطالبة ب

عدم ادعاء العامل أن تكليفًا له صدر من صاحب العمل بالعمل اإلضايف. النعى -

على احلكم التفاته عن طلبه الكشف عن حضوره وانصرافه من واقع اجلهاز اآللي. 

 غري منتج.
  

 ( بدالت. عمال. حمكمة النقض "سلطتها".7

له صاحب العمل مستحقاته. قصره  حق العامل يف البقاء يف املسكن إىل أن يويف-

على احلالة التى يوفر له صاحب العمل مسكنًا عينيًا. عدم امتداد ذلك إىل البدل 

النقدي للسكن. عدم أحقية العامل يف احلالة األخرية يف املطالبة ببدل السكن حتى 

جة. تاريخ حصوله على مستحقاته بعد انتهاء عالقة العمل. انتهاء احلكم إىل هذه النتي

 صحيح. ال يعيبه استناده إىل تقريرات قانونية خاطئه. حملكمة النقض تصحيحها.
  

( بدالت. عمال. حمكمة املوضوع "سلطتها". عقد "تفسريه" "أنواع من العقود. عقد 0

 العمل".

حمكمة املوضوع. سلطتها يف تفسري االتفاقات والعقود مبا تراه أدنى إىل نية -

الدعوى وظروفها دون رقابة من حمكمة النقض متى كان  عاقديها ومستهدية بوقائع

 سائغًا.

 مثال لتفسري سائغ لرفض طلب احلكم باألرباح السنوية يف دعوى عمالية.-



( تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببيه. فصل تعسفي. حمكمة املوضوع "سلطتها". 1

 مسؤولية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. األسباب املوضوعية". عمال.

ويض عن الفصل التعسفي. مشوله كافة األضرار النامجة عن الفصل دون تلك التع-

املوجبة له على أساس املسؤولية التقصريية. استخالص عناصر األخرية موضوعي متى 

 كان سائغًا.

انتهاء احلكم إىل أن طلب الطاعن التعويض عن األضرار املادية واملعنوية يندرج يف -

 صحيح.التعويض عن الفصل التعسفي. 

التحدي حبصول أضرار للطاعن لعدم الوفاء بقرض شخصي نتيجة فقده عمله. ال -

 تكتمل به عناصر ا ملسؤولية التقصريية. علة ذلك.
  

 ( عمال. فصل تعسفي. حمكمة املوضوع "سلطتها". إثبات"القرائن".5

تقدير جدية مربرات فصل العامل. موضوعي. تستقل به حمكمة املوضوع متى -

غًا. عدم اقتناعها جبديه سبب الفصل. ال تثريب عليها من بعد إن مل تكلف كان سائ

العامل بإثبات التعسف يف جانب صاحب العمل. قيام قرينة يف هذه احلالة لصاحل 

 العامل على أن فصله خال من املربر املشروع.

العربة يف سالمة قرار الفصل ومدى التعسف فيه من عدمه بالظروف احمليطه به -

 الفصل وليس بعده. وقت

عدم إبداء صاحب العمل مربرًا للفصل. تساوية يف األثر مع إبداء مربر غري مشروع. -

 اعتبار الفصل تعسفيًا يف احلالتني.

 مثال لتسبيب صحيح.-

  

من قانون تنظيم عالقات العمل  62ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن نص املادة املقرر - 0

العمل االضايف يتوقف على توفر شرطني أوهلما صدور يدل على أن استحقاق البدل عن 

تكليف من صاحب العمل اىل العامل بالقيام بالعمل االضايف، وثانيهما إجنازه فعاًل 

وفقًا للساعات احملددة يف التكليف، ذلك أن هذا النوع من العمل مرتبط مبصلحة 

فإذا عمل بعض املؤسسة اليت حيددها صاحبها وال ميكن ان يرتك ملشيئة العامل، 

الساعات االضافية خارج  أوقات العمل احملددة لوظيفة بدون تكليف ُعٌد متربعًا وال 

حيق له املطالبة ببدل عن هذا العمل، وكان املقرر أن حملكمة املوضوع سلطة فهم 



الواقع يف الدعوى وتقدير ما يطرح فيها من أدلة ومستندات وهي غري ملزمة بإجابة 

لبونه من إجراءات التحقيق متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت اخلصوم اىل ما يط

على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون معه االجراء املطلوب غري جمد، ملا كان 

ذلك وكان الطاعن مل يدع صدور تكليف من صاحب العمل اليه بالقيام بالعمل 

أساس من الواقع  االضايف فإن ما يثريه من استحقاقه لبدل عنه ال يكون مستندًا إىل

أو القانون وال تثريب على احلكم املطعون فيه إن هو التفت عن طلبه غري املنتج 

بالكشف عن حضوره وانصرافه من واقع اجلهاز االلي لضبط احلضور واالنصراف 

 وبالتالي يضحي النعي بهذا السبب على غري أساس.

( مكررًا 000املادة ) وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة أن النص يفاملقرر  - 7

يف شأن تنظيم عالقات العمل املضافة  0981( لسنة 8من القانون االحتادي رقم )

يدل على أن املشرع قصد بهذا النص جمابهة  0986( لسنة 07بالقانون االحتادي رقم )

احلاالت اليت يوفر فيها صاحب العمل سكًنا عينًيا للعامل فيحق له البقاء يف السكن 

ء عالقة العمل حتى يستوفى مستحقاته وفًقا للقواعد املشار إليها يف هذا بعد انتها

النص أما يف حالة التزام صاحب العمل بدفع بدل سكن نقدي للعامل كجزء من 

مفردات أجره مقابل أجرة السكن فال حيق للعامل املطالبة ببدل السكن حتى تاريخ 

ألوراق أن الطاعن كان مقرًرا حصوله على مستحقاته ملا كان ذلك وكان البني يف ا

له بدل نقدي مقابل السكن ومل يوفر له صاحب العمل سكًنا عينًيا، وبالتالي فهو ال 

يستحق ذلك البدل بعد انتهاء عالقة العمل وإذ انتهى احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

ن تسلم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة فال يضره من بعد استناده إىل أن الطاع

بدل السكن وانتهت خدمته قبل استحقاق البدل اجلديد إذ حملكمة النقض تصحيح 

هذه  التقريرات القانونية وردها إىل األساس القانوني الصحيح على حنو ما سلف 

 بيانه، ويكون النعي عليه يف هذا اخلصوص على غري أساس.

ة فهم وحتصيل الواقع ـ يف قضاء هذه احملكمةـ أن حملكمة املوضوع سلطاملقرر - 0

يف الدعوى وتفسري االتفاقات والعقود وسائر احملررات مبا تراه أدنى إىل نية املتعاقدين 

مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من حمكمة النقض متى كان ما 

انتهت إليه سائغًا ومقبواًل مبقتضى األسباب اليت بنته عليها. ملا كان ذلك وكان 

االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن يف هذا  احلكم

العامل وتقدير صاحب العمل وأن  أداءاخلصوص بقوله " إن منح األرباح يتوقف على 

الشركة املدعى عليها انكرت استحقاق املدعي للمكافأة اليت تقررت للعاملني 



وكان املدعي  00/07/7105واشرتطت أن يكون العامل قد عمل ستة أشهر بدءَا من 

وبالتالي ال يكون مستحقًا لألرباح اليت تقررت  0/5/7106قد انهيت خدماته يف 

مبوجب هذا القرار ....وملا كان الثابت بدليل سياسات الشركة املدعى عليها أن 

ذ مل يقدم املدعي إمعايري الزيادة املطالب بها ـ العالوة ـ ختضع اىل نتائج التقييم و

الذي استحق مبوجبه هذه العالوة فإن مطالبته بها يضحي على غري أساس  التقييم

مايو وقد أقرت املدعى  0.....وأن األجر مقابل العمل وإذ انتهت خدمة املدعي بتاريخ 

عليها بأحقيته يف أجر ثالثة أيام من هذا الشهر فإن طلبه باألجر عن كامل الشهر 

احلكم املطعون فيه على هذا النحو  يكون على غري أساس" وكان ما انتهى إليه

سائغًا وله أصله الثابت باألوراق وال خمالفة فيه للقانون ومما يدخل يف حدود السلطة 

 التقديرية حملكمة املوضوع فيكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.
 

ـ يف قضاء هذه احملكمةـ أن التعويض عن الفصل التعسفي يغطي مجلة املقرر - 1

لناجم عن الفصل ما مل يثبت قيام أضرار موجبة للتعويض على أساس الضرر ا

املسؤولية التقصريية، وأن املقرر أيضًا أن استخالص عناصر هذه املسؤولية من خطأ 

وضرر و عالقة سببية هو من أمور الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع متى كان 

. ملا كان ذلك وكان احلكم تقديرها سائغًا مستمدًا مما هو ثابت  يف األوراق

املؤيد باحلكم املطعون فيه قد استخلص يف نطاق سلطة حمكمة املوضوع   االبتدائي

التقديرية أن ما يطالب به الطاعن من تعويض لألضرار املادية  واملعنوية  إمنا يندرج  يف 

ًا التعويض عن الفصل التعسفي نتيجة الضرر الذي حلق به من جراء إنهاء خدمته نافي

ثبوت توافر عناصر املسؤولية التقصريية ، وكان ذلك من احلكم املطعون فيه 

صحيحًا وسائغًا بغري خمالفة للثابت يف االوراق فإن النعي بهذا السبب  ال يعدو أن 

يكون جداًل موضوعيًا فيما متلك حمكمة املوضوع تقديره وال يقدح يف ذلك القول 

رض شخصي عليه ذلك بأنه وفضاًل عن أن ذلك حبصول اضرار للطاعن لعدم الوفاء بق

الضرر وبفرض حصوله ال تكتمل به عناصر املسؤولية التقصريية النعدام السببية 

املباشرة بينه واخلطأ يف قرار  انهاء اخلدمة فإنه دفاع خيالطه واقع مل يسبق طرحه 

 على حمكمة املوضوع ومن يضحي غري مقبول.
 

كمة ـ أن تقدير جدية املربر لفصل العامل من األمور ـ يف قضاء هذه احملاملقرر  - 5

املوضوعية اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع دون رقابة من حمكمة النقض متى 

كان هذا التقدير حممواًل على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق فهي صاحبة 



لعمل فإن ارتأت عدم السلطة التامة يف تقدير جدية املربر الذي يستند إليه صاحب ا

اقتناعها جبديته فال حاجة هلا بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات التعسف يف جانب 

صاحب العمل ألن عدم جدية املربر للفصل يعين بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا املربر 

ويقيم قرينة لصاحل العامل على أن فصله خال من املربر املشروع ـ كما أن العربة يف 

قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف يف فصل العامل أو مل سالمة 

ـ  وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة ـ بالظروف واملالبسات اليت  يتعسف هي

كانت حميطة به وقت الفصل وليس بعده ، وحملكمة االستئناف عند تأييدها 

م طاملا كانت للحكم املستأنف أن حتيل يف أسباب حكمها إىل أسباب ذلك احلك

كافية ومل يكن املستأنف قد أتى بدفاع جديد أمام حمكمة االستئناف ، ملا كان 

ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أحال إىل أسباب حكم حمكمة أول درجة الذي 

واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن وأقام قضاءه على ما أورده يف مدوناته بقوله 

عليها مل تدل بأي سبب إلنهاء خدمات املدعي سوى قوهلا  ))ملا كانت الشركة املدعى

بتعرضها ألزمة مالية وكان عدم ابدائها مربرا للفصل يستوى يف األثر مع ابداء مربر 

غري مشروع فإن احملكمة ترى أن الفصل كان بغري سبب مشروع (( وكان هذا الذي 

حدود سلطته التقديرية ـ  خلص إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه ـ يف

سائغا وله أصله الثابت يف األوراق وال خمالفة فيه للقانون ويكفي حلمل قضائه يف 

هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة يف 

 سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النعي يكون على غري أساس.
 

 احملكمــــــــــــــــة

 

) املطعون ضده يف  001/7102إن الوقائع ُتجمل يف أن الطاعن يف الطعن رقم وحيث 

( أقام على الشركة املطعون ضدها ) الطاعنة يف الطعن 017/7102الطعن رقم 

ـ وفق  عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكم 7106لسنة  007( الدعوى رقم 017/7102

العمالية املتمثلة يف األجور  الطلبات اخلتامية ـ بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته

املتأخرة  وفروق زيادتها بأثر رجعي، وبدل ساعات العمل اإلضايف ،واألرباح السنوية، 

وبدل اإلجازة، ومكافأة نهاية اخلدمة حمسوبة على أساس األجر بعد الزيادة، وبدل 

وبدل  اإلنذار، والتعويض عن الفصل التعسفي ، والتعويض عن األضرار املادية واألدبية

وقال بيانًا لدعواه إنه ارتبط مع  .وبدل تذاكر السفر وشحن األمتعةتعليم األبناء، 



مبوجب عقد غري حمدد   2/0/7111الشركة املطعون ضدها بعالقة عمل بدءًا من 

درهم إىل أن أنهت خدماته  08609درهمًا وإمجالي  02709املدة بأجر اساسي مقداره 

تؤد إليه حقوقه العمالية املذكورة فقد أقام الدعوى. ومل  0/5/7106دون سبب بتاريخ 

حكمت احملكمة بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 77/7/7102بتاريخ 

درهمًا جمموع  ما يستحقه  مقابل األجور، ومكافأة نهاية اخلدمة،   051851671

كرة السفر وبدل اإلجازة،  والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل اإلنذار،  وبدل تذ

وشحن األمتعة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن  هذا احلكم 

عمالي أبوظيب  واستأنفته الشركة املطعون ضدها  7102لسنة  067باالستئناف رقم 

قضت احملكمة   09/1/7102عمالي أبوظيب وجبلسة  119/7102باالستئناف رقم 

احلكم بطريق النقض بالطعن رقم  برفض االستئنافني، طعن احملكوم له يف هذا

نقض عمالي وطعنت فيه الشركة احملكوم عليها بالطعن رقم  001/7102

نقض عمالي، وإذ ُعِرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة  017/7102

أمرت بضم الالحق للطعن السابق ورأت أنهما جديران بالنظر،  وحددت جلسة 

 لنظرهما.

 :نقض عمالي 001/7102اواًل: الطعن رقم 

وحيث أقيم الطعن على سبعة أسباب ينعي بها الطاعن على احلكم املطعون فيه 

اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب وخمالفة الثابت يف األوراق والفساد يف 

االستدالل واإلخالل حبق الدفاع ، ويف بيان السبب األول يقول إن احلكم االبتدائي 

ملطعون أغفل ايرادًا وردًا ما متسك به من داللة املستند الذي قدمه املؤيد باحلكم ا

درهم سنويًا بدل تعليم األبناء  11111حملكمة املوضوع تدلياًل على أحقيته يف مبلغ 

وأورد سببًا لقضائه أن الطاعن مل يقدم دلياًل على مدعاه االمر الذي عابه بالقصور 

 املبطل مبا يستوجب نقضه.

النعي غري صحيح ذلك بأن البني مبدونات احلكم االبتدائي املؤيد وحيث إن هذا 

باحلكم املطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض بدل تعليم األبناء على سند من أن 

الطاعن مل يقدم دلياًل على أنه القائم بسداد مصروفات األبناء وكانت الورقة اليت 

ظيب للتعليم مدرسة املروة يعتصم الطاعن بداللتها منسوبًا صدورها إىل جملس أبو

- 7101للتعليم االساسي وتفيد أن امجالي الرسوم الدراسية املدفوعة عن السنوات 

درهم سنويًا وإذ مل يقدم  6111للطالبة ليان مصطفي فتحي بواقع  7106- 7105

الطاعن االيصال الدال على ايداع تلكم املصروفات والذي يفيد أنه القائم بسدادها 



لى احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه إن هو أعرض عن هذا فال تثريب ع

 السند مبا يضحي النعي عليه يف هذا اخلصوص على غري أساس.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن 

ؤيد باحلكم اخلطأ يف تطبيق القانون، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم االبتدائي امل

املطعون فيه رفض طلب القضاء له ببدل ساعات العمل اإلضافية على سند من انه مل 

العمل ساعات إضافية، يف حني أنه متسك أمام  حمكمة  أدائهيقدم دلياًل على 

املوضوع بطلب التحقيق ومساع الشهود وبالرجوع إىل ما هو ثابت باجلهاز االلي لضبط 

إلثبات عمله االضايف ، وأن العامل يستحق بدل ساعات  احلضور واالنصراف بالبصمة

العمل االضافية متى أداها ولو مل يكن مثة تكليف صريح من صاحب العمل،األمر 

 الذي يعيب احلكم املطعون فيه مبا يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن نص املادة 

ون تنظيم عالقات العمل يدل على أن استحقاق البدل عن العمل االضايف من قان 62

يتوقف على توفر شرطني أوهلما صدور تكليف من صاحب العمل اىل العامل بالقيام 

بالعمل االضايف، وثانيهما إجنازه فعاًل وفقًا للساعات احملددة يف التكليف، ذلك أن 

ليت حيددها صاحبها وال ميكن ان هذا النوع من العمل مرتبط مبصلحة املؤسسة ا

يرتك ملشيئة العامل، فإذا عمل بعض الساعات االضافية خارج  أوقات العمل احملددة 

لوظيفة بدون تكليف ُعٌد متربعًا وال حيق له املطالبة ببدل عن هذا العمل، وكان 

دلة املقرر أن حملكمة املوضوع سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير ما يطرح فيها من أ

ومستندات وهي غري ملزمة بإجابة اخلصوم اىل ما يطلبونه من إجراءات التحقيق متى 

كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون معه 

االجراء املطلوب غري جمد، ملا كان ذلك وكان الطاعن مل يدع صدور تكليف من 

ما يثريه من استحقاقه لبدل عنه ال  صاحب العمل اليه بالقيام بالعمل االضايف فإن

يكون مستندًا إىل أساس من الواقع أو القانون وال تثريب على احلكم املطعون فيه إن 

هو التفت عن طلبه غري املنتج بالكشف عن حضوره وانصرافه من واقع اجلهاز االلي 

 لضبط احلضور واالنصراف و بالتالي يضحي النعي بهذا السبب على غري أساس.

يث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه وح

القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن لبدل 

( مكررًا 000السكن ريثما يستويف كامل مستحقاته على خالف ما تقضي به املادة )



كن حلني استالمه كافة مستحقاته من قانون العمل من احتفاظ العامل حبقه يف الس

 من رب العمل مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد ، ذلك بأنه من املقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه 

 0981( لسنة 8( مكررًا من القانون االحتادي رقم )000احملكمة أن النص يف املادة )

يدل  0986( لسنة 07لقانون االحتادي رقم )يف شأن تنظيم عالقات العمل املضافة با

على أن املشرع قصد بهذا النص جمابهة احلاالت اليت يوفر فيها صاحب العمل سكًنا 

عينًيا للعامل فيحق له البقاء يف السكن بعد انتهاء عالقة العمل حتى يستوفى 

ب العمل مستحقاته وفًقا للقواعد املشار إليها يف هذا النص أما يف حالة التزام صاح

بدفع بدل سكن نقدي للعامل كجزء من مفردات أجره مقابل أجرة السكن فال 

حيق للعامل املطالبة ببدل السكن حتى تاريخ حصوله على مستحقاته ملا كان ذلك 

وكان البني يف األوراق أن الطاعن كان مقرًرا له بدل نقدي مقابل السكن ومل يوفر 

لي فهو ال يستحق ذلك البدل بعد انتهاء عالقة له صاحب العمل سكًنا عينًيا، وبالتا

العمل وإذ انتهى احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة 

الصحيحة فال يضره من بعد استناده إىل أن الطاعن تسلم بدل السكن وانتهت خدمته 

انونية قبل استحقاق البدل اجلديد إذ حملكمة النقض تصحيح هذه  التقريرات الق

وردها إىل األساس القانوني الصحيح على حنو ما سلف بيانه ، ويكون النعي عليه يف 

 هذا اخلصوص على غري أساس.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه باألسباب الرابع واخلامس 

والسادس من أسباب الطعن الفساد يف االستدالل واإلخالل حبق الدفاع ، ويف بيان 

يقول إن احلكم املطعون فيه رفض طلب القضاء للطاعن باألرباح السنوية على ذلك 

سند من أن قرار جملس ادارة الشركة املطعون ضدها الذي نظم منح االرباح قد نص 

على ان شرط استحقاقها أن يكون العامل قد أمضى ستة أشهر الحقة على 

دماته قبل هذا التاريخ ، وال يزال على رأس عمله وان الطاعن انتهت خ 00/07/7105

يف حني أن ذلكم القرار يضبط استحقاق العاملني حديثي العهد بالتعيني دون القدامى 

املؤيد باحلكم املطعون فيه إىل رفض القضاء  االبتدائيمنهم وهو ما جر احلكم 

للطاعن مبا يستحقه من أرباح سنوية، كما رفض احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

القضاء للطاعن بفروق االجور بعد ضم العالوة ومل جيبه اىل طلب اجر  املطعون فيه

شهر مايو كامال يف حني أن سياسات املوارد البشرية للمطعون ضدها تنص على 



اعتبار كسور الشهر شهرًا كاماًل األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه مبا 

 يستوجب نقضه. 

يف قضاء هذه احملكمةـ أن حملكمة وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن املقررـ 

املوضوع سلطة فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى وتفسري االتفاقات والعقود وسائر 

احملررات مبا تراه أدنى إىل نية املتعاقدين مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة 

اب عليها من حمكمة النقض متى كان ما انتهت إليه سائغًا ومقبواًل مبقتضى األسب

اليت بنته عليها. ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه 

 أداءقد واجه دفاع الطاعن يف هذا اخلصوص بقوله " إن منح األرباح يتوقف على 

العامل وتقدير صاحب العمل وأن الشركة املدعى عليها انكرت استحقاق املدعي 

ت أن يكون العامل قد عمل ستة أشهر بدءَا للمكافأة اليت تقررت للعاملني واشرتط

وبالتالي ال يكون  0/5/7106وكان املدعي قد انهيت خدماته يف  00/07/7105من 

مستحقًا لألرباح اليت تقررت مبوجب هذا القرار ....وملا كان الثابت بدليل سياسات 

 نتائج التقييم الشركة املدعى عليها أن معايري الزيادة املطالب بها ـ العالوة ـ ختضع اىل

ذ مل يقدم املدعي التقييم الذي استحق مبوجبه هذه العالوة فإن مطالبته بها يضحي إو

مايو وقد  0على غري أساس .....وأن األجر مقابل العمل وإذ انتهت خدمة املدعي بتاريخ 

أقرت املدعى عليها بأحقيته يف أجر ثالثة أيام من هذا الشهر فإن طلبه باألجر عن 

لشهر يكون على غري أساس" وكان ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه على كامل ا

هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق وال خمالفة فيه للقانون ومما يدخل يف 

حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فيكون النعي عليه مبا سلف على غري 

 أساس. 

ى احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع عل

القانون واإلخالل حبق الدفاع إذ رفض القضاء له بالتعويض عن الضرر الذي حلق به 

بقالة عدم توافر الضرر كعنصر من عناصر املسؤولية التقصريية، رغم توافر عنصر 

لعدم الضرر ويتمثل يف قيام البنك الذي اقرتض منه الطاعن بإقامة دعوى جزائية عليه 

 الوفاء بقيمة الشيك الضامن هلذا القرض وهو ما  يعيب احلكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه  من املقررـ يف قضاء هذه احملكمةـ أن   

التعويض عن الفصل التعسفي يغطي مجلة الضرر الناجم عن الفصل ما مل يثبت قيام 

لية التقصريية، وأن املقرر أيضًا أن أضرار موجبة للتعويض على أساس املسؤو

استخالص عناصر هذه املسؤولية من خطأ وضرر و عالقة سببية هو من أمور الواقع 



اليت تستقل بها حمكمة املوضوع متى كان تقديرها سائغًا مستمدًا مما هو ثابت  يف 

املؤيد باحلكم املطعون فيه قد  االبتدائياألوراق. ملا كان ذلك وكان احلكم 

تخلص يف نطاق سلطة حمكمة املوضوع  التقديرية أن ما يطالب به الطاعن من اس

تعويض لألضرار املادية  واملعنوية  إمنا يندرج  يف التعويض عن الفصل التعسفي نتيجة 

الضرر الذي حلق به من جراء إنهاء خدمته نافيًا ثبوت توافر عناصر املسؤولية 

ن فيه صحيحًا وسائغًا بغري خمالفة للثابت التقصريية ، وكان ذلك من احلكم املطعو

يف االوراق فإن النعي بهذا السبب  ال يعدو أن يكون جداًل موضوعيًا فيما متلك 

حمكمة املوضوع تقديره وال يقدح يف ذلك القول حبصول اضرار للطاعن لعدم الوفاء 

بقرض شخصي عليه ذلك بأنه وفضاًل عن أن ذلك الضرر وبفرض حصوله ال تكتمل 

به عناصر املسؤولية التقصريية النعدام السببية املباشرة بينه واخلطأ يف قرار  انهاء 

اخلدمة فإنه دفاع خيالطه واقع مل يسبق طرحه على حمكمة املوضوع ومن يضحي 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن.  غري مقبول.

 :نقض عمالي 017/7102 ثانيا:

لشركة الطاعنة على احلكم املطعون وحيث إن الطعن أقيم على سببني تنعى بهما ا

فيه خمالفة القانون واإلخالل حبق الدفاع إذ قضى بتأييد حكم حمكمة أول درجة 

فيما انتهى إليه من استحقاق املطعون ضده لتعويض عن الفصل التعسفي بقالة أن انهاء 

خدماته ال يستند إىل سبب مشرع ، يف حني أن الشركة الطاعنة متسكت يف دفاعها 

نتفاء التعسف املوجب للتعويض مبا أوردته من أن انتهاء خدمة املطعون ضده مت با

استنادًا إىل الئحتها الداخلية اليت تنص على انهاء خدمة العامل من قبل الشركة بعد 

انذاره عند عدم احلاجة اىل خدماته وهلذا السبب املشروع أنهت خدمة املطعون ضده 

أن احلكم املطعون فيه أيد احلكم املستأنف مكتفيًا اثر تعرضها ألزمة مالية ،  إال 

بالقول بأنه جاء صحيحًا ومتفقًا مع الواقع والقانون دون أن يأبه بهذا الدفاع مبا يعيبه 

 ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن 

األمور املوضوعية اليت تستقل بتقديرها حمكمة  تقدير جدية املربر لفصل العامل من

املوضوع دون رقابة من حمكمة النقض متى كان هذا التقدير حممواًل على أسباب 

سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق فهي صاحبة السلطة التامة يف تقدير جدية املربر الذي 

ة هلا بعد ذلك يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم اقتناعها جبديته فال حاج

لتكليف العامل بإثبات التعسف يف جانب صاحب العمل ألن عدم جدية املربر للفصل 



يعين بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا املربر ويقيم قرينة لصاحل العامل على أن فصله 

خال من املربر املشروع ـ كما أن العربة يف سالمة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب 

ـ  وعلى ما جرى به قضاء هذه  ف يف فصل العامل أو مل يتعسف هيالعمل قد تعس

احملكمة ـ بالظروف واملالبسات اليت كانت حميطة به وقت الفصل وليس بعده، 

وحملكمة االستئناف عند تأييدها للحكم املستأنف أن حتيل يف أسباب حكمها إىل 

بدفاع جديد أسباب ذلك احلكم طاملا كانت كافية ومل يكن املستأنف قد أتى 

أمام حمكمة االستئناف، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أحال إىل 

أسباب حكم حمكمة أول درجة الذي واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن وأقام 

قضاءه على ما أورده يف مدوناته بقوله ))ملا كانت الشركة املدعى عليها مل تدل بأي 

ى قوهلا بتعرضها ألزمة مالية وكان عدم ابدائها مربرا سبب إلنهاء خدمات املدعي سو

للفصل يستوى يف األثر مع ابداء مربر غري مشروع فإن احملكمة ترى أن الفصل كان 

بغري سبب مشروع (( وكان هذا الذي خلص إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

ت يف األوراق وال خمالفة املطعون فيه ـ يف حدود سلطته التقديرية ـ سائغا وله أصله الثاب

فيه للقانون ويكفي حلمل قضائه يف هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل 

حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة يف سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النعي يكون 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن. على غري أساس.

 

********** 



 )مدني عمالي( 72/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي  برئاسة 

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 عثمان مكرم، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 (702) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  008)الطعن رقم 

( خدمة مدنية. عمال. شركات "شركات املساهمة". موظفون عموميون. شخصية 0

 ارية.اعتب

شركات املساهمة التى تنشأها الدولة أو تتملكها أو تساهم فيها. اعتبارها من -

اشخاص القانون اخلاص. سريان قانون العمل دون قانون اخلدمة املدنية على العاملني 

بشأن اخلدمة املدنية بإمارة أبوظيب  7116لسنة  0من القانون رقم  7،  0بها. املادتان 

 امالت التجارية.من قانون املع 06، 5

  

( خدمة مدنية. شركات "شركات املساهمة". عمال. موظفون عموميون. شخصية 7

 اعتبارية. قرار إداري.

شركة أبوظيب العاملة يف املناطق البحرية. شركة مساهمة حمدودة. متتعها -

بشخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري. خضوعها ألحكام قانون الشركات 

ذلك. أمواهلا أموال خاصة وقراراتها ليست إدارية وموظفوها ليسوا التجارية. مؤدى 

عموميني. سريان أحكام قانون العمل عليهم فيما عدا ما ورد بالنظام اخلاص الذى 

 حيكم مواردها البشرية من أحكام أكثر فائدة هلم. أساس ذلك.

  

 ( اختصاص. دفوع "الدفع بعدم االختصاص".0

ة بني الدوائر املدنية والعمالية. تنظيم داخلي. ال ينشأ توزيع العمل داخل احملكم-

اختصاصًا نوعيًا. الدفع بعدم اختصاص احملكمة كون املنازعة إدارية وليست عمالية. 

 على غري أساس.

  



( حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب الغري 1

 منتج". حمكمة النقض "سلطتها".

كم إىل النتيجة الصحيحة. ال يعيبه من بعد القصور يف أسبابه القانونية. انتهاء احل-

 حملكمة النقض أن تنشئ له أسبابًا جديدة. دون أن تنقضه. مثال.

  

( من القانون رقم 7، 0يف قضاء هذه احملكمة ـ أن النص يف املادتني )املقرر - 0

ات احلكومية هي دوائر بشأن اخلدمة املدنية بإمارة أبوظيب على أن اجله 0/7116

احلكومة يف اإلمارة وهيئاتها ومؤسساتها اليت ختضع ألحكام هذا القانون ، وتسري 

أحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكومية الذين 

( من قانون 5،06يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة للدولة، والنص يف املادتني )

ت التجارية على أن تعد أعماال جتارية حبكم ماهيتها األعمال املتعلقة باملالحة املعامال

اجلوية وبتأسيس الشركات، وتثبت صفة التاجر للشركات اليت تنشئها أو تتملكها 

أو تساهم فيها الدولة أو اهليئات واملؤسسات العامة وتسرى عليها أحكام هذا القانون 

لى أن العاملني بشركة املساهمة اليت تنشئها الدولة إال ما استثين بنص خاص ـ يدل ع

أو تتملكها أو تساهم فيها باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون اخلاص ال 

خيضعون لقانون اخلدمة املدنية لكونهم يتقاضون أجورهم من ميزانيتها وليس من 

 امليزانية العامة للدولة، وامنا يسرى عليهم قانون العمل.

شركة أبوظيب العاملة يف املناطق البحرية تعترب شركة مساهمة ملا كانت  - 7

حمدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وباستقالل مالي وإداري كما تنص على ذلك 

يف شأن تأسيسها ، وبالتالي فإنها  0922لسنة  6صراحة املادة األوىل من القانون رقم 

ن أمواهلا تعترب أموااًل خاصة ختضع ألحكام قانون الشركات التجارية ، ومن ثم فإ

وقراراتها ليست إدارية، وموظفوها ليسوا عموميني ويسري عليهم قانون العمل فيما 

عدا ما ورد بالنظام اخلاص الذي حيكم مواردها البشرية من أحكام أكثر فائدة 

للعاملني بها ومزايا أفضل من تلكم املقررة بقانون تنظيم عالقات العمل وإذ التزم 

 .م املطعون فيه هذا النظر ومضى يف نظر الدعوى على هذا األساساحلك

توزيع العمل بني الدوائر املدنية والعمالية تنظيم داخلي ال شأن له بقواعد - 0

 االختصاص، مما يضحي معه النعي على غري أساس.



ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه متى انتهى  احلكم املطعون فيه إىل النتيجة املقرر - 1

لصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف أسبابه القانونية إذ حملكمة النقض أن تنشئ ا

له أسبابًا جديدة كيما تصلح بها قضاءه دون أن تنقضه ، وإذ انتهت هذه احملكمة يف 

معرض الرد على السبب األول من أسباب الطعن إىل أن العالقة اليت تربط الطاعن 

عالقات العمل وال ختضع ألحكام قانون باملطعون ضده حيكمها قانون تنظيم 

اخلدمة املدنية فإن اعتناق حكم حمكمة أول درجة املؤيد باحلكم املطعون فيه 

للنتيجة اليت خلص إليها تقرير اخلبري املؤسس على هذه احلقيقة ال يكون قد خالف 

 القانون يف شيء ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري أساس.

 ــــــةاحملكمــــــــــ

 002وحيث إن الوقائع ُتجمل يف أن الطاعن أقام على املطعون ضدها الدعوى رقم 

عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكم ـ وفق الطلبات اخلتامية ـ بإلزامها  7106لسنة 

بإعادته إىل عمله وصرف اجوره إىل حني عودته وتعويضه عن الضرر املادي واالدبي 

إلزامها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية املتمثلة يف جراء فصله تعسفيًا واحتياطيًا ب

األجور املتأخرة، وبدل اإلجازة، ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل اإلنذار، والتعويض عن 

الفصل التعسفي، وقال بيانًا لدعواه إنه ارتبط مع املطعون ضده بعالقة عمل بدءًا من 

درهمًا، وإذ أنهت  00280 مبوجب عقد غري حمدد املدة بأجر إمجالي 70/07/7101

 8/7/7102فقد أقام الدعوى. جبلسة  خدماته دون سبب مشروع ومل تؤد إليه حقوقه

حكمت احملكمة بعد أن ندبت خبريًا بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 

درهمًا جمموع ما يستحقه من أجور وبدل اإلجازة و بدل االنذار والتعويض  071507

سفي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت املطعون ضدها هذا عن الفصل التع

أبوظيب كما استأنفه الطاعن استئنافًا  7102لسنة 720احلكم باالستئناف رقم 

احملكمة قضت  08/1/7102أبوظيب وجبلسة  010/7102مقاباًل باالستئناف رقم 

ذ ُعِرض الطعن بتأييد احلكم املستأنف . طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض وإ

 على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى بها الطاعن على احلكم املطعون فيه    

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب ويف 

جه الثاني من السبب الثاني يقول إنه متسك أمام حمكمة بيان السبب األول والو

املوضوع بعدم اختصاصها بنظر املنازعة بوصفها منازعة ادارية وليست عمالية، وبأن 

عالقة العمل بينه واملطعون ضدها حيكمها قانون اخلدمة املدنية دون قانون  تنظيم 



اع اجلوهري مبا ال يصلح عالقات العمل، إال أن احلكم املطعون فيه تناول هذا الدف

ردًا بقالة أن املطعون ضدها تعد شركة جتارية معتمدًا على ما انتهى إليه تقرير 

اخلبري الذي مل يطلع على لوائح الشركة للوقوف على شكلها القانوني ؛ يف حني أنها 

شركة نفط حكومية تابعة إلمارة أبوظيب وخيضع العاملون فيها ألحكام القانون 

حبسبانهم موظفون عموميون، ذلك  مما يعيب احلكم املطعون فيه  0/7106رقم 

 ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن ـ املقرر يف قضاء هذه احملكمة ـ أن       

بشأن اخلدمة املدنية بإمارة أبوظيب  0/7116( من القانون رقم 7، 0النص يف املادتني )

ئر احلكومة يف اإلمارة وهيئاتها ومؤسساتها اليت على أن اجلهات احلكومية هي دوا

ختضع ألحكام هذا القانون ، وتسري أحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 

العاملني لدى اجلهات احلكومية الذين يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة للدولة، 

تعد أعماال جتارية  ( من قانون املعامالت التجارية على أن5،06والنص يف املادتني )

حبكم ماهيتها األعمال املتعلقة باملالحة اجلوية وبتأسيس الشركات، وتثبت صفة 

التاجر للشركات اليت تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو اهليئات 

واملؤسسات العامة وتسرى عليها أحكام هذا القانون إال ما استثين بنص خاص ـ يدل 

كة املساهمة اليت تنشئها الدولة أو تتملكها أو تساهم فيها على أن العاملني بشر

باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون اخلاص ال خيضعون لقانون اخلدمة املدنية 

لكونهم يتقاضون أجورهم من ميزانيتها وليس من امليزانية العامة للدولة، وامنا يسرى 

العاملة يف املناطق البحرية عليهم قانون العمل. ملا كان ذلك وكانت  شركة أبوظيب 

تعترب شركة مساهمة حمدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وباستقالل مالي 

يف  0922لسنة  6وإداري كما تنص على ذلك صراحة املادة األوىل من القانون رقم 

شأن تأسيسها، وبالتالي فإنها ختضع ألحكام قانون الشركات التجارية، ومن ثم 

 أموااًل خاصة وقراراتها ليست إدارية، وموظفوها ليسوا عموميني فإن أمواهلا تعترب

ويسري عليهم قانون العمل فيما عدا ما ورد بالنظام اخلاص الذي حيكم مواردها 

البشرية من أحكام أكثر فائدة للعاملني بها ومزايا أفضل من تلكم املقررة بقانون 

هذا النظر ومضى يف نظر تنظيم عالقات العمل وإذ التزم احلكم املطعون فيه 

الدعوى على هذا األساس ، وبالنظر إىل أن توزيع العمل بني الدوائر املدنية والعمالية 

 تنظيم داخلي ال شأن له بقواعد االختصاص، مما يضحي معه النعي على غري أساس.



وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه األول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على احلكم   

ون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه واإلخالل حبق الدفاع إذ أيد حكم املطع

حمكمة أول درجة ألسبابه والتفت عن املآخذ اليت وجهها الطاعن لتقرير اخلبري 

واختذها احلكم املستأنف عمادًا لقضائه بقالة أن الطاعن مل يكشف عن األخطاء 

املستأنف وأثر ذلك يف حني أنه أفصح اليت وقع فيها تقرير اخلبري واعتنقها احلكم 

جبالء عن مآخذه على تقرير اخلبري اليت متثلت يف عدم اطالعه على لوائح الشركة 

وأنظمتها الرئيسية للوقوف على شكلها القانوني والقانون الذي حيكم العاملني فيها 

 فاعتربهم من اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم عالقات العمل بينما ينظم عالقتهم

باملطعون ضدها قانون اخلدمة املدنية، وهو ما جر احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

املطعون فيه إىل رفض القضاء بإعادة الطاعن لعمله؛ ذلك مما يعيب احلكم 

 ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود مبا هو مقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أنه متى انتهى      

ىل النتيجة الصحيحة فال يعيبه من بعد قصوره يف أسبابه احلكم املطعون فيه إ

القانونية إذ حملكمة النقض أن تنشئ له أسبابًا جديدة كيما تصلح بها قضاءه دون 

أن تنقضه، وإذ انتهت هذه احملكمة يف معرض الرد على السبب األول من أسباب 

انون تنظيم الطعن إىل أن العالقة اليت تربط الطاعن باملطعون ضده حيكمها ق

عالقات العمل وال ختضع ألحكام قانون اخلدمة املدنية فإن اعتناق حكم حمكمة 

أول درجة املؤيد باحلكم املطعون فيه للنتيجة اليت خلص إليها تقرير اخلبري املؤسس 

على هذه احلقيقة ال يكون قد خالف القانون يف شيء ويكون النعي عليه يف هذا 

 تقدم يتعني القضاء برفض الطعن.الشأن على غري أساس. وملا 

 

********** 
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  182)الطعن رقم 

. حكم "ديباجة احلكم". "إصداره". دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها". ( اختصاص0

 نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". قضاة. بطالن. قرار إداري.

قرار إحالة الدعوى من دائرة ألخرى ألسباب تنظيمية. عمل إداري. وليس قضائيًا. -

النعى عليه بالبطالن إذ مل يذكر مؤداه: ال حاجة لذكر أمساء اهليئة احمليلة بالقرار. 

 أمساء اهليئة التى قررت اإلحالة. يف غري حمله.

  

 ( اختصاص "االختصاص الدولي". "االختصاص الوالئي".7

اختصاص حماكم الدولة بنظر الدعاوى التى ترفع على املواطن والدعاوى التى -

 ترفع على األجنيب الذى له موطن أو حمل إقامة يف الدولة.

 ناء. الدعاوى العينية املتعلقة بعقار يف اخلارج. أساس ذلك.استث-

 بطالن االتفاق على خالف ذلك.-

الدفع باختصاص حمكمة "كوبنهاجن بالدامنارك" التفاق الطرفني على نظر -

 النزاع أمامها برغم ثبوت وجود موطن للطاعنة يف الدولة. يف غري حمله.

  

 طأ. ضرر. فوائد. مسؤولية. عقد "تنفيذ العقد".( التزام "تنفيذ االلتزام". تعويض. خ0

الفوائد التأخريية عند تراخي املدين يف الوفاء بالتزامه. اعتبارها تعويضًا. يستوى أن -

يكون االلتزام مدنيًا أو جتاريًا. اختالفها عن التعويض بنتيجة اخلطأ العقدى أو 

لقانون واخلطأ يف التقصريي متى توافرت عناصره. النعى على احلكم مبخالفة ا

 تطبيقه إذ قضى بالفائدة وبالتعويض. يف غري حمله.

  



إحالة الدعوى من دائرة ألخرى ألسباب تنظيمية يعترب عمال اداريا صرفا وليس -0

 عمال قضائيا يصدر بقرار يتم ذكر أمساء اهليئة املصدرة له، مما يضحي النعي

 غري منتج. ة التى قررت اإلحالة()ببطالن قرار اإلحالة إذ مل يتم ذكر امساء اهليئ
 

اإلجراءات املدنية االحتادي تنص على اختصاص حماكم  قانون من 71 املادة-7

بنظر الدعاوى اليت  -فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار يف اخلارج  -الدولة 

 ترفع على املواطن والدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة يف

الدولة. ملا كان ذلك، وكانت البني من الرخصة التجارية للطاعنة أنها  شركة ذات 

مسؤولية حمدودة هلا موطن يف الدولة، فإن حماكم الدولة ختتص بنظر الدعوى، وإذ 

خلص احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص 

وال يغري من ذلك  .تزم أحكام القانونحماكم الدولة بنظر الدعوى فإنه يكون قد ال

االتفاق على نظر أي نزاع بني الطرفني على حمكمة كوبنهاجن بالدامنارك لكونه 

 من القانون السالف بيانه. 71باطل ملخالفته للنظام العام طبقا للمادة 
 

يف قضاء هذه احملكمة أن الفوائد التأخريية املطالب بها عندما يرتاخى املقرر -0

يف الوفاء بالتزامه هي مبثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخري  املدين

يف الوفاء بالتزامه نقًدا سواء كان هذا االلتزام مدنًيا أو جتارًيا، وبالتالي فإن تلك 

الفائدة ختتلف يف طبيعتها وموضوعها عن التعويض املطالب به نتيجة خطأ املدعى 

ترتب عليه إحلاق الضرر باملدعى مبا تتوافر به املسئولية  عليه خطأ عقدًيا أو تقصريًيا

املوجبة للتعويض بقدر ما حلق املدعى من ضرر. ملا كان ذلك، وكان احلكم 

املطعون فيه قد بني عناصر الضرر بإخالل الطاعنة بالتزاماتها العقدية بعدم سداد 

ستغالل ذلك املبلغ املبلغ املستحق وما ترتب على ذلك من حرمان املطعون ضدها من ا

درهم، مع  516111من تاريخ استحقاقه وحتى رفع الدعوى، وقدرت عن ذلك مبلغ 

% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فال يوجد أي تعارض يف 5فائدة تأخريية 

اجلمع بني التعويض والفوائد، ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه قام على أسباب 

بت باألوراق مبا يكفي حلمل قضائه، وطبق النصوص القانونية سائغة هلا أصلها الثا

على وجه صحيح، و يضحي النعي غري مستند إىل أي أساس من الواقع أو القانون وال 

يعدو أن يكون جدال يف سلطة حمكمة املوضوع، مما ال جيوز إثارته أمام حمكمة 

 النقض.

 



 احملكمــــــــــــــــة

 –يبني من احلكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن  على ما –وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب  515/7106تتحصل يف أن املطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 

دوالر أمريكي  7986510610على الطاعنة بطلب احلكم بإلزامها بأن تؤدي هلا مبلغ 

درهم، على  516111أو ما يعادله بالدرهم االماراتي مع الفائدة القانونية والتعويض 

سند من انه مبوجب أوامر شراء باعت هلا كمية من اللحوم والدواجن اجملمدة ووقعت 

على استالمها وترصد بذمتها املبلغ املطالب به امتنعت من سداده، فكانت الدعوى، 

ندبت احملكمة خبريا  أودع تقريره خلص فيه إىل مديونية الطاعنة باملبلغ املطالب به. 

حكمت احملكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها  01/07/7106وبتاريخ 

% 5دوالر أمريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي، وفائدة تأخريية  7986510611مبلغ 

درهم وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا  516111وتعويض 

ة بالتأييد. قضت احملكم 2/0/7102، وبتاريخ 91/7102احلكم باالستئناف رقم 

طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل، وأودعت املطعون ضدها 

مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن، وُعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة 

 مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره.

أ يف تطبيق القانون حيث تنعى الطاعنة بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلط

والقصور يف التسبيب، ذلك ان اهليئة اليت قررت إحالة االستئناف للدائرة الرابعة مل 

يتم يف قرارها ذكر أمساء اهليئة اليت قررت االحالة، مما يعرض قرارها للبطالن 

 ويستوجب نقض احلكم املطعون فيه.

دائرة ألخرى ألسباب حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن إحالة الدعوى من 

تنظيمية يعترب عمال اداريا صرفا وليس عمال قضائيا يصدر بقرار يتم ذكر أمساء 

 اهليئة املصدرة له، مما يضحي النعي غري منتج.

حيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

اع رغم اتفاق الطرفني القانون، إذ قضى باختصاص احملكمة الدولي للفصل يف النز

على نظر أي نزاع بينهما مبحكمة كوبنهاجن بالدامنارك، مما يعيب احلكم 

 ويستوجب نقضه.

اإلجراءات املدنية  قانون نم 71 املادة حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن

فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة  -االحتادي تنص على اختصاص حماكم الدولة 



بنظر الدعاوى اليت ترفع على املواطن والدعاوى اليت ترفع على  -اخلارج  بعقار يف

األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة يف الدولة. ملا كان ذلك، وكانت البني من 

الرخصة التجارية للطاعنة أنها  شركة ذات مسؤولية حمدودة هلا موطن يف الدولة، 

ص احلكم املطعون فيه إىل هذه فإن حماكم الدولة ختتص بنظر الدعوى، وإذ خل

النتيجة وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص حماكم الدولة بنظر الدعوى فإنه 

وال يغري من ذلك االتفاق على نظر أي نزاع بني  .يكون قد التزم أحكام القانون

الطرفني على حمكمة كوبنهاجن بالدامنارك لكونه باطل ملخالفته للنظام العام 

 القانون السالف بيانه.من  71طبقا للمادة 

حيث تنعى الطاعنة بالسببني الثالث والرابع على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب، ذلك أنه عول يف قضائه على تقرير اخلبري 

رغم االعرتاضات املقدمة عليه املتمثلة يف اصطناع املطعون ضدها ملستندات مت 

كارها من الطاعنة وأن البضائع اليت مت شحنها كانت باسم شركة ثانية جحدها وان

غري الطاعنة تدعى امريتس ميت كلداري، وال يوجد ما يشري إىل استالم البضاعة من 

الطاعنة، ومل يتم تقديم طلبات الشراء من الطاعنة، مما يعيب احلكم ويستوجب 

 نقضه.

املقرر أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى  حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من

من سلطة حمكمة  -ومنها تقرير اخلبري  -وتقدير املستندات واألدلة املقدمة فيها 

املوضوع اليت هلا األخذ بتقرير اخلبري املنتدب متى اطمأنت إليه وإىل سالمة األسس 

تقرير  اليت أقيم عليه. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون عليه قد اطمأن إىل

إىل أن  -بعد االطالع على املستندات املقدمة من الطرفني–اخلبري الذي خلص 

بريدا الكرتونيا حيتوى على مثان حتويالت  72/2/7106الطاعنة أرسلت بتاريخ 

بنكية لصاحل املطعون ضدها وطلبت خصم تلك املبالغ من مستحقات هذه األخرية 

لنزاع يف غري حمله، كما أن التعامالت وهو ما جيعل دفعها بعدم عالقتها مبوضوع ا

بني الطرفني متت بناء على خطابات تأكيد بيع موقعة وممهورة خبامت الطاعنة، وإذ 

كانت هذه األسباب سائغة وتكفي حلمل قضاء احلكم املطعون فيه، فيضحي ما 

تثريه الطاعنة على غري أساس وال يعدو أن يكون جدال يف سلطة حمكمة املوضوع، 

 جيوز إثارته أمام حمكمة النقض. مما ال

حيث تنعى الطاعنة بالسبب اخلامس على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب، إذ أيد احلكم املستأنف يف قضائه بالفائدة 



درهم دون أن يبني عناصر الضرر الستحقاق  516111% وبالتعويض مببلغ 5التأخريية 

 ض، وكذا اجلمع بني الفائدة والتعويض، مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.التعوي

حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن 

الفوائد التأخريية املطالب بها عندما يرتاخى املدين يف الوفاء بالتزامه هي مبثابة 

 يف الوفاء بالتزامه نقًدا سواء كان تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخري

هذا االلتزام مدنًيا أو جتارًيا، وبالتالي فإن تلك الفائدة ختتلف يف طبيعتها وموضوعها 

عن التعويض املطالب به نتيجة خطأ املدعى عليه خطأ عقدًيا أو تقصريًيا ترتب عليه 

بقدر ما حلق املدعى من إحلاق الضرر باملدعى مبا تتوافر به املسئولية املوجبة للتعويض 

ضرر. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد بني عناصر الضرر بإخالل 

الطاعنة بالتزاماتها العقدية بعدم سداد املبلغ املستحق وما ترتب على ذلك من حرمان 

املطعون ضدها من استغالل ذلك املبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى رفع الدعوى، 

% من تاريخ رفع الدعوى 5درهم، مع فائدة تأخريية  516111وقدرت عن ذلك مبلغ 

وحتى السداد التام، فال يوجد أي تعارض يف اجلمع بني التعويض والفوائد، ومن ثم 

يكون احلكم املطعون فيه قام على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق مبا 

يضحي النعي يكفي حلمل قضائه، وطبق النصوص القانونية على وجه صحيح، و 

غري مستند إىل أي أساس من الواقع أو القانون وال يعدو أن يكون جدال يف سلطة 

 حمكمة املوضوع، مما ال جيوز إثارته أمام حمكمة النقض.

 

********** 



 )جتاري( 72/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 حممد جفري، حممد زكي مخيس.وعضوية املستشارين: 

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

 (709) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  625، 519)الطعنان رقما 

( طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". حمكمة النقض "سلطتها". نظام عام. نقض 0

ن "إجراءات الطعن بالنقض". "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطع

 بالنقض. األسباب املتعلقة بالنظام العام". "الصفة واملصلحة يف الطعن بالنقض".

الطعن بالنقض. مسألة قبوله من عدمه. تعلقها بالنظام العام. تفصل فيها حمكمة -

 النقض من تلقاء نفسها. ومل ترد بصحيفة الطعن أو يثرها أحد اخلصوم.
  

املصلحة يف الطعن بالنقض". حماماة. ( نقض "إجراءات الطعن بالنقض". "الصفة و7

 وكالة "التوكيل يف اخلصومة". نظام عام.

الطعن بالنقض. وجوب إيداع احملامي رافعه واملوقع على صحيفته سند وكالته عن -

 الطاعن وإال كان غري مقبول. تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها. أساس ذلك وعلته.

كيل انتهت مدة صالحيته قبل رفع الطعن إيداع احملامي رافع الطعن صورة من تو-

 ومل يقدم ما يفيد جتديده. مؤداه: عدم قبول الطعن لرفعه من غري ذي صفة.

  

 ( شخصية اعتبارية. شركات "انقضاء الشركة". عقد "عقد الشركة". دين.0

قيام سبب من أسباب احنالل الشركة. مؤداه: تصفية أمواهلا بالطريقة املبينة -

ى يتفق عليها الشركاء. احتفاظ الشركة خالل مدة التصفية بعقدها أو الت

 بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم ألعمال التصفية.
  

 ( شركة "انقضاء الشركة". عقد "عقد الشركة".1

طلب الشريك تصفية الشركة. تضمنه طلبًا حبلها. ليس بالضرورة خضوعها -

قد حتولت إىل كيان خارجي  إلجراءات التصفية عند حلها. ما مل تكن الشركة

مبزاولتها لنشاطها طبقًا لعقد تكوينها حبيث باتت حمملة حبقوق والتزامات ميكن 

 تصفيتها.



( التزام "مصادر االلتزام. العقد". "انقضاء االلتزام". بطالن. عقد "فسخ العقد". 5

 "بطالن العقد". شركات "انقضاء الشركة". "عقد الشركة".

قد أو فسخه يوجب رد احلالة إىل ما كانت عليه قبل التعاقد. القضاء ببطالن الع-

 مؤدى ذلك: التزام كل متعاقد برد ما استوىل عليه.

قضاء احلكم برفض طلب تصفية الشركة ملا ثبت له أنها كانت جمرد مشروع -

يف طور اإلعداد مل تفعل يف الواقع ومل تباشر نشاطًا ترتب عليه حقوق والتزامات 

مبا ال حمل معه بإعادة احلال إىل ما كانت عليه بني الشريكني  ميكن تصفيتها

 كأثر للحكم ببطالنها. صحيح.

  

أن إجراءات التقاضي  -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  -املقرر قانونًا -0

ومنها قبول الطعن بالنقض أو عدم قبوله من املسائل املتعلقة بالنظام العام تفصل فيه 

 .لقاء نفسها وإن مل يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد اخلصومحمكمة النقض من ت

من قانون اإلجراءات املدنية على احملامي الذي رفع  022أوجب النص يف املادة إذ -7

الطعن ووقع على صحيفته أن يودع مع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن الذي 

لك من تلقاء نفسها، وكله يف ذلك وإال كان الطعن غري مقبول وتقضي احملكمة بذ

والغاية من هذا اإلجراء هو التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، 

ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ميارسه أو ال ميارسه حسبما يرى 

من مصلحته، فال يباشره أحد نيابة عنه إال بإذنه، ملا كان ذلك وكان احملامي رافع 

على صحيفته قد أودع مع صحيفة الطعن صورة ضوئية من سند الطعن واملوقع 

واملوثق من  ................. صادر له من الطاعنة السيدة/ 0010100156الوكالة رقم 

ملدة صالحية تنتهي بثالث سنوات من تاريخ  06/6/7100الكاتب العدل بتاريخ 

بتاريخ  صدوره قد أودع صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكياًل عن الطاعنة

بعد انتهاء صالحية التوكيل الصادر من األخرية إليه ومل يقدم حتى  00/5/7102

حجز الطعن للحكم ما يفيد جتديد وكالة الطاعنة له مبا يكون الطعن قد أقيم من 

 غري ذي صفة ويضحى غري مقبول.

املقرر قانونًا وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة أنه إذا قام سبب من اسباب -0

حنالل الشركة فإن ذلك يستتبع تصفية أمواهلا بالطريقة املبينة بعقد الشركة أو ا



تلك اليت يتفق عليها الشركاء وحتتفظ الشركة خالل مدة التصفية بالشخصية 

 .االعتبارية بالقدر الالزم ألعمال التصفية

الشريك تصفية الشركة وإن كان يتضمن طلب حلها، إال أن حل طلب  -1

تتبع بالضرورة خضوعها إلجراءات التصفية ما مل تتحول الشركة من الشركة ال يس

جمرد فكرة االتفاق على تكوينها إىل كيان خارجي بتنفيذ عقدها مبزاولتها 

لنشاطها مبا يستتبعه من حقوق هلا والتزامات عليها حبيث توجد آثار للشركة ميكن 

 .تصفيتها

و بأي سبب آخر تعني على كل انه إذا احنل العقد بسبب البطالن أو الفسخ أ-5

متعاقد أن يرد ما استوىل عليه ، ذلك أن مؤدى القضاء ببطالن العقد أو فسخه يوجب 

رد املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد، وكان حتصيل فهم الواقع يف 

الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنه تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع متى 

مت قضاءها على أسباب سائغة، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام أقا

قضاءه بإلزام املطعون ضدها األوىل بأن تؤدي إىل الطاعن املبلغ املقضي به ورفض 

طلب األخري تصفية الشركتني على ما أورده بأسبابه من أن احملكمة مبا هلا من 

فيها ومن تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى  سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة

جتاري كلي أبوظيب بني ذات اخلصوم واحلكم  7100لسنة  0270السابقة رقم 

جتاري أبوظيب ببطالن عقدي الشركة  7101لسنة  712الصادر يف استئنافها رقم 

حمل النزاع والذي اصبح باتًا برفض الطعن عليه بطريق النقض قيام قرينة قانونية على 

أن الشركة بني طرفيها الطاعن واملطعون ضدها األوىل مل ُتفعل بينهما يف الواقع وأن 

ما مت هو جمرد مشروع إنشاء فرع للشركة مبدينة خورفكان وأن هذا الفرع مل 

ميارس نشاطه بالفعل بل كان يف طور اإلعداد مبا  مؤداه أن الشركة مل تزاول 

عليها حبيث توجد آثار للشركة ميكن نشاطها مبا يستتبعه من حقوق والتزامات 

تصفيتها مبا يتعني احلكم برفض طلب الطاعن تصفية الشركتني مبا يوجب رد 

املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد بإلزام املطعون ضدها األوىل برد 

املبلغ الذي سدده الطاعن إليها، وكان هذا من احلكم استخالصًا سائغًا بشأن عدم 

تفعيل قيام الشركتني حمل النزاع وعدم مزاولتهما ألي من أنشطتهما وهو ما يتوافق 

مع ورد بتقرير اخلبري املنتدب من حمكمة أول درجة يف الدعوى الراهنة بعدم تقديم 

أي من طريف النزاع للميزانيات املدققة واحلسابات اخلتامية للشركتني للوقوف على 



ائر، ومن ثم يضحى النعي على غري سند من صحيح نتيجة نشاطهما من أرباح أو خس

 القانون خليقًا بالرفض.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –حيث إن الواقعات 

لسنة  116جتاري أبوظيب أقام الدعوى رقم  7102لسنة  625أن الطاعن يف الطعن رقم 

بو ظيب على املطعون ضدهم فيها بطلب احلكم بتصفية جتاري جزئي أ 7105

الشركتني املطعون ضدهما الثانية والثالثة واالطالع على حساباتهما لدى البنوك 

ملعرفة املبالغ املسددة من الطاعن واألرباح اليت حصلت عيلها املطعون ضدها األوىل 

 0270عويني رقمي طوال فرتة الشراكة واحلكم مبا تسفر عنها اخلربة وضم ملف الد

جتاري كلي أبوظيب، على سند  7101لسنة  0601جتاري كلي أبوظيب،  7100لسنة 

 7100لسنة  0270من القول أن املطعون ضدها األوىل كانت قد أقامت الدعوى رقم 

 00/0/7100احلكم بفسخ عقدي الشراكة املؤرخني  جتاري كلي أبو ظيب بطلب

دهما األخريتني والتعويض وحكم يف تلك بينهما واخلاص بالشركتني املطعون ض

درهم كتعويض للمطعون  0116111ابتدائيًا بالطلبات وبإلزام الطاعن مببلغ  الدعوى

لسنة  761، 712ضدها األوىل ثم قضي بإلغاء ذلك احلكم يف االستئنافني رقمي 

جتاري أبوظيب وببطالن عقدي الشراكة وقد ندبت حمكمة أول درجة خبريًا  7101

ك الدعوى اودع تقريرًا بأن إمجالي املبالغ اليت سددها الطاعن للمطعون ضدهم يف تل

جتاري كلي  7101لسنة  0601درهم، فأقام الطاعن الدعوى رقم  7056808مبلغ 

أبوظيب للمطالبة باملبالغ املسددة للمطعون ضدهم قضي فيها بعدم القبول لرفعها قبل 

ملطعون ضدهما الثانية والثالثة وإذ باتت األوان إذ مل يثبت حل وتصفية الشركتني ا

تلك الشركتني بعد احلكم ببطالنهما واقع ، فأقام الدعوى، حكمت احملكمة 

بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها حبالتها إىل الدائرة الكلية مبحكمة 

جتاري كلي  7105لسنة  7100أبوظيب االبتدائية واليت أعيد قيدها لديها برقم 

ظيب وحكمت أواًل: بعدم جواز نظر طلب حل الشركتني لسابقة الفصل فيه أبو

 761،  712جتاري كلي أبو ظيب واالستئنافني رقمي  7100لسنة  0270بالدعوى رقم 

جتاري أبو ظيب ثانيًا: بندب مصفي قضائي ألداء املأمورية املبينة مبنطوق  7101لسنة 

قريره حكمت برفض الدعوى، ذلك احلكم، وبعد أن أودع املصفي القضائي ت

جتاري أبوظيب،  7106لسنة  0780استأنف الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم 



قضت حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف وبإلزام  75/1/7102وبتاريخ 

درهم ، طعنت الطاعنة  7056808املطعون ضدها األوىل بأن تؤدي إىل الطاعن مبلغ 

جتاري  7102لسنة  519ذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم  يف ه ..................

 7102لسنة  625بذات الطريق بالطعن رقم  ...............أبوظيب كما طعن فيه الطاعن 

أودع املطعون ضده األول يف كل طعن مذكرة التمس فيها رفض  ،جتاري أبوظيب

ت أنهما جديرين الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأ

 بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن األخري إىل األول. 

 جتاري ابو ظيب  7102لسنة  519أواًل : الطعن رقم 

أن إجراءات  -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  -وحيث إن املقرر قانونًا 

ة بالنظام العام التقاضي ومنها قبول الطعن بالنقض أو عدم قبوله من املسائل املتعلق

تفصل فيه حمكمة النقض من تلقاء نفسها وإن مل يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد 

من قانون اإلجراءات املدنية على احملامي  022اخلصوم، وإذ أوجب النص يف املادة 

الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته أن يودع مع صحيفة الطعن سند وكالته عن 

إال كان الطعن غري مقبول وتقضي احملكمة بذلك من الطاعن الذي وكله يف ذلك و

تلقاء نفسها، والغاية من هذا اإلجراء هو التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها 

للطعن بالنقض، ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ميارسه أو ال 

كان ذلك ميارسه حسبما يرى من مصلحته، فال يباشره أحد نيابة عنه إال بإذنه، ملا 

وكان احملامي رافع الطعن واملوقع على صحيفته قد أودع مع صحيفة الطعن صورة 

 ................ صادر له من الطاعنة السيدة/ 0010100156ضوئية من سند الوكالة رقم 

ملدة صالحية تنتهي بثالث سنوات من  06/6/7100واملوثق من الكاتب العدل بتاريخ 

فة الطعن بالنقض بصفته وكياًل عن الطاعنة بتاريخ تاريخ صدوره قد أودع صحي

بعد انتهاء صالحية التوكيل الصادر من األخرية إليه ومل يقدم حتى  00/5/7102

حجز الطعن للحكم ما يفيد جتديد وكالة الطاعنة له مبا يكون الطعن قد أقيم من 

 غري ذي صفة ويضحى غري مقبول.

 ري أبوظيب جتا 7102لسنة  625ثانيًا : الطعن رقم 

  .وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطاعن ينعي بسبيب الطعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزام املطعون ضدها األوىل بأن تؤدي إليه مبلغ 

عدم انعقادهما درهم على سند من أن الشركتني حمل النزاع ال وجود هلما ل 7056808



لعدم سداد الطاعن كامل حصته يف رأس املال خمالفًا القانون وما ورد باحلكم 

جتاري كلي  7101لسنة  0601،  7100لسنة  0270الصادر يف الدعويني رقمي 

أبوظيب بعد أن أثبت احلكم األول وجود تلك الشركتني فعاًل من خالل عقد 

التجارية  من أنه يف حالة القضاء ببطالن  الشراكة املوقع بني طريف النزاع ورخصهما

فأنها تستمر بني طرفيها بعد انقضائها وتظل هلا  -وفقًا للحكم الثاني -الشركة 

الشخصية املعنوية حتى يتم تصفيتها بالقدر الالزم هلا السيما وقد أصدرت حمكمة 

 أول درجة حكمًا بتصفية الشركتني حمل النزاع وتعني مصفي قضائي لسبق صدور

حكم بفسخ عقدي الشركتني ودخوهلما يف طور التصفية بنسبة ما سدده الطاعن من 

درهم مبا  7056008حصص يف رأس املال والذي قدره اخلبري يف الدعوى األوىل مببلغ 

يكون احلكم املطعون فيه قد تناقض واحلكم املستأنف الذي أقر بوجود 

 الشركتني حتى يتم تصفيتهما مما يستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن املقرر قانونًا وعلى ما جرى به قضاء هذه و

احملكمة أنه إذا قام سبب من اسباب احنالل الشركة فإن ذلك يستتبع تصفية أمواهلا 

بالطريقة املبينة بعقد الشركة أو تلك اليت يتفق عليها الشركاء وحتتفظ الشركة 

تبارية بالقدر الالزم ألعمال التصفية، وأن طلب خالل مدة التصفية بالشخصية االع

الشريك تصفية الشركة وإن كان يتضمن طلب حلها، إال أن حل الشركة ال يستتبع 

بالضرورة خضوعها إلجراءات التصفية ما مل تتحول الشركة من جمرد فكرة 

االتفاق على تكوينها إىل كيان خارجي بتنفيذ عقدها مبزاولتها لنشاطها مبا 

عه من حقوق هلا والتزامات عليها حبيث توجد آثار للشركة ميكن تصفيتها ، يستتب

وانه إذا احنل العقد بسبب البطالن أو الفسخ أو بأي سبب آخر تعني على كل متعاقد 

أن يرد ما استوىل عليه ، ذلك أن مؤدى القضاء ببطالن العقد أو فسخه يوجب رد 

ل التعاقد، وكان حتصيل فهم الواقع يف املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قب

الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنه تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع متى 

أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام 

قضاءه بإلزام املطعون ضدها األوىل بأن تؤدي إىل الطاعن املبلغ املقضي به ورفض 

طلب األخري تصفية الشركتني على ما أورده بأسبابه من أن احملكمة مبا هلا من 

سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها ومن تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى 

جتاري كلي أبوظيب بني ذات اخلصوم واحلكم  7100لسنة  0270السابقة رقم 

جتاري أبو ظيب ببطالن عقدي الشركة  7101لسنة  712الصادر يف استئنافها رقم 



حمل النزاع والذي اصبح باتًا برفض الطعن عليه بطريق النقض قيام قرينة قانونية على 

أن الشركة بني طرفيها الطاعن واملطعون ضدها األوىل مل ُتفعل بينهما يف الواقع وأن 

مل  ما مت هو جمرد مشروع إنشاء فرع للشركة مبدينة خورفكان وأن هذا الفرع

ميارس نشاطه بالفعل بل كان يف طور اإلعداد مبا  مؤداه أن الشركة مل تزاول 

نشاطها مبا يستتبعه من حقوق والتزامات عليها حبيث توجد آثار للشركة ميكن 

تصفيتها مبا يتعني احلكم برفض طلب الطاعن تصفية الشركتني مبا يوجب رد 

تعاقد بإلزام املطعون ضدها األوىل برد املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل ال

املبلغ الذي سدده الطاعن إليها، وكان هذا من احلكم استخالصًا سائغًا بشأن عدم 

تفعيل قيام الشركتني حمل النزاع وعدم مزاولتهما ألي من أنشطتهما وهو ما يتوافق 

م تقديم مع ورد بتقرير اخلبري املنتدب من حمكمة أول درجة يف الدعوى الراهنة بعد

أي من طريف النزاع للميزانيات املدققة واحلسابات اخلتامية للشركتني للوقوف على 

نتيجة نشاطهما من أرباح أو خسائر، ومن ثم يضحى النعي على غري سند من صحيح 

 القانون خليقًا بالرفض.

 

********** 



 )جتاري( 78/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(771) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  010)الطعن رقم 

 ( بيع. عقد "فسخ العقد وانفساخه". "عقد البيع".0

 شرتط ذلك يف العقد.جواز فسخ العقد للعيب يف املعقود عليه ولو مل ي-

العيب الذى يثبت به خيار الفسخ. شرطه. أن يكون قدميًا جيهله املشرتى وأال -

يكون البائع قد اشرتط الرباءة منه. ثبوت العيب جيعل العقد غري الزم قبل القبض 

 وقاباًل للفسخ إذا مت.

 الفسخ للعيب. أثره. رد حمله واسرتداد ما دفع. أساس ذلك.-

  

"فسخ العقد وانفساخه". "عقد البيع". حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب".  ( بيع. عقد7

 نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

 العيب الذى يثبت به خيار الفسخ. متى يعترب قدميًا؟-

ثبوت أن العيب يف السيارة مصنعي ال ميكن اكتشافه إال بالتجربة وأن مثة حاالت -

ة املصنعة إىل استدعاء مثل تلك السيارة من السوق. مشابهة أضطرت معه الشرك

مؤداه: اعتباره قدميًا ويثبت به خيار الفسخ للمشرتي. قضاء احلكم به وإلزام الطاعنة 

 بسداد ما قبضته من الثمن. صحيح.

  

( من قانون املعامالت 711( و) 709( و)708( و)702املقرر عماًل بأحكام املواد )-0

يب يثبت به حق فسخ العقد ولو مل يشرتط ذلك يف العقد بشرط أن املدنية ان خيار الع

يكون قدميًا ومؤثرًا يف قيمة املعقود عليه وأن جيهله املشرتي وأن ال يكون البائع قد 



اشرتط الرباءة منه، فإذا توفرت يف العيب الشروط السابقة كان العقد غري الزم 

بعده اما بالرتاضي أو التقاضي، بالنسبة لصاحب اخليار قبل القبض قاباًل للفسخ 

 .ويرتتب على الفسخ للعيب رد حمله إىل صاحبه واسرتداد ما دفع

من ذات القانون إذا كان موجودًا  511العيب قدميًا عماًل بأحكام  املادة يعترب  -7

يف املبيع أو حدث بعده وهو يف يد البائع قبل التسليم وبشرط أن يكون خفيًا وهو 

شاهدة ظاهر املبيع أو ال يتبينه الشخص العادي أو ال يكتشفه غري الذي ال يعرف مب

اخلبري أو ال يظهر إال بالتجربة وال يكون البائع مسئواًل عن هذا العيب إذا بّينه 

للمشرتي عند البيع أو إذا رضى به املشرتي بعد اطالعه عليه أو علمه به من آخر أو إذا 

ملقرر ان حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير اشرتى املبيع وهو عامل بالعيب . ومن ا

األدلة فيها مبا يف ذلك تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع متى جاء تقديرها 

يف ذلك سائغًا ومبينًا على ماله أصله الثابت باألوراق ويكفي حلمل قضائها وال عليها 

و أن ترد استقالاًل بعد ذلك ان تتبع اخلصوم يف خمتلف أقواهلم وحججهم وطلباتهم أ

على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه . ملا كان ذلك وكان الثابت من تقرير اخلبري 

املنتدب يف الدعوى ان العيب يف السيارة موضوع الدعوى هو عيب مصنعي وال ميكن 

اكتشافه إال بالتجرية ويتمثل يف حدوث عطل بصندوق السرعات اخلاص بالسيارة 

احلركات الغري مسيطر عليها مما قد يعرض السائق  ينتج عنه قيامها ببعض

واملرافقني له ملخاطر احلوادث وأكد اخلبري ان السيارة حمل الدعوى مت استدعاءها 

ثالث مرات كما ان هنالك حاالت مشابهة اضطرت معه الشركة املصنعة إىل 

لسيارة مليون سيارة من األسواق تعرضت للقرصنة يف الربنامج اخلاص با 0ر1استدعاء 

والتحكم يف عدد من النظم منها الفرامل ودواسة الوقود ونظم أخرى، ومن ثم فإنه ملا 

كان العيب على هذا النحو مصنعيًا وهو ما يعين انه قديم، وكان موجودًا بالسيارة 

قبل تسليمها للمشرتي ومل يتم بيانه له ومل يتم اكتشافه إال بالتجربة ، وكان 

بالغ الطاعنة فيكون خيار العيب قد ثبت له، ويكون من املطعون ضده قد بادر بإ

حقه فسخ البيع ورد املبيع إىل البائع والرجوع عليه مبا دفعه من الثمن ، وال ينال من 

ذلك ما دفعت به الطاعنة من قيامها بإصالح العطل طاملا ثبت العيب بشروطه وأكد 

ى احلكم املطعون فيه اخلبري عدم وجود ضمان من تكرار نفس املشكلة، وإذ انته

إىل فسخ البيع وإلزام الطاعنة برد ما قبضته من الثمن أخذًا مبا انتهى إليه تقرير 

اخلبري فيكون قد انتهى إىل النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف 

 .على غري أساس



 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -ون فيه وسائر األوراقعلى ما يبني من احلكم املطع-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي  290/7106يف أن  املطعون ضده أقام يف مواجهة الطاعنة الدعوى رقم 

درهم مثن السيارة مع فائدة قانونية  051ر111أبوظيب بطلب الزامها بأن تؤدي له مبلغ 

% من تاريخ الدعوى وحتى متام السداد، وإلزامها بالتعويض عما أصابه من 07بواقع 

مادي ومعنوي شاماًل قيمة اإلجيار اليت دفعها الستئجار سيارة بديلة وما فاته من  ضرر

كسب نتيجة حلرمانه من االنتفاع بسيارته. وذلك على سند من القول انه قام بشراء 

 05الفئة  51916برقم اللوحة  7105سيارة من الطاعنة نوع جيب شريوكي موديل 

رهم، وتبّين له وجود عطل يف السيارة يؤدي إىل د 051ر111أبوظيب وسدد مثنها البالغ 

قيامها حبركات غري مسيطر عليها مثل تغيري سرعتها بشكل مفاجئ وعند العودة 

للخلف تقفز لألمام فاعادها للطاعنة وأخطرها بوجود العطل إال أنها جتاهلته ومل تقم 

ودتهم من رر املطعون ضده من ذلك وكاد أن يفقد أسرته عند عضبإرجاع املبلغ وت

أبوظيب إىل دبي وفقد السيطرة على سرعة السيارة وظل يستأجر سيارة أخرى مما 

حدا به إلقامة الدعوى . ندبت حمكمة أول درجة خبريًا يف الدعوى قام مبباشرة املهمة 

حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي  76/07/7106وأودع تقريرًا مبا انتهى إليه، وبتاريخ 

درهم تعويضًا عن األضرار اليت أصابته ورفضت ماعدا  01ر111للمطعون ضده مبلغ 

، 79/7102ذلك من طلبات. استأنف املطعون ضده هذا احلكم باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بقبول االستئناف شكاًل ويف املوضوع بإلغاء  70/7/7102وبتاريخ 

الطاعنة بأن احلكم املستأنف جزئيًا والقضاء جمددًا بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام 

% سنويًا من 5درهم والفائدة التأخريية عنه بواقع  051ر111تؤدي للمطعون ضده مبلغ 

تاريخ املطالبة القضائية وحتى متام السداد وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة يف 

هذا احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل، وإذ عرض الطعن يف غرفة مشورة رأت انه 

 ددت جلسة لنظره.جدير بالنظر وح

وحيث إن الطعن أقيم على سببني تنعى بهما الطاعنة على احلكم املطعون فيه      

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، 

وتقول يف بيان ذلك ان السيارة حمل النزاع ظلت يف يد املطعون ضده منذ تاريخ الشراء 

لذي ادعى فيه قيامها حبركات غري مسيطر عليها واملسافة املقطوعة وحتى التاريخ ا

كلم تنهض قرينة على أن العطل املزعوم مل يكن عيبًا  5ر211خالل تلك الفرتة 



مصنعيًا وإمنا عطل حديث، وبالتالي ال يثبت به اخليار للمشرتي النتفاء الشرط 

يف قيمة املعقود عليه وان جيهله املنصوص عليه قانونًا بان يكون العيب قدميًا ومؤثرًا 

املشرتي وان ال يكون البائع قد اشرط الرباءة منه، فضاًل عن الطاعنة قامت بإصالح 

العطل على أكمل وجه على حنو ما أثبت اخلبري وال ينال من ذلك ما أورده اخلبري 

مزيدًا من انه ليس هناك ضمان لعدم حدوث العطل مستقباًل ألن عدم وجود ضمانات 

ألعطال املستقبلية ال ينهض كدليل على وجود العيب، كما انه ال قيمة للزعم ل

ع يف الواليات املتحدة ذلك ان البيانات املقدمة عنها وباستدعاء سيارة من نفس الن

منقولة من االنرتنت فضاًل عن عدم وجود ارتباط فين بينهما، ومن ناحية أخرى فقد 

كاليف واخلسائر اليت تكبدتها الطاعنة كان ينبغي على احملكمة وضع كافة الت

يف االعتبار وعلى أقل تقدير احتساب الفرق بني قيمة السيارة عند الشراء وعند 

االسرتجاع علمًا بأن السيارة قد قطعت ما يزيد عن مخسة ألف كيلو مرت مما أثر يف 

سدادها قيمتها السوقية، األمر الذي يتوجب معه خصم فرق املبلغ من القيمة اليت يتم 

مقابل االسرتجاع، وإذ خالف احلكم املطعون فيه وقضى بفسخ العقد بالبيع وإلزام 

الطاعنة برد كامل قيمة السيارة والتفت عن كامل دفاع الطاعنة فيكون معيبًا 

 ويستوجب نقضه. 

( 708( و)702وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من املقرر عماًل بأحكام املواد )     

( من قانون املعامالت املدنية ان خيار العيب يثبت به حق فسخ العقد 711 ( و)709و)

ولو مل يشرتط ذلك يف العقد بشرط أن يكون قدميًا ومؤثرًا يف قيمة املعقود عليه وأن 

جيهله املشرتي وأن ال يكون البائع قد اشرتط الرباءة منه، فإذا توفرت يف العيب 

بالنسبة لصاحب اخليار قبل القبض قاباًل الشروط السابقة كان العقد غري الزم 

للفسخ بعده اما بالرتاضي أو التقاضي، ويرتتب على الفسخ للعيب رد حمله إىل صاحبه 

من ذات القانون إذا  511واسرتداد ما دفع، ويعترب العيب قدميًا عماًل بأحكام  املادة 

يم وبشرط أن يكون كان موجودًا يف املبيع أو حدث بعده وهو يف يد البائع قبل التسل

خفيًا وهو الذي ال يعرف مبشاهدة ظاهر املبيع أو ال يتبينه الشخص العادي أو ال 

يكتشفه غري اخلبري أو ال يظهر إال بالتجربة وال يكون البائع مسئواًل عن هذا العيب 

إذا بّينه للمشرتي عند البيع أو إذا رضى به املشرتي بعد اطالعه عليه أو علمه به من 

و إذا اشرتى املبيع وهو عامل بالعيب . ومن املقرر ان حتصيل فهم الواقع يف آخر أ

الدعوى وتقدير األدلة فيها مبا يف ذلك تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع متى 

جاء تقديرها يف ذلك سائغًا ومبينًا على ماله أصله الثابت باألوراق ويكفي حلمل 



اخلصوم يف خمتلف أقواهلم وحججهم وطلباتهم أو  قضائها وال عليها بعد ذلك ان تتبع

أن ترد استقالاًل على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه . ملا كان ذلك وكان الثابت من 

تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى ان العيب يف السيارة موضوع الدعوى هو عيب 

لسرعات مصنعي وال ميكن اكتشافه إال بالتجرية ويتمثل يف حدوث عطل بصندوق ا

اخلاص بالسيارة ينتج عنه قيامها ببعض احلركات الغري مسيطر عليها مما قد يعرض 

السائق واملرافقني له ملخاطر احلوادث وأكد اخلبري ان السيارة حمل الدعوى مت 

استدعاءها ثالث مرات كما ان هنالك حاالت مشابهة اضطرت معه الشركة املصنعة 

األسواق تعرضت للقرصنة يف الربنامج اخلاص مليون سيارة من  0ر1إىل استدعاء 

بالسيارة والتحكم يف عدد من النظم منها الفرامل ودواسة الوقود ونظم أخرى، ومن 

ثم فإنه ملا كان العيب على هذا النحو مصنعيًا وهو ما يعين انه قديم، وكان موجودًا 

إال بالتجربة ، بالسيارة قبل تسليمها للمشرتي ومل يتم بيانه له ومل يتم اكتشافه 

وكان املطعون ضده قد بادر بإبالغ الطاعنة فيكون خيار العيب قد ثبت له، ويكون 

من حقه فسخ البيع ورد املبيع إىل البائع والرجوع عليه مبا دفعه من الثمن ، وال ينال 

من ذلك ما دفعت به الطاعنة من قيامها بإصالح العطل طاملا ثبت العيب بشروطه 

م وجود ضمان من تكرار نفس املشكلة، وإذ انتهى احلكم وأكد اخلبري عد

املطعون فيه إىل فسخ البيع وإلزام الطاعنة برد ما قبضته من الثمن أخذًا مبا انتهى إليه 

تقرير اخلبري فيكون قد انتهى إىل النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه مبا 

 سلف على غري أساس يتعني معه رفض الطعن.

 

********** 



 )جتاري( 78/9/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

 (770) 

 ق. أ( 00س  7106لسنة  059، 050)الطعنان رقما 

راءات رفع الدعوى". رسوم. "الرسوم القضائية". نظام عام "دفوع. "الدفع ( دعوى "إج0

 بعدم قبول الدعوى".

التزام احملاكم من تلقاء نفسها بالتحقق من استيفاء الرسم املقرر قبل قيد أو قبول -

 أي دعوى أو طلب. التزامها بالقضاء بعدم القبول متى تبني هلا أن الرسوم مل تسدد.

وى التى ينص القانون على إعفائها أو التى يصدر قرار من رئيس استثناء الدعا-

احملكمة املختصة بتأجيل الرسوم فيها وإىل املدى الذى ينص عليه القرار. تعلقه 

 بالنظام العام.

  

( دعوى "إجراءات رفع الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". دفوع "الدفع بعدم قبول 7

 الطعن بالنقض". الدعوى". نظام عام. نقض "إجراءات

تأجيل أداء الرسوم القضائية والتأمني عن الطعن بالنقض مبوجب قرار رئيس -

احملكمة ملدة شهر. فوات تلك املدة قبل الفصل يف الطعن وخلو األوراق مما يفيد 

 سداده. أثره: عدم قبول الطعن.

  

احلكم  ( تعويض. دعوى "الدعوى اجلزائية". "الدعوى املدنية". صلح. حكم "حجية0

 اجلزائي أمام احملاكم املدنية". شيك. حق. دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها".

التنازل عن الدعوى اجلزائية بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم بات. -

انصراف أثره إىل الدعوى اجلزائية دون الدعوى املدنية. حق اجملنى عليه يف التمسك 

 . ما مل يثبت سداد املتهم للحق املدني.بالدعوى املدنية للحصول على حقه



تنازل  املطعون ضدها يف مواجهة الطاعن عن جنحة الشيك بدون رصيد وقضاء -

احملكمة اجلزائية بإنقضائها بالتنازل. ال أثر له على احلقوق املدنية الناشئة عن ذلك 

صحيح. الشيك طاملا مل يثبت قيام الطاعن بسداده. انتهاء احلكم إىل هذه النتيجة 

 النعى بانصراف أثر التنازل إىل احلقني اجلزائي واملدني . على غري أساس.

تعهد املطعون ضدها بعدم املطالبة بقيمة الشيك عاجاًل أم أجاًل بعد التنازل. -

 انصراف أثره إىل احلق املدني كذلك.

  

"قوة  ( إثبات "أدلة اإلثبات". حكم "حجية احلكم اجلزائي أمام احملاكم املدنية".1

 األمر املقضي". شيك. صلح. دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها".

حجية احلكم اجلزائي أمام احملكمة اجلزائية أو املدنية. ثبوتها لألحكام -

النهائية بعد صريورتها باته. متى كان احلكم قد فصل يف املوضوع باإلدانة أو الرباءة 

 واحتد املوضوع واخلصوم.

اجلزائية بالتنازل يف جرمية إصدار شيك بدون رصيد.  القضاء بانقضاء الدعوى-

ليس له حجية أمام القضاء املدني حتول دون املطالبة بقيمة الشيك. أساس ذلك. قضاء 

 احملكمة باإللزام بقيمته. صحيح.

استناد احملكمة إىل إقرار التنازل الذى تعهدت فيه املطعون ضدها بعدم مطالبة -

جاًل وأخذها مبحتواه يف رفض دعوى املطالبة بالشيك يف الطاعن بأى شئ عاجاًل أو أ

 دعوى أخرى . صحيح. ال اختالف يف احلالتني.

  

 ( نقض "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".5

دفاع جديد خيالطه واقع مل يثبت ابداؤه أمام حمكمة املوضوع. ال جيوز إثارته ألول -

 مرة أمام حمكمة النقض. مثال.

  

بشأن الرسوم  7100لسنة  6من القانون رقم  70/0، 7لنص يف املادتني مفاد ا-0

املشرع قد ألزم احملاكم بعدم قيد أي دعوى أو طعن أو القضائية يف إمارة أبوظيب أن 

قبول أي طلب إال بعد استيفاء الرسم املقرر ويتعني عليها التحقق من ذلك من تلقاء 

ن هلا ان الرسوم مل تسدد فال تفصل يف نفسها قبل اختاذ أي إجراء فيها فإذا تبّي



الدعوى أو الطعن أو الطلب وتقضي فيه بعدم القبول، وذلك فيما عدا الدعاوى واملواد 

اليت ينص القانون على اإلعفاء فيها من هذه الرسوم أو اليت يصدر فيها قرار من رئيس 

قرار وجزاء عدم احملكمة املختصة بتأجيل الرسوم فيها وإىل املدى الذي ينص عليه ال

قبول الدعوى أو الطعن أو الطلب هلذا السبب من النظام العام وتقضي به احملكمة من 

 تلقاء نفسها.
 

الثابت باألوراق ان الطاعنة تقدمت بطلب لرئيس حمكمة النقض بتأجيل إذ كان -7

أصدر رئيس احملكمة قراره بتأجيل أداء  7/1/7102رسوم الطعن بالنقض، وبتاريخ 

القضائية والتأمني عن صحيفة الطعن املقدمة من الطاعنة ملدة شهر واحد وقد  الرسوم

وقعت الطاعنة على القرار مبا يفيد علمها بفحواه، وملا كانت الفرتة احملددة لتأجيل 

ــــ أي قبل الفصل يف الطعن ـــــ ومل تبادر  0/5/7102رسوم الطعن قد انقضت بتاريخ 

وذلك على النحو الثابت بإفادة قلم الكتاب ، ومن ثم الطاعنة بأداء الرسم املقرر 

يكون اجلزاء هو عدم قبول الطعن وتقضي احملكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه 

 بالنظام العام، األمر الذي يتعني معه القضاء بعدم قبول الطعن.
 

وى من قانون العقوبات االحتادي على انه )... وتنقضي الدع 110/7يف املادة نص  ال-0

اجلزائية إذا مت السداد أو التنازل بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم بات...( 

يدل على ان التنازل عن الدعوى اجلزائية بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم 

بات يؤدي إىل انقضائها غري ان أثر هذا التنازل امنا يقتصر على الدعوى اجلزائية فال 

لى الدعوى املدنية طاملا مل يثبت املتهم سداده لقيمة الشيك يكون له مثة أثر ع

فيكون من حق اجملين عليه ان يتمسك بالدعوى املدنية للحصول على قيمته. ملا كان 

ذلك وكان البّين باألوراق أن الطاعن كان قد سلم للمطعون ضدها شيكًا بقيمة 

ت يف مواجهته الدعوى درهم وعند تقدميه للصرف ارتد لعدم الرصيد فأقام 051ر111

 751ر111جنح أبوظيب، كما سلمها شيكًا آخر مببلغ  77/7100اجلزائية رقم 

درهم، ارتد أيضًا دون صرف لذات السبب فأقامت مبواجهته الدعوى اجلزائية رقم 

وأثناء السري يف الدعوى األوىل مثلث املطعون ضدها أمام احملكمة وقررت  68/7100

حكمت احملكمة بانقضاء الدعوى  70/0/7100ائية وبتاريخ تنازهلا عن الدعوى اجلز

اجلزائية بالتنازل ، كما انه ويف أثناء نظر الدعوى الثانية مثل الطاعن أمام احملكمة 

وقدم إقرارًا بالتنازل صادر عن املطعون ضدها وموثق لدى الكاتب العدل بتاريخ 



جزاء أبوظيب  68/7100رقم ثابت به انه متت التسوية بينهما عن القضية  70/0/7100

وانها لن تطالبه بأي شيء عاجاًل أو آجاًل، وملا كان إقرار املطعون ضدها على هذا 

النحو قاصرًا على تلك القضية دون غريها فال جمال إلعمال حمتواه على القضية 

األخرى، وكان أثر التنازل عن الدعوى اجلزائية إلصدار الشيك بدون رصيد هو 

أن يكون لذلك أثر على احلقوق املدنية املرتتبة عنها واملطالبة بقيمته، انقضاؤها دون 

درهم  0516111وحيث إن الطاعن مل يقدم ما يثبت سداده لقيمة الشيك مببلغ ال 

لدى  07/9/7102ومثل جبلسة  77/7100والذي كان حمال للدعوى اجلزائية رقم 

ضر اجللسة يف حمكمة النقض وتقدم حبافظة مستندات تضمنت صورة من حم

والذي يثبت مثول املطعون ضدها لدى  70/0/7100الدعوى اجلزائية املذكورة بتاريخ 

احملكمة وطلبها جمرد التنازل عن البالغ يف مواجهة الطاعن ومل يثبت به ما يفيد 

إقرارها باستالم قيمة الشيك أو قيامها بإبراء الطاعن منه ، ومن ثم فإن احلكم 

أصاب صحيح القانون حينما قضى بإلزامه بقيمة الشيك وقدره  املطعون فيه يكون قد

درهم وال ينال من ذلك التنازل عن الدعوى اجلزائية املتعلقة بها ، أما الشيك  051ر111

فال تكون املطعون ضدها مستحقة  68/7100حمل الدعوى اجلزائية الثانية بالرقم 

هدها بعدم املطالبة بقيمته عاجاًل أم لقيمته أخذًا بإقرارها املوثق بالتسوية بينهما وتع

آجاًل. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة فيكون قد انتهى إىل النتيجة 

 القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.
 

أن قوة األمر املقضي به سواء أمام احملكمة اجلزائية او املدنية ال تكون  املقرر-1

حكام النهائية بعد ان تصري باتة وتكون قد فصلت يف املوضوع الدعوى إال لأل

اجلزائية سواء باإلدانة أو الرباءة متى توافرت شروطها األخرى املتمثلة يف احتاد 

املوضوع واحتاد اخلصوم . ملا كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى اجلزائية بالرقم 

باإلدانة أو الرباءة وإمنا انقضت جنح أبوظيب مل يفصل فيها حبكم بات  77/7100

الدعوى اجلزائية فيها بالتنازل ومن ثم ال ينال حجية األمر املقضي به أمام احملكمة 

وان كان التنازل عنها ال ينال  68/7100املدنية . أما الدعوى اجلزائية األخرى رقم 

مبوجب  حجية ايضًا أمام القضاء املدني إال أنه ملا كانت املطعون ضدها قد أقرت

التنازل املوثق لدى الكاتب العدل بالتسوية بينهما وانها لن تطالبه بأي شيء عاجاًل أو 

آجاًل خبصوص تلك القضية فال تثريب على احملكمة إن هي أخذت مبحتواه وقضت 

برفض الدعوى الراهنة بشأنه على النحو السابق اإلشارة إليه دون أن يكون يف ذلك 



رين بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتنازل الختالف أساس تفريق بني احلكمني الصاد

اإللزام بقيمة الشيك يف كل من الدعويني فيكون النعي عليه مبا سلف على غري 

 أساس.
 

انه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا خيالطه واقع مل يثبت  املقرر-5

أمام حمكمة النقض . ملا إبداؤه أمام حمكمة املوضوع فإنه ال جيوز إثارته ألول مرة 

كان ذلك وكان دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر األداء هو 

دفاع خيالطه واقع إذ يتطلب البحث يف مدى توافر شروط استصدار أمر األداء اليت 

من قانون اإلجراءات املدنية، ومل يقدم الطاعن ما يثبت متسكه به  010حددتها املادة 

املوضوع وليس بأوراق الدعوى أو احلكم املطعون فيه ما قد يفيد ذلك  لدى حمكمة

ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سببًا جديدًا ال جيوز التحدي به ألول مرة أمام 

 مقبول. حمكمة النقض فهو غري
 

 احملكمــــــــــــــــة

 

تتحصل يف -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-حيث إن الوقائع 

 7001/7101( أقامت الدعوى رقم ................أن املطعون ضدها  يف الطعن األول )

( بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدي ...............جتاري كلي أبوظيب يف مواجهة الطاعن )

وكان قد  7115درهم . وذلك على سند أنها تعرفت عليه منذ عام  251ر111هلا مبلغ 

انه يرغب يف ان تشاركه يف مشروع )كويف شوب( الذي سيحقق وعدها بالزواج و

أرباحًا طائلة هلا فقامت باالقرتاض من أسرتها وكذا من بنك أبوظيب التجاري مببلغ 

درهم وسلمته له على دفعات وحرر هلا ثالثة  251ر111درهم لتكملة القيمة  051ر111

درهم نقدًا  051ر111 شيكات على مصرف أبوظيب اإلسالمي فضاًل عن تسليمه مبلغ

دون حترير شيك به لزعمه بأنه ليس لديه دفرت شيكات، وبعد أن تبّين خداعه هلا 

بالزواج قامت باإلبالغ عنه بالشيكات اليت ارجتعت من البنك دون صرف مبوجب 

فطلب منها التنازل عنهما  68/7100وكذا القضية رقم  77/7100القضية اجلزائية 

منها فور تنازهلا إال أنه ماطلها ، األمر الذي حدا بها إلقامة  ألنه سوف يقوم بالزواج

حكمت حمكمة أول درجة مبثابة  77/1/7105الدعوى بالطلبات السالفة. وجبلسة 

قضت حمكمة  958/7105احلضوري برفض الدعوى وعند استئنافه باالستئناف رقم 

مطعون ضدها مبلغ االستئناف بإلغائه والقضاء جمددًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي لل



درهم، وعند الطعن عليه بالنقض مت نقضه للبطالن لعدم انعقاد اخلصومة  611ر111

مع إعادة القضية حملكمة أول درجة للفصل فيها جمددًا ، وبعد إعادة السري فيها 

برفضها، استأنفت املطعون ضدها هذا احلكم  01/5/7106حكمت بتاريخ 

قضت احملكمة بإلغاء احلكم  2/7/7102 وبتاريخ 0702/7106باالستئناف رقم 

درهم لفائدة  051ر111املستأنف والقضاء جمددًا بإلزام املستأنف عليه بأداء مبلغ 

( يف هذا احلكم ............املستأنفة ورفض الدعوى فيما عدا ذلك . طعن الطاعن )

( بالطعن ................كما طعنت فيه الطاعنة ) 050/7102بطريق النقض بالطعن رقم 

. وإذ عرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة حددت جلسة 059/7102رقم 

 وأمرت بضم الطعن الثاني لألول ونظرهما معا لالرتباط.
 

  -:............... املرفوع من الطاعنة  059/7102أواًل: يف الطعن 
 

بشأن  7100لسنة  (6( من القانون رقم )7وحيث إنه من املقرر ان النص يف املادة )

الرسوم القضائية يف إمارة أبوظيب على انه ) ال تقيد أية دعوى أو طعن وال يقبل أي 

طلب إال بعد استيفاء الرسم املستحق كاماًل ما مل يكن قد صدر قرار باإلعفاء أو 

من على انه ) جيوز لرئيس احملكمة  70/0تأجيل الرسم كليًا أو جزئيًا(. ويف املادة 

و من يفوضه العتبارات يقدرها تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على املختصة أ

طلب ذوي الشأن وذلك بقرار مسبب(. مفادهما ان املشرع قد ألزم احملاكم بعدم قيد 

أي دعوى أو طعن أو قبول أي طلب إال بعد استيفاء الرسم املقرر ويتعني عليها التحقق 

راء فيها فإذا تبّين هلا ان الرسوم مل تسدد من ذلك من تلقاء نفسها قبل اختاذ أي إج

فال تفصل يف الدعوى أو الطعن أو الطلب وتقضي فيه بعدم القبول، وذلك فيما عدا 

الدعاوى واملواد اليت ينص القانون على اإلعفاء فيها من هذه الرسوم أو اليت يصدر 

الذي ينص  فيها قرار من رئيس احملكمة املختصة بتأجيل الرسوم فيها وإىل املدى

عليه القرار وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطعن أو الطلب هلذا السبب من النظام العام 

وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها . ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق ان الطاعنة 

تقدمت بطلب لرئيس حمكمة النقض بتأجيل رسوم الطعن بالنقض، وبتاريخ 

قراره بتأجيل أداء الرسوم القضائية والتأمني عن  أصدر رئيس احملكمة 7/1/7102

صحيفة الطعن املقدمة من الطاعنة ملدة شهر واحد وقد وقعت الطاعنة على القرار مبا 

يفيد علمها بفحواه، وملا كانت الفرتة احملددة لتأجيل رسوم الطعن قد انقضت بتاريخ 

طاعنة بأداء الرسم املقرر وذلك ــــ أي قبل الفصل يف الطعن ـــــ ومل تبادر ال 0/5/7102



على النحو الثابت بإفادة قلم الكتاب ، ومن ثم يكون اجلزاء هو عدم قبول الطعن 

وتقضي احملكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، األمر الذي يتعني معه 

 القضاء بعدم قبول الطعن. 
 

  -:....... ........املرفوع من  050/7102ثانيًا: يف الطعن رقم 

  -حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية:

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، وذلك حينما ذهب إىل أن التنازل 

اء اجلزائي دون عن الدعوى اجلزائية من قبل املطعون ضدها تنازل فقط عن اإلجر

من قانون العقوبات واليت اشرتطت ان  110احلق املدني خمالفًا بذلك نص املادة 

انقضاء الدعوى اجلزائية يف جرمية إعطاء شيك دون رصيد ال يكون إال بالسداد أو 

التنازل من اجملين عليه، مما مفاده ان احلكم الصادر بانقضاء الدعوى اجلزائية يدل 

اد املديونية املطالب بها، وملا كانت املطعون ضدها قد تنازلت عن على انه قد مت سد

الدعويني اجلزائيتني ، إال أن حمكمة االستئناف قد فرقت بني التنازل الذي مت أمام 

جزاء أبوظيب وهو التنازل املوثق  68/7100احملكمة اجلزائية فأخذت بالتنازل رقم 

جزاء أبوظيب  77/7100يف اجلنحة رقم أمام الكاتب العدل بينما مل تأخذ بالتنازل 

واليت حضرت بها املطعون ضدها وأقرت بتمام التسوية والسداد وهو ما يعد قرينة على 

السداد، وملا كان احلكم املطعون فيه قد التفت عن ذلك وقضى بإلزامه بقيمة 

 الشيك فيكون معيبًا ويستوجب نقضه. 
 

من قانون العقوبات  110/7ملادة وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان النص يف ا

االحتادي على انه )... وتنقضي الدعوى اجلزائية إذا مت السداد أو التنازل بعد وقوع 

اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم بات...( يدل على ان التنازل عن الدعوى اجلزائية 

ذا بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم بات يؤدي إىل انقضائها غري ان أثر ه

التنازل امنا يقتصر على الدعوى اجلزائية فال يكون له مثة أثر على الدعوى املدنية 

طاملا مل يثبت املتهم سداده لقيمة الشيك فيكون من حق اجملين عليه ان يتمسك 

بالدعوى املدنية للحصول على قيمته. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق أن الطاعن 

درهم وعند تقدميه للصرف  051ر111كًا بقيمة كان قد سلم للمطعون ضدها شي

جنح أبوظيب،  77/7100ارتد لعدم الرصيد فأقامت يف مواجهته الدعوى اجلزائية رقم 

درهم، ارتد أيضًا دون صرف لذات السبب  751ر111كما سلمها شيكًا آخر مببلغ 



وىل وأثناء السري يف الدعوى األ 68/7100فأقامت مبواجهته الدعوى اجلزائية رقم 

مثلث املطعون ضدها أمام احملكمة وقررت تنازهلا عن الدعوى اجلزائية وبتاريخ 

حكمت احملكمة بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتنازل ، كما انه ويف  70/0/7100

أثناء نظر الدعوى الثانية مثل الطاعن أمام احملكمة وقدم إقرارًا بالتنازل صادر عن 

ثابت به انه متت  70/0/7100لعدل بتاريخ املطعون ضدها وموثق لدى الكاتب ا

جزاء أبوظيب وانها لن تطالبه بأي شيء  68/7100التسوية بينهما عن القضية رقم 

عاجاًل أو آجاًل، وملا كان إقرار املطعون ضدها على هذا النحو قاصرًا على تلك 

نازل القضية دون غريها فال جمال إلعمال حمتواه على القضية األخرى، وكان أثر الت

عن الدعوى اجلزائية إلصدار الشيك بدون رصيد هو انقضاؤها دون أن يكون لذلك 

أثر على احلقوق املدنية املرتتبة عنها واملطالبة بقيمته ، وحيث إن الطاعن مل يقدم ما 

درهم والذي كان حمال للدعوى  0516111يثبت سداده لقيمة الشيك مببلغ ال 

لدى حمكمة النقض وتقدم  07/9/7102 ومثل جبلسة 77/7100اجلزائية رقم 

حبافظة مستندات تضمنت صورة من حمضر اجللسة يف الدعوى اجلزائية املذكورة 

والذي يثبت مثول املطعون ضدها لدى احملكمة وطلبها جمرد  70/0/7100بتاريخ 

التنازل عن البالغ يف مواجهة الطاعن ومل يثبت به ما يفيد إقرارها باستالم قيمة 

قيامها بإبراء الطاعن منه ، ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه يكون قد  الشيك أو

درهم وال  051ر111أصاب صحيح القانون حينما قضى بإلزامه بقيمة الشيك وقدره 

ينال من ذلك التنازل عن الدعوى اجلزائية املتعلقة بها ، أما الشيك حمل الدعوى 

عون ضدها مستحقة لقيمته أخذًا فال تكون املط 68/7100اجلزائية الثانية بالرقم 

بإقرارها املوثق بالتسوية بينهما وتعهدها بعدم املطالبة بقيمته عاجاًل أم آجاًل. وإذ 

انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة فيكون قد انتهى إىل النتيجة القانونية 

 الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.
 

بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون وحيث إن الطاعن ينعى 

واخلطأ يف تطبيقه وتفسريه وذلك حينما خالف ما للحكم اجلزائي من حجية أمام 

احملكمة املدنية واليت يتعني عليها االلتزام بها يف دعاوى احلق املتصلة بها وميتنع 

لك وتعرض بالبحث يف عليها إعادة حبثها ، إال أن احلكم املطعون فيه قد خالف ذ

موضوع الدعوى اجلزائية دون سبب وخمالفًا للقانون وعمد إىل األخذ باملستندات 

جزاء أبوظيب وهو اإلقرار املوثق واملقدم للمحكمة  68/7100املقدمة يف اجلنحة رقم 



جزاء  77/7106تاركًا احلضور الشخصي للمطعون ضدها باجلنحة الثانية رقم 

م التسوية دون وجود أساس للتفريق بني احلكمني اللذين صدرا أبوظيب وإقرارها بتما

 بانقضاء الدعوى اجلزائية للتنازل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
 

وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك ان املقرر أن قوة األمر املقضي به سواء أمام 

باتة وتكون  احملكمة اجلزائية او املدنية ال تكون إال لألحكام النهائية بعد ان تصري

قد فصلت يف املوضوع الدعوى اجلزائية سواء باإلدانة أو الرباءة متى توافرت شروطها 

األخرى املتمثلة يف احتاد املوضوع واحتاد اخلصوم . ملا كان ذلك وكان الثابت أن 

جنح أبوظيب مل يفصل فيها حبكم بات باإلدانة أو  77/7100الدعوى اجلزائية بالرقم 

انقضت الدعوى اجلزائية فيها بالتنازل ومن ثم ال ينال حجية األمر املقضي الرباءة وإمنا 

وان كان  68/7100به أمام احملكمة املدنية . أما الدعوى اجلزائية األخرى رقم 

التنازل عنها ال ينال حجية ايضًا أمام القضاء املدني إال أنه ملا كانت املطعون ضدها 

الكاتب العدل بالتسوية بينهما وانها لن تطالبه قد أقرت مبوجب التنازل املوثق لدى 

بأي شيء عاجاًل أو آجاًل خبصوص تلك القضية فال تثريب على احملكمة إن هي 

أخذت مبحتواه وقضت برفض الدعوى الراهنة بشأنه على النحو السابق اإلشارة إليه 

ة دون أن يكون يف ذلك تفريق بني احلكمني الصادرين بانقضاء الدعوى اجلزائي

بالتنازل الختالف أساس اإللزام بقيمة الشيك يف كل من الدعويني فيكون النعي 

 عليه مبا سلف على غري أساس.
 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه اإلخالل حبق 

الدفاع، وذلك حينما التفت عن دفاعه بعدم قبول الدعوى إلقامتها بغري الطريق الذي 

نون حيث كان ينبغي على املطعون ضدها اللجوء أواًل لطريق استصدار أمر رمسه القا

من قانون اإلجراءات املدنية طاملا كانت تستند يف دعواها على  010األداء وفقًا للمادة 

ثالثة شيكات إال أنها جلأت إلقامة الدعوى بالطريق العادي مبا كان يتعني القضاء 

ون فيه هذا النظر فيكون معيبا ويستوجب بعدم قبوهلا وإذ خالف احلكم املطع

 نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غري مقبول ذلك ان املقرر انه متى كان وجه النعي قد تضمن 

دفاعًا جديدًا خيالطه واقع مل يثبت إبداؤه أمام حمكمة املوضوع فإنه ال جيوز إثارته 

م قبول الدعوى ألول مرة أمام حمكمة النقض . ملا كان ذلك وكان دفاع الطاعن بعد

لعدم سلوك طريق أمر األداء هو دفاع خيالطه واقع إذ يتطلب البحث يف مدى توافر 



من قانون اإلجراءات املدنية، ومل  010شروط استصدار أمر األداء اليت حددتها املادة 

يقدم الطاعن ما يثبت متسكه به لدى حمكمة املوضوع وليس بأوراق الدعوى أو 

قد يفيد ذلك ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سببًا جديدًا  احلكم املطعون فيه ما

 مقبول. ال جيوز التحدي به ألول مرة أمام حمكمة النقض فهو غري

 

********** 



 ) مدني عمالي( 7/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 ، غريب أمحد.وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

(777) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  086،  022)الطعنان رقما  

( دين. دعوى "الطلبات يف الدعوى. طلب عارض". عقد "عقد العمل". عمال. مقاصة. 0

مكافآت "مكافأة نهاية اخلدمة". رسوم قضائية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال 

 ا".يقبل منه

جواز إجراء املقاصة القانونية بني ما هو مستحق لرب العمل يف ذمة العامل وبني -

مستحقات األخري. متى كانت املديونية اليت يدعيها األول قبل األخري ثابتة دون 

 منازعة.

وجتريها احملكمة يف هذه احلالة دون إلزام رب العمل بطلبها عن طريق الطلب -

 العارض.

ن العامل حول تلك املديونية. مؤداه: ال جيوز لرب العمل أو وجود نزاع جدي م-

احملكمة إجراء املقاصة القانونية. وجوب سلوك طريق الطلب العارض بإجراء املقاصة 

من قانون اإلجراءات  99، 92القضائية وفق اإلجراءات املنصوص عليها باملادتني 

فاع وليس بطريق الطلب املدنية وسداد الرسم. أساس ذلك. التقدم بها يف صورة د

 العارض والتفات احملكمة عنه. صحيح.

  

( إثبات "عبء اإلثبات". عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع "سلطتها". فصل 7

تعسفي. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل 

 منها".

 عي. مادام سائغًا.تقدير جدية املربر لفصل العامل من عدمه. موضو-

ال يكلف العامل بإثبات تعسف صاحب العمل يف الفصل. متى اقتنعت احملكمة -

 بعدم جديته. علة ذلك.



العربة يف سالمة قرار الفصل وكونه مشوبًا بالتعسف من عدمه بالظروف -

 واملالبسات احمليطة به وقت الفصل وليس بعده.

 واعتبار املربر غري مشروع. مثال. عدم إبداء صاحب العمل مربرًا للفصل. يستوي-

  

 ( إنذار. بدالت "بدل اإلنذار". تعويض. عقد "عقد العمل". عمال. أجر.0

 من قانون تنظيم عالقات العمل. 009بدل اإلنذار. ماهيته ومتى يستحق. املادة -

وجوب أن يكون التعويض عنه مساٍو ألجر العامل عن مهلة اإلنذار إذا ُأغفل كليًة. -

ال يقل عن أجر اجلزء الناقص من مدة اإلنذار وال يزيد عن مهلة اإلنذار كلها إذا ومبا 

 مت مع انقاص مدته. مثال.

  

( أجر. التزام "مصادر االلتزام. العقد". عقد "عقد العمل". عمال. دفاع "اإلخالل حبق 1

 الدفاع. ما ال يوفره". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

طاعنة بأن فروق األجور اليت قضي بها باحلكم املطعون قد مت استقطاعها دفاع ال-

بعد توجيه كتاب للعامل بتخفيض راتبه. غري مقبول. ما دامت األوراق قد خلت مما 

 يفيد موافقته على هذا التخفيض. أساس ذلك وعلته.

  

معيب".  ( إثبات "خربة". خربة. عقد "عقد العمل". عمال. حكم "تسبيبه. تسبيب غري5

 نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

استخالص عالقة العمل بعناصرها وجتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها. مسألة -

واقع. تستقل بها حمكمة املوضوع. حتصلها من املستندات املقدمة إليها وتقارير 

 اخلربة. مادام سائغًا.

 مثال الستخالص سائغ.-

  

من قانون تنظيم عالقات العمل أن حق رب العمل يف  005، 61دتني مفاد نص املا-0

إجراء املقاصة القانونية بني ما هو مستحق له يف ذمة العامل وبني مستحقات األخري 

قبله منوط بأن تكون املديونية اليت يدعيها رب العمل ثابتة له يف ذمة العامل دون أي 

خصم قيمة هذه املديونية من أجر العامل منازعة منه ويف هذه احلالة حيق لرب العمل 



أثناء قيام عالقة العمل أو من مكافأة نهاية اخلدمة بعد انتهائها، وجتري احملكمة 

هذه املقاصة القانونية خبصم املديونية من املكافأة املستحقة للعامل دون إلزام على 

يت يدعيها أما حيث تكون املديونية ال رب العمل بطلبها عن طريق الطلب العارض،

رب العمل حمل نزاع جدي من العامل فإنه ال جيوز لرب العمل إجراء املقاصة القانونية 

بشأنها وليس للمحكمة أن جتريها إذ ما دفع بها بغري طلب موضوعي بإجراء املقاصة 

القضائية، فإذا ما طلب رب العمل خصم قيمة الدين املدعى به يف هذه احلالة من 

، 92يتعني عليه سلوك الطريق الذي رمسه القانون يف املادتني  مستحقات العامل فإنه

من قانون اإلجراءات املدنية بطلب إجراء املقاصة القضائية وذلك وفق اإلجراءات  99

املعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة يف اجللسة أمام حمكمة أول درجة يف 

م املستحقة على هذا الطلب حضور اخلصم بعد إثباته يف حمضرها، وبعد سداد الرسو

، فإذا ما تقاعس عن سداده فال 7102لسنة  00وفق ما يقضي به قانون الرسوم رقم 

جيوز للمحكمة اختاذ أي إجراء بشأنه قبل سداد الرسم املقرر قانوًنا، ملا كان ذلك 

وكان الثابت باألوراق أن ما تدعيه الشركة الطاعنة من مديونية املطعون ضده هلا مبا 

دته له مقدمًا مقابل بدل السكن هو حمل منازعة جدية من املطعون ضده، مبا سد

ساقه من دفاع بأن بدل السكن يدفع للعامل سنويًا مقدما لتأمني السكن وينفق 

مقدمًا فيما خصص له فال يكون للعامل وال لرب العمل إذا ما انتهى عقد العمل قبل 

وإذ جلأت الطاعنة إىل املطالبة بهذا  اقي،انتهاء السنة اإلجيارية اسرتداد اجلزء الب

املبلغ بإجراء املقاصة القانونية وليس بطريق الطلب العارض باملقاصة القضائية عماًل 

من قانون اإلجراءات املدنية ومل تسدد الرسوم املقررة قانوًنا على  99، 92بنص املادتني 

ه ويضحي غري مقبول، وإذ هذا الطلب وبالتالي فإنه ال جيوز اختاذ أي إجراء يف شأن

انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة فال يضره من بعد استناده إىل 

تقريرات قانونية خاطئة إذ حملكمة النقض تصحيح هذه  التقريرات وردها إىل 

األساس القانوني الصحيح على حنو ما سلف بيانه كيما تصلح بها قضاءه دون أن 

 ي عليه يف هذا اخلصوص على غري أساس.تنقضه، ويكون النع

املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن تقدير جدية املربر لفصل العامل من األمور -7

املوضوعية اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع دون رقابة من حمكمة النقض متى 

حبة كان هذا التقدير حممواًل على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق فهي صا

السلطة التامة يف تقدير جدية املربر الذي يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم 

اقتناعها جبديته فال حاجة هلا بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات التعسف يف جانب 



صاحب العمل ألن عدم جدية املربر للفصل يعين بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا املربر 

ل على أن فصله خال من املربر املشروع ـ كما أن العربة يف ويقيم قرينه لصاحل العام

سالمه قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف يف فصل العامل أو مل 

يتعسف هي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة ـ بالظروف واملالبسات اليت 

ها كانت حميطه به وقت الفصل وليس بعده، وحملكمة االستئناف عند تأييد

للحكم املستأنف أن حتيل يف أسباب حكمها إىل أسباب ذلك احلكم طاملا كانت 

كافية ومل يكن املستأنف قد أتى بدفاع جديد أمام حمكمة االستئناف، ملا كان 

ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أحال إىل أسباب حكم حمكمة أول درجة الذي 

اءه على ما أورده يف مدوناته بقوله واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن وأقام قض

))ملا كانت الشركة املدعى عليها مل تدل بأي سبب إلنهاء خدمات املدعي سوى 

تعرضها لصعوبات مالية وكان عدم ابدائها مربرا للفصل يستوى يف االثر مع ابداء 

مربر غري مشروع فإن احملكمة ترى أن الفصل كان بغري سبب مشروع(( وكان هذا 

إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه ـ يف حدود سلطته  الذي خلص

التقديرية ـ سائغا وله أصله الثابت يف األوراق وال خمالفة فيه للقانون ويكفي حلمل 

قضائه يف هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها 

 ي يكون على غري أساس.الواردة يف سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النع

( من قانون تنظيم عالقات العمل على أنه )إذا أغفل صاحب 009النص يف املادة )-0

العمل أو العامل إنذار الطرف اآلخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مدة اإلنذار وجب على 

امللتزم باإلنذار أن يؤدي إىل الطرف اآلخر تعويًضا يسمى بدل اإلنذار، ولو مل يرتتب 

ى إغفال اإلنذار أو إنقاص مدته ضرر للطرف اآلخر ويكون التعويض مساوًيا ألجر عل

العامل عن مهلة اإلنذار كلها أو اجلزء الناقص منها...( مفاده أن بدل اإلنذار هو 

تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غري 

لة املقررة اليت جيب أن متضي بني حصول اإلنذار وبني احملدد املدة دون احرتام امله

انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف اآلخر كتابًة يف امليعاد القانوني بعزمه على ذلك 

ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض املسمى ببدل اإلنذار كجزاء للطرف اآلخر على 

املقررة قانوًنا ويف حال أغفال  إغفال اإلنذار بإنهاء العقد أو عدم مراعاة مهلة اإلنذار

االنذار كلية فإن مقدار التعويض يكون حمددًا قانونًا مبا يساوي أجر العامل عن 

مهلة اإلنذار أما إذا مت اإلنذار مع إنقاص مدته فإن للمحكمة تقديره مبا ال يقل عن 

أجر اجلزء الناقص منها وال يزيد عن مهلة اإلنذار كلها حسبما يقتضي ظروف 



ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون قد قدر  ال،احل

التعويض عن إنقاص الطاعنة ملهلة اإلنذار يف حده األقصى وهو ما يساوي أجر العامل 

ملدة شهر وكان ذلك يف حدود سلطة حمكمة املوضوع فإن النعي عليه بهذا الوجه ال 

حمكمة املوضوع بتقديره وبالتالي غري  يعدو أن يكون جداًل موضوعيًا فيما تستقل

 مقبول.

املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن حملكمة املوضوع سلطة فهم وحتصيل الواقع -1

يف الدعوى وتفسري االتفاقات والعقود وسائر احملررات مبا تراه أدنى إىل نية املتعاقدين 

لنقض متى كان ما مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من حمكمة ا

انتهت إليه سائغًا ومقبواًل مبقتضى األسباب اليت بنته عليها. ملا كان ذلك وكان 

احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن يف هذا 

اخلصوص بقوله "وإن كانت الشركة قد أخطرت املدعى عليه بتخفيض أجره إال أن 

د موافقته على هذا التخفيض وإذ كان العقد شريعة األوراق جاءت خلوا مما يفي

" وكان ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه على باتفاقاملتعاقدين فال جيوز تعديله إال 

هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق وال خمالفة فيه للقانون ومما يدخل يف 

ه مبا سلف على غري حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فيكون النعي علي

 أساس.

املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن  استخالص عالقة العمل بعناصرها وحتديد -5

بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من أمور الواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع 

اليت هلا يف سبيل ذلك حتصيل فهم الواقع الصحيح يف الدعوى ويف تقدير املستندات 

ة إليها وتقدير أدلتها ومنها تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن إليه منها وإطراح املقدم

ما عداه متى كان استخالصها سائغًا وغري خمالف للثابت باألوراق دون معقب من 

حمكمة النقض، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن 

كمة تطمئن إىل تقرير اخلبري لصدوره عن ))ملا كانت احمل الوارد بسبب النعي بقوله

خربة فنية خمتصة يف نطاق احلكم القاضي بندبه ولكفاية أحباثه وسالمة األسس 

 6/01/7101 اليت بين عليها وأخذًا مبا أورده فإن عالقة العمل بني الطرفني بدأت يف

ليه ألية مبالغ ..... وملا كانت اخلربة قد انتهت اىل انه مل يثبت لديها استالم املدعى ع

األمر الذي يكون معه الطلب قد جاء قبل األوان وتقضي ..................... من شركة 

احملكمة برفضه حبالته دون أن ينال من ذلك ما قدمه املدعي من صور شيكات إذ 

وملا كانت املكافأة ختضع ألداء العامل وتقدير رب العمل  مل يثبت للخبري صرفها...



درهم ومل  011111املدعى عليها قد أنكرت أحقية املدعي ملبلغ وكانت الشركة 

يقدم بدوره ما يثبت أحقيه ومن ثم تكون مطالبته على غري أساس...(( وهو تعليل سائغ 

له معينه الصحيح يف األوراق ومن ثم يكون النعي على احلكم املطعون فيه جمرد 

 ديره.جدل موضوعي غري مقبول فيما تستقل حمكمة املوضوع بتق

 

 احملكمــــــــــــــــة

 

)الطاعن يف  022/7102وحيث إن الوقائع ُتجمل يف أن املطعون ضده يف الطعن رقم 

 ( أقام على املؤسسة الطاعنة )املطعون ضدها يف الطعن086/7102الطعن رقم 

عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكم ـ وفق  7105لسنة  110( الدعوى رقم 086/7102

ية ـ بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية املتمثلة يف األجور الطلبات اخلتام

 املتأخرة  وفروق االجور املستقطعة، والعالوات السنوية، وبدل ساعات العمل اإلضايف،

واألرباح السنوية، وبدل اإلجازة، ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل اإلنذار، والتعويض 

ه إنه ارتبط مع الشركة املطعون ضدها بعالقة عن الفصل التعسفي، وقال بيانًا لدعوا

 51111مبوجب عقد غري حمدد املدة بأجر اساسي مقداره  6/6/7101 عمل بدءًا من

ومل  00/8/7105درهم إىل أن أنهت خدماته دون سبب بتاريخ  21111 درهمًا وإمجالي

مت حك01/01/7106تؤد إليه حقوقه العمالية املذكورة فقد أقام الدعوى. بتاريخ 

درهمًا جمموع ما  106168احملكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 

والتعويض عن الفصل  ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل اإلجازة، يستحقه مقابل األجور،

التعسفي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف املطعون ضده هذا احلكم 

واستأنفته الشركة الطاعنة  عمالي أبوظيب 7106لسنة  0111باالستئناف رقم 

قضت احملكمة  01/6/7102 عمالي أبوظيب وجبلسة 0109/7106باالستئناف رقم 

يف االستئنافني بتعديل احلكم املستأنف يف خصوص االجور وبدل االجازة واملكافأة 

درهمًا، طعنت احملكوم عليها يف هذا  101800ليصبح املبلغ االمجالي املقضي به 

نقض عمالي وطعن فيه احملكوم له  022/7102قض بالطعن رقم احلكم بطريق الن

نقض عمالي، وإذ ُعِرض الطعنان على هذه احملكمة يف  086/7102بالطعن رقم 

غرفة مشورة أمرت بضم الالحق للطعن السابق ورأت أنهما جديران بالنظر،  وحددت 

 جلسة لنظرهما.

 



 نقض عمالي. 022/7102اواًل: الطعن رقم 

طعن أقيم على ثالثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب األول منها وحيث إن ال

على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ رفض ما طلبته من 

درهم من قيمة مكافأة نهاية اخلدمة سددته مقدمًا مقابل بدل  017511خصم مبلغ

تهى إليه اخلبري املنتدب يف السكن وهو مستحق هلا يف ذمة املطعون ضده ـ حسبما ان

ـ مبقولة إن حمكمة أول درجة أغفلت الفصل يف هذا الطلب وأن ليس حملكمة  تقريره

االستئناف تدارك ما أغفلته من طلبات موضوعية، يف حني أن الطاعنة تقدمت بهذا 

 الطلب يف صورة دفاع وليس طلبًا فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه.

من قانون تنظيم  005، 61غري سديد ذلك بأن مفاد نص املادتني وحيث إن هذا النعي 

عالقات العمل أن حق رب العمل يف إجراء املقاصة القانونية بني ما هو مستحق له يف 

ذمة العامل وبني مستحقات األخري قبله منوط بأن تكون املديونية اليت يدعيها رب 

ويف هذه احلالة حيق لرب العمل خصم العمل ثابتة له يف ذمة العامل دون أي منازعة منه 

قيمة هذه املديونية من أجر العامل أثناء قيام عالقة العمل أو من مكافأة نهاية اخلدمة 

بعد انتهائها، وجتري احملكمة هذه املقاصة القانونية خبصم املديونية من املكافأة 

أما حيث  رض،املستحقة للعامل دون إلزام على رب العمل بطلبها عن طريق الطلب العا

تكون املديونية اليت يدعيها رب العمل حمل نزاع جدي من العامل فإنه ال جيوز لرب 

العمل إجراء املقاصة القانونية بشأنها وليس للمحكمة أن جتريها إذ ما دفع بها بغري 

طلب موضوعي بإجراء املقاصة القضائية، فإذا ما طلب رب العمل خصم قيمة الدين 

احلالة من مستحقات العامل فإنه يتعني عليه سلوك الطريق الذي املدعى به يف هذه 

من قانون اإلجراءات املدنية بطلب إجراء املقاصة  99، 92رمسه القانون يف املادتني 

القضائية وذلك وفق اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة يف اجللسة 

ته يف حمضرها، وبعد سداد أمام حمكمة أول درجة يف حضور اخلصم بعد إثبا

لسنة  00الرسوم املستحقة على هذا الطلب وفق ما يقضي به قانون الرسوم رقم 

، فإذا ما تقاعس عن سداده فال جيوز للمحكمة اختاذ أي إجراء بشأنه قبل 7102

سداد الرسم املقرر قانوًنا، ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن ما تدعيه الشركة 

ديونية املطعون ضده هلا مبا سددته له مقدمًا مقابل بدل السكن هو الطاعنة من م

حمل منازعة جدية من املطعون ضده، مبا ساقه من دفاع بأن بدل السكن يدفع 

للعامل سنويًا مقدما لتأمني السكن وينفق مقدمًا فيما خصص له فال يكون للعامل 

ة اإلجيارية اسرتداد اجلزء وال لرب العمل إذا ما انتهى عقد العمل قبل انتهاء السن



وإذ جلأت الطاعنة إىل املطالبة بهذا املبلغ بإجراء املقاصة القانونية وليس  الباقي،

من قانون  99، 92بطريق الطلب العارض باملقاصة القضائية عماًل بنص املادتني 

ال اإلجراءات املدنية ومل تسدد الرسوم املقررة قانوًنا على هذا الطلب وبالتالي فإنه 

جيوز اختاذ أي إجراء يف شأنه ويضحي غري مقبول، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه 

إىل هذه النتيجة الصحيحة فال يضره من بعد استناده إىل تقريرات قانونية خاطئة إذ 

حملكمة النقض تصحيح هذه  التقريرات وردها إىل األساس القانوني الصحيح على 

ضاءه دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه يف حنو ما سلف بيانه كيما تصلح بها ق

 هذا اخلصوص على غري أساس.  

وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه األول من السبب الثاني على احلكم 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت باألوراق إذ قضى بتأييد حكم 

املطعون ضده لتعويض عن الفصل حمكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استحقاق 

التعسفي بقالة أن انهاء خدماته ال يستند إىل سبب مشرع، يف حني أن الشركة 

الطاعنة متسكت يف دفاعها بانتفاء التعسف املوجب للتعويض مبا أوردته من أن انتهاء 

خدمة املطعون ضده مت كخطوة أخرية بعد ختفيض أجره ملرور الشركة بأزمة مالية 

ها وبني االحتفاظ خبدمات املطعون ضده وهلذا السبب املشروع انهت خدمته حالت بين

اسفة بعد إنذاره، إال أن احلكم املطعون فيه أيد احلكم املستأنف مكتفيًا بالقول 

بأنه جاء صحيحًا ومتفقًا مع الواقع والقانون دون أن يأبه بهذا الدفاع، وجره ذلك اىل 

 اإلنذار مبا يعيبه ويستوجب نقضه.  اخلطأ يف القضاء للمطعون ضده ببدل

وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن 

تقدير جدية املربر لفصل العامل من األمور املوضوعية اليت تستقل بتقديرها حمكمة 

ب املوضوع دون رقابة من حمكمة النقض متى كان هذا التقدير حممواًل على أسبا

سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق فهي صاحبة السلطة التامة يف تقدير جدية املربر الذي 

يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم اقتناعها جبديته فال حاجة هلا بعد ذلك 

لتكليف العامل بإثبات التعسف يف جانب صاحب العمل ألن عدم جدية املربر للفصل 

نتفاء هذا املربر ويقيم قرينه لصاحل العامل على أن فصله يعين بطريق اللزوم العقلي ا

خال من املربر املشروع ـ كما أن العربة يف سالمه قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب 

العمل قد تعسف يف فصل العامل أو مل يتعسف هي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه 

ل وليس بعده، احملكمة ـ بالظروف واملالبسات اليت كانت حميطه به وقت الفص

وحملكمة االستئناف عند تأييدها للحكم املستأنف أن حتيل يف أسباب حكمها إىل 



أسباب ذلك احلكم طاملا كانت كافية ومل يكن املستأنف قد أتى بدفاع جديد 

أمام حمكمة االستئناف، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أحال إىل 

دفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن وأقام  أسباب حكم حمكمة أول درجة الذي واجه

قضاءه على ما أورده يف مدوناته بقوله ))ملا كانت الشركة املدعى عليها مل تدل بأي 

سبب إلنهاء خدمات املدعي سوى تعرضها لصعوبات مالية وكان عدم ابدائها مربرا 

ل كان للفصل يستوى يف االثر مع ابداء مربر غري مشروع فإن احملكمة ترى أن الفص

بغري سبب مشروع(( وكان هذا الذي خلص إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

املطعون فيه ـ يف حدود سلطته التقديرية ـ سائغا وله أصله الثابت يف األوراق وال خمالفة 

فيه للقانون ويكفي حلمل قضائه يف هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل 

ردة يف سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النعي يكون حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الوا

 على غري أساس.

وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على احلكم 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت باألوراق إذ قضى بتأييد حكم 

عون ضده لبدل اإلنذار شهرًا حمكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استحقاق املط

كاماًل بقالة أن انهاء خدماته مت قبل إنذاره، يف حني أن الشركة الطاعنة أنذرت 

 00/8/7105بأن خدمته ستنتهي بتاريخ  0/8/7105املطعون ضده بالكتاب املؤرخ 

وبالتالي فإنه ال يستحق عن بدل االنذار سوى مقابل ثالثة أيام فقط، ذلك مما يعيب 

 ملطعون فيه ويستوجب نقضه. احلكم ا

( من قانون تنظيم عالقات 009وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص يف املادة )

العمل على أنه )إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف اآلخر بإنهاء العقد أو 

ا إذا أنقص مدة اإلنذار وجب على امللتزم باإلنذار أن يؤدي إىل الطرف اآلخر تعويًض

يسمى بدل اإلنذار، ولو مل يرتتب على إغفال اإلنذار أو إنقاص مدته ضرر للطرف 

اآلخر ويكون التعويض مساوًيا ألجر العامل عن مهلة اإلنذار كلها أو اجلزء الناقص 

منها...( مفاده أن بدل اإلنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا 

مل غري احملدد املدة دون احرتام املهلة املقررة اليت جيب أن قام أيهما بإنهاء عقد الع

متضي بني حصول اإلنذار وبني انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف اآلخر كتابًة يف 

امليعاد القانوني بعزمه على ذلك ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض املسمى ببدل 

اء العقد أو عدم مراعاة مهلة اإلنذار كجزاء للطرف اآلخر على إغفال اإلنذار بإنه

اإلنذار املقررة قانوًنا ويف حال أغفال االنذار كلية فإن مقدار التعويض يكون حمددًا 



قانونًا مبا يساوي أجر العامل عن مهلة اإلنذار أما إذا مت اإلنذار مع إنقاص مدته فإن 

لة اإلنذار للمحكمة تقديره مبا ال يقل عن أجر اجلزء الناقص منها وال يزيد عن مه

ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد  كلها حسبما يقتضي ظروف احلال،

باحلكم املطعون قد قدر التعويض عن إنقاص الطاعنة ملهلة اإلنذار يف حده األقصى 

وهو ما يساوي أجر العامل ملدة شهر وكان ذلك يف حدود سلطة حمكمة املوضوع فإن 

و أن يكون جداًل موضوعيًا فيما تستقل حمكمة النعي عليه بهذا الوجه ال يعد

 املوضوع بتقديره وبالتالي غري مقبول.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه بالسبب األخري من أسباب الطعن 

الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب ، ويف بيان ذلك تقول إن احلكم االبتدائي 

ه قضى للمطعون ضده بفروق االجور اليت مت استقطاعها املؤيد باحلكم املطعون في

من أجره خالل الثالثة أشهر األخرية من خدمته على الرغم من أن تلكم 

االستقطاعات قد متت بعد توجيه كتاب منها للمطعون ضده بتخفيض راتبه لألزمة 

 املالية اليت متر بها األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه مبا يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن حملكمة 

املوضوع سلطة فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى وتفسري االتفاقات والعقود وسائر 

احملررات مبا تراه أدنى إىل نية املتعاقدين مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة 

ما انتهت إليه سائغًا ومقبواًل مبقتضى األسباب  عليها من حمكمة النقض متى كان

اليت بنته عليها. ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه 

قد واجه دفاع الطاعن يف هذا اخلصوص بقوله "وإن كانت الشركة قد أخطرت 

ى هذا املدعى عليه بتخفيض أجره إال أن األوراق جاءت خلوا مما يفيد موافقته عل

" وكان ما باتفاقالتخفيض وإذ كان العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز تعديله إال 

انتهى إليه احلكم املطعون فيه على هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق وال 

خمالفة فيه للقانون ومما يدخل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فيكون 

 ى غري أساس. وملا تقدم يتعني رفض الطعن. النعي عليه مبا سلف عل

 نقض عمالي. 086/7102ثانيًا: الطعن رقم 

وحيث أقيم الطعن على ثالثة أسباب ينعي بها الطاعن على احلكم املطعون فيه 

اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع ويف بيان ذلك 

القضاء للطاعن بالعموالت املستحقة من  يقول إن احلكم املطعون فيه رفض طلب

السنوية على سند من اإلحالة إىل أسباب احلكم  ........................املعامالت مع شركة 



املستأنف الذي بين على أن تقرير اخلبري مل يثبت استالم املطعون ضدها ألية مبالغ من 

ور الشيكات اليت تثبت هذه ، يف حني أن الطاعن قدم ص........................شركة 

املعامالت إىل حمكمة االستئناف، كما أعرض احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

على الرغم من   7101درهم أرباح عام  011111املطعون فيه عن القضاء للطاعن مببلغ 

اقرار املطعون ضدها بها  أمام اخلبري ، كما أخطأ احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

 7101فيه يف حتديد بدء العالقة التعاقدية اذ اعترب بدايتها يف شهر اكتوبر املطعون 

األمر الذي جره إىل اخلطأ يف حساب مستحقات  7101يف حني أنها بدأت يف يونيو 

الطاعن من بدل اإلجازة ومكافأة نهاية اخلدمة، كل ذلك مما يعيب احلكم 

 املطعون فيه مبا يستوجب نقضه. 

برمته مردود ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن   وحيث إن هذا النعي

استخالص عالقة العمل بعناصرها وحتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من أمور 

الواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع اليت هلا يف سبيل ذلك حتصيل فهم 

ها وتقدير أدلتها ومنها الواقع الصحيح يف الدعوى ويف تقدير املستندات املقدمة إلي

تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه متى كان استخالصها 

سائغًا وغري خمالف للثابت باألوراق دون معقب من حمكمة النقض، ملا كان ذلك 

))ملا  وكان احلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بقوله

تطمئن إىل تقرير اخلبري لصدوره عن خربة فنية خمتصة يف نطاق  كانت احملكمة

احلكم القاضي بندبه ولكفاية أحباثه وسالمة األسس اليت بين عليها وأخذًا مبا 

..... وملا كانت اخلربة قد 6/01/7101 أورده فإن عالقة العمل بني الطرفني بدأت يف

 ........................ية مبالغ من شركة انتهت اىل انه مل يثبت لديها استالم املدعى عليه أل

األمر الذي يكون معه الطلب قد جاء قبل األوان وتقضي احملكمة برفضه حبالته 

 .......دون أن ينال من ذلك ما قدمه املدعي من صور شيكات إذ مل يثبت للخبري صرفها

ة املدعى وملا كانت املكافأة ختضع ألداء العامل وتقدير رب العمل وكانت الشرك

درهم ومل يقدم بدوره ما يثبت أحقيه  011111عليها قد أنكرت أحقية املدعي ملبلغ 

(( وهو تعليل سائغ له معينه الصحيح يف ....ومن ثم تكون مطالبته على غري أساس...

األوراق ومن ثم يكون النعي على احلكم املطعون فيه جمرد جدل موضوعي غري 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن. وع بتقديره.مقبول فيما تستقل حمكمة املوض

 

********** 



 )جتاري( 7/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

 (770) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  687، 626)الطعنان رقما 

( تأمني. ضرر. خطأ. نقل حبري. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". عقد 0

 "عقد التأمني البحري". قوة قاهرة. تعويض.

التأمني على السفينة. تغطيته األضرار اليت تلحق بها بسبب عاصفة أو غرق أو -

حلوادث القهرية جنوح أو تصادم أو رمي يف البحر أو حريق أو انفجار أو نهب أو ا

 والعيب الذاتي بالسفينة متى كان خفيًا. أساس ذلك.

تغطيته األضرار اليت تلحق بالسفينة بسبب خطأ املؤمن له أو الربان أو أفراد -

 الطاقم التابعني للمؤمن أو بسبب إهماهلم ما مل تكن عمدية أو جسيمة. أساس ذلك.

  

قد التأمني البحري" "تفسري العقد". ( تأمني. ضرر. خطأ. نقل حبري. تعويض. عقد "ع7

 التزام "مصادر االلتزام. العقد". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

عقد التأمني البحري. وجوب اشتمال وثيقة التأمني على بيانات األموال والبضاعة -

 املؤمن عليها ومبلغ التأمني. أساس ذلك.

لقيمة التعويض الذي يلزم به املؤمن. اعتباره  مبلغ التأمني. اعتباره احلد األقصى-

قرينة على قيمة األشياء املؤمن عليها ومن ثم قيمة الضرر عند حتقق اخلطر. جواز 

 إثبات أن قيمة األشياء أقل من مبلغ التأمني املتفق عليه. علة ذلك. مثال.

  

ل الضار". ( تأمني. ضرر. خطأ. نقل حبري. تعويض. التزام "مصادر االلتزام. الفع0

فوائد. عقد "عقد التأمني البحري" "تنفيذ االلتزام". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال 

 يقبل منها".



التعويض عن األضرار اليت تلحق مدعيها جراء فعل الغري الضار. اختالفه عن -

الفوائد التأخريية كتعويض جراء تأخر املدين عن الوفاء بالتزاماته املالية. أساس ذلك 

 لته. مثال.وع

  

( تأمني. ضرر. خطأ. نقل حبري. تعويض. التزام "مصادر االلتزام. العقد" "عقد 1

التأمني البحري". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". حكم "تسبيبه. 

 تسبيب غري معيب".

قضاء احلكم بالزام شركة التأمني الطاعنة مببلغ التأمني الوارد بالوثيقة ملا ثبت -

من أن احرتاق السفينة مل يتسبب أحد يف ارتكابه بطريق العمد أو اإلهمال  له

 اجلسيم. صحيح.

  

( تعويض. خطأ. ضرر. حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض". نقض 5

"أسباب الطعن بالنقض. األسباب املوضوعية". تأمني. نقل حبري. عقد "عقد التأمني 

 البحري".

الضرر. شاماًل ما حلق املضرور من خسارة وما فاته من التعويض يقدر بقدر -

 كسب.

تقديره. من مسائل الواقع. تستقل بها حمكمة املوضوع دون رقابة من حمكمة -

 النقض متى بينت يف حكمها عناصر الضرر املوجب له.

اجلدل املوضوعي فيما حملكمة املوضوع سلطة تقديره. ال جيوز إثارته أمام -

 حمكمة النقض.

ال لتقدير سائغ يف طلب التعويض عن تأخر شركة التأمني يف أداء مبلغ التأمني مث-

 يف عقد تأمني على سفينة.

  

من القانون التجارى البحرى ان شركة التأمني  028،029،110مقتضى املواد -0

املؤمنة على السفينة تضمن االضرار التى تلحق بالسفينة بسبب عاصفة او غرق او 

رمى فى البحر او حريق او انفجار او نهب او بسبب اى حادث من  جنوح او تصادم او

احلوادث القهرية االخرى، وتكون مسؤولة كذلك عن االضرار التى تلحق بالسفينة 

املؤمن عليها بسبب اخطاء املؤمن له اال اذا كانت االخطاء عمدية او جسيمة، كما 



ذاتى فيها متى كان العيب تسأل عن تعويض االضرار التى تلحق بالسفينة نتيجة عيب 

خفيا، او نتيجة اهمال او اخطاء من املؤمن له او الربان او افراد الطاقم التابعني 

 .للمؤمن له طاملا ان تلك االخطاء غري عمدية

هو من سلطة حمكمة  –كغريها من العقود  –املقرر ان تفسري وثيقة التأمني -7

ه عباراتها وقصد املتعاقدين واال تعتد املوضوع طاملا مل خترج فى تفسريها عما حتتمل

مبا تفيده عبارة بعينها من عبارات العقد بل جيب عليها ان تأخذ مبا تفيده عباراته 

بكاملها مع االستهداء بطبيعة التعامل ومبا جيب ان تتوافر من االمانة وحسن النية 

تقدير ما يقدم وفقا للعرف اجلارى فى املعامالت وهلا حتصيل فهم الواقع فى الدعوى و

فيها من ادلة ويف تقدير عمل اخلبري املنتدب وفى االخذ به واالطمئنان اليه متى اقتنعت 

بكفاية ما اجراه من حبث ودراسة، واطراح ما عداه من التقارير املقدمة من اخلصوم 

ومن املقرر ان النص فى املادة  .باألوراقمتى كان استخالصها سائغا مبا له اصل ثابت 

من القانون التجارى البحرى على ان "تشتمل وثيقة التأمني على البيانات  020-0

االموال املؤمن عليها واالخطار املؤمن  – ـه ...-... د-ج  ...-... ب-أ -اآلتية:

قسط التأمني " يدل على ان من ضمن البيانات التى  –مبلغ التأمني ح -منها. ز

ؤمن عليها ومبلغ التأمني الذى يتم على تتضمنها وثيقة التأمني االموال والبضاعة امل

اساسه تأمينها، ومن املقرر انه اذا اتفق طرفا عقد التأمني على مبلغ التأمني فهو اتفاق 

على احلد االقصى لقيمة التعويض الذى يلزم املؤمن بدفعه، ويعترب هذا التحديد قرينة 

وان االتفاق فى وثيقة على انه قيمة الضرر، وجيوز للمؤمن اثبات عكس هذه القرينة. 

التأمني على ان قيمة االشياء املؤمن عليها هى مبلغ التعويض فان هذا املبلغ يعترب هو 

قيمة تلك االشياء، ومع ذلك جيوز للمؤمن ان يثبت ان هذه القيمة اقل من هذا املبلغ 

حتى ال يكون التأمني وسيلة الثراء املؤمن له باعطائه مبلغا يزيد عن الضرر الذى 

 .حلقه بالفعل من جراء حتقق اخلطر املؤمن منه

املقرر ان التعويض جربا لالضرار التى تلحق مدعيها من جراء فعل الغري الضار -0

من قانون املعامالت املدنية التى تنص علي ان  787هى دعوى اصلية اساسها املادة 

هذا النص  يلزم فاعله ولو كان غري مميز بضمان الضرر." ومفاد "كل اضرار بالغري

مميز عمدا او خطأ منه وتقصريا وسواء  ان من تسبب فى مضرة غريه مميزا او غري

كانت املضرة حسية او معنوية مسؤول بضمان وتعويض عن الضرر الذى نشأ عن 

فعله. وهذا التعويض خيتلف عن الفوائد التأخريية التى حتكم كجزاء تأخري املدين 



تعويضان خمتلفان فلكل مبناه وشرائطه وعناصر عن الوفاء بالتزاماته املالية فال

 تقديره.

البني من مدونات احلكم املطعون فيه انه اقام قضاءه على ما اورده إذ كان -1

مبدوناته من ان "وكان البني والثابت من مستندات الدعوى وتقرير اخلربة بانه مت 

ن له مبوجب وثيقة االتفاق بني املستأنفة بصفتها املؤمن وبني املستأنف عليه املؤم

بان يتم التأمني لصاحل املستأنف  09/0/7106اىل  71/0/7105التأمني عن الفرتة من 

عليه على جسم السفينة واخلامات واحملركات واآلالت وكل شئ يتعلق بها بدون 

درهم وان وثيقة التأمني تغطى اية خسائر او  068116111استثناء، وقيمة التأمني مببلغ 

لسفينة املؤمن هلا ومنها احلرائق واحلوادث التى حتدث اثناء التحميل او تلفيات حتدث ل

التفريغ او نقل املخزون او اآلالت او املعدات او الوقود واالنفجارات، ووقع حادث حريق 

يف قارب املستأنف عليه اثناء تزويده بالوقود فى منطقة ميناء الصيادين فى حمطة 

يق اسفر عن آثار احرتاقية تفحمية شديدة للقارب وقود ادنوك، وبني اخلبري ان احلر

وغرقه باملياه مما ادى الندثار وفقد معظم اجزائه ومكوناته باملياه مبا مل يتبق معه من 

اآلثار ما يكفى الجراء الفحوص الفنية الالزمة لتحديد منطقة بداية احلريق وبالتاىل 

ير احلادث الصادر عن تعذر فنيا حتديد سبب وكيفية حدوثه، كما ثابت من تقر

اجلهات االمنية بان احرتاق القارب كان بسبب عطل فنى ادى الحرتاقه ومل يتم بفعل 

فاعل، وان الواقعة مل يتسبب احد  فى ارتكابها بطريق العمد او االهمال، ومن ثم مت 

احرتاقه وهلك كليا ومل يثبت املستأنف عكس ذلك بان القارب مستثنى من التغطية 

او ان احلادث متعمد وعليه فيكون القارب مشمول بوثيقة التأمني ومن حق  التأمينية

املستأنف عليه مطالبة املستأنفة بالقيمة التأمينية احملددة بوثيقة التأمني مبلغ 

درهم وليس كما تطالب املستأنفة بان تكون القيمة السوقية للقارب ال  068116111

ستحقه املستأنف عليه ال ينبغى ان يتجاوز درهم وان التعويض الذى ي 5016111تتجاوز 

القيمة السوقية لليخت قبل احلادث وقضت احملكمة بكامل قيمة التأمني وكان 

الواجب على حمكمة اول درجة ان تراعى ان قيمة التأمني االمجالية املتفق عليها 

 8116111ملواجهة املخاطر التى يتعرض هلا هيكل اليخت وحمركاته وعدده هى 

ليس القيمة التأمينية الكاملة الواردة بالوثيقة النه وعلى ما هو مصرح به فى درهم و

درهم لتغطية مسؤولية املستأنف عليه  061116111الوثيقة ذاتها جرى على جتنيب مبلغ 

فى مواجهة الغري وعليه تكون طلبات ودفوع املستأنفة فى حق املستأنف عليه فقط 

غ مليون درهم من قيمة التأمني فى غري حملها بالقيمة السوقية للقارب وجتنيب مبل



وخيالف مبا ورد فى وثيقة التأمني احملدد بها القيمة للقارب وان االخذ بتقرير اخلبري 

مرتوك للمحكمة وتعترب اخلربة احد ادلة االثبات فى الدعوى خيضع تقديرها واالخذ 

قائع وباقى ادلة بها من احملكمة اذا وجدت انها تقوم على اسس فنية تتوافق مع و

الدعوى وصدرت من ذوى االختصاص دون تناول املسائل القانونية، وان االعرتاضات 

من املستأنفة على تقرير اخلربة والنتيجة التى توصل اليها اخلبري ال تأثري هلا وذلك 

لقيام اخلبري بعمله وفقا السس فنية سليمة وان االخذ بتقرير اخلربة من حمكمة اول 

حيحا، وال ترى احملكمة ندب خبري آخر لتحقيق الغاية من اخلربة درجة جاء ص

املنتدبة." وهى اسباب سائغة مستقاة من اصول ثابتة باالوراق موافق لصحيح القانون 

ومل تتجاوز حمكمة االستئناف سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى، ومل تقدم 

لقارب للمالحة او وجود الطاعنة اية بينة تثبت ان الضرر حدث بسبب عدم صالحية ا

ما اشارت اليه من عيوب يف اسباب طعنها، مما يتعني معه اعماال لوثيقة التأمني 

تعويض املطعون ضده عن االضرار اليت حلقت به. والسند ملا ذهبت اليه الطاعنة بشأن 

 068116111جتزئة مبلغ التأمني بني جسم القارب واملسؤولية عن الغري فمبلغ التأمني هو 

هم ومبلغ املليون درهم هو حتديد ملسؤوليتها عن الغري، ومن ثم فان ما خلص اليه در

احلكم املطعون فيه من تفسري لبنود عقد التأمني سائغ ويتفق مع التفسري الواضح 

والصريح للفقرة املتعلقة باملسؤولية عن الغري مبا ينسجم مع اوراق الدعوى وحكم 

واضح هلا ومن ثم فال رقابة حملكمة النقض عليها القانون وليس فيه جتاوز للمعنى ال

فى ذلك. وخلت االوراق من ان هذا احلطام له قيمة تذكر ميكن انزاهلا من املبلغ 

 احملكوم به وقد جاء تعويض املطعون ضده باملبلغ احملكوم به يتفق واحكام القانون.

فاته من  التعويض يقدر بقدر الضرر ويشمل ما حاق باملضرور من خسارة وما-5

كسب وانه متى استظهرت حمكمة املوضوع فى حكمها عناصر الضرر املوجب 

للتعويض فان حتديدها مقدار التعويض اجلابر هلذا الضرر يكون من مسائل الواقع 

التى تستقل بها وتنحسر عنها بالتاىل رقابة حمكمة النقض، وملا كان احلكم 

ملا كان البني ان املستأنف يستحق املطعون فيه قد استظهر عناصر الضرر بقوله "و

مبلغ التأمني مبوجب االتفاق كما هو وارد يف وثيقة التأمني وانه يتعني علي املستأنف 

عليها سداد املبلغ ال ان ترتاخي او متاطل اال اذا كانت هناك دفوع ومسائل اخري تدرأ 

ا يرتتب عليها عنها املسؤولية مما يرتتب الضرر نتيجة ذلك ويكون اخالل من جانبها مب

من التزامات فيكون من حق املؤمن له املستأنف طلب التعويض وان الغاية من 

التعويض هو جلرب الضرر وليس لالثراء فيكون املبلغ احملكوم به وقدره مائة الف 



درهم مناسب وال تري احملكمة ما يوجب زيادته." واذ كان ذلك وكان تقدير 

السلطة التقديرية حملكمة املوضوع مما تنحسر  التعويض املقضى به داخال فى نطاق

عنها رقابة حمكمة النقض فى هذا اخلصوص، ويغدو اجلدل حوله جدال موضوعيا 

ال جيوز اثارته امام هذه احملكمة. وملا كان الطاعن مل يؤد املبالغ املطالب بها لصاحل 

ق للحكم املطعون اجلمعية التعاونية للصيادين هلا فعال، فال حيق له املطالبة بها وح

فيه رفض هذا الطلب. وملا كان احلكم املطعون فيه قد قضى بتأييد احلكم 

 .فيما قضى فى هذا اخلصوص فانه يكون قد اصاب صحيح القانون االبتدائي

 احملكمــــــــــــــــة

توجز يف ان  –علي ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  –ن الوقائع إحيث و

جتارى كلى ابوظبى  929/7106اقام الدعوى رقم  626/7102يف الطعن رقم الطاعن 

يف مواجهة املطعون ضدها فى ذات الطعن بطلب احلكم بالزامها بان تؤدى له مبلغ 

درهم كتعويض، وقال بيانا هلا بانه ميتلك قارب  2116111درهم ومبلغ  068116111

قام بالتأمني عليه  71/0/7105، وبتاريخ ..............حيمل رقم  ..................خيت يسمى 

منتصف الليل  71/0/7105درهم للفرتة من  068116111لدى املطعون ضدها مببلغ 

. 0/0/00/02/7105/7منتصف الليل مبوجب وثيقة التأمني رقم  09/0/7106حتى 

حدث حريق له اثناء تزويده بالوقود ونتج عنه غرقه فى البحر  00/2/7105وبتاريخ 

ذلك نتيجة انفجار مفاجئ له واندلعت النريان فيه و يف حمطة البرتول، وتعذر فنيا و

اجراء الفحوص الالزمة لتحديد سبب وكيفية حدوثه. وقام بابالغ املؤمنة باحلادث 

وطلب منها دفع مبلغ التأمني اال انها ماطلت فكانت الدعوى. وندبت احملكمة خبريا 

بالزام املطعون ضدها بان  01/0/7102ه حكمت فى يف الدعوى ، وبعد ان اودع تقرير

 درهم كتعويض ورفض ما عدا ذلك. 0116111درهم ومبلغ  068116111تؤدى له مبلغ 

كما استأنفته  591/7102استأنف احملكوم له هذا احلكم باالستئناف رقم 

حكمت برفض  01/5/7102، ويف 610/7102احملكوم ضدها باالستئناف رقم 

ويف االستئناف اآلخر بتعديل احلكم املستأنف جبعل املبلغ  591/7102االستئناف رقم 

 درهم وتأييده فيما عدا ذلك. 062896711احملكوم به 

، 626/7102فى هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم  .................................طعن 

ت مد. وق687/7102كما طعنت فيه احملكوم ضدها بطريق النقض بالطعن رقم 

املطعون ضدها فى الطعن االول مذكرة بالرد علي اسباب الطعن طلبت فيها رفضه، 



كما قدم املطعون ضده يف الطعن الثانى مذكرة بالرد على اسباب الطعن طلب فيها 

 .رفضه

وعرض الطعنان علي هذه احملكمة يف غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وامرت 

 بضم الثانى لالول.

 -جتارى: 687/7102 الطعن رقم-اوال:

تنعى بها الطاعنة على  –من ثالثة اوجه -وحيث اقيم هذا الطعن على سبب واحد 

واالخالل حبق الدفاع  باألوراقاحلكم املطعون فيه خمالفة القانون وخمالفة الثابت 

وحاصل ما تقوله فى بيان ذلك انها دفعت امام حمكمتى املوضوع بعدم استحقاق 

لغ التأمني الوارد بالوثيقة واحملكوم ضده من قبل حمكمة املطعون ضده لكامل مب

اول درجة الن قيمة القارب قبل احلادث اقل من مبلغ التأمني، وقيمته السوقية ال 

درهم ويف حالة التزامها بتغطية احلادث فان التعويض ينبغى اال  0516111تتجاوز 

م فاتورة الشراء امام يتجاوز هذه القيمة السوقية، وطلبت الزام املؤمن له بتقدي

احملكمتني واخلربة والتفتوا عن هذا الطلب، واخذ احلكم املطعون فيه بقيمة 

التأمني جيعله خمالفا ملا استقر قضاءا بان يكون التعويض بقيمة الضرر الذى حلق 

باملال املؤمن عليه مبا ال جياوز مبلغ التأمني الذى يعترب حد اقصى للتعويض، فيجب 

لى السفينة تعويض املؤمن له بقدر الضرر الذى حلق به ومبا ال يتجاوزه فى التأمني ع

من القانون التجارى البحرى،  097اال اذا اراد املؤمن له التخلى عنها عمال باملادة 

والثابت ان حطام القارب ال زال موجودا علي ارض الواقع باملوقف اخلاص جبمعية 

على اخلبري االنتقال اليه ومعاينته وتقدير ابوظبى التعاونية لصيادى االمساك. وكان 

قيمته وانقاصها من التعويض املستحق للمؤمن له خاصة وانه مل يعلن ختليه عن 

احلطام هلا، ومل يفطن احلكم املطعون فيه هلذا االمر وايد ما قضى به احلكم 

ند درهم رغم خلو وثيقة التأمني من اى ب 0116111االبتدائى من تعويض اضافى مببلغ 

او شرط جييز املطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء العاجل بقيمة التأمني وخلط بني 

املسؤولية التقصريية والعقدية ومجع بينهما مبخالفة صرحية للقانون. كما نص فى 

درهم وحتت هذا املبلغ مباشرة نص بان حد  068116111الوثيقة ان مبلغ التأمني هو 

لغري عن اى حدث او اى حادث مبا فى ذلك املسؤولية درهم عن ا 061116111املسؤولية  

درهم اماراتى للشخص، وقيمة التأمني موزعة على النحو  7116111عن الركاب مببلغ 

درهم هليكل اليخت واملواد واحملركات واملعدات وما له صلة  8116111-0اآلتى 

لة ال تدخل فى درهم ملواجهة املسؤولية عن الغري، واحلالة املاث 061116111-7بذلك .



طائفة الغري املعنيني ببند املليون درهم، وكان الواجب على حمكمة االستئناف 

مراعاة ان قيمة التأمني االمجالية املتفق عليها فى مواجهة املخاطر التى يتعرض هلا 

درهم وليس القيمة التأمينية الكاملة  8116111هيكل اليخت وحمركاته هى فقط 

درهم لتغطية مسؤولية املطعون ضده  061116111ب جتنيب مبلغ الواردة بالوثيقة اذ جي

جتاه الغري. واخل احلكم املطعون ضده حبقها يف الدفاع بالتفاته عن اعرتاضاتها 

اجلوهرية على تقرير اخلبري اذ اخفق فى التحقق من قدر اخلسارة التى حلقت 

تى تستبعد وحتد بالقارب، ومل يبحث االحكام والشروط ذات الصلة بالبوليصة وال

من الوثيقة من توخى املؤمن له احليطة  9من مسؤوليتها، ومل يبحث ما جاء بالبند 

الالزمة اذ فى حال عدم حتقق ذلك فهى ال تتحمل املسؤولية. ومل يبحث اخلبري التزام 

االخري بان يكون القارب حتت سيطرة سائق على معرفة بهذا النوع من القوارب، 

ق متنقلة على متنه، ووجود شخص مؤهل على القارب حال وتركيبه مطافئ حري

احباره للسيطرة عليه ومل يتبع من كانوا على منت القارب االجراءات الصحيحة لتعبئة 

الوقود ويكون املؤمن له قد اخفق فى توخى احليطة الواجبة لضمان صالحيته 

احلادث خاصة  لالحبار، وجتاهل التقرير بيان الظروف واملالبسات التى ادت لوقوع

سبب االنفجار اذ خلص تقرير هوكينز اىل ان انوار السطح والكابينة كانت مضاءة 

اى ان القارب كان يف حالة تشغيل اثناء عملية اعادة تعبئة الوقود، وقد جاءت 

استنتاجات اخلبري على تصور خاطئ للواقع، وملا كان احلكم املطعون فيه قد اعتمد 

 معيبا ايضا، كل ذلك يعيبه مبا يستوجب نقضه.عليه رغم ذلك فانه يكون 

من القانون التجارى  028،029،110ن النعى غري سديد ذلك ان مقتضى املواد إوحيث 

البحرى ان شركة التأمني املؤمنة على السفينة تضمن االضرار التى تلحق بالسفينة 

جار او نهب بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او رمى فى البحر او حريق او انف

او بسبب اى حادث من احلوادث القهرية االخرى، وتكون مسؤولة كذلك عن 

االضرار التى تلحق بالسفينة املؤمن عليها بسبب اخطاء املؤمن له اال اذا كانت 

االخطاء عمدية او جسيمة، كما تسأل عن تعويض االضرار التى تلحق بالسفينة 

، او نتيجة اهمال او اخطاء من املؤمن له نتيجة عيب ذاتى فيها متى كان العيب خفيا

او الربان او افراد الطاقم التابعني للمؤمن له طاملا ان تلك االخطاء غري عمدية، ومن 

هو من سلطة حمكمة  –كغريها من العقود  –املقرر كذلك ان تفسري وثيقة التأمني 

اقدين واال تعتد املوضوع طاملا مل خترج فى تفسريها عما حتتمله عباراتها وقصد املتع

مبا تفيده عبارة بعينها من عبارات العقد بل جيب عليها ان تأخذ مبا تفيده عباراته 



بكاملها مع االستهداء بطبيعة التعامل ومبا جيب ان تتوافر من االمانة وحسن النية 

وفقا للعرف اجلارى فى املعامالت وهلا حتصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم 

ادلة ويف تقدير عمل اخلبري املنتدب وفى االخذ به واالطمئنان اليه متى اقتنعت  فيها من

بكفاية ما اجراه من حبث ودراسة، واطراح ما عداه من التقارير املقدمة من اخلصوم  

. ومن املقرر ان النص فى املادة باألوراقمتى كان استخالصها سائغا مبا له اصل ثابت 

البحرى على ان " تشتمل وثيقة التأمني على البيانات من القانون التجارى  020-0

االموال املؤمن عليها واالخطار املؤمن  – ـه ... -د ... -ج ...-... ب-أ -اآلتية:

قسط التأمني" يدل على ان من ضمن البيانات التى  –مبلغ التأمني ح -منها. ز

تأمني الذى يتم على تتضمنها وثيقة التأمني االموال والبضاعة املؤمن عليها ومبلغ ال

اساسه تأمينها، ومن املقرر انه اذا اتفق طرفا عقد التأمني على مبلغ التأمني فهو اتفاق 

على احلد االقصى لقيمة التعويض الذى يلزم املؤمن بدفعه، ويعترب هذا التحديد قرينة 

ة على انه قيمة الضرر، وجيوز للمؤمن اثبات عكس هذه القرينة. وان االتفاق فى وثيق

التأمني على ان قيمة االشياء املؤمن عليها هى مبلغ التعويض فان هذا املبلغ يعترب هو 

قيمة تلك االشياء، ومع ذلك جيوز للمؤمن ان يثبت ان هذه القيمة اقل من هذا املبلغ 

حتى ال يكون التأمني وسيلة الثراء املؤمن له باعطائه مبلغا يزيد عن الضرر الذى 

حتقق اخلطر املؤمن منه، ومن املقرر ان التعويض جربا لالضرار  حلقه بالفعل من جراء

من  787التى تلحق مدعيها من جراء فعل الغري الضار هى دعوى اصلية اساسها املادة 

قانون املعامالت املدنية التى تنص علي ان "كل اضرار بالغري يلزم فاعله ولو كان غري 

 سبب فى مضرة غريه مميزا او غريمميز بضمان الضرر." ومفاد هذا النص ان من ت

مميز عمدا او خطأ منه وتقصريا وسواء كانت املضرة حسية او معنوية مسؤول 

بضمان وتعويض عن الضرر الذى نشأ عن فعله. وهذا التعويض خيتلف عن الفوائد 

التأخريية التى حتكم كجزاء تأخري املدين عن الوفاء بالتزاماته املالية فالتعويضان 

لكل مبناه وشرائطه وعناصر تقديره. ملا كان ذلك وكان البني من خمتلفان ف

مدونات احلكم املطعون فيه انه اقام قضاءه على ما اورده مبدوناته من ان " وكان 

البني والثابت من مستندات الدعوى وتقرير اخلربة بانه مت االتفاق بني املستأنفة 

جب وثيقة التأمني عن الفرتة من بصفتها املؤمن وبني املستأنف عليه املؤمن له مبو

بان يتم التأمني لصاحل املستأنف عليه على جسم  09/0/7106اىل  71/0/7105

السفينة واخلامات واحملركات واآلالت وكل شئ يتعلق بها بدون استثناء، وقيمة 

درهم وان وثيقة التأمني تغطى اية خسائر او تلفيات حتدث  068116111التأمني مببلغ 



ملؤمن هلا ومنها احلرائق واحلوادث التى حتدث اثناء التحميل او التفريغ او للسفينة ا

نقل املخزون او اآلالت او املعدات او الوقود واالنفجارات، ووقع حادث حريق يف قارب 

املستأنف عليه اثناء تزويده بالوقود فى منطقة ميناء الصيادين فى حمطة وقود ادنوك، 

عن آثار احرتاقية تفحمية شديدة للقارب وغرقه باملياه وبني اخلبري ان احلريق اسفر 

مما ادى الندثار وفقد معظم اجزائه ومكوناته باملياه مبا مل يتبق معه من اآلثار ما 

يكفى الجراء الفحوص الفنية الالزمة لتحديد منطقة بداية احلريق وبالتاىل تعذر فنيا 

ث الصادر عن اجلهات حتديد سبب وكيفية حدوثه، كما ثابت من تقرير احلاد

االمنية بان احرتاق القارب كان بسبب عطل فنى ادى الحرتاقه ومل يتم بفعل فاعل، 

وان الواقعة مل يتسبب احد فى ارتكابها بطريق العمد او االهمال، ومن ثم مت احرتاقه 

وهلك كليا ومل يثبت املستأنف عكس ذلك بان القارب مستثنى من التغطية التأمينية 

ادث متعمد وعليه فيكون القارب مشمول بوثيقة التأمني ومن حق املستأنف او ان احل

درهم  068116111عليه مطالبة املستأنفة بالقيمة التأمينية احملددة بوثيقة التأمني مبلغ 

 5016111وليس كما تطالب املستأنفة بان تكون القيمة السوقية للقارب ال تتجاوز 

ستأنف عليه ال ينبغى ان يتجاوز القيمة السوقية درهم وان التعويض الذى يستحقه امل

لليخت قبل احلادث وقضت احملكمة بكامل قيمة التأمني وكان الواجب على 

حمكمة اول درجة ان تراعى ان قيمة التأمني االمجالية املتفق عليها ملواجهة املخاطر 

ة درهم وليس القيم 8116111التى يتعرض هلا هيكل اليخت وحمركاته وعدده هى 

التأمينية الكاملة الواردة بالوثيقة النه وعلى ما هو مصرح به فى الوثيقة ذاتها جرى 

درهم لتغطية مسؤولية املستأنف عليه فى مواجهة الغري  061116111على جتنيب مبلغ 

وعليه تكون طلبات ودفوع املستأنفة فى حق املستأنف عليه فقط بالقيمة السوقية 

رهم من قيمة التأمني فى غري حملها وخيالف مبا ورد فى للقارب وجتنيب مبلغ مليون د

وثيقة التأمني احملدد بها القيمة للقارب وان االخذ بتقرير اخلبري مرتوك للمحكمة 

وتعترب اخلربة احد ادلة االثبات فى الدعوى خيضع تقديرها واالخذ بها من احملكمة 

ى ادلة الدعوى وصدرت من اذا وجدت انها تقوم على اسس فنية تتوافق مع وقائع وباق

ذوى االختصاص دون تناول املسائل القانونية، وان االعرتاضات من املستأنفة على 

تقرير اخلربة والنتيجة التى توصل اليها اخلبري ال تأثري هلا وذلك لقيام اخلبري بعمله 

وفقا السس فنية سليمة وان االخذ بتقرير اخلربة من حمكمة اول درجة جاء صحيحا، 

وهى اسباب سائغة  ترى احملكمة ندب خبري آخر لتحقيق الغاية من اخلربة املنتدبة." وال

مستقاة من اصول ثابتة باالوراق موافق لصحيح القانون ومل تتجاوز حمكمة 



االستئناف سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى، ومل تقدم الطاعنة اية بينة تثبت ان 

الحة او وجود ما اشارت اليه من عيوب الضرر حدث بسبب عدم صالحية القارب للم

يف اسباب طعنها، مما يتعني معه اعماال لوثيقة التأمني تعويض املطعون ضده عن 

االضرار اليت حلقت به. والسند ملا ذهبت اليه الطاعنة بشأن جتزئة مبلغ التأمني بني 

املليون  درهم ومبلغ 068116111جسم القارب واملسؤولية عن الغري فمبلغ التأمني  هو 

درهم هو حتديد ملسؤوليتها عن الغري، ومن ثم فان ما خلص اليه احلكم املطعون فيه 

من تفسري لبنود عقد التأمني سائغ ويتفق مع التفسري الواضح والصريح للفقرة املتعلقة 

باملسؤولية عن الغري مبا ينسجم مع اوراق الدعوى وحكم القانون وليس فيه جتاوز 

ومن ثم فال رقابة حملكمة النقض عليها فى ذلك.  وخلت االوراق  للمعنى الواضح هلا

من ان هذا احلطام له قيمة تذكر ميكن انزاهلا من املبلغ احملكوم به وقد جاء 

تعويض املطعون ضده باملبلغ احملكوم به يتفق واحكام القانون. ومن ثم يضحي  النعي 

 ذا الطعن. مبا سلف على غري اساس مما يتعني معه القضاء برفض ه

 :626/7102الطعن رقم  -ثانيا :

قيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على احلكم املطعون فيه أوحيث 

خمالفة القانون واخلطأ فى تطبيقه ذلك ان املبلغ احملكوم به كتعويض عن تأخري 

 2116111املطعون ضدها فى اداء مبلغ التأمني مبلغ ضئيل فهو طلب احلكم له مببلغ 

وحتى  7105درهم وحكم له مبائة الف درهم مع ان حرمانه من مبلغ التأمني منذ عام 

اآلن حرمه من استثماره، وحرم هو واسرته من استغالل القارب لعدم قدرته على شراء 

قارب آخر واتهامه باتهامات باطلة بانه املتسبب فى احلادث سبب له اضرارا معنوية، 

يا دون حبث الركان الضرر، وكان يتعني الزامه وقد جاء تقدير التعويض جزاف

بكافة الرسوم واالجيارات املستحقة للجمعية التعاونية للصيادين بابوظبى او الى جهة 

حكومية او غري حكومية من تاريخ وقوع احلادث وحتى صدور احلكم نهائيا، 

درهم مما  0286511ومطالبة اجلمعية التعاونية واضحة فى االخطار املوجه منها مبلغ 

 يعيب احلكم مبا يستوجب تعديله .

ن النعى برمته مردود ذلك ان التعويض يقدر بقدر الضرر ويشمل ما حاق إوحيث 

باملضرور من خسارة وما فاته من كسب وانه متى استظهرت حمكمة املوضوع فى 

حكمها عناصر الضرر املوجب للتعويض فان حتديدها مقدار التعويض اجلابر هلذا 

كون من مسائل الواقع التى تستقل بها وتنحسر عنها بالتاىل رقابة حمكمة الضرر ي

النقض، وملا كان احلكم املطعون فيه قد استظهر عناصر الضرر بقوله " وملا كان 



البني ان املستأنف يستحق مبلغ التأمني مبوجب االتفاق كما هو وارد يف وثيقة التأمني 

ملبلغ ال ان ترتاخي او متاطل اال اذا كانت هناك وانه يتعني علي املستأنف عليها سداد ا

دفوع ومسائل اخري تدرأ عنها املسؤولية مما يرتتب الضرر نتيجة ذلك ويكون اخالل 

من جانبها مبا يرتتب عليها من التزامات فيكون من حق املؤمن له املستأنف طلب 

املبلغ  التعويض وان الغاية من التعويض هو جلرب الضرر وليس لالثراء فيكون

احملكوم به وقدره مائة الف درهم مناسب وال تري احملكمة ما يوجب زيادته." واذ 

كان ذلك وكان تقدير التعويض املقضى به داخال فى نطاق السلطة التقديرية 

حملكمة املوضوع مما تنحسر عنها رقابة حمكمة النقض فى هذا اخلصوص، ويغدو 

ه امام هذه احملكمة. وملا كان الطاعن مل اجلدل حوله جدال موضوعيا ال جيوز اثارت

يؤد املبالغ املطالب بها لصاحل اجلمعية التعاونية للصيادين هلا فعال، فال حيق له 

املطالبة بها وحق للحكم املطعون فيه رفض هذا الطلب. وملا كان احلكم املطعون 

قد  فيما قضى فى هذا اخلصوص فانه يكون االبتدائيفيه قد قضى بتأييد احلكم 

وحيث انه ملا تقدم يتعني رفض  اصاب صحيح القانون وال حمل للنعى عليه مبا سلف.

 هذا الطعن.

 

********** 



 )إجيارات( 0/01/7102جلسة 

 رئيس اللجنة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

(771) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  07)الطعن رقم 

( التزام "مصادر االلتزام. العقد". أجرة. إجيار. عقد "عقد اإلجيار". جلنة فض 0

 املنازعات اإلجيارية".

عقد اإلجيار. التزام املستأجر بوفاء األجرة املتفق عليها للمؤجر يف ميعاد -

أو استحقاقها أو بإيداعها باسم جلنة فض املنازعات اإلجيارية إحدى املصارف الوطنية 

خزينة اللجنة إذا امتنع األخري عن استالمها أو مل يعني مكانًا للوفاء بها. وإال جاز 

 طلب إخالئه.

ال حيكم باإلخالء إذا أوفى املستأجر األجرة مع ما حتمله املؤجر من مصروفات -

 التقاضي. أساس ذلك.

  

جلنة فض  ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". أجرة. إجيار. عقد "عقد اإلجيار".7

املنازعات اإلجيارية". حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما 

ال يوفره". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". شيك. إثبات "أدلة اإلثبات. 

 احملررات العرفية. صور احملررات العرفية".

املستأجر من األجرة إال بقيام املؤجر الشيك. جمرد سحبه ال يعترب وفاًء مربئًا لذمة -

 بصرف قيمته.

تقديم املستأجر صور الشيكات وسندات استالم تدلياًل منه على الوفاء باألجرة -

دون أن يقدم ما يفيد صرف املؤجر قيمة الشيكات فضاًل عن جحده هلا وانكاره 

خالء توقيعه على السندات. التفات احلكم عنها وقضاؤه بفسخ عقد اإلجيار واإل

 واألجرة املتأخرة وما يستجد وفوائدها معتربه قد أخل بالتزامه بالوفاء باألجرة. صحيح.

  



بشأن  7116لسنة  71من قانون إجيار األماكن رقم  670 00نه وفقًا للمادتني إ-0

إجيار األماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجر واملستأجر يف إمارة أبوظيب املعدل 

ر ملزم بوفاء األجرة املتفق عليها للمؤجر يف ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع أن املستأج

األخري عن استالمها أو مل يعني مكانًا للوفاء بها أودعها املستأجر باسم اللجنة إحدى 

ويعترب هذا اإليداع سندًا إلبراء - أو خزينة اللجنة اإلجيارية –املصاريف الوطنية 

مل يوف املستأجر األجرة املستحقة عليه خالل تلك املواعيد الذمة بالقدر املودع6 فإذا 

جاز للمؤجر طلب إخالءه من العني املؤجرة 6 وال حيكم عليه باإلخالء إذا أوفى األجرة 

 املستحقة عليه مع كافة ما حتمله املؤجر من مصروفات التقاضي.

ة وفاء إال أن الشيك و إن اعترب يف األصل أدا-احملكمةهذه يف قضاء  –املقرر -7

إال بقيام  التزامه ينقضيأن جمرد سحب الشيك ال يعترب وفاء مربئًا لذمة صاحبه و ال 

املسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. كما أن من املقرر أيضًا أن صور 

األوراق العرفية ال حجة هلا يف اإلثبات إال مبقدار ما تهدى إىل األصل إذا كان موجودًا 

إذا كان غري موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة متى جحدها من  فريجع إليه أما

احتج بها عليه أو نازع يف حجتها. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد استلهم 

يف قضائه هذه املبادئ واستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة مل تسدد 

مبدوناته من أن "الثابت من العقد  أقام قضاءه على ما أوردهواألجرة املستحقة عليها 

والذي  71/7/7102سند املستأنف تقاباًل يف الدعوى بعد تعديل الطلبات فيها املؤرخ 

على صحته وسالمته أنه أبرمه معها -الطاعنة  –أكدت املستأنف ضدها تقاباًل 

بقيمة إجيارية  01/00/7102لغاية 0/7/7107بشأن العني املبينة به عن الفرتة من 

ألف  511ألف درهم سنويًا قر املستأنف أن املستأنف ضدها سددت مبلغ  751رها قد

ليبقى مرتصدًا بذمتها عن  01/07/7106 لغاية 0/0/7100 درهم فقط عن الفرتة من

ألف درهم وكانت قد قررت ردًا على هذا االدعاء بأنها أوفت  511هذه الفرتة مبلغ 

دون أن تقدم ما يثبت سدادها األجرة كاملة  جبميع التزاماتها املرتتبة عن هذا العقد

عن تلك الفرتة وعن الفرتة اليت تلتها إذ أن ما قدمته هو صورة شيكات وصور سندات 

استالم جحدها املستأنف تقاباًل وأنكر استالمه هلا وتوقيعه على ما يفيد استالمها 6 

كل الشيكات ومن ثم كان من املتعني عليها أن تقدم ما يفيد قيامه بصرف قيمة 

ألف درهم بتاريخ  751اليت ادعت تسليمها له وأما عن ما قدمته من ايصال ايداع مببلغ 

درهم فهو يف حد ذاته ال يغطي  1511مببلغ  ةمع رسوم الدعوى االبتدائي 06/0/7102

األجرة املستحقة عليها مع كامل مصروفات التقاضي اليت حتملها املستأنف ومن ثم 



و إخالء العني املؤجرة املبينة به...  71/7/7107 خ العقد املؤرخمل تتوق احلكم بفس

ألف درهم باقي القيمة اإلجيارية  511وإلزامها بأن تؤدي للمستأنف تقاباًل مبلغ 

 751وما يستجد منها حتى اإلخالء الفعلي بواقع  01/07/7106املستحقة عليها حتى

كم سائغًا وله أصله الثابت يف ألف درهم ... اخل. وإذ كان هذا الذي خلص إليه احل

األوراق وكافيًا حلمله، وكان ال غبار على اللجنة إذ مل تنبه الطاعنة بسداد األجرة 

إعادة الدعوى للمرافعة لسدادها. ومن ثم فإن النعي على احلكم  املستحقة عليها أو

 مبا سلف يكون على غري أساس.

 اللجنـــــــــــــــــــة

تتحصل يف  –ى ما يبني من احلكم املطعون فيه و سائر األوراق عل –حيث إن الوقائع 

إجيارات أبوظيب على الطاعنة  7105لسنة  5700أن املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

 بطلب احلكم وفقًا للطلبات اخلتامية بفسخ عقد اإلجيار املربم بينهما بتاريخ

تؤدي له القيمة اإلجيارية  مع ما يرتتب عليه من آثار و إلزام األخرية بأن 71/7/7107

وما يستجد حتى  01/7/7106املتأخرة عليها البالغ قدرها مخسمائة ألف درهم حتى 

% من تاريخ رفع 07ألف درهم سنويًا وفائدة بواقع  751تاريخ اإلخالء الفعلي بواقع 

 –الدعوى حتى السداد التام وتقديم براءة ذمة من شركة أبوظيب للتوزيع واحتياطيًا 

دة املأمورية للخربة لبحث اعرتاضاته. على سند من أنه منح املطعون ضدها بالعقد إعا

سي طريق املرور  7حق وضع الفتات إعالنية على القطعة رقم بي 71/7/7107املؤرخ 

 0/07/7107ألف درهم سنويًا اعتبارًا من  751بأبوظيب لقاء قيمة إجيارية قدرها 

اد تلك القيمة حتى صارت مدينة له مببلغ و أنها تقاعست عن سد 01/0/7102وحتى 

6 ومن ثم كانت الدعوى. حكمت  01/07/7106مخسمائة ألف درهم حتى تاريخ 

وإخالء الطاعنة من العني  71/7/7107اللجنة بفسخ عقد اإلجيار سند الدعوى املؤرخ 

 املبينة وصفًا وتسليمها للطاعن خالية من الشواغل واألشخاص حبالتها عند التعاقد ،

وحتى تاريخ اإلخالء الفعلي بواقع  0/2/7106 وإلزامها ببدل القيمة اإلجيارية من تاريخ

 6/07/7105% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى 0ألف درهم سنويًا وفائدة بواقع  751

وحتى تاريخ السداد التام وتقديم براءة ذمة عن املياه والكهرباء. استأنفت الطاعنة 

إجيارات أبوظيب واملطعون ضده باالستئناف  7102لسنة  10احلكم باالستئناف رقم 

قضت اللجنة برفض االستئناف  79/0/7102أبوظيب. وبتاريخ  7102لسنة  61رقم 

بتعديل احلكم املستأنف بإلزام  7102لسنة  61األصلي ويف االستئناف املقابل رقم 

مخسمائة مبلغ - املطعون ضده –بأن تؤدي للمستأنف - الطاعنة– املستأنف ضدها



وما يستجد حتى  01/07/7106 ألف درهم باقي القيمة اإلجيارية املستحقة عليه حتى

% سنويًا من تاريخ رفع 0ألف درهم سنويًا وفائدة بواقع  751تاريخ اإلخالء الفعلي بواقع 

حتى السداد التام والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة  6/07/7105الدعوى يف 

ق النقض6 عرض الطعن على هذه اللجنة يف غرفة املشورة، على هذا احلكم بطري

 فحددت جلسة لنظره.

به الطاعنة على احلكم املطعون فيه  ىوحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنع

القصور يف التسبب ويف ذلك تقول أنها متسكت بصحة ما انتهى إليه خبري الدعوى من 

جيارية للعني املؤجرة. كما متسكت تنفيذها كافة التزاماتها وسدادها القيمة اإل

من قانون إجيار األماكن من  70مبذكرتها الشارحة لالستئناف بإعمال نص املادة 

انقضاء الدعوى لسدادها القيمة اإلجيارية اليت انتهى إليها احلكم املستأنف6 وأنها 

بعد أن صرحت هلا  06/0/7102سددت كافة املبالغ اليت طلب منها سدادها بتاريخ 

للجنة االستئنافية وطلبت منها يف مذكرتها اخلتامية التصريح هلا بسداد أية مبالغ ا

تكون مستحقة عليها. إال أن اللجنة أصدرت حكمها دون إعادة الدعوى للمرافعة 

وتكفيلها بسداد املبالغ اليت رأت هي أنها مستحقة عليها خاصة وأنها سددت القيمة 

بشيكات وإيصاالت صادرة من املطعون  7105اإلجيارية املستحقة عليها عن عام 

ضدها وعلى أوراقها تفيد استالمها للشيكات واليت تعد مبثابة سداد لكون الشيك 

أداة وفاء ويقوم مقام النقود و أن ذلك هو الذي دفعها لعدم تقديم أصول املستندات، 

ملطعون خبزينة احملكمة لرفض ا 7106كما بادرت بإيداع قيمة اإلجيار اخلاص بعام 

 ضده استالم شيكات بها.

من قانون إجيار  670 00وحيث إن هذا النعي يف غري حمله. ذلك أنه وفقًا للمادتني 

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني  7116لسنة  71األماكن رقم 

ليها املؤجر واملستأجر يف إمارة أبوظيب املعدل أن املستأجر ملزم بوفاء األجرة املتفق ع

للمؤجر يف ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع األخري عن استالمها أو مل يعني مكانًا للوفاء 

أو خزينة اللجنة  –بها أودعها املستأجر باسم اللجنة إحدى املصاريف الوطنية 

ويعترب هذا اإليداع سندًا إلبراء الذمة بالقدر املودع6 فإذا مل يوف املستأجر -اإلجيارية

قة عليه خالل تلك املواعيد جاز للمؤجر طلب إخالءه من العني املؤجرة 6 األجرة املستح

وال حيكم عليه باإلخالء إذا أوفى األجرة املستحقة عليه مع كافة ما حتمله املؤجر 

أن الشيك وإن اعترب - يف قضاء احملكمة –من مصروفات التقاضي. وأن من املقرر 

ال يعترب وفاء مربئًا لذمة صاحبه وال  يف األصل أداة وفاء إال أن جمرد سحب الشيك



إال  بقيام املسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. كما أن من  التزامه ينقضي

املقرر أيضًا أن صور األوراق العرفية ال حجة هلا يف اإلثبات إال مبقدار ما تهدى إىل 

لالحتجاج األصل إذا كان موجودًا فريجع إليه أما إذا كان غري موجود فال سبيل 

بالصورة متى جحدها من احتج بها عليه أو نازع يف حجتها. ملا كان ذلك وكان 

احلكم املطعون فيه قد استلهم يف قضائه هذه املبادئ واستخلص من أوراق الدعوى 

ومستنداتها أن الطاعنة مل تسدد األجرة املستحقة عليها وأقام قضاءه على ما أورده 

لعقد سند املستأنف تقاباًل يف الدعوى بعد تعديل الطلبات مبدوناته من أن "الثابت من ا

على -الطاعنة  –والذي أكدت املستأنف ضدها تقاباًل  71/7/7102فيها املؤرخ 

لغاية  0/7/7107صحته وسالمته أنه أبرمه معها بشأن العني املبينة به عن الفرتة من 

املستأنف أن املستأنف ألف درهم سنويًا قر  751بقيمة إجيارية قدرها  01/00/7102

 لغاية 0/0/7100 ألف درهم فقط عن الفرتة من 511ضدها سددت مبلغ 

ألف درهم وكانت قد  511ليبقى مرتصدًا بذمتها عن هذه الفرتة مبلغ  01/07/7106

قررت ردًا على هذا االدعاء بأنها أوفت جبميع التزاماتها املرتتبة عن هذا العقد دون أن 

األجرة كاملة عن تلك الفرتة وعن الفرتة اليت تلتها إذ أن ما  تقدم ما يثبت سدادها

قدمته هو صورة شيكات وصور سندات استالم جحدها املستأنف تقاباًل وأنكر 

استالمه هلا وتوقيعه على ما يفيد استالمها 6 ومن ثم كان من املتعني عليها أن تقدم ما 

ا له و أما عن ما قدمته من يفيد قيامه بصرف قيمة كل الشيكات اليت ادعت تسليمه

 ةمع رسوم الدعوى االبتدائي 06/0/7102ألف درهم بتاريخ  751ايصال ايداع مببلغ 

درهم فهو يف حد ذاته ال يغطي األجرة املستحقة عليها مع كامل  1511مببلغ 

 مصروفات التقاضي اليت حتملها املستأنف ومن ثم مل تتوق احلكم بفسخ العقد املؤرخ

... وإلزامها بأن تؤدي للمستأنف تقاباًل  إخالء العني املؤجرة املبينة بهو 71/7/7107

وما  01/07/7106 ألف درهم باقي القيمة اإلجيارية املستحقة عليها حتى 511مبلغ 

ألف درهم ... اخل. وإذ كان هذا الذي  751يستجد منها حتى اإلخالء الفعلي بواقع 

يف األوراق وكافيًا حلمله، وكان ال غبار  خلص إليه احلكم سائغًا وله أصله الثابت

إعادة الدعوى للمرافعة  على اللجنة إذ مل تنبه الطاعنة بسداد األجرة املستحقة عليها أو

وحيث إنه  لسدادها. ومن ثم فإن النعي على احلكم مبا سلف يكون على غري أساس.

 وملا تقدم فإنه يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 إجيارات() 0/01/7102جلسة 
 

 رئيس اللجنة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: عبد املنعم عوض، زهري اسكندر.

 

(775) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  02)الطعن رقم 

( إجيار. استئناف "ميعاده". حكم "الطعن يف احلكم. ميعاده". دفوع "الدفع بسقوط 0

ملنازعات اإلجيارية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما احلق يف االستئناف". جلنة فض ا

 ال يقبل منها". عقد "عقد اإلجيار".

جواز االعتداد بتاريخ العلم اليقيين للمحكوم عليه باحلكم يف احتساب سريان -

مدة اخلمسة عشر يومًا املقررة الستئناف أحكام جلنة فض املنازعات اإلجيارية إذا 

 .7116لسنة  71من القانون رقم  78/7كان احلكم غيابيًا. املادة 

  

( إجيار. استئناف "ميعاده". حكم "الطعن يف احلكم. ميعاده". دفوع "الدفع بسقوط 7

احلق يف االستئناف". جلنة فض املنازعات اإلجيارية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما 

 ال يقبل منها". عقد "عقد اإلجيار".

ة التنفيذ وطلبه أجاًل للتسوية ثم إقامته حضور املمثل القانوني للطاعنة جلس-

إشكااًل على التنفيذ قضي برفضه. يتحقق به العلم اليقيين باحلكم موضوع التنفيذ 

والذي يبدأ به ميعاد اخلمسة عشر يومًا املقررة الستئناف أحكام جلنة فض املنازعات 

 اإلجيارية.

خارج ذلك امليعاد  صحة احلكم القاضي بسقوط احلق يف االستئناف للتقرير به-

حمتسبًا سريانه من تاريخ حصول العلم اليقيين. النعي عليه بعدم اإلعالن باحلكم 

 برغم كونه غيابيًا. مردود. علة ذلك. 

  



بشأن إجيار األماكن  7116( لسنة 71من القانون رقم ) 78/7مفاد نص املادة -0

تكون  – 7مارة أبو ظيب بأنه "وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين يف إ

خالل مخسة  االستئنافأمام جلنة  لالستئنافأحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة 

عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور احلكم إذا كان حضوريا واعتبارا من تاريخ 

اليوم التالي إلعالن احملكوم ضده أو علمه اليقيين إذا كان احلكم غيابيا" يدل على 

حبسب وصف احلكم، فإذا كان  االستئنافآجال  الحتساباملشرع أقر عدة طرق  أن

غيابيا وحصل العلم اليقيين للمحكوم عليه بذلك احلكم يعتمد ذلك األجل يف 

 االستئناف.احتساب سريان أجل 

أن الشريك  0200/7106 على أوراق التنفيذ رقم االطالعكان الثابت من إذ -7

قد حضر جبلسة التنفيذ  ....................................اعنة( املدعو املفوض للمنفذ ضده )الط

وطلب أجال إلمتام التسوية فأجابته احملكمة لطلبه غري أنه  02/00/7106املنعقدة يف 

والذي قضي فيه  150/7106 مل يقم بالتسوية واستشكل على التنفيذ باإلشكال رقم

م فإن الطاعنة تكون قد حصل هلا العلم يف التنفيذ، ومن ث واالستمراربالرفض 

موضوع التنفيذ وذلك من تاريخ حضور ممثلها  0605/7106اليقيين باحلكم رقم 

ثم اإلستشكال عليه مبقتضى  – 02/00/7106أي يف  –القانوني ألعمال تنفيذه 

 االستشكالبرفض  77/07/7106والذي قضى فيه بتاريخ  150/7106احلكم رقم 

تنفيذ، وإذ أقامت الطاعنة استئنافها على ذلك احلكم يف يف ال واالستمرار

من  78فإنها تكون قد أقامته بعد أجل اخلمسة عشر يوما املقرر باملادة  06/0/7102

، وال ينال من ذلك ما متسكت به يف أسباب النعي على 7116 لسنة 71القانون رقم 

ر ضدها، ومل احلكم املطعون فيه من كونها مل يقع  إعالمها باحلكم الصاد

حسب  –حتضر يف جلساته، ومل تتمكن من تقديم ما لديها من حجج ومؤيدات تثبت 

سدادها للمبلغ املطالب به، ذلك أن هذا القول مردود عليها مبا ثبت باألوراق -زعمها 

من حصول العلم اليقيين هلا باحلكم الصادر ضدها حبضور ممثلها القانوني يف تاريخ 

تنفيذ وطلبه التأجيل إلجراء التسوية مع املطعون ضدها وعدم أعمال ال 02/00/7106

إمتامه للتسوية املدعى بها، ثم إثارة دعوى استشكال على احلكم املراد تنفيذه 

 واالستمراربالرفض  77/07/7106واليت قضي فيها بتاريخ  150/7106بالدعوى رقم 

قد حصل  01/6/7106 الصادر يف 0605/7106يف التنفيذ، وملا كان احلكم رقم 

على النحو املشار إليه، ومل تقم  02/00/7106العلم اليقيين به للطاعنة يف تاريخ 

أي بعد حوالي شهرين من تاريخ علمها اليقيين  – 06/0/7102باستئنافه إال يف تاريخ 



 78/7فإنها تكون قد أقامته بعد انقضاء أجل اخلمسة عشر يوما املقرر باملادة -به 

، ومل تدل الطاعنة يف كامل مراحل الدعوى مبا 7116 ( لسنة71) من القانون رقم

يفيد سدادها لألجرة املستحقة رغم ادعائها ذلك، ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه ملا 

انتهى إىل سقوط حقها يف استئنافها فإنه يكون قد خلص إىل نتيجة صحيحة ال 

ن النعي عليه مبا ذكر خمالفة فيها للقانون ومبا يكفي حلمل قضاء احلكم، ويكو

 .على غري أساس

 اللجنـــــــــــــــــــة

تتحصل - على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

منازعات إجيارية أبوظيب على  0605/7106يف أن املطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 

ر بينهما وإخالء العني الطاعنة طلبت يف ختامها احلكم بفسخ عقد اإلجيار احملر

املؤجرة وتسليمها هلا خالية من الشواغل واألشخاص وإلزامها بسداد األجور املرتصدة 

 011بذمتها واملستحقة منها وذلك حتى تاريخ اإلخالء الفعلي بواقع أجرة سنوية قدرها 

ألف درهم وتقديم براءة الذمة عن املاء والكهرباء، وذلك على سند من القول بأن 

اعنة استأجرت منها العني املبينة بصحيفة الدعوى وذلك مبوجب عقد خطي وللفرتة الط

ألف درهم وسلمتها  011بواقع أجرة سنوية قدرها  00/2/7106وحتى 0/8/7105من 

جزء من قيمة اإلجيار نقدا والباقي مبقتضى شيك ارتد من البنك لعدم كفاية الرصيد 

نة بفسخ عقد اإلجيار وبإخالء حكمت اللج 01/6/7106 فكانت الدعوى، ويف

الطاعنة من عني املؤجرة وتسليمها للمطعون ضدها خالية من الشواغل واألشخاص 

وحتى  0/7/7106وباحلالة اليت كانت عليها وقت التعاقد وبسداد األجرة اعتبارا من 

م ألف درهم وتقدي 011تاريخ التسليم الفعلي بواقع األجرة السنوية الثابتة بالعقد بقيمة 

رقم  باالستئنافبراءة الذمة عن املاء والكهرباء، استأنفت الطاعنة هذا احلكم 

قضت بسقوط حق املستأنفة يف  09/1/7102يف االستئنافيةواللجنة  18/7102

، فأقامت طعنها املاثل بطريق النقض على هذا احلكم وأعلنت املطعون االستئناف

وإذ عرض الطعن على هذه  مذكرة برفضه، 09/6/7102ضدها بالطعن فقدمت يف 

 اللجنة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب النعي على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف 

والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع،  االستداللتطبيق القانون والفساد يف 

من قانون اإلجراءات  01باملخالفة للمادة  االستئناف وذلك لقضائه بسقوط احلق يف

املدنية ودون أن متحص اللجنة الدفوع اليت متسكت بها الطاعنة واليت تثبت سدادها 



لألجرة املطالب بها إذ هي مل تقسط تلك الدفوع مبا يلزم من البحث والتمحيص 

ض غري أنها مل وكان عليها أن تتصدى للفصل يف موضوع الدعوى وتقضي فيها بالرف

استنادا منها إىل  االستئنافتفعل وانتهت على غري صواب إىل احلكم بسقوط احلق يف 

ستشكال يف التنفيذ واعتربت بأن ذلك باال 01/6/7106 أن ممثل الطاعنة  قام بتاريخ

ما هو مبثابة العلم اليقيين باحلكم خمالفة بذلك الثابت باألوراق واليت مل يرد فيها 

ها باحلكم ، وملا كانت اللجنة قد استدلت استدالال فاسدا بعلم الطاعنة إعالن يفيد

ستشكال الذي قامت به حال أنها استشكلت على باحلكم املنفذ به بناء على اال

قرار قاضي التنفيذ وليس على احلكم الذي مل حيصل هلا العلم به، ومل تستلم نسخة 

علم الطاعنة اليقيين باحلكم، منه، ومل تفصح املطعون ضدها عن أي إجراء يفيد 

مما أدى إىل عدم حضورها باجللسة وعدم إدالئها بأوجه دفاعها عن الدعوى املوجهة 

 االستالمضدها بكونها قامت بسداد كامل األجرة املستحقة منها مبوجب إيصاالت 

من قانون اإلجيار قرينة على الوفاء باألجرة عن املدد  00واليت تعد وفقا لنص املادة 

لسابقة هلا، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر والتفت عن مستندات الطاعنة ا

واليت تثبت براءة ذمتها من املبلغ املطالب به فإنه يكون قد أخل حبق الدفاع وشابه 

 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.   االستداللالفساد يف 

( 71من القانون رقم ) 78/7وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن مفاد نص املادة 

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين  7116لسنة 

 لالستئنافتكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة  – 7يف إمارة أبو ظيب بأنه "

خالل مخسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور احلكم إذا  االستئنافأمام جلنة 

وريا واعتبارا من تاريخ اليوم التالي إلعالن احملكوم ضده أو علمه اليقيين كان حض

 االستئنافآجال  الحتسابإذا كان احلكم غيابيا" يدل على أن املشرع أقر عدة طرق 

حبسب وصف احلكم، فإذا كان غيابيا وحصل العلم اليقيين للمحكوم عليه بذلك 

. ملا كان ذلك، وكان االستئناف احلكم يعتمد ذلك األجل يف احتساب سريان أجل

أن الشريك املفوض للمنفذ  0200/7106 على أوراق التنفيذ رقم االطالعالثابت من 

قد حضر جبلسة التنفيذ املنعقدة يف  .................................ضده )الطاعنة( املدعو 

ه مل يقم وطلب أجال إلمتام التسوية فأجابته احملكمة لطلبه غري أن 02/00/7106

والذي قضي فيه  150/7106 بالتسوية واستشكل على التنفيذ باإلشكال رقم

يف التنفيذ، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد حصل هلا العلم  واالستمراربالرفض 

موضوع التنفيذ وذلك من تاريخ حضور ممثلها  0605/7106اليقيين باحلكم رقم 



ثم اإلستشكال عليه مبقتضى  – 02/00/7106أي يف  –القانوني ألعمال تنفيذه 

 االستشكالبرفض  77/07/7106والذي قضى فيه بتاريخ  150/7106احلكم رقم 

يف التنفيذ، وإذ أقامت الطاعنة استئنافها على ذلك احلكم يف  واالستمرار

من  78فإنها تكون قد أقامته بعد أجل اخلمسة عشر يوما املقرر باملادة  06/0/7102

، وال ينال من ذلك ما متسكت به يف أسباب النعي على 7116 لسنة 71القانون رقم 

احلكم املطعون فيه من كونها مل يقع  إعالمها باحلكم الصادر ضدها، ومل 

حسب  –حتضر يف جلساته ، ومل تتمكن من تقديم ما لديها من حجج ومؤيدات تثبت 

ا ثبت باألوراق سدادها للمبلغ املطالب به، ذلك أن هذا القول مردود عليها مب-زعمها 

من حصول العلم اليقيين هلا باحلكم الصادر ضدها حبضور ممثلها القانوني يف تاريخ 

أعمال التنفيذ وطلبه التأجيل إلجراء التسوية مع املطعون ضدها وعدم  02/00/7106

إمتامه للتسوية املدعى بها، ثم إثارة دعوى استشكال على احلكم املراد تنفيذه 

 واالستمراربالرفض  77/07/7106واليت قضي فيها بتاريخ  150/7106بالدعوى رقم 

قد حصل  01/6/7106 الصادر يف 0605/7106يف التنفيذ، وملا كان احلكم رقم 

على النحو املشار إليه، ومل تقم  02/00/7106العلم اليقيين به للطاعنة يف تاريخ 

تاريخ علمها اليقيين أي بعد حوالي شهرين من  – 06/0/7102باستئنافه إال يف تاريخ 

 78/7فإنها تكون قد أقامته بعد انقضاء أجل اخلمسة عشر يوما املقرر باملادة -به 

، ومل تدل الطاعنة يف كامل مراحل الدعوى مبا 7116 ( لسنة71من القانون رقم )

يفيد سدادها لألجرة املستحقة رغم ادعائها ذلك، ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه ملا 

سقوط حقها يف استئنافها فإنه يكون قد خلص إىل نتيجة صحيحة ال انتهى إىل 

خمالفة فيها للقانون ومبا يكفي حلمل قضاء احلكم، ويكون النعي عليه مبا ذكر 

 وحيث إنه وملا تقديم فإنه يتعني رفض الطعن. على غري أساس.

 

********** 



 )جتاري( 0/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –حلليم  برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد ا

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(776) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  000)الطعن رقم 

( إثبات "بوجه عام". تسجيل. شركات. عقد "أنواع من العقود. عقد الشركة". دعوى 0

 ة التعاقد". بيع. رهن."دعوى صح

وجوب تسجيل تنازل الشريك عن حصته يف الشركة أو رهنها إىل أحد الشركاء -

أو الغري يف السجل التجاري. خمالفة ذلك. أثره. عدم االعتداد بالتصرف جتاه الشركة 

 أو الغري. أساس ذلك.

 انطباقه على الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة.-

الشريك بالتصديق على توقيعه على العقد أو تعديله أمام اجلهة  مؤداه: التزام-

املختصة وإال جاز اللجوء إىل دعوى صحة ونفاذ العقد. جواز رفعها من البائع كما 

 املشرتي. علة ذلك. كفاية املصلحة احملتملة.
  

( إثبات "بوجه عام". تسجيل. شركات. عقد "أنواع من العقود. عقد الشركة". دعوى 7

 وى صحة التعاقد". بيع."دع

دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية استحقاق مآال. وجوب التثبت فيها من -

أركان البيع ومنها الثمن قبل احلكم بانعقاده. اتساعها لبحث ما يثار حول العقد من 

ناحية وجوده وانعدامه وصحته أو بطالنه أو صوريته وكل ما حيول دون احلكم 

 بصحته ونفاذه.

  دعوى صحة ونفاذ عقد تعديل وتنازل يف شركة.مثال يف-
  

( إثبات "بوجه عام". التزام "انقضاء االلتزام". عقد "انقضاء العقد". حمكمة املوضوع 0

 "سلطتها".

 العقد. تقايل املتعاقدين. ماهيته.-



 استخالص رضاء املتعاقدين على التقايل. موضوعي. متى كان سائغًا.-

 مثال الستخالص سائغ.-

  

من قانون  29/0أن النص يف املادة  –يف قضاء هذه احملكمة -املقرر -0

من قانون الشركات  701/0املقابلة للمادة  – 7105لسنة  7الشركات التجارية رقم 

على أن: "جيوز ألي شريك التنازل عن حصته يف  – 0981لسنة  8التجارية رقم 

يتم التنازل أو الرهن وفقا الشركة أو رهنها ألي من الشركاء اآلخرين أو للغري، و

لشروط عقد تأسيس الشركة مبقتضى حمرر رمسي موثق وفقا ألحكام هذا القانون 

وال يعترب التنازل أو الرهن حجة جتاه الشركة أو الغري اال من تاريخ قيده بالسجل 

التجاري لدى السلطة املختصة". يدل على أن املشرع قد جعل عقد تنازل الشريك يف 

املسؤولية احملدودة عن حصته يف الشركة أو رهنها عقدا شكليا مبا  الشركة ذات

يف حمرر رمسي -وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة -تطلبه من وجوب افراغه 

وتوثيقه أمام اجلهة الرمسية املختصة، وما أوجبه من قيده بالسجل التجاري ليكون 

ما بالتصديق على حجة جتاه الشركة أو الغري، وهو ما يفرض على الشركاء التزا

توقيعاتهم على العقد أو تعديله أمام اجلهة املختصة، فإذا امتنع الشريك عن التصديق 

على إمضائه يف عقد التنازل عن احلصة فلم يتيسر توثيقه وشهره، جاز ألي من 

الشركاء  اللجوء إىل القضاء واحلصول على حكم يقوم مقام التنفيذ العيين اللتزام 

من قانون  087على توقيعه، عمال مبا هو مقرر بنص املادة  الشريك بالتصديق

املعامالت املدنية اليت تنص على أن: "يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا كان 

 موضوع احلق عمال ومسحت بذلك طبيعته".
 

املقرر أن دعوى اثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى -7

عها من املشرتى إال انه ليس مثة ما مينع من أن ترفع من واحدة وإذا كان يغلب رف

البائع، ذلك أن القانون مل حيدد الدعاوى اليت جيوز رفعها وامنا يشرتط لقبول 

الدعوى ان يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي املصلحة احملتملة 

ق حلق خيشى زوال إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق أو االستيثا

دليله عند النزاع فيه، وأن دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على 

حقيقة التعاقد فتتناول حمله ومداه ونفاذه، واحلكم الذي يصدر فيها هو الذي 

يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضاء بني املتعاقدين وهي حبالتها هذه تعترب 



قرر أيضا أن الثمن ركن من أركان البيع اليت جيب دعوى استحقاق مآال. ومن امل

التثبت من توافرها قبل احلكم بانعقاده، وما جيريه قاضي املوضوع من هذا التثبت 

جيب عليه أن يورده يف أسباب حكمه ليقوم هذا االيراد -يف دعوى صحة التعاقد-

وليمكن به شاهدا على أنه مل يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد املتنازع فيه 

حمكمة النقض من أن تأخذ حبقها يف االشراف على مراعاة احكام القانون، كما 

أن نطاق هذه الدعوى يتسع لبحث كافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او 

انعدامه وصحته أو بطالنه ومنها انه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية إن 

 نونا وهو ما حيول دون احلكم بصحته ونفاذه.صحت أن ينعدم بها وجود العقد قا
 

من قانون املعامالت املدنية أن تقايل املتعاقدين هو  768املقرر أن مؤدى نص املادة -0

اتفاق ينقضي به االلتزام الناشئ عن العقد املربم بني أطرافه وأن الشرط االساسي 

مما تستقل به  لصحته هو رضاء املتقايلني وأن استخالص هذا الرضا من عدمه هو

حمكمة املوضوع دون معقب عليها متى كان استخالصها سائغا. كما أن من املقرر 

انه متى أقامت حمكمة املوضوع قضائها على ما يكفي حلمله فانها ال تكون من 

بعد ملزمة بالتحدث يف حكمها عن كل قرينة من القرائن غري القانونية اليت يدىل بها 

اهم من طريق االستنباط كما انها غري مكلفة بأن تورد اخلصوم استدالال على دعو

كل حجج اخلصوم وتفندها إذ أن قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل 

احلكم املطعون الضمين الطراح هذه القرائن وتلك املستندات. ملا كان ذلك وكان 

ددًا بصحة ونفاذ أقام قضائه بإلغاء حكم حمكمة أول درجة والقضاء جم قد فيه

الدعوى املتقابلة على ما استخلصه من أوراق الدعوى العقد موضوع التداعي وبرفض 

وما قدمه طرفى النزاع من مستندات فيها، من أن البني من االطالع على أصل عقد 

"تعديل وتنازل شركة ........................... للتطوير العقاري ذ. م. م" أنه قد تضمن االتفاق 

ني الشركاء فيها على قيام الطاعن بشراء احلصص اململوكة للمطعون ضدهم ب

 –% من رأس مال الشركة مقابل حتمل الشريك اجلديد 81األربعة األول البالغة 

مجيع االلتزامات املرتتبة على الشركة يف الفرتة السابقة على التعديل  –الطاعن 

ن الطاعن قد أقر بصحة توقيعه مبقدار رأس املال ومبقدار حصته يف الشركة، و أ

على الصفحة األخرية للعقد ومل يطعن على توقيع وكيله على كافة صفحات العقد 

قد جتاوز حدود تلك الوكالة يف التوقيع على العقد نيابة عنه  –أي الوكيل  –أو أنه 

فيكون هلذا العقد حجيته يف اإلثبات قبله ويكون الطعن عليه بالتزوير على غري 



هذا فضاًل عما هو ثابت يف األوراق ومنذ فجر الدعوى من مناقشة الطاعن  –أساس 

، ورتب احلكم على ذلك أن العقد قد تضمن إجيابًا -ملوضوع احملرر املدعي بتزويره 

بتنفيذ -الشريك اجلديد -وقبواًل من طرفيه واتفقا على الثمن وهو تعهد الطاعن 

ك له، ولعدم تقديم الطاعن دليل كتابي االلتزامات اليت ترتبت على املشروع اململو

على صورية العقد فيكون الطعن بصوريته يف مواجهة الشركاء اآلخرين ال أساس 

له، و أن العقد قد تضمن بيع حصص يف شركة ذات مسؤولية حمدودة وهو ماال 

خمالفة فيه للقانون وبالتالي يكون التنفيذ العيين ممكنًا باعتبار أن جتديد الرخصة 

ارية للشركة ذات املسؤولية احملدودة ال يؤدي بالضرورة إىل انقضائها إذ تظل التج

الشركة قائمة ولو مل جتدد رخصتها التجارية، و أن الطاعن كان على علم مبوقف 

الشركة وما عليها من التزامات وارتضى شراء تلك احلصص مقابل حتمله االلتزامات 

جبزيرة الريم" اململوك له والذي كانت الشركة تقوم  املرتتبة على مشروع "..................

على إدارته لصاحله وقيامه بإجراء مفاوضات الصلح عن طريق وكيله مع املشرتين 

للوحدات يف ذلك املشروع فيكون الدفع باستحالة تنفيذ العقد على غري أساس6 

قالة عن واضاف احلكم بأن الطاعن مل يقدم الدليل على رضاء املتعاقدين لصحة اإل

العقد6 وخلص احلكم من ذلك كله إىل أن كافة الطعون اليت وجهها الطاعن إىل 

العقد موضوع التداعي ال تقوم على أساس سليم6 وبالتالي فإن العقد قد استوفى كافة 

اركانه القانونية وقد تقاعس الطاعن واملطعون ضده اخلامس عن تنفيذ التزامهما 

لكية لدى اجلهات املعنية وأن التزامهما هذا هو التزام بالتصديق عليه إلمتام نقل امل

بعمل ميكن تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ 

طلب احلصول على حكم -عدا اخلامس -العيين ومن ثم حيق للمطعون ضدهم 

بصحة  تسجيل العقد يف نقل امللكية وهو ما يتعني معه القضاء يقوم تسجيله مقام

ونفاذ هذا العقد، و إذ كان هذا الذي خلص إليه احلكم املطعون فيه و أقام قضائه 

سائغ وكاف حلمله وله أصله الثابت يف أوراق الدعوى ويؤدي إىل النتيجة اليت انتهى 

إليها بال خمالفة للقانون أو للثابت فيها، فإن النعي عليه بأسباب الطعن جمتمعة 

 الوصول إىل نتيجة مغايرة ملا انتهى إليه احلكم. يضحى على غري أساس بغية

 

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ــ تتحصل يف 

جتاري كلي  7105لسنة  7111املطعون ضدهم الثالثة األوىل أقاموا الدعوى رقم  أن



الرابع واخلامس بطلب احلكم بصحة ونفاذ  أبوظيب على الطاعن واملطعون ضدهما

ألف  251عقد تعديل وتنازل "شركة ...................... للتطوير العقاري ذ.م.م" بقيمة 

درهم، وخماطبة دائرة التنمية االقتصادية وكافة اجلهات الرمسية ذات العالقة الختاذ 

ري مجيع السجالت كافة اإلجراءات القانونية لتعديل عقد الشركة املذكورة وتغي

أي املطعون ضدهم  –لنقل احلصص املتنازل عنها للمتنازل له. وذلك على سند من أنهم 

أسسوا مع املطعون ضدهما الرابع واخلامس شركة ذات  –من األول إىل الثالث 

باالسم سالف الذكر و كانت مساهمة كل  9/00/7116مسؤولية حمدودة وذلك يف 

تطوير املشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها، % ونشاطها استثمار و71منهم 

واالستثمار يف املشروعات العقارية وتأسيسها، والتطوير العقاري لإلنشاءات، ومت 

من دائرة التنمية االقتصادية،  7101استخراج الرتخيص التجاري برقم  د ت أ/ ش ت 

شركة ختارج أبرم املطعون ضدهم اخلمسة عقد تعديل وتنازل لل 78/0/7107وبتاريخ 

مبوجبه املطعون ضدهم من األول حتى الرابع ودخول الطاعن شريكًا فيها بداًل منهم 

لتصبح الشركة قائمة بني الطاعن واملطعون ضده اخلامس وقد وقع مجيع األطراف 

على هذا العقد وظل حبوزة الشريكني األخريين دون أن يتخذا إجراءات التصديق 

ل التجاري6 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. أقام الطاعن عليه إلكمال التسجيل يف السج

موضوع النزاع  78/0/7107دعوى متقابلة بطلب احلكم برد وبطالن العقد املؤرخ 

واعتباره مزورا عليه واعتباره كأن مل يكن ووقف العمل به والغاء أي اثر ترتب عليه 

اجلنائية، واحتياطيا احلكم مع ارسال العقد املزور إىل النيابة العامة الختاذ اجراءاتها 

بثبوت بطالن العقد وعلى سبيل االحتياط الكلي احلكم بثبوت انفساخ وتقايل 

اطراف العقد عنه، وذلك على سند من انه مل يوقع على كامل صفحات العقد وأن 

العقد غري مسجل طبقا للقانون كما دفع بصورية العقد خللوه من مثن مقابل لذلك 

الة تنفيذه لكون الرخصة التجارية للشركة ملغاة قبل تاريخ البيع فضال عن استح

حكمت  7106من ابريل  72حترير العقد فضال عن تقايل اطراف العقد عنه . بتاريخ 

احملكمة برفض الدعوى األصلية، ويف الدعوى املتقابلة ببطالن عقد الشركة املؤرخ 

م. استأنف املطعون موضوع النزاع املربم بني الطاعن واملطعون ضده 78/0/7107

ضدهم من األول حتى الثالث هذا احلكم لدى حمكمة استئناف ابوظيب باالستئناف 

جتاري، كما استأنفه لدى ذات احملكمة املطعون ضده الرابع  7106لسنة  915رقم 

قضت احملكمة  7102من يناير  00جتاري، وبتاريخ  7106لسنة 0118باالستئناف رقم 

والقضاء جمددا يف الدعوى األصلية بصحة ونفاذ عقد تعديل بالغاء احلكم املستأنف 



وتنازل شركة الرواد اخلمسة للتطوير العقاري ذات مسؤولية حمدودة املؤرخ 

وبرفض الدعوى املتقابلة. طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض،  78/0/7107

 حددت جلسة لنظره.-يف غرفة مشورة  –وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة 
 

وحيث إن الطعن قد أقيم على سبعة اسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بها على احلكم 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

واالخالل حبق الدفاع ويف بيانه ذلك يقول أن احلكم قضى بصحة ونفاذ عقد تعديل 

من قانون الشركات  29/0ن نص املادة تأسيس الشركة موضوع النزاع على سند م

من هذا القانون هو املنطبق إذ اوجبت  01، حال أن نص املادة 7105لسنة  7رقم 

االخرية أن يكون كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة مكتوبا باللغة العربية 

من  05/0وموثقا أمام اجلهة الرمسية وإال كان التعديل باطال، كما أوجبت املادة 

قانون قيد كل تعديل يطرأ على عقد الشركة بالسجل التجاري ليكون العقد ال

نافذا، وأن العقد موضوع التداعى خلى من تاريخ انعقاده اال ما ورد بالصفحة األخرية 

منه منسوبا اىل كاتب العدل الذي انكره، كما أن احلكم قضى بالصحة والنفاذ 

عقد من ان التنازل مقابل التزام الطاعن رغم ثبوت استحالة حتديد الثمن املبني يف ال

بااللتزامات اليت ترتبت على املشروع اململوك له، إذ جيب ان يكون الثمن حمددا أو 

قابل للتحديد وقت البيع، هذا فضال عن انه متسك بدفاع حاصله أن املطعون ضدهم 

ؤرخ وجهوا له اجيابا جديدا هو حمضر اجتماع جملس إدارة الشركة امل-الشركاء –

الذي حدد له مدة اسبوع لتفعيل عقد التعديل والتنازل وإال كان  71/9/7100

للمطعون ضده الرابع حق التصرف يف حصته يف الشركة، كما أن احلكم أورد يف 

اسبابه انه أقر بتوقيعه على العقد يف حني انه طعن عليه بالتزوير وقدم تقرير خبري 

تاريخ الغاء وكالته للمطعون ضده خطوط اثبت تزويره، كما مل يبحث احلكم 

بعد اقامة الطاعن بالغ جزائي  7105اخلامس الذي قدم نسخة عقد التعديل يف عام 

متسك بانكار التوقيع املنسوب اىل كاتب العدل  –اي الطاعن  –ضده، كما انه 

الوارد يف الصفحة االخرية من العقد وطلب احالة الدعوى اىل التحقيق لسماع شهادته، 

أنه قدم العديد من املستندات اليت مل تبحثها احملكمة وتعمل داللتها منها كما 

لسنة  7202حمضر اجتماع جملس ادارة شركة ...................... وصحيفة الدعوى رقم 

واليت تبني ظهور املطعون ضدهم مبظهر الشركاء املالكني بعد البيع املزعوم  7101

ذات الدعوى، كما التفت احلكم عن حبث  بسنتني وصورة مذكرة مقدمة منهم يف



ثبوت تقايل اطراف الطعن عن مسودة عقد التعديل والتنازل مبقولة أن الطاعن مل يقدم 

ما يثبت رضاء املطعون ضدهم على صحة االقالة من العقد، ومل يرد احلكم على ما 

 متسك به من استحالة تنفيذ العقد النقضاء الشركة بثبوت هالك اموال الشركة

ومل جتدد بل وقد مت الغاء  6/07/7100واىل أن رخصة الشركة انتهت صالحيتها 

الرخصة بقرار اداري، هذا وأن احلكم مل يبحث موقف املطعون ضده اخلامس 

وحتوله من خصم للمطعون ضدهم األربعة األول اىل حليف وتقدميه لنسخة العقد أمام 

جة يف الدعوى املاثلة، األمر الذي اخلربة يف التحقيق اجلزائي وأمام حمكمة أول در

 يعيب احلكم املطعون فيه مبا يستوجب نقضه.
 

 –يف قضاء هذه احملكمة -وحيث إن هذا النعى يف مجلته مردود، ذلك أن من املقرر

املقابلة  – 7105لسنة  7من قانون الشركات التجارية رقم  29/0أن النص يف املادة 

على أن : "جيوز ألي  – 0981لسنة  8جارية رقم من قانون الشركات الت 701/0للمادة 

شريك التنازل عن حصته يف الشركة أو رهنها ألي من الشركاء اآلخرين أو للغري، 

ويتم التنازل أو الرهن وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة مبقتضى حمرر رمسي موثق 

أو الغري اال وفقا ألحكام هذا القانون وال يعترب التنازل أو الرهن  حجة جتاه الشركة 

من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة املختصة". يدل على أن املشرع قد جعل 

عقد تنازل الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن حصته يف الشركة أو 

وفقا لشروط عقد تأسيس -رهنها عقدا شكليا مبا تطلبه من وجوب افراغه

جلهة الرمسية املختصة، وما أوجبه من قيده يف حمرر رمسي وتوثيقه أمام ا-الشركة

بالسجل التجاري ليكون حجة جتاه الشركة أو الغري، وهو ما يفرض على الشركاء 

التزاما بالتصديق على توقيعاتهم على العقد أو تعديله أمام اجلهة املختصة، فإذا امتنع 

توثيقه الشريك عن التصديق على إمضائه يف عقد التنازل عن احلصة فلم يتيسر 

وشهره، جاز ألي من الشركاء  اللجوء إىل القضاء واحلصول على حكم يقوم مقام 

التنفيذ العيين اللتزام الشريك بالتصديق على توقيعه، عمال مبا هو مقرر بنص املادة 

من قانون املعامالت املدنية اليت تنص على أن : "يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ  087

مال ومسحت بذلك طبيعته". ومن املقرر أن دعوى اثبات إذا كان موضوع احلق ع



التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة وإذا كان يغلب رفعها 

من املشرتى إال انه ليس مثة ما مينع من أن ترفع من البائع، ذلك أن القانون مل حيدد 

ون لصاحبها مصلحة الدعاوى اليت جيوز رفعها وامنا يشرتط لقبول الدعوى ان يك

قائمة يقرها القانون، وتكفي املصلحة احملتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط 

لدفع ضرر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن دعوى 

صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول حمله ومداه 

صدر فيها هو الذي يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه ونفاذه، واحلكم الذي ي

الرضاء بني املتعاقدين وهي حبالتها هذه تعترب دعوى استحقاق مآال. ومن املقرر أيضا 

أن الثمن ركن من أركان البيع اليت جيب التثبت من توافرها قبل احلكم بانعقاده، 

جيب عليه أن -اقديف دعوى صحة التع-وما جيريه قاضي املوضوع من هذا التثبت 

يورده يف أسباب حكمه ليقوم هذا االيراد شاهدا على أنه مل يغفل أمر هذا الركن 

من أركان العقد املتنازع فيه وليمكن به حمكمة النقض من أن تأخذ حبقها يف 

االشراف على مراعاة احكام القانون، كما أن نطاق هذه الدعوى يتسع لبحث 

وجود العقد او انعدامه وصحته أو بطالنه ومنها انه كافة ما يثار من اسباب تتعلق ب

صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد 

قانونا وهو ما حيول دون احلكم بصحته ونفاذه، ومن املقرر أيضا أن مؤدى نص املادة 

ضي به االلتزام من قانون املعامالت املدنية أن تقايل املتعاقدين هو اتفاق ينق 768

الناشئ عن العقد املربم بني أطرافه وأن الشرط االساسي لصحته هو رضاء املتقايلني 

وأن استخالص هذا الرضا من عدمه هو مما تستقل به حمكمة املوضوع دون معقب 

عليها متى كان استخالصها سائغا. كما أن من املقرر انه متى أقامت حمكمة 

حلمله فانها ال تكون من بعد ملزمة بالتحدث يف املوضوع قضائها على ما يكفي 

حكمها عن كل قرينة من القرائن غري القانونية اليت يدىل بها اخلصوم استدالال على 

دعواهم من طريق االستنباط كما انها غري مكلفة بأن تورد كل حجج اخلصوم 

مين الطراح وتفندها إذ أن قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الض

أقام  قد احلكم املطعون فيههذه القرائن وتلك املستندات. ملا كان ذلك وكان 



قضائه بإلغاء حكم حمكمة أول درجة والقضاء جمددًا بصحة ونفاذ العقد موضوع 

الدعوى املتقابلة على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدمه التداعي وبرفض 

ن البني من االطالع على أصل عقد "تعديل طرفى النزاع من مستندات فيها، من أ

وتنازل شركة ...................... للتطوير العقاري ذ. م. م" أنه قد تضمن االتفاق بني 

الشركاء فيها على قيام الطاعن بشراء احلصص اململوكة للمطعون ضدهم األربعة 

 –الطاعن  –% من رأس مال الشركة مقابل حتمل الشريك اجلديد 81األول البالغة 

مجيع االلتزامات املرتتبة على الشركة يف الفرتة السابقة على التعديل مبقدار رأس 

املال ومبقدار حصته يف الشركة، و أن الطاعن قد أقر بصحة توقيعه على الصفحة 

أي  –األخرية للعقد ومل يطعن على توقيع وكيله على كافة صفحات العقد أو أنه 

الوكالة يف التوقيع على العقد نيابة عنه فيكون هلذا  قد جتاوز حدود تلك –الوكيل 

هذا –العقد حجيته يف اإلثبات قبله ويكون الطعن عليه بالتزوير على غري أساس 

ن ملوضوع احملرر فضاًل عما هو ثابت يف األوراق ومنذ فجر الدعوى من مناقشة الطاع

بًا وقبواًل من طرفيه ، ورتب احلكم على ذلك أن العقد قد تضمن إجيااملدعي بتزويره 

بتنفيذ االلتزامات اليت -الشريك اجلديد-واتفقا على الثمن وهو تعهد الطاعن

ترتبت على املشروع اململوك له، ولعدم تقديم الطاعن دليل كتابي على صورية العقد 

فيكون الطعن بصوريته يف مواجهة الشركاء اآلخرين ال أساس له، وأن العقد قد 

كة ذات مسؤولية حمدودة وهو ماال خمالفة فيه للقانون تضمن بيع حصص يف شر

وبالتالي يكون التنفيذ العيين ممكنًا باعتبار أن جتديد الرخصة التجارية للشركة 

ذات املسؤولية احملدودة ال يؤدي بالضرورة إىل انقضائها إذ تظل الشركة قائمة ولو مل 

ف الشركة وما عليها من جتدد رخصتها التجارية، و أن الطاعن كان على علم مبوق

التزامات وارتضى شراء تلك احلصص مقابل حتمله االلتزامات املرتتبة على مشروع 

"...................... جبزيرة الريم" اململوك له والذي كانت الشركة تقوم على إدارته 

لصاحله وقيامه بإجراء مفاوضات الصلح عن طريق وكيله مع املشرتين للوحدات يف 

شروع فيكون الدفع باستحالة تنفيذ العقد على غري أساس6 واضاف احلكم ذلك امل

بأن الطاعن مل يقدم الدليل على رضاء املتعاقدين لصحة اإلقالة عن العقد6 وخلص 



احلكم من ذلك كله إىل أن كافة الطعون اليت وجهها الطاعن إىل العقد موضوع 

قد قد استوفى كافة اركانه التداعي ال تقوم على أساس سليم6 وبالتالي فإن الع

القانونية وقد تقاعس الطاعن واملطعون ضده اخلامس عن تنفيذ التزامهما بالتصديق 

عليه إلمتام نقل امللكية لدى اجلهات املعنية وأن التزامهما هذا هو التزام بعمل ميكن 

م تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيين ومن ث

 طلب احلصول على حكم يقوم تسجيله مقام-عدا اخلامس-حيق للمطعون ضدهم

تسجيل العقد يف نقل امللكية وهو ما يتعني معه القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد، و إذ 

كان هذا الذي خلص إليه احلكم املطعون فيه وأقام قضائه سائغ وكاف حلمله وله 

نتيجة اليت انتهى إليها بال خمالفة للقانون أصله الثابت يف أوراق الدعوى ويؤدي إىل ال

أو للثابت فيها، فإن النعي عليه بأسباب الطعن جمتمعة يضحى على غري أساس بغية 

 الوصول إىل نتيجة مغايرة ملا انتهى إليه احلكم. وملا تقدم يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )إداري( 9/01/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –السالم لعبودي  برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(772) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  06، 07)الطعنان رقما 

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حكم "حجية األحكام". قوة األمر 0

 تظلم. نقض "أثر نقض احلكم". اختصاص. املقضي.

نقض احلكم يف جزء منه. بقاؤه نافذًا يف أجزائه األخرى ما مل تكن مرتتبة على -

اجلزء املنقوض. التزام حمكمة اإلحالة بتتبع حكم النقض يف املسألة القانونية اليت 

 نقض فيها.

ظلم شكاًل عدم طعن املتظلم على ما قضت به حمكمة االستئناف من قبول الت-

وأنه رفع داخل امليعاد واقتصار الطعن على احلكم على ما قضى به من رفض موضوع 

التظلم. مؤداه: حيازة مسألة قبول التظلم شكاًل واختصاص احملكمة ضمنيًا بالنزاع 

بفصلها يف النزاع قوة األمر املقضي وامتناع مناقشة هاتني املسألتني بعد نقض احلكم 

ضوع التظلم واإلحالة. التزام احلكم املطعون فيه هذا النظر. فيما قضى فيه يف مو

 صحيح.

  

( استقالة. جزاء تأدييب. خدمة مدنية. قرار إداري. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. 7

 تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".

إجازته مدة جتاوز اعتبار املوظف الذي ينقطع عن عمله أو مل يعد إليه بعد انتهاء -

مخسة عشر يومًا متصلة أو منقطعة خالل السنة الواحدة مستقياًل حكمًا بقوة 

 القانون.

من قانون اخلدمة املدنية بشأن وجوب إجراء حتقيق كتابي  59عدم انطباق املادة -

مع املوظف ومساع أقواله على تلك احلالة. أساس ذلك وعلته. جواز أن يقدم املوظف 

 رية األسباب املربرة لغيابه.للجهة اإلدا



قضاء احلكم بالغاء القرار الصادر بانهاء خدمة املطعون ضدها النقطاعها عن -

 العمل بعلة عدم التحقيق معها مسبقًا. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه.

  

من قانون اإلجراءات املدنية  "وإذا كان  085قرر بنص الفقرة الثانية من املادة امل-0

ينقض إال يف جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق باألجزاء األخرى ما مل  تكن  احلكم مل

مرتتبة على اجلزء املنقوض". وملا هو مقرر قضاء أنه إذا نقض احلكم وأحيلت القضية 

إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد 6 فإنه يتعني 

قض يف املسألة القانونية اليت قضت على تلك احملكمة أن تتبع حكم حمكمة الن

فيها هذه احملكمة 6 وكان املقصود باملسألة القانونية يف هذا اجملال هو الواقعة اليت 

تكون قد طرحت على حمكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصرية وحيوز 

حكمها يف هذا اخلصوص حجية الشيء احملكوم فيه يف حدود ما تكون قد بتت 

يتعني على حمكمة اإلحالة عند إعادة نظر الدعوى اتباع حكم حمكمة فيه حبيث 

النقض يف املسألة القانونية اليت فصل فيها احلكم الناقض وعدم املساس حبجيته 6 

فضال عن عدم املساس مبا حاز قوة األمر املقضي من قضاء احلكم املنقوض مما مل 

ه احلكم الناقض 6 فيتعني يكن قد طعن فيه بطريق النقض مع الطعن الذي صدر في

على حمكمة اإلحالة أن تتقيد حبجية ما مل تتناوله أسباب الطعن بالنقض من 

احلكم املنقوض ومشل ذلك ما يكون قد تضمنه احلكم املنقوض من قضاء لصاحل 

الطاعن. ملا كان ذلك وكان البني من احلكم الناقض الصادر يف الطعن رقم 

قضت احملكمة االبتدائية بأبوظيب يف  79/6/7105إداري أنه بتاريخ  00/7106

بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ـ إلغاء القرار اإلداري  75/7105القضية رقم 

للتطوير الرتبوي القاضي بفصل املدعية من العمل فصال  ..................الصادر من  كلية 

لى وإعطائها كافة تعسفيا مع متكينها من الرجوع إىل وظيفتها وفقا للدرجة األع

حقوقها وامتيازاتها عن الفرتة الزمنية املوقوفة فيها وحساب ترقيتها مع كافة حقوقها 

الوظيفية وبإلزامها بتعويضها عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت بها نتيجة فصلها 

ى تعسفيا ـ وبإحالتها حباهلا إىل حمكمة استئناف أبوظيب املختصة 6 وبعد إحالة الدعو

وأصدرت حكمها فيه  77/7105على حمكمة االستئناف قيد التظلم لديها برقم 

بقبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وردت الدفع املثار من  72/0/7106بتاريخ 

املتظلم ضدها بعدم قبول التظلم شكال بأن )األوراق خلت مما يفيد إعالن املتظلمة 



توياته ومضمونه يف تاريخ حمدد سابق بقرار إنهاء خدمتها أو علمها علما شامال حمل

احملالة على حمكمة االستئناف ... ومن ثم  72/5/7105على رفع الدعوى بتاريخ 

يكون تظلمها مقدما داخل أجل ثالثني يوما ويتعني قبوله شكال( وهو ما يعين 

وبالضرورة قضاء حمكمة االستئناف باختصاصها بنظر الطلبات احملالة عليها من 

درجة وقبوهلا شكال لرفعها داخل امليعاد ومل تطعن املتظلم ضدها ـ حمكمة أول 

ـ  ..............................ـ  يف هذا احلكم وإمنا طعنت فيه املتظلمة ـ  ....................كلية 

إداري واقتصر طعنها على ما قضى به هذا احلكم من  00/7106وحدها بالنقض رقم 

ثم فإن قضاء حمكمة االستئناف الضمين باختصاصها  رفض موضوع التظلم 6 ومن

من قانون اإلثبات ال  19وبقبول التظلم شكال قد حاز قوة األمر املقضي 6 وعمال باملدة 

جيوز إعادة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها 6 طاملا أن حجية األمر 

احلكم املطعون فيه إذ التزم هذا النظر املقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام 6 و

يف قضائه فإنه ال يكون قد خالف قواعد االختصاص أو أخطأ يف تطبيق القانون 

 وتأويله أو الثابت باألوراق ويكون النعي بهذين السببني على غري أساس.

  7116لسنة  0من قانون اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب رقم  55املقرر بنص املادة -7

حبسبانه القانون الذي حيكم النزاع املاثل ـ "يعترب املوظف مقدما استقالته 6 إذا ـ 

انقطع عن عمله أو مل يعد إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة 6 ملدة جتاوز مخسة عشر يوما 

متصلة أو متقطعة خالل السنة الواحدة. وجيوز لرئيس اجلهة احلكومية املختص 6 

اعتبار املوظف مستقيال إذا أثبت أن أسبابا مقبولة تربر شريطة موافقة اجمللس 6 عدم 

من هذا  10انقطاعه عن العمل ويف هذه احلالة يطبق حكم الفقرة األوىل من املادة 

القانون" واملستفاد من هذا وفقا ملا هو مستقر عليه قضاء هذه احملكمة يف الطعنني 

إداري بتاريخ  601/7106 ورقم  05/07/7101إداري بتاريخ  7101لسنة  59رقم 

أن املوظف الذي ينقطع عن العمل بشكل متصل أو منقطع للمدة  10/01/7106

املذكورة يعترب يف حكم املستقيل عن العمل حكما. وتبعا لذلك فإن اجلهة اإلدارية 

املختصة تكون غري ملزمة بالتحقيق مع املوظف املنقطع قبل إصدارها قرارا باعتباره 

ا أن االستقالة احلكمية هي مقررة بقوة القانون 6 وأن الضمانة مستقيال حكما 6 طامل

سالفة الذكر  55املقررة للموظف يف هذه احلالة 6 وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 

هو إمكانية تقدميه للجهة اإلدارية األسباب املربرة لغيابه  واليت يتحدد يف ضوئها مدى 

من  59مه 6 وإذا كانت أحكام املادة توافر موجبات االستقالة احلكمية من عد

القانون سالف الذكر تنص على أنه "ال جيوز توقيع جزاء على املوظف إال بعد إجراء 



حتقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله وحيقق دفاعه 6 وجيب أن يكون القرار الصادر 

كن ـ بتوقيع اجلزاء مسببا ـ حتدد الالئحة التنفيذية املخالفات الوظيفية ـ كلما أم

واجلزاء املقرر لكل منها 6 وإجراءات توقيع اجلزاءات التأديبية والتظلم منها " فإن 

أحكام هذه املادة تسري على املخالفات التأديبية غري املتصلة باالنقطاع عن العمل 

املعترب يف حكم االستقالة الضمنية ألن االنقطاع عن العمل حدد له املشرع جزاء 

ي إجراء حتقيقي مسبق أو إحالة على جملس التأديب 6 اعتباريا غري مقرون بأ

واإلمكانية القانونية املتاحة  للموظف يف هذه احلالة 6 واليت تشكل ضمانة له ـ لنفي 

اعتباره مستقيال حكما ـ هو تقدميه الحقا للمربرات اليت حتول دون اعتباره كذلك 6 

دم مشروعية القرار املطعون واحلكم املطعون فيه إذ خالف هذا النظر 6 وانتهى إىل ع

فيه بعلة عدم التحقيق مسبقا مع املتظلمة قبل اعتبارها مستقيلة حكما فإنه يكون 

 .قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتلخص -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

( أقامت بتاريخ 07/7102)الطاعنة يف الطعن رقم  .................................يف أن املدعية 

إداري أبوظيب بإلغاء القرار اإلداري الصادر من  75/7105الدعوى رقم  72/5/7105

(  06/7102للتطوير الرتبوي  )الطاعة يف الطعن رقم  ....................املدعى عليها  كلية 

مل مع متكينها من الرجوع إىل وظيفتها وفقا للدرجة القاضي بفصل املدعية  من الع

األعلى وإعطائها كافة حقوقها وامتيازاتها عن الفرتة الزمنية املوقوفة فيها وحساب 

ترقيتها مع كافة حقوقها الوظيفية وبإلزامها بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية 

قول بأنها كانت تعمل لدى اليت حلقت بها نتيجة فصلها تعسفيا وذلك على سند من ال

 78/2/7112املدعى عليها بوظيفة مسؤول تسويق بهدف استقطاب الطلبة منذ تاريخ 

إال أنها رفضت تعيينها يف منصب رئيس قسم إدارة املشرتيات رغم توافر شروط 

ومتطلبات الوظيفة لديها إذ هي حاصلة على بكالوريوس يف االتصال اجلماهري 

رف واستهدفتها بكتابة تقارير سيئة من أجل حرمانها من أي وماجستري مع مرتبة الش

وقد  7100منصب وشوهت مسعتها واتهمتها بالسرقة وأصدرت قرارا بفصلها سنة 

تظلمت من القرار أمام حمكمة االستئناف اليت قضت بإلغاء القرار املتظلم منه 

احة باملدعية وبعودتها إىل عملها إال أن املدعى عليها استمرت يف التنكيل واإلط

بإنهاء خدماتها للمرة الثانية ودون إبداء أي أسباب  00/8/7100وأصدرت قرارا بتاريخ 



مما يثبت الكيدية واالستهداف فكانت الدعوى بالطلبات السالفة6 وأجابت املدعى 

عليها مبذكرة قدمتها بواسطة إدارة قضايا احلكومة دفعت فيها بعدم اختصاص 

 79/6/7105الة الدعوى حملكمة االستئناف. وبتاريخ احملكمة االبتدائية وإح

حكمت حمكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها حباهلا 

إىل حمكمة االستئناف 6 ونفاذا هلذا احلكم أحيل التظلم على حمكمة االستئناف 

ها وقدمت املتظلمة مذكرة بأسباب التظلم وأرفقت 77/7105حيث قيد لديها برقم 

6 وأجابت املتظلم ضدها مبذكرة قدمتها بواسطة إدارة قضايا  حبافظة مستندات

احلكومة طلبت يف ختامها احلكم بعدم قبول التظلم شكال لرفعه بعد امليعاد 6 

واحتياطيا رفضه موضوعا لعدم الصحة والثبوت 6 وبعدم اختصاص احملكمة بنظر 

الستئناف بقبول التظلم حكمت حمكمة ا 72/0/7106طلب التعويض 6 وجبلسة 

إداري  00/7106شكال ورفضه موضوعا 6 فطعنت عليه املتظلمة بطريق النقض رقم 

حكمت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه وإحالة  70/5/7106وبتاريخ 

القضية إىل احملكمة مصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغايرة بسبب عدم حبث دفاع 

لصور الضوئية ملستخرج كشف احلضور اليومي هلا من الطاعنة املثار بشأن نفيها ا

املدىل به من قبل اجلهة اإلدارية إلثبات واقعة  00/8/7100إىل غاية  0/0/7100تاريخ 

غياب املتظلمة عن العمل ومتسكها بكون هذه الكشوف ال حتمل أي توقيع هلا وأنها 

الدفع املثار وصوال  عبارة عن مستخرج من صنع اإلدارة إال أن احملكمة مل تقم بفحص

إىل بيان عمل املطعون ضدها بنظام الكشوف الورقية أو بنظام البصمة. وبعد اإلحالة 

على حمكمة االستئناف ندبت خبريا يف املوارد البشرية للقيام باملأمورية املشار إليها 

يف حكمها وقد قدم اخلبري تقريره الذي انتهى فيه إىل أن املتظلمة تغيبت عن العمل 

وأنه مل يتم إجراء  00/8/7100و 0/0/7100دة واحد ومخسني يوما يف الفرتة ما بني مل

أي حتقيق معها يف هذا الشأن 6 وعقبت املتظلمة على التقرير بأنها كانت تتقاضى 

رواتبها بصورة منتظمة طوال الفرتة املدعى غيابها فيها وترى أن يف ذلك دحضا لدعوى 

يوما يف السنة  05ضدها بأن الغياب غري املربر ملدة جتاوز الغياب 6 بينما عقبت املتظلم 

حكمت  70/5/7102من قانون اخلدمة املدنية. وجبلسة  55يعترب استقالة عمال باملادة 

من املتظلم ضدها ـ كلية  7100لسنة  7احملكمة بإلغاء القرار اإلداري رقم 

ـ والقضاء  ..........................ملتظلمة ـ للتطوير الرتبوي ـ بإنهاء خدمات ا ......................

بإعادتها إىل عملها واعتبار القرار كأن مل يكن ورفض ما عدا ذلك. طعنت املتظلمة 

وطعنت املتظلم ضدها عليه بالنقض رقم  07/7102على احلكم بطريق النقض رقم 



وقدم كل من املطعون ضده يف الطعنني مذكرة متسك بطلبه وعرض  06/7102

الطعنان على هذه احملكمة بغرفة مشورة فضمت الطعن الثاني إىل األول ورأت أنهما 

 جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما.
     

 7102/ 06الطعن رقم 

وحيث أقيم هذا الطعن على ثالثة أسباب تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

بشأن  7106لسنة  6م بالسبب األول خمالفة قواعد االختصاص ذلك أن القانون رق

وكان هذا  05/07/7106املوارد البشرية يف إمارة أبوظيب دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

القانون مل يسند حملاكم االستئناف اختصاصا بنظر أي من القرارات أو املنازعات 

لسنة  6قد ألغي بالقانون رقم  7116لسنة   0الوظيفية 6 وكان الثابت أن القانون رقم 

من قانون  75ار إليه وغدا متعينا تطبيق املبدأ العام املقرر مبوجب املادة املش 7106

اإلجراءات املدنية الذي مينح احملكمة االبتدائية الوالية العامة بنظر مجيع املنازعات 

باستثناء اليت يكون االحتاد طرفا فيها ومبا مؤداه أن تكون احملكمة االبتدائية هي 

املنازعات اإلدارية 6 وكان املقرر مبوجب املادة األوىل صاحبة االختصاص بنظر مجيع 

من ذات القانون على أنه : "تسري قوانني اإلجراءات على ما مل يكن قد فصل فيه من 

الدعاوى وما مل يكن قد مت من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: 

إقفال باب املرافعة يف  القوانني املعدلة لالختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد

." مبا مؤداه تطبيق األحكام املعدلة لالختصاص اليت أتى بها القانون ..الدعوى .

اجلديد متى كان تاريخ العمل بالقانون اجلديد املعدل لالختصاص سابقا على قفل 

باب املرافعة. وكان من املقرر قانونا أن الدفع بعدم االختصاص النتفاء والية احملكمة 

إبداؤه يف أية حالة كانت عليها الدعوى وحتكم به احملكمة من تلقاء نفسها.  جيوز

وملا كان ذلك وكان الثابت أن موضوع التظلم هو طلب إلغاء قرار إنهاء اخلدمة رقم 

مل يسند  حملكمة االستئناف االختصاص  7106لسنة  6وكان القانون رقم  7/7100

نوعيا بنظر التظلم وأن االختصاص  بنظر هذه الطلبات ومن ثم تضحى غري خمتصة

ينعقد للمحكمة االبتدائية  وال ينال من ذلك حكم اإلحالة لكون هذه احملكمة غري 

خمتصة نوعيا مما يستوجب نقض احلكم وإحالة املنازعة للمحكمة االبتدائية. وتنعى 

 الطاعنة بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة

الثابت باألوراق ذلك أنها متسكت بعدم قبول التظلم شكال لرفعه بعد فوات امليعاد 

مبقتضى كتاب  76/8/7171القانوني لكون املطعون ضدها خاطبت الطاعنة بتاريخ 



خبط يدها تقر فيه بأنها استنادا لزيارتها السابقة ملدير املوارد البشرية لبيان استقطاع 

م من مكافأة نهاية اخلدمة هلا وأنها تتقدم يومه إىل ألف دره 011أكثر مما يفوق 

الكلية إلعطائها األسباب على شكل رمسي 6 كما أنها حددت بصحيفة دعواها 

تاريخ صدور القرار القاضي بإنهاء خدمتها وهو األمر الذي يؤكد علمها  بقرار إنهاء 

أي  78/5/7105يخ وأنها مل تتظلم من هذا القرار إال بتار 76/8/7101خدمتها بتاريخ 

 بعد فوات مدة جتاوزت تسعة أشهر مما يستوجب نقض احلكم.
 

وحيث إن النعي بهذين السببني غري سديد وذلك ملا هو مقرر بنص الفقرة الثانية من 

من قانون اإلجراءات املدنية  "وإذا كان احلكم مل ينقض إال يف جزء منه  085املادة 

خرى ما مل  تكن مرتتبة على اجلزء املنقوض". وملا بقي نافذا فيما يتعلق باألجزاء األ

هو مقرر قضاء أنه إذا نقض احلكم وأحيلت القضية إىل احملكمة اليت أصدرت 

احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد 6 فإنه يتعني على تلك احملكمة أن تتبع 

ان حكم حمكمة النقض يف املسألة القانونية اليت قضت فيها هذه احملكمة 6 وك

املقصود باملسألة القانونية يف هذا اجملال هو الواقعة اليت تكون قد طرحت على 

حمكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصرية وحيوز حكمها يف هذا 

اخلصوص حجية الشيء احملكوم فيه يف حدود ما تكون قد بتت فيه حبيث يتعني 

حمكمة النقض يف املسألة  على حمكمة اإلحالة عند إعادة نظر الدعوى اتباع حكم

القانونية اليت فصل فيها احلكم الناقض وعدم املساس حبجيته 6 فضال عن عدم 

املساس مبا حاز قوة األمر املقضي من قضاء احلكم املنقوض مما مل يكن قد طعن 

فيه بطريق النقض مع الطعن الذي صدر فيه احلكم الناقض 6 فيتعني على حمكمة 

ية ما مل تتناوله أسباب الطعن بالنقض من احلكم املنقوض اإلحالة أن تتقيد حبج

ومشل ذلك ما يكون قد تضمنه احلكم املنقوض من قضاء لصاحل الطاعن . ملا كان 

إداري أنه  00/7106ذلك وكان البني من احلكم الناقض الصادر يف الطعن رقم 

 75/7105قضت احملكمة االبتدائية بأبو ظيب يف القضية رقم  79/6/7105بتاريخ 

بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ـ إلغاء القرار اإلداري الصادر من كلية 

للتطوير الرتبوي القاضي بفصل املدعية من العمل فصال تعسفيا مع  ......................

متكينها من الرجوع إىل وظيفتها وفقا للدرجة األعلى وإعطائها كافة حقوقها 

منية املوقوفة فيها وحساب ترقيتها مع كافة حقوقها وامتيازاتها عن الفرتة الز

الوظيفية وبإلزامها بتعويضها عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت بها نتيجة فصلها 



تعسفيا ـ وبإحالتها حباهلا إىل حمكمة استئناف أبوظيب املختصة 6 وبعد إحالة الدعوى 

وأصدرت حكمها فيه  77/7105على حمكمة االستئناف قيد التظلم لديها برقم 

بقبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وردت الدفع املثار من  72/0/7106بتاريخ 

املتظلم ضدها بعدم قبول التظلم شكال بأن )األوراق خلت مما يفيد إعالن املتظلمة 

بقرار إنهاء خدمتها أو علمها علما شامال حملتوياته ومضمونه يف تاريخ حمدد سابق 

احملالة على حمكمة االستئناف ... ومن ثم  72/5/7105بتاريخ على رفع الدعوى 

يكون تظلمها مقدما داخل أجل ثالثني يوما ويتعني قبوله شكال( وهو ما يعين 

وبالضرورة قضاء حمكمة االستئناف باختصاصها بنظر الطلبات احملالة عليها من 

تظلم ضدها ـ حمكمة أول درجة وقبوهلا شكال لرفعها داخل امليعاد ومل تطعن امل

ـ  ............................ـ يف هذا احلكم وإمنا طعنت فيه املتظلمة ـ  .................كلية 

إداري واقتصر طعنها على ما قضى به هذا احلكم من  00/7106وحدها بالنقض رقم 

رفض موضوع التظلم 6 ومن ثم فإن قضاء حمكمة االستئناف الضمين باختصاصها 

من قانون اإلثبات ال  19تظلم شكال قد حاز قوة األمر املقضي 6 وعمال باملدة وبقبول ال

جيوز إعادة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبق إثارتها 6 طاملا أن حجية األمر 

املقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام 6 واحلكم املطعون فيه إذ التزم هذا النظر 

كون قد خالف قواعد االختصاص أو أخطأ يف تطبيق القانون يف قضائه فإنه ال ي

 وتأويله أو الثابت باألوراق ويكون النعي بهذين السببني على غري أساس.

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بالسبب الثالث اخلطأ يف تطبيق 

املتظلم منه  القانون وتأويله والفساد يف االستدالل ذلك أنه اعترب أن القرار اإلداري

صدر معيبا على أساس أن إنهاء اخلدمة لالنقطاع عن العمل " االستقالة الضمنية" 

 55جزاء يستوجب إجراء حتقيق قبل إصدار القرار بإنهاء اخلدمة مع أن النص يف املادة 

يف شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب جرى على أنه  7116( لسنة 0من القانون رقم )

ظف مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله أو مل يعد إليه بعد انتهاء إجازته "يعترب املو

مباشرة ملدة جتاوز مخسة عشر يوما متصلة أو متقطعة خالل السنة الواحدة. وجيوز 

لرئيس اجلهة احلكومية املختص شريطة موافقة اجمللس عدم اعتبار املوظف مستقيال 

عن العمل ويف هذه احلالة يطبق حكم الفقرة إذا أثبت أن أسبابا مقبولة تربر انقطاعه 

من هذا القانون" وملا كان القرار الصادر بشأن املتظلمة هو قرار  10األوىل من املادة 

مشروع إذ هو جمرد قرار تنفيذي يكشف عن واقعة انقطاعها عن العمل وليس منشئا 

يوما  05ة تتجاوز هلا إذ أن هذه الواقعة حتققت بفعل تغيب املطعون ضدها عن العمل ملد



وهو ما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض مما يكون معه  7100خالل عام 

احلكم املطعون فيه قد أخطأ يف تطبيق القانون عند ما علل قراره بأنه مل يتم 

 التحقيق مع املطعون ضدها بشأن واقعة االنقطاع  يستوجب نقضه.
 

من قانون اخلدمة املدنية  55املادة وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من املقرر بنص 

ـ حبسبانه القانون الذي حيكم النزاع املاثل ـ   7116لسنة  0يف إمارة أبوظيب رقم 

"يعترب املوظف مقدما استقالته 6 إذا انقطع عن عمله أو مل يعد إليه بعد انتهاء إجازته 

واحدة. وجيوز مباشرة 6 ملدة جتاوز مخسة عشر يوما متصلة أو متقطعة خالل السنة ال

لرئيس اجلهة احلكومية املختص 6 شريطة موافقة اجمللس 6 عدم اعتبار املوظف 

مستقيال إذا أثبت أن أسبابا مقبولة تربر انقطاعه عن العمل ويف هذه احلالة يطبق 

من هذا القانون" واملستفاد من هذا وفقا ملا هو  10حكم الفقرة األوىل من املادة 

إداري بتاريخ  7101لسنة  59حملكمة يف الطعنني رقم مستقر عليه قضاء هذه ا

أن املوظف الذي ينقطع  10/01/7106إداري بتاريخ  601/7106 ورقم  05/07/7101

عن العمل بشكل متصل أو منقطع للمدة املذكورة يعترب يف حكم املستقيل عن 

حقيق مع العمل حكما. وتبعا لذلك فإن اجلهة اإلدارية املختصة تكون غري ملزمة بالت

املوظف املنقطع قبل إصدارها قرارا باعتباره مستقيال حكما 6 طاملا أن االستقالة 

احلكمية هي مقررة بقوة القانون 6 وأن الضمانة املقررة للموظف يف هذه احلالة 6 وفقا 

سالفة الذكر هو إمكانية تقدميه للجهة اإلدارية  55ملا هو منصوص عليه يف املادة 

لغيابه واليت يتحدد يف ضوئها مدى توافر موجبات االستقالة احلكمية األسباب املربرة 

من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ال  59من عدمه 6 وإذا كانت أحكام املادة 

جيوز توقيع جزاء على املوظف إال بعد إجراء حتقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله 

يع اجلزاء مسببا ـ حتدد الالئحة وحيقق دفاعه 6 وجيب أن يكون القرار الصادر بتوق

التنفيذية املخالفات الوظيفية ـ كلما أمكن ـ واجلزاء املقرر لكل منها 6 وإجراءات 

توقيع اجلزاءات التأديبية والتظلم منها" فإن أحكام هذه املادة تسري على املخالفات 

ضمنية ألن التأديبية غري املتصلة باالنقطاع عن العمل املعترب يف حكم االستقالة ال

االنقطاع عن العمل حدد له املشرع جزاء اعتباريا غري مقرون بأي إجراء حتقيقي مسبق 

أو إحالة على جملس التأديب 6 واإلمكانية القانونية املتاحة  للموظف يف هذه احلالة 6 

واليت تشكل ضمانة له ـ لنفي اعتباره مستقيال حكما ـ هو تقدميه الحقا للمربرات 

ن اعتباره كذلك 6 واحلكم املطعون فيه إذ خالف هذا النظر 6 وانتهى اليت حتول دو



إىل عدم مشروعية القرار املطعون فيه بعلة عدم التحقيق مسبقا مع املتظلمة قبل 

اعتبارها مستقيلة حكما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه مما يوجب 

قضية صاحلة للفصل فيها طاملا نقضه مع التصدي لكون النقض للمرة الثانية وأن ال

أن حمكمة التظلم املطعون يف حكمها قد ندبت خبريا يف الدعوى لتحقيق واقعة 

تغيب املتظلمة وقدم اخلبري تقريره الذي انتهى فيه إىل تغيبها عن عملها يف الفرتة ما 

يوما بأيام متقطعة وأخرى متصلة  50مدة  7100/ 00/8وحتى تاريخ  01/0/7100بني 

تعد اخلمسة عشر يوما 6 وعقب الطرفان على التقرير واستنفذا دفاعها خبصوص مل ت

 هذه النقطة. 
 

  77/7105يف التظلم رقم : 

موضوع التظلم  00/8/7100املؤرخ يف  7100( لسنة 7حيث إن القرار اإلداري رقم )

مستقيلة بقوة )املتظلمة( باعتبارها  ............................قضى بإنهاء خدمات املوظفة 

6  0/0/7100من  ًاالقانون النقطاعها عن عملها ملدة جتاوزت مخسة عشر يوما بدء

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تارخيه. وقد بنت املتظلمة تظلمها على هذا القرار بأنها 

مل تتغيب عن العمل وأن كشف احلضور والغياب املقدم من املتظلم ضدها هو من 

املتظلمة 6 واستدلت بكشف إيداع راتبها الشهري كامال  صنعها وغري موقع من

 . 00/2/7100وحتى  0/0/7100وبانتظام من 
 

من قانون  55وحيث إن ما متسكت به املتظلمة مردود وذلك ملا هو مقرر بنص املادة 

ـ حبسبانه القانون الذي حيكم   7116لسنة  0اخلدمة املدنية يف إمارة أبوظيب رقم 

"يعترب املوظف مقدما استقالته 6 إذا انقطع عن عمله أو مل يعد إليه بعد  النزاع املاثل ـ

انتهاء إجازته مباشرة 6 ملدة جتاوز مخسة عشر يوما متصلة أو متقطعة خالل السنة 

الواحدة. وجيوز لرئيس اجلهة احلكومية املختص 6 شريطة موافقة اجمللس 6 عدم 

مقبولة تربر انقطاعه عن العمل ويف هذه اعتبار املوظف مستقيال إذا أثبت أن أسبابا 

من هذا القانون". وملا هو مقرر قضاء  10احلالة يطبق حكم الفقرة األوىل من املادة 

من أن حملكمة املوضوع سلطة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها ـ مبا 

داه متى أقامت يف ذلك تقارير اخلرباء ـ وترجيح ما تطمئن إليه منها واستبعاد ما ع

قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله دون أن تكون ملزمة بالرد استقالال على ما 

يثريه اخلصوم من اعرتاضات عليه . ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق وتقرير اخلبري 

( 0للتطوير الرتبوي رقم ) ...................املنتدب أنه بناء على قرار جملس أمناء كلية 



ـ فقد  ...............................بشأن تشكيل جلنة حتقيق مع املوظفة ـ  5/5/7100ريخ بتا

 استمعت اللجنة إىل املوظفة يف أوقات متفرقة وأفادت يف تقريرها املؤرخ يف

بأنه تبني هلا من خالل قوائم احلضور والغياب املستخرجة من نظام  02/2/7100

ضور واالنصراف لدى قسم االستقبال يف الكلية املوارد البشرية وكذلك سجل احل

أيام  1يوما يف شهر أبريل 6 و  01تغيب املعنية باألمر ملدة أربعة أيام يف شهر مارس 6 و 

على حنو غري مربر.  7100يوما يف عام  77يف شهر مايو وكان جمموع  أيام الغياب 

تغيب املتظلمة بأن كما أفاد اخلبري املنتدب من لدن حمكمة اإلحالة للتحقيق يف 

وحتى  01/0/7100"كشف احلضور يفيد تغيب املتظلمة عن عملها يف الفرتة ما بني 

يوما بأيام متقطعة وأخرى متصلة مل تتعد اخلمسة عشر  50مدة  00/8/7100تاريخ 

يوما 6 ويضيف التقرير بأنه مل يتم التعليق من قبل املتظلمة على كشف احلضور 

نفي." وإنه ولئن كان هناك اختالف بني أيام التغيب الواردة يف والغياب بالتأكيد أو ال

تقرير جلنة التحقيق وبني تقرير اخلبري فذلك راجع فقط إىل الفرتة اليت احتسب فيها 

فقط 6 بينما  7100تغيب املتظلمة إذ تقرير اللجنة يتعلق بشهور مارس وأبريل ومايو 

ىل غاية صدور القرار املتظلم منه يف وإ 01/0/7100تقرير اخلربة يتعلق بالفرتة من 

00/8/7100 . 
   

بأن "مرتبها كان  01/5/7102وحيث إن دفع املتظلمة مبذكرتها املقدمة جبلسة 

حيول بالكامل وهو أكرب دليل على عدم صحة ما تدعيه املتظلم ضدها من قول بأن 

 على هذه املتظلمة كانت منقطعة عن العمل وما يثبت أنها قد اعرتضت أمام اخلبري

األقوال عن الفرتة اليت تقرها املتظلم ضدها وتدعي بأن املتظلمة كانت تتغيب ومع 

النقيض كانت املتظلم ضدها تعلم وتقر بتغيب املتظلمة وكانت تقوم بإيداع الراتب 

بانتظام وبصورة كاملة" 6 فهو دفع مردود ذلك أنه فضال عن كونها مل تقدم أية حجة 

احلضور والغياب املستخرجة من نظام املوارد البشرية وكذلك تدحض ما ورد بقوائم 

سجل احلضور واالنصراف لدى قسم االستقبال يف الكلية 6 فإن ادعاءها بأن املتظلم 

ضدها كانت تقر بتغيبها هو ادعاء يعوزه الدليل وال سند له سوى أقواهلا اليت ال تعدو 

راق إذ اجلهة اإلدارية املتظلم ضدها أن تكون جمرد أقوال مرسلة ال دليل عليها يف األو

وعلى خالف ما تدعيه املتظلمة شكلت جلنة للتحقيق معها خبصوص تغيبها ونقط 

6 وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت يف التغيب بعد هذا  5/5/7100أخرى بتاريخ 

التاريخ حسب الثابت من تقرر اخلبري. كما أن صرف الراتب كامال ال يعترب مربرا 



ن اجلهة اإلدارية يربر انقطاع املتظلمة عن عملها طاملا أنها كانت حتقق يف مقبوال م

التغيب وأسبابه 6 وملا كانت األوراق قد خلت مما يفيد إقرار اجلهة اإلدارية تغيب 

املتظلمة 6 وكانت مدة التغيب قد جاوزت اخلمسة عشر يوما متقطعة خالل الفرتة 

فإنه  00/8/7100القرار املتظلم منه يف وحتى تاريخ صدور  0/0/7100املمتدة من 

سالف  7116لسنة  0من قانون اخلدمة املدنية يف إمارة أبو ظيب رقم  55عمال باملادة 

ـ املتظلمة مستقيلة حبكم القانون والقرار  .......................الذكر تعترب املوظفة ـ 

القانون مما يتعني معه اإلداري املتظلم منه حينما اعتربها مستقيلة فقد طبق صحيح 

 رفض التظلم.
   

 07/7102الطعن رقم 

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بسبب النقض الوحيد الفساد يف 

االستدالل والقصور يف التسبيب من ثالثة أوجه: ـ الوجه األول: إن احلكم أخطأ عند 

قرار إنهاء خدمتها  ما قضى برفض طلب تعويضها عن األضرار اليت أملت بها من جراء

بسبب أنها كانت كثرية الغياب 6 وبنى قضاءه على تقرير اخلبري يف شق تغيبها ملدة 

على كشف احلضور واالنصراف املقدم  00/8/7100وحتى  0/0/7100يوما من  50

من املطعون ضدها مع أن ذلك الكشف ال حيمل توقيعات الطاعنة 6 وقد متسكت 

عن العمل ودللت على ذلك بتحويل راتبها كامال خالل  بعدم حجيته وبأنها مل تتغيب

تلك الفرتة 6 كما متسكت بأن الكشف هو من صنع املطعون ضدها وأنها تعمل 

بنظام البصمة بشأن احلضور واالنصراف إال أنها حجبت تلك البيانات واملستندات 

ى مع املبدأ اجلوهرية املتعلقة حبقيقة الواقعة وأدلت بكشوف من صنيعها وهو ما يتناف

القانوني القائل بأنه ال جيوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه. الوجه الثاني: إن احلكم 

أخطأ يف فهم صحيح الواقع حني أورد بأن الطاعنة غري مستحقة للتعويض العرتافها 

بأنها تقاضت كل رواتبها مع أن ما أدلت به وأقرت به هو تقاضيها لرواتبها عن الفرتة 

أي قبل إنهاء خدمتها إال أن احلكم املطعون فيه  00/8/7100وحتى  0/0/7100من 

فهم إقرارها فهما خاطئا ورتب على ذلك رفض طلبها. الوجه الثالث: إن احلكم أخطا 

بعدم القضاء للطاعنة بالتعويض عن قرار إنهاء خدمتها على الرغم من األضرار اليت 

ان املسؤولية اإلدارية من خطأ وضرر حلقت بها وما عانته من تبعات بسببه وتوافر أرك

وعالقة سببية األمر الذي يوصم احلكم املطعون فيه بالفساد يف االستدالل والقصور 

 يف التسبيب مما يستوجب نقضه. 



وحيث إن النعي جبميع وجوهه يف غري حمله ذلك أن هذه احملكمة انتهت يف الطعن 

خبصوص موضوع التظلم املضموم هلذا الطعن إىل نقض احلكم  06/7102رقم 

 7100( لسنة 7وقضت بعد التصدي برفض التظلم على أساس أن القرار اإلداري رقم )

بإنهاء خدمات املتظلمة باعتبارها مستقيلة بقوة القانون النقطاعها  00/8/7100بتاريخ 

صدر موافقا للقانون 6 وملا كان القرار  0/0/7100يوما من  05عن عملها ملدة جتاوزت 

ي صدر صحيحا لقيامه على السبب املربر له ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه اإلدار

 وقد انتهى إىل رفض طلب التعويض عنه فإنه يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )جتاري( 00/01/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 حممد زكي مخيس. وعضوية املستشارين: حممد جفري،

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

 

 (778) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  151)الطعن رقم 

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". بطالن. خربة. دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما ال يوفره".0

دعوة اخلبري للخصوم قبل مباشرة املأمورية. إجراء جوهري. ختلفه. أثره. بطالن -

بري. كفاية الدعوة ألول مرة طوال فرتة املأمورية متى كان العمل فيها عمل اخل

مستمرًا مل ينقطع. عدم حتديد اجللسة القادمة يف حمضر االجتماع ال يستلزم إعادة 

 دعوة اخلصوم. علة ذلك.

النعي على التقرير بالبطالن إذ مل يقم اخلبري بالدعوة حلضور بقية اجللسات. على -

 غري أساس.

  

بنوك. أوراق جتارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ( 7

 ما يقبل منها". دين. مصارف. حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض".

 من قانون املعامالت التجارية. ماهيته. 081التحويل املصريف يف معنى املادة -

 وراق التجارية يف عناصره ونتائجه.اختالف التحويل املصريف عن كافة أنواع األ-

التزام املصرف يف عملية التحويل بدرجة عالية من اليقظة واالهتمام مبا يتجاوز -

 العناية املطلوبة من الشخص املعتاد.

تقدير مدى قيامه بهذا الواجب أو إخالله به وفقًا للمعيار السابق. موضوعي. دون -

 رقابة من حمكمة النقض. متى كان سائغًا.

مثال ملسؤولية البنك عن عملية حتويل من حساب إىل آخر دون التأكد من صفة -

 اآلمر بالتحويل أو تفويضه يف ذلك.

  



( تعويض. خطأ. ضرر. مسؤولية "عناصرها". حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة 0

 حمكمة النقض". حمكمة النقض "سلطتها".

أو نفي ذلك الوصف عنه.  تكييف الفعل املؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ-

 مسألة قانون. خضوع حمكمة املوضوع فيها لرقابة حمكمة النقض.

  

 ( إثراء بال سبب. التزام "مصادر االلتزام. الفعل النافع". رد غري املستحق. بنوك.1

التزام من تسلم مبلغًا من النقود غري مستحق برده إىل صاحبه مع ما يكون قد -

 ستوي أن يكون حسن النية أو سيئها. أساس ذلك.جناه من مكاسب ومنافع. ي

 مثال يف عملية حتويل مصريف من حساب إىل آخر متت بصورة غري صحيحة.-

  

 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". شركات. مسؤولية.5

التزام الشركة بالتصرفات القانونية املربمة بامسها متى كانت يف حدود سلطات -

 من أبرمها بامسها.

نفذ يف حقها متى جتاوز بتصرفاته هذه احلدود. الرجوع على من أجراها ال ت-

 شخصيًا يف احلالة األخرية.

  

 ( شركات. عقد "عقد الشركة".6

مدير الشركة ذات املسؤولية احملدودة. عدم جواز عزله متى كان معينًا يف عقد -

ص عقد تأسيسها دون أجل معني إال بإمجاع الشركاء أو حبكم قضائي. ما مل ين

 التأسيس على جواز عزله. أساس ذلك.

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. 2

 ضوابط التسبيب" "بوجه عام".

ندب خبري كوسيلة من وسائل اإلثبات يف الدعوى. مقصوده. اقتصار مهمته على -

 سائل الفنية دون القانونية.حتقيق الواقع يف الدعوى وإبداء الرأي يف امل

 فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها ثبوتًا أو نفيًا. موضوعي.-



خضوعه لرقابة حمكمة النقض متى شابت أسباب احلكم قصور أو فساد يف -

 االستدالل بالنظر إىل النتيجة اليت انتهت إليها. مثال.

  

ن. دين. بنوك. خطأ. تضامم. ( التزام "أوصاف االلتزام. التضامن والتضامم". تضام8

 مسؤولية.

 التضامن بني املدينني ال يفرتض. وجوب أن يكون نصًا يف القانون أو متفقًا عليه.-

 االلتزام التضامين. يقتضي وحدة املصدر.-

 االلتزام بالتضامم. يتعدد فيه مصدر االلتزام مع بقاء حمله واحد.-

الف أساس التزام البنك ومسؤوليته خطأ البنك يف إجراء عملية حتويل مصريف. اخت-

عن التزام مسؤولية اآلمر بالتحويل واحملول إليه ومسؤوليته. مؤداه: التزامهما معًا 

 بالتضامم دون التضامن.

  

من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ان دعوة  80املقرر وفقا للمادة -0

يقصد به متكينهم من الدفاع عن  اخلبري للخصوم للحضور امامه هو اجراء جوهري

مصاحلهم ويرتتب علي خمالفته بطالن عمل اخلبري، فاذا متت هذه الدعوة حلضور 

االجتماع االول فانها تكون كافية طوال فرتة املأمورية ما دام العمل مل ينقطع، 

ويتعني علي اخلصوم متابعة سري العمل، وال يعترب جمرد عدم حتديد اجللسة القادمة 

ضر االجتماع املنعقد انقطاعا لعمل اخلبري يرتتب عليه اعادة دعوة اخلصوم بل يف حم

يظلوا علي اتصال باعمال اخلربة  وعليهم متابعة سريها، ومن ثم فان النعي بهذا الوجه 

 يكون  بال اساس.

التحويل املصريف -0من قانون املعامالت التجارية علي ان " 081النص يف املادة -7

ملصرف مبقتضاها مبلغا معينا يف اجلانب املدين من حساب اآلمر عملية يقيد ا

بالتحويل ويقيد ذات املبلغ يف اجلانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء علي طلب 

... -أ  -وجيوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي:-7كتابي من اآلمر بالتحويل. 

م اآلمر بالتحويل لدي حتويل مبلغ معني من حساب الي آخر كالهما مفتوح باس-ب

وينظم االتفاق بني املصرف والعميل اآلمر -0املصرف ذاته او لدي مصرفني خمتلفني.

بالتحويل شروط اصدار االمر ومع ذلك ال جيوز ان يكون امر التحويل حلامله ." مما 

مفاده ان التحويل املصريف هو عبارة عن عملية نقل مصرفية تستعمل كاداة او وسيلة 



نقل النقود بطريق القيود احلسابية من حساب الي آخر، وذلك دون االلتجاء مصرفية ل

الي تسليم نقود الي املستفيد، وهو بهذه املثابة خيتلف عن كافة انواع االوراق التجارية 

يف عناصره ونتائجه. ويلتزم املصرف الذي يفتح لديه حساب للقيام بعمليات حتويل 

حمرتف بدرجة عالية من اليقظة واالهتمام مبا مصريف بالقيام بهذا العمل كمهين 

يتجاوز العناية املطلوبة من الشخص املعتاد، وتقدير قيامه بهذا الواجب او اخالله به 

وفقا هلذا املعيار هو مما تستقل به حمكمة املوضوع دون معقب عليها من حمكمة 

 اق.النقض ميت اقامت قضاءها علي اسباب سائغة هلا ما يساندها يف االور

املقرر ان تكييف الفعل املؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ او نفي ذلك -0

الوصف عنه هو من مسائل القانون اليت خيضع قضاء حمكمة املوضوع فيها لرقابة 

 حمكمة النقض.

وعلي ما بينته  –من قانون املعامالت املدنية  071املقرر ان مفاد نص املادة -1

ان من تسلم مبلغا من النقود غري مستحق له  –املذكور املذكرة االيضاحية للقانون 

صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر  ىلإيلتزم بان يرده 

 عما اذا كان القابض حسن النية او سيئها باعتبار ان املنافع اموال مضمونة.

امسها اال اذا املقرر ايضا ان الشركة ال تلتزم بالتصرفات القانونية اليت تربم ب-5

كانت يف حدود سلطات من ابرمها، فاذا جتاوز بتصرفاته هذه احلدود، فانها ال تنفذ 

يف حق الشركة، وال سبيل للدائن يف هذه احلالة سوي الرجوع علي من اجراها 

 شخصيا.

من قانون الشركات التجارية ان مدير الشركة  706املقرر ان مؤدي نص املادة -6

دودة ال جيوز عزله اذا كان معينا يف عقد تأسيسها دون اجل معني ذات املسؤولية احمل

اال بامجاع الشركاء او حبكم قضائي ميت وجدت اسباب تربر ذلك ما مل ينص عقد 

من ذات القانون ان  751الي  711التأسيس علي جواز عزله، ومن املقرر عمال باملواد 

 من مجيع الشركاء وبينتيكون للشركة حمدودة املسؤولية مجعية عمومية تتكون 

كيفية انعقادها .... كما نظمت كيفية اصدار قرارات اجلمعية العمومية  تلك املواد

 .وشروط صحتها، وان حيرر حمضر خبالصة وافية ملناقشة اجلمعية العمومية

املقرر ان القصد من ندب خبري كوسيلة من وسائل االثبات يف الدعوى هو -2

مة املكلف بها، ويتعني ان تقتصر مهمته علي حتقيق الواقع يف االستعانة به يف اداء امله

الدعوى وابداء رأيه يف املسائل الفنية اليت يصعب علي القاضي استقصاء كنهها 

بنفسه دون املسائل القانونية اليت يتعني علي احملكمة ان تقول كلمتها فيها ذلك 



للخرباء فيها، وانه ولئن تقدير االدلة هو من سلطة حمكمة املوضوع وحدها وال شأن 

كان فهم الواقع يف الدعوى وتقدير ادلتها ثبوتا او نفيا من شأن حمكمة املوضوع اال 

ان حملكمة النقض ان تتدخل اذا كانت االسباب اليت اعتمد عليها احلكم ال يكون 

من شأنها ان تؤدي الي النتيجة اليت انتهت اليها لقصور شاب اسبابه او فساد يف 

ه، كما ال يستقيم احلكم اذا كان مبنيا علي االحتمال والرتجيح ويتحقق استدالل

ذلك اذا استند الي ادلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع بها او الي عدم فهم 

العناصر الواقعية املطروحة يف الدعوى، ويتعني ايضا ان يشتمل احلكم علي ما 

صت االدلة واملستندات وتقارير اخلرباء يطمئن املطلع عليه الي ان احملكمة قد حم

املقدمة اليها توصال الي ما تري انه الواقع يف الدعوى وحصلت منها ما يؤدي الي 

النتيجة اليت بنت عليها قضاءها، واال يكون ما حصلته خمالفا للثابت يف االوراق، 

ذ بتقرير كما انه من املقرر انه ولئن كان حملكمة املوضوع السلطة التامة يف االخ

اخلبري الذي ندبته حمموال علي اسبابه اال ان شرط ذلك ان تكون النتيجة اليت خلص 

وان يفصح اخلبري عن املصدر الذي استقي  باألوراقاليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت 

واملستندات  باألوراقمنه ما خلص اليه ودليله علي ذلك، ملا كان ذلك وكان الثابت 

وهي  –انه مت تأسيس هذه الشركة  ...............................سيس شركة املرفقة وعقد تأ

% 50الذي ميتلك  ...............................شركة ذات مسؤولية حمدودة بني الطرف االول 

% من حصصها 19ومتتلك  ...............................من حصصها والطرف الثاني شركة 

من عقد التأسيس  01، ومبوجب املادة ...............................ه االول وميثلها املطعون ضد

مت تعيني الطرف الثاني مديرا عاما للطاعنة لفرتة غري حمددة، ومبوجب ملحق عقد 

مت االتفاق بني  6/6/7116تأسيس وتنازل عن حصص يف الشركة الطاعنة املؤرخ 

والطرف  ...............................والطرف الثاني شركة  ...............................الطرف االول 

بان قام الطرف الثاني الشريك يف الطاعنة بنسبة ............................... الثالث شركة 

، ..........................% من احلصص بالتنازل عن كامل حصته للطرف الثالث شركة 19

و الذي مثل الطرفني الثاني والثالث واصبح الشركاء يف وكان املطعون ضده االول ه

 1/1/7101% وبتاريخ 19 ......................% وشركة 50 .............................الطاعنة هما 

مبوجب حمضر اجتماع جملس االدارة مت عزل املطعون ضده االول  كممثل او مدير او 

ليكون مديرا عاما بامجاع الشركاء، ومت ....... ..................وكيل هلا، وتعيني 

، ومت تعديل توقيع املخولني 7/6/7101التصديق عليه من قبل كاتب العدل بتاريخ 

الي كل من  72/07/7101باحلساب لدى البنك املطعون ضده الثاني بتاريخ 



اوراق املطعون  ىومت ذلك عل بدال من املطعون ضده االول........................ و..................... 

ضده الثاني وهو ما يفيد يقينا علمه بتغيري املدير، ومن ثم املفوضني باحلساب لديه. 

يشري الي صدور قرار  .............................صدر تفويض موقع من  01/1/7101وبتاريخ 

تفويض ب 01/1/7101من املساهمني يف الشركة الطاعنة يف االجتماع املنعقد يف 

املطعون ضده االول يف تشغيل حساب الطاعنة لدى املطعون ضده الثاني بشكل 

يشري الي ان قرار املساهمني يف  79/9/7101منفرد. كما صدر تفويض آخر يف 

الشركة الطاعنة بتفويض املطعون ضده االول بادارة احلسابات بالبنكية لدي 

ق عرفية جحدتهما الطاعنة، ومن املطعون ضده الثاني. وهذان التفويضان جمرد اورا

املقرر قضاء ان احملرر العريف املنسوب صدوره لغري اخلصم يف الدعوى ال يصلح 

مبجرده سندا لالحتجاج به عليه طاملا مل يقر مبا جاء به صراحة او ضمنا،  وقد خال 

الشريك الثاني يف هذا التعيني ومن توقيع  ..............................التفويضان من بيان صفة 

يف الطاعنة ودون صدور قرار من اجلمعية العمومية بدليل عدم ارفاق حمضر قرار 

اجلمعية العمومية مع التفويضني وفق املقرر قانونا علي النحو سالف الذكر، كما 

خليا من بيان توثيقهما امام الكاتب العدل. وملا كان البني ان الطاعنة مل تقر مبا جاء 

بصفته مديرا حق لـ...............................  صراحة او ضمنا، وليس بهذين التفويضني

وهو نفسه الذي حضر وشارك يف اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ  اصدارهما،

الذي قرر عزل املطعون ضده االول من ادرة الطاعنة، ومن ثم فال جيوز  1/1/7101

ما وعدم التعويل عليهما. واذ االحتجاج بهما يف مواجهتها، وهو ما يكفي لطرحه

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فان يكون خمطئا يف تطبيق القانون وشابه 

 .القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل

وبعد عزله  72/01/7100كان الثابت ان املطعون ضده االول قد قام بتاريخ إذ -8

ون ضده الثاني لتحويل الودائع البالغ من االدارة وبعد تعديل التوقيعات مبخاطبة املطع

 090601-00دوالر من حساب الطاعنة الي احلساب رقم  0065116111قدرها 

العائدة له ومهر كتابه بانه املدير التنفيذي ............................... اخلاص بشركة

ة دفاع للطاعنة وختمه خبتمها خالفا للواقع، ومل حيضر املطعون ضده االول ليبدي مث

رغم اعالنه. واذ عول املطعون ضده الثاني يف حتويل املبلغ املذكور علي التفويضني 

العرفيني الصادرين ممن ال ميلك اصدارهما، ورغم علمه التام بعزل املطعون ضده 

االول وبتعديل التوقيعات ودون ان يتخذ جانب احلذر واحليطة ودون التحقق من مدي 

سؤوليته تكون قائمة. ومبا ان املطعون ضده االول قد صحة هذين التفويضني فان م



حتصل علي املبلغ الذي مت حتويله له دون ان يكون مستحقا له فيتعني له رده 

للطاعنة، وملا كان من املقرر ان التضامن بني املدينني ال يفرتض، وامنا يكون بناء 

يقتضي وحدة املصدر  علي اتفاق او نص يف القانون وكان املقرر ان االلتزام التضامين

يف حني ان مقتضي التضامم ان يكون نتيجة تعدد مصدر االلتزام مع بقاء حمله 

واحدا، وكان مصدر التزام املطعون ضدهما ليس واحدا اذ اساس التزام االول 

املسؤولية التقصريية بينما التزام الثاني يقوم علي العقد املربم بينه وبني الطاعنة  مما 

 ا بالتضامم.يقتضي الزامهم

 احملكمــــــــــــــــة

ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق توجز يف ان  يعل –حيث ان الوقائع و

جتاري يف مواجهة املطعون ضدهما بطلب  0612/7101الطاعنة اقامت الدعوى رقم 

احلكم بندب خبري متخصص يف اعمال البنوك لبيان املبالغ اليت قام املطعون ضده 

الول بتحويلها من حساباتها لدي املطعون ضده الثاني وبيان احلساب الذي مت التحويل ا

اليه وبيان السند الذي مبوجبه مت التحويل وهل كان خموال بذلك، وهل كان علي 

تعطيه احلق يف حتويل  اليت املطعون ضده رفضه وبيان التفويضات املمنوحة لالول

خري مملوكة للمطعون ضده االول وفقا مبالغ من حساباتها الي حساب شركة ا

لالعراف املصرفية، والصفة اليت كانت للمطعون ضده االول عندما اصدر اوامر 

للمطعون ضده الثاني بالتحويل والزامهما علي سبيل التضامن واالنفراد بان يدفعا هلا 

املبلغ الذي يسفر عنه تقرير اخلربة، وقالت شرحا هلا بانها تأسست بني الشريك 

، ومت تعيني املطعون ضده االول .............................وشركة  ..............................املواطن 

 7115مديرا عاما هلا لفرتة غري حمددة وبصالحيات مت حتديدها مفصلة، وخالل عام 

ها البالغة عن حصت................................. مت تعديل لعقد تأسيسها حيث تنازلت شركة 

اجتمعت اجلمعية غري العادية  1/1/7101وبتاريخ  . ..............................% لشركة 19

للطاعنة وتقرر يف االجتماع الغاء تعيني املطعون ضده االول كممثل او مدير هلا، ومت 

تقرر  01/1/7101مديرا عاما وتفويضه الدارتها. وبتاريخ  .............................تعيني 

تفويض املطعون ضده االول عن طريق احد الشركاء لتشغيل احلساب البنكي 

تفويض آخر  79/9/7101اخلاص بها لدي املطعون ضده الثاني، كما صدر يف 

للمطعون ضده االول اناط به ادارة احلساب ذاته، واستغل االخري التفويضني وقام 

د كافة العوائد يف احلساب اخلاص باصدار تعليمات للمطعون ضده الثاني ليقوم بقي



اململوكة له فكانت الدعوى. ندبت احملكمة خبريا يف الدعوى، .................. بشركة 

وبعد ان اودع تقريريه  االصلي والتكميلي عدلت الطاعنة طلباتها مبوجب مذكرتها 

ضامن لتكون بالزام املطعون ضدها االول والثاني علي سبيل الت 75/1/7106املؤرخة 

% من 07درهم والفائدة التأخريية بواقع  1866976602657او التضامم بان يؤديا هلا مبلغ 

تاريخ املطالبة القضائية وحيت السداد التام، والزامهما علي سبيل التضامن او 

التضامم بان يؤديا هلا مبلغ التعويض الذي تقدره احملكمة6 وحكمت احملكمة يف 

وحكمت  86/7102ستأنفت الطاعنة باالستئناف رقم برفض الدعوى .ا 09/07/7106

احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف. وطعنت الطاعنة يف احلكم 

بهذا الطعن. ورد املطعون ضده الثاني مبذكرة علي اسباب الطعن طلب يف ختامها 

رفض الطعن  واذ عرض الطعن علي هذه احملكمة يف غرفة مشورة وحددت جلسة 

 .لنظره

الطاعنة  باالول منها علي احلكم املطعون  ىثالثة اسباب  تنع ىقيم الطعن علأوحيث 

فيه البطالن من وجهني حاصل الوجه االول انها متسكت امام حمكمة املوضوع 

ببطالن تقرير اخلبري الذي اختذه احلكم االبتدائي واحلكم املطعون فيه اساسا 

حلضور بقية جلسات اخلربة بعد انقطاعها  حلكميهما ذلك ان اخلبري مل يقم بدعوتها

من قانون االثبات اذ البني من حماضر اجتماعات اخلربة ان  0- 80باملخالفة للمادة 

مبكتب اخلبري ومل يتضمن  72/1/7105آخر جلسة حضرت فيها كانت بتاريخ 

مبقر  76/8/7105احملضر حتديد اية جلسات اخري، حيث عقد اخلبري جلسة يف 

ه الثاني دون توجيه دعوة هلا واقتصر االجتماع علي االخري ووكيله، وحيت املطعون ضد

بعد اعادة املأمورية له مل يقم بتوجيه الدعوة هلا واعادة االجراءات حبضورها ويف 

 مواجهتها مما يعيب تقريره واحلكم الذي بين عليه.

ن قانون االثبات م 80وحيث ان النعي بهذا الوجه غري سديد ذلك ان املقرر وفقا للمادة 

يف املعامالت املدنية والتجارية ان دعوة اخلبري للخصوم للحضور امامه هو اجراء 

جوهري يقصد به متكينهم من الدفاع عن مصاحلهم ويرتتب علي خمالفته بطالن 

عمل اخلبري، فاذا متت هذه الدعوة حلضور االجتماع االول فانها تكون كافية طوال 

العمل مل ينقطع، ويتعني علي اخلصوم متابعة سري العمل، وال فرتة املأمورية ما دام 

يعترب جمرد عدم حتديد اجللسة القادمة يف حمضر االجتماع املنعقد انقطاعا لعمل 

اخلبري يرتتب عليه اعادة دعوة اخلصوم بل يظلوا  علي اتصال باعمال اخلربة  وعليهم 

  بال اساس.متابعة سريها، ومن ثم فان النعي بهذا الوجه يكون  



الطاعنة بالوجه الثاني من السبب االول والسببني الثاثي والثالث من  ىوحيث تنع

اسباب الطعن  علي احلكم املطعون فيه  خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله 

والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل واالخالل حبق الدفاع  وحاصل ما تقوله 

وصل اليه احلكم املطعون فيه اعتمادا علي تقرير اخلبري بصحة يف بيان ذلك ان ما ت

باعتباره املدير العام والشريك الثاني  .................................التفويضني املذيلني بتوقيع 

رتها خيالف ما هو ثابت باالوراق، وقد بنيت هذه النتيجة علي مقدمات ااملكلف باد

 ............................دعوى  فالتفويضان مل يصدرا من وافرتاضات خلت منها اوراق ال

بصفته املدير العام ومل يرد امسه مقرتنا بهذه الصفة وامنا صدرا بصفته شريكا 

واحد املساهمني فيها، ويتعني لصحة هذين التفويضني ان يصدرا بتوقيع مجيع 

توصل اليه اخلبري  ما على الشركاء وهذا ما مل حيدث، واعتمد احلكم املطعون فيه

من ان ادارة الطاعنة منوطة بالشريك الثاني رغم تعارض ذلك مع املستندات املقدمة 

باع الشريك الثاني مجيع  8/6/7116واملرفقة مع تقرير اخلبري واليت تثبت انه يف 

ومل ينص  – .................................شركة  –حصصه يف الطاعنة الي شريك ثان جديد 

ك العقد علي انتقال احلق يف ادارة الطاعنة الي الشريك الثاني اجلديد ذلك ان ذل

انتقال وبيع حصص الشريك الثاني السابق الذي كان منوطا به ادارتها مبوجب عقد 

تأسيسها الي شريك جديد ال يعين انتقال حق االدارة الي هذا االخري باعتبار ان احلق 

عني العتبار الشريك الثاني اجلديد مديرا للطاعنة يف االدارة ال يرتبط باحلصص، ويت

ان يكون هناك حمضر اجتماع مجعية عمومية يتضمن تكليف الشريك الثاني 

بوصفه  .........................اجلديد باالدارة، وقد خلت االوراق من ذلك، ويضحي الشريك 

هلية يف ادارة املمثل القانوني للشريك الثاني اجلديد ليست لديه الصالحية واال

الطاعنة، وكان من املفرتض علي املطعون ضده الثاني بوصفه شخصا مهنيا وحمرتفا 

للعمل املصريف اال يقبل تعليمات صادرة اليه من الشريك الثاني يف الطاعنة اال اذا 

اقرتنت تلك التعليمات مبا يفيد ختويل ذلك الشريك حق االدارة خاصة وانه يعلم 

علي الطاعنة ومل ينكر علمه بالتعديل، مما يعين ان التفويضني  بالتعديل الذي طرأ

سالفي الذكر باطالن، وعلي فرض انتقال االدارة للشريك الثاني الذي ميثله 

من عقد التأسيس مل يطرأ عليه اي تعديل فان  01وان نص املادة  ...........................

يكشف ان الشركاء  1/1/7101يف حمضر اجلمعية العمومية غري العادية للطاعنة 

عام جديد وتفويضه كافة الصالحيات  تعيني مدير-0يف الطاعنة ناقشوا امرين هما 

تعديل عقد تـأسيس الشركة العتماد املدير اجلديد كممثل -7الدارة الشركة. 



 ...........................للشريك الثاني ونص البند االول من حمضر االجتماع علي الغاء تعيني 

 ...........................كممثل او مدير او وكيل للطاعنة وتعيني  –املطعون ضده االول  –

مديرا عاما هلا وتفويضه بادارتها، ونص يف البند الثاني امجاع الشركاء علي تعديل 

واعتماده كممثل للشركة يف  .............................عقدها الدخال اسم املدير اجلديد 

ال حيمل  ........................قد التأسيس، وهذا يعين ان االخري هو من ميثل الطاعنة وان ع

صفة املدير وامنا هو شريك فقط مما يقطع بعدم صحة القول بانه املدير. والبني من 

الفقرة االخرية من تقرير اخلبري ان املطعون ضده الثاني ظل طوال فرتة اعمال اخلربة 

م مستندات وسجالتها لديه دون مربر، ومل يقم اخلبري ببحث كافة مياطل يف تقدي

اوجه دفاعها ومل يبحث ان االموال واملبالغ اليت استولي عليها املطعون ضده االول من 

حساباتها هي اموال جممدة وال جيوز حتريكها ومع ذلك قام املطعون ضده االول 

يف تاريخ الحق لتاريخ اعالم باعطاء تعليماته للثاني بكسر الوديعة وفك احلجز 

اصبح املدير اجلديد هلا. ............................ الطاعنة له حبصول تعديل يف ادارتها وبان 

وقام املطعون ضده الثاني بعد قيامه باعتماد توقيع املدير اجلديد وشخص آخر بتولي 

ملطعون ضده االول ادارة احلساب بكسر تلك الوديعة بناء علي تعليمات صادرة له من ا

الذي مل يكن له يف ذلك الوقت صفة يف متثيلها او حتريك حساباتها بتحويل مبلغ 

مالي يتجاوز مبلغ مثانية واربعني مليون درهم من حسابها حلساب منشأة اخري 

مملوكة بالكامل للمطعون ضده االول واليت ال تربطها بها اي تعامل وبناء علي 

ان انتحل صفة كاذبة بانه املدير التنفيذي ودون ان يقوم خطاب صادر من االخري بعد 

باشعارها بذلك او اخطار االشخاص اجلدد املخولني باالدارة وساير احلكم املطعون 

االدارة مل يتحقق اال يف ......................... فيه ما ذهب اليه اخلبري ان تولي املدير اجلديد 

عن املفوض بالتوقيع عن الشريك الثاني،  من خالل التوكيل الصادر 01/01/7100

وهذا القول غري صحيح اذ ان القرار الصادر يف حمضر اجلمعية العمومية غري العادية 

، وقد قدمت للخبري منوذج 1/1/7101بعزل املطعون ضده االول من االدارة كان يف 

  .........................اعتماد توقيع ممثليها لدي املطعون ضده الثاني وقد وجه املدير اجلديد 

موجها منه للمطعون ضده االول بانه املدير العام للطاعنة.  7101 01/01كتابا مؤرخا 

والبني من االوراق ان املطعون ضده الثاني مل يبذل العناية املطلوبة يف من يقوم باالعمال 

من املصرفية وهي عناية الشخص احلريص اليت تتطلب مهنية وحرفية ودرجة عالية 

اليقظة واالهتمام فقد مكن املطعون ضده االول من سحب الودائع النقدية اخلاصة 

بها مبوجب تفويضني اعتورهما البطالن لصدورهما وتوقيعهما من قبل احد الشركاء 



يف الطاعنة دون الشريك اآلخر وكان حريا به عدم االعتداد بهما واال يستجيب الوامر 

ه االول، وعلي فرض صحتها فانهما ال خيوالن حتويل التحويل الصادرة من املطعون ضد

مبالغ خاصة بها حلسابه اخلاص الن مثل هذا التصرف يتطلب وكالة خاصة عمال 

من قانون املعامالت املدنية اليت حتظر تعاقد النائب مع نفسه اال برتخيص  056باملادة 

علي امواهلا  من االصيل او باالجازة الالحقة، ومن ثم يكون قد قصر يف احلفاظ

املودعة لديه، كما يشرتط العتبار تصرفات مدير الشركة صحيحة وملزمة ان 

تكون يف حدود نشاطها ومتفقة مع االغراض اليت انشئت من اجلها وال متتد الي  

القيام باي اعمال ال تقتضيها اغراضها، وملا كان تصرف املطعون ضده االول املتمثل 

ويلها الي حساب خاص بشركة مملوكة له ال يتفق يف االستيالء علي امواهلا وحت

واغراض الطاعنة وهي مل متنحه التفويض بذلك فيضحي املطعون ضدهما ملزمني 

برد املبالغ هلا. وقول احلكم املطعون فيه بان املطعون ضده االول شريك يف الطاعنة 

ري لذلك فهو خيالف القانون والواقع اذ ليس يف عقد تأسيس الطاعنة وملحقه ما يش

% ومتلك 50ميلك االول  ..........................وشركة   .............................فهي مكونة من 

وشراكته يف  .............................% وتنازلت الثانية عن حصصها لشركة 19الثانية 

ون فيه االخرية ال ختلع عليه صفة الشريك يف الطاعنة كل ذلك يعيب احلكم املطع

 مبا يستوجب نقضه.         

من قانون املعامالت التجارية  081ن هذا النعي سديد ذلك ان النص يف املادة إوحيث 

التحويل املصريف عملية يقيد املصرف مبقتضاها مبلغا معينا يف اجلانب -0علي ان " 

ب آخر املدين من حساب اآلمر بالتحويل ويقيد ذات املبلغ يف اجلانب الدائن من حسا

وجيوز بوساطة هذه العملية اجراء -7وذلك بناء علي طلب كتابي من اآلمر بالتحويل. 

حتويل مبلغ معني من حساب الي آخر كالهما مفتوح باسم -ب ... -أ  -ما يأتي:

وينظم االتفاق بني -0اآلمر بالتحويل لدي املصرف ذاته او لدي مصرفني خمتلفني.

روط اصدار االمر ومع ذلك ال جيوز ان يكون امر املصرف والعميل اآلمر بالتحويل ش

التحويل حلامله." مما مفاده ان التحويل املصريف هو عبارة عن عملية نقل مصرفية 

تستعمل كاداة او وسيلة مصرفية لنقل النقود بطريق القيود احلسابية من حساب الي 

ملثابة خيتلف عن آخر، وذلك دون االلتجاء الي تسليم نقود الي املستفيد، وهو بهذه ا

كافة انواع االوراق التجارية يف عناصره ونتائجه. ويلتزم املصرف الذي يفتح لديه 

حساب للقيام بعمليات حتويل مصريف بالقيام بهذا العمل كمهين حمرتف بدرجة عالية 

من اليقظة واالهتمام مبا يتجاوز العناية املطلوبة من الشخص املعتاد، وتقدير قيامه 



ب او اخالله به وفقا هلذا املعيار هو مما تستقل به حمكمة املوضوع دون بهذا الواج

معقب عليها من حمكمة النقض ميت اقامت قضاءها علي اسباب سائغة هلا ما 

يساندها يف االوراق. ومن املقرر ان تكييف الفعل املؤسس عليه طلب التعويض بانه 

 خيضع قضاء حمكمة خطأ او نفي ذلك الوصف عنه هو من مسائل القانون اليت

من قانون  071املوضوع فيها لرقابة حمكمة النقض. ومن املقرر ان مفاد نص املادة 

ان من تسلم  –وعلي ما بينته املذكرة االيضاحية للقانون املذكور  –املعامالت املدنية 

مبلغا من النقود غري مستحق له يلتزم بان يرده الي صاحبه مع ما يكون قد جناه من 

ومنافع بصرف النظر عما اذا كان القابض حسن النية او سيئها باعتبار ان مكاسب 

املنافع اموال مضمونة. ومن املقرر ايضا ان الشركة ال تلتزم بالتصرفات القانونية اليت 

تربم بامسها اال اذا كانت يف حدود سلطات من ابرمها، فاذا جتاوز بتصرفاته هذه 

كة، وال سبيل للدائن يف هذه احلالة سوي الرجوع احلدود ، فانها ال تنفذ يف حق الشر

من قانون الشركات  706علي من اجراها شخصيا. ومن املقرر ان مؤدي نص املادة 

التجارية ان مدير الشركة ذات املسؤولية احملدودة ال جيوز عزله اذا كان معينا يف 

جدت عقد تأسيسها دون اجل معني اال بامجاع الشركاء او حبكم قضائي ميت و

اسباب تربر ذلك ما مل ينص عقد التأسيس علي جواز عزله، ومن املقرر عمال باملواد 

من ذات القانون ان يكون للشركة حمدودة املسؤولية مجعية عمومية  751الي  711

كيفية انعقادها .... كما نظمت كيفية  تلك املواد تتكون من مجيع الشركاء وبينت

وشروط صحتها، وان حيرر حمضر خبالصة وافية اصدار قرارات اجلمعية العمومية 

ملناقشة اجلمعية العمومية، ومن املقرر ان القصد من ندب خبري كوسيلة من وسائل 

االثبات يف الدعوى هو االستعانة به يف اداء املهمة املكلف بها، ويتعني ان تقتصر 

يت يصعب علي مهمته علي حتقيق الواقع يف الدعوى وابداء رأيه يف املسائل الفنية ال

القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون املسائل القانونية اليت يتعني علي احملكمة ان 

تقول كلمتها فيها ذلك تقدير االدلة هو من سلطة حمكمة املوضوع وحدها وال شأن 

للخرباء فيها، وانه ولئن كان فهم الواقع يف الدعوى وتقدير ادلتها ثبوتا او نفيا من 

ع اال ان حملكمة النقض ان تتدخل اذا كانت االسباب اليت شأن حمكمة املوضو

اعتمد عليها احلكم ال يكون من شأنها ان تؤدي الي النتيجة اليت انتهت اليها لقصور 

شاب اسبابه او فساد يف استدالله، كما ال يستقيم احلكم اذا كان مبنيا علي 

ة من الناحية املوضوعية االحتمال والرتجيح ويتحقق ذلك اذا استند الي ادلة غري صاحل

لالقتناع بها او الي عدم فهم العناصر الواقعية املطروحة يف الدعوى، ويتعني ايضا ان 



يشتمل احلكم علي ما يطمئن املطلع عليه الي ان احملكمة قد حمصت االدلة 

واملستندات وتقارير اخلرباء املقدمة اليها توصال الي ما تري انه الواقع يف الدعوى 

منها ما يؤدي الي النتيجة اليت بنت عليها قضاءها، واال يكون ما حصلته وحصلت 

خمالفا للثابت يف االوراق، كما انه من املقرر انه ولئن كان حملكمة املوضوع 

السلطة التامة يف االخذ بتقرير اخلبري الذي ندبته حمموال علي اسبابه اال ان شرط 

وان  باألوراقير متفقة مع ما هو ثابت ذلك ان تكون النتيجة اليت خلص اليها التقر

يفصح اخلبري عن املصدر الذي استقي منه ما خلص اليه ودليله علي ذلك، ملا كان 

  ...........................واملستندات املرفقة وعقد تأسيس شركة  باألوراقذلك وكان الثابت 

الطرف االول وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة بني  –انه مت تأسيس هذه الشركة 

  ......................% من حصصها والطرف الثاني شركة 50الذي ميتلك ............................ 

، ومبوجب ...........................% من حصصها وميثلها املطعون ضده االول 19ومتتلك 

لفرتة غري من عقد التأسيس مت تعيني الطرف الثاني مديرا عاما للطاعنة  01املادة 

حمددة، ومبوجب ملحق عقد تأسيس وتنازل عن حصص يف الشركة الطاعنة املؤرخ 

والطرف الثاني شركة  .................................مت االتفاق بني الطرف االول  6/6/7116

لطرف الثاني بان قام ا........................... والطرف الثالث شركة .................................

% من احلصص بالتنازل عن كامل حصته للطرف 19الشريك يف الطاعنة بنسبة 

، وكان املطعون ضده االول هو الذي مثل الطرفني ............................الثالث شركة 

% وشركة 50  ..................................الثاني والثالث واصبح الشركاء يف الطاعنة هما 

مبوجب حمضر اجتماع جملس االدارة  1/1/7101% وبتاريخ 19 .................................

 ..............................مت عزل املطعون ضده االول  كممثل او مدير او وكيل هلا، وتعيني 

ليكون مديرا عاما بامجاع الشركاء، ومت التصديق عليه من قبل كاتب العدل 

، ومت تعديل توقيع املخولني باحلساب لدى البنك املطعون ضده 7/6/7101بتاريخ 

بدال من  و......................... ...........................الي كل من  72/07/7101الثاني بتاريخ 

املطعون ضده االول. ومت ذلك علي اوراق املطعون ضده الثاني وهو ما يفيد يقينا علمه 

صدر تفويض  01/1/7101املفوضني باحلساب لديه. وبتاريخ بتغيري املدير، ومن ثم 

يشري الي صدور قرار من املساهمني يف الشركة الطاعنة ............................ موقع من 

بتفويض املطعون ضده االول يف تشغيل حساب  01/1/7101يف االجتماع املنعقد يف 

صدر تفويض آخر يف  الطاعنة لدى املطعون ضده الثاني بشكل منفرد. كما

يشري الي ان قرار املساهمني يف الشركة الطاعنة بتفويض املطعون ضده  79/9/7101



االول بادارة احلسابات بالبنكية لدي املطعون ضده الثاني. وهذان التفويضان جمرد 

اوراق عرفية جحدتهما الطاعنة، ومن املقرر قضاء ان احملرر العريف املنسوب صدوره 

 الدعوى ال يصلح مبجرده سندا لالحتجاج به عليه طاملا مل يقر مبا جاء لغري اخلصم يف

يف هذا .............................. به صراحة او ضمنا،  وقد خال التفويضان من بيان صفة 

التعيني ومن توقيع الشريك الثاني يف الطاعنة ودون صدور قرار من اجلمعية العمومية 

ر اجلمعية العمومية مع التفويضني وفق املقرر قانونا علي بدليل عدم ارفاق حمضر قرا

النحو سالف الذكر، كما خليا من بيان توثيقهما امام الكاتب العدل. وملا كان 

البني ان الطاعنة مل تقر مبا جاء بهذين التفويضني صراحة او ضمنا، وليس 

هو نفسه الذي حضر وشارك يف و بصفته مديرا حق اصدارهما، لـ.................................

الذي قرر عزل املطعون ضده االول من  1/1/7101اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 

ادرة الطاعنة، ومن ثم فال جيوز االحتجاج بهما يف مواجهتها، وهو ما يكفي 

لطرحهما وعدم التعويل عليهما. واذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فان يكون 

يق القانون وشابه القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل مبا يوجب خمطئا يف تطب

 نقضه.

وحيث ان موضوع الطعن صاحل للفصل فيه، وكان الثابت ان املطعون ضده االول قد 

وبعد عزله من االدارة وبعد تعديل التوقيعات مبخاطبة  72/01/7100قام بتاريخ 

دوالر من حساب  0065116111قدرها املطعون ضده الثاني لتحويل الودائع البالغ 

العائدة له  ...........................اخلاص بشركة  090601-00الطاعنة الي احلساب رقم 

ومهر كتابه بانه املدير التنفيذي للطاعنة وختمه خبتمها خالفا للواقع، ومل حيضر 

الثاني يف املطعون ضده االول ليبدي مثة دفاع رغم اعالنه. واذ عول املطعون ضده 

حتويل املبلغ املذكور علي التفويضني العرفيني الصادرين ممن ال ميلك اصدارهما، 

ورغم علمه التام بعزل املطعون ضده االول وبتعديل التوقيعات ودون ان يتخذ جانب 

احلذر واحليطة ودون التحقق من مدي صحة هذين التفويضني فان مسؤوليته تكون 

االول قد حتصل علي املبلغ الذي مت حتويله له دون ان  قائمة. ومبا ان املطعون ضده

يكون مستحقا له فيتعني له رده للطاعنة، وملا كان من املقرر ان التضامن بني 

املدينني ال يفرتض، وامنا يكون بناء علي اتفاق او نص يف القانون وكان املقرر ان 

امم ان يكون نتيجة االلتزام التضامين يقتضي وحدة املصدر يف حني ان مقتضي التض

تعدد مصدر االلتزام مع بقاء حمله واحدا، وكان مصدر التزام املطعون ضدهما ليس 



واحدا اذ اساس التزام االول املسؤولية التقصريية بينما التزام الثاني يقوم علي العقد 

 املربم بينه وبني الطاعنة  مما يقتضي الزامهما بالتضامم. 

ن املقرر ان الضرر هو اهم اركان املسؤولية تقصريية نه عن طلب التعويض فمإوحيث 

كانت ام تعاقدية فال مسؤولية حيث ال ضرر .فهو الذي يعطي احلق يف التعويض وهو 

الذي يربر احلكم به  ال اخلطأ، فال يكفي ان يكون هناك خطأ لتقرير املسؤولية 

ا اصابها من بل جيب ان ينشأ عن اخلطأ ضرر. ومل تقدم الطاعنة ما يثبت ان ضرر

جراء خطأ املطعون ضدهما االمر الذي يتعني معه رفض طلب التعويض وتأييد احلكم 

 املستأنف يف هذا الصدد.

 

********** 



 )جتاري( 07/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 هلل.وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد ا

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(779) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  785)الطعن رقم 

( إثبات "عبء اإلثبات". تعويض. خطأ. تأمني. نقل حبري. مسؤولية "صور املسؤولية. 0

 مسؤولية الناقل والشاحن يف النقل البحري". عقد "عقد النقل البحري".

مسؤولية الناقل يف حالة هالك البضائع أو تلفها نتيجة احلريق. النقل البحري. عدم -

 ما مل يكن بفعل الناقل أو خطئه.

عبء إثبات فعل الناقل أو خطئه املسبب للحريق. وقوعه على عاتق الشاحن. أساس -

 ذلك.

  

( إثبات "عبء اإلثبات" "بوجه عام". تعويض. خطأ. تأمني. نقل حبري. مسؤولية "صور 7

. مسؤولية املؤمن" "مسؤولية الناقل والشاحن يف النقل البحري". عقد "عقد املسؤولية

 التأمني البحري".

عقد التأمني البحري. حلول املؤمن يف حدود ما دفعه من تعويض يف احلقوق -

 098والدعاوى اليت تكون للمؤمن له والناشئة عن األضرار املشمولة بالتأمني. املادة 

 .0980لسنة  76ري رقم من القانون التجاري البح

 االحتجاج لدى املؤمن بكل ما للناقل من دفوع وأوجه دفاع قبل املؤمن له.-

 استخالص مسؤولية الناقل من عدمها. موضوعي. متى كان سائغًا.-

حمكمة املوضوع. أخذها بتقرير اخلبري كليًا أو جزئيًا. ال إلزام عليها ببيان -

 األسباب اليت دعتها إىل ذلك.

الستخالص سائغ النتفاء مسؤولية الناقل البحري عن احلريق املتسبب يف مثال -

 هالك البضاعة يف دعوى رجوع شركة التأمني عليه.

  



وعلى  –يدل  0980لسنة  76من القانون التجاري البحري رقم  725النص يف املادة -0

لالحق على أن الناقل اليسأل عن اهلالك أو التلف ا –ماجرى به قضاء هذه احملكمة 

بالبضاعة يف الفرتة ما بني تسلمه البضائع يف ميناء الشحن وتسليمها لصاحب احلق 

فيها يف ميناء التفريغ يف حالة احلريق، وجيب على الشاحن لدفع اإلعفاء من املسئولية 

يف هذه احلالة أن يثبت أن احلريق مت بفعل الناقل وخطئه، فعبء اإلثبات يف هذه 

حن ذلك أن املشرع جعل من احلريق قرينة على عدم مسئولية احلالة ينتقل إىل الشا

 الناقل وهي قرينة تقبل إثبات العكس.

من ذلك القانون أن حيل املؤمن يف حدود ما دفعه من  098املقرر بنص املادة -7

تعويض يف احلقوق والدعاوى اليت تكون للمؤمن له والناشئة عن األضرار املشمولة 

املؤمن حياج بكل ما للناقل من دفوع وأوجه دفاع قبل املؤمن  بالتأمني، مبا مفاده أن

له، ومن املقرر أيضًا أن استخالص توافر مسئولية الناقل من عدمه من سلطة 

حمكمة املوضوع متى كان استخالصها سائغًا وله أصله الثابت يف األوراق وكاف 

حتصيل وفهم الواقع حلمل قضائها، واليت هلا يف حدود سلطتها تلك السلطة التامة يف 

يف الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير اخلرباء فلها مطلق احلرية يف تقدير ما يدىل به 

اخلرباء من آراء والرتجيح بينها واألخذ برأى خبري أو بآخر، وأن األخر بتقرير خبري 

يف آراء دون غريه من تقارير اخلرباء املقدمة يف الدعوى ما يفيد اقتناعها به وأنها مل تر 

من مل تأخذ بتقريرهم ما يفيد اقتناعها به، وإذا أخذت بالتقرير كليًا أو جزئيًا ال 

تلزم ببيان األسباب اليت دعتها إىل ذلك. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه 

قد أقام قضاءه بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى على ما 

وما قدم فيها من مستندات ومما انتهى إليه تقرير جلنة استخلصه من أوراق الدعوى 

الذي اطمأنت إليه احملكمة لقيامه على أسس  –اخلربة املنتدبة من حمكمة اإلحالة 

من أن جلنة اخلربة -فنية سليمة وأحباث كافية ورده على اعرتاضات الطاعنة 

ا وتصنيفها اطلعت على سجالت السفينة لدى املالك وتبني هلا من شهادات تسجيله

وان تلك اهليئات قامت  7100الصادرة من هيئات التصنيف أنها حديثة الصنع يف عام 

بفحصها وأكدت صالحيتها للمالحة البحرية، وأن الشهادات الصادرة عن هيئات 

اإلشراف الدولية مل تبني أي خطأ أو تقصري يف جتهيزها وأن إعدادها كان صاحلًا 

وأن ربان السفينة والبحارة اختذوا كافة اإلجراءات  من الوجهة التجارية والبحرية

م أثناء الرحلة يف عرض البحر 9/2/7107الالزمة للسيطرة على احلريق الذي شب يوم 

باملعدات، وأن مجيع األسس الفنية وأعمال الصيانة واإلصالح واالستبدال واختبارات 



 احتوت على جداول التكنولوجيا واهلندسة اليت استندت إليها جلنة اخلربة واليت

اختبارية لألسطوانات اهلوائية وأنظمة الضغط فيها واجهزة التنفس وأداء احملرك 

وإعداد ربانها وضباطها وطاقمها يثبت أن الناقل قام جبميع اإلجراءات والرتتيبات 

متوفر به أجهزة  7السليمة لتجنب وقوع أي حريق على متنها، وأن املستودع رقم 

ريق حسب املتبع كما أن األخشاب املوجودة بهذا املستودع مل وأنظمة مكافحة احل

تكن هي السبب الرئيسي يف احلريق بل هي من العوامل املساعدة على انتشاره، ومل 

يتم العثور على أي طرف خيط أو دليل ملموس يفسر أي إهمال أو تقصري أو خطأ فين 

يف مستنداتها أي دليل يوضح أو عملي أو مهين من جانب الناقل وأن الطاعنة مل تقدم 

أيًا من ذلك، وكان هذا الذي استخلصه احلكم املطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغ 

وله معينه من أوراق الدعوى بال خمالفة للقانون أو للثابت فيها، فإن النعى عليه بسبب 

الطعن يضحى حمض جدل فيما تستقل حمكمة املوضوع بتقديره بغية الوصول إىل 

 مغايرة ملا انتهى إليه احلكم مما ال جيوز إثارته لدى هذه احملكمة.نتيجة 

 احملكمــــــــــــــــة

سبق أن  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

 7101لسنة  951فصلها احلكم الصادر من هذه احملكمة يف الطعن بالنقض رقم 

، واليت توجز يف أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 7105من مارس  5جتاري بتاريخ 

جتاري كلي أبوظيب على املطعون ضدها بصفتها املالكة  7100لسنة  0851رقم 

واملشغلة للسفينة ................................... بطلب احلكم بإلزامها بأن تؤدى هلا مبلغ 

تاريخ املطالبة القضائية وحتى  % من07درهم مع الفائدة القانونية بواقع  7201902670

متام السداد. وذلك على سند من أن "شركة ................... لتجارة األنابيب والصمامات"  

قامت بالتأمني لدى الطاعنة على شحنة من أنابيب الصلب  –غري خمتصة يف الطعن -

رسل إليه هذه املنقولة من العني إىل أبوظيب بواسطة املطعون ضدها لصاحل املستفيد امل

الشحنة ).....................................( حيث وصلت البضاعة متضررة بسبب نشوب حريق 

من املنطقة اخللفية للسفينة، ومت إجراء املعاينة أكثر من مرة فتبني عدم إمكانية 

استخدام البضاعة للغرض املخصصة من أجله، ومت تقدير قيتمها، وبعد خصم قيمة 

% كنفقات فقد أصبح املستحق هلا املبلغ 01ستنزال نسبة التحمل وإضافة احلطام وا

املطالب به وهو ما قامت بسداده إىل املؤمن هلا، وإذ طالبت املطعون ضدها بأدائه إليها 

حكمت  7101من مايو  72إال أنها أمتنعت، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 



درهم  7201902670طاعنة مبلغ قدره احملكمة بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدى لل

% من تاريخ صريورة احلكم نهائيًا ومبا ال جياوز أصل الدين 5والفائدة التأخريية بواقع 

ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت املطعون ضدها هذا احلكم لدى حمكمة 

من أكتوبر  77جتاري وبتاريخ  7101لسنة  0511استئناف أبوظيب باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بتأييد احلكم املستأنف. طعنت املطعون ضدها يف هذا  7101

من مارس  5جتاري، وبتاريخ  7101لسنة  951احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

قضت هذه احملكمة بنقض احلكم املطعون فيه واإلحالة. وحمكمة اإلحالة  7105

قضت  7102ن يناير م 02ندبت جلنة خرباء ثالثية وبعد أن أودعت تقريرها وبتاريخ 

احملكمة بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى. طعنت الشركة 

يف  –الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة 

 حددث جلسة لنظره. –غرفة مشورة 

م وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من وجهني تنعى بهما الطاعنة على احلك

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

واإلخالل حبق الدفاع وخمالفة الثابت يف األوراق، ويف بيانها ذلك تقول أن احلكم 

الناقض ألزم الشاحن لدفع إعفاء الناقل من املسئولية يف حالة احلريق أن يثبت أن 

 –املطعون ضدها  –، وأنها متسكت خبطأ الناقل احلريق مت بفعل الناقل وخطئه

وقدمت العديد من الدالئل على توافر هذا اخلطأ منها تقرير جلنة اخلربة املنتدبة يف 

جتاري كلي دبي عن ذات رحلة السفينة ولكن عن  7100لسنة  0000الدعوى رقم 

ناقل، بضائع ختص مورد إليه أخر وقد خلص التقرير إىل توافر اخلطأ يف جانب ال

وتقرير هيئة السالمة والبيئة مبيناء جبل علي يف شأن احلريق موضوع التداعى والذي 

انتهى أيضًا إىل توافر خطأ الناقل لعدم اختاذه االحتياطات الالزمة، وأيضًا تقرير 

املعاين ومقدر اخلسائر " نافتيك انرتناشيونال "، إال أن احلكم املطعون فيه اعتمد يف 

نتهت إليه جلنة اخلربة املنتدبة من حمكمة اإلحالة رغم تناقضه مع قضاءه على ما ا

كافة التقارير السابق ذكرها عن ذات احلريق موضوع الدعوى، رغم أن مسئولية 

الناقل تبدأ بعد تسلم البضائع من الشاحن مباشرة، فهو املنوط به ترتيب ورص 

ما أنها متسكت البضائع حبيث تستف األخشاب بعيدًا عن أي مصدر للحريق، ك

م 9/2/7107عن احلريق إذ نشب أول مرة يوم  –املطعون ضدها  –مبسئولية الناقل 

م إذ مل يتخذ الناقل طيلة هذه املدة أي 06/2/7107كما احرتق املخزن مرة أخرى يوم 

سبيل للتأكد من إمخاد احلريق والسيطرة عليه نهائيًا وهو ما يدل على أن طاقم 



رف لعدم ختلصه من األخشاب احملرتقة، ألن تركها أدى إىل السفينة قد أخطأ التص

تفحمها واشتعاهلا مرة أخرى، إال أن احلكم املطعون فيه أطرح دفاعها هذا، األمر 

 الذي يعيبه مبا يستوجب نقضه.

من القانون التجاري البحري  725وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص يف املادة 

: "يكون الناقل مسئواًل عن اهلالك أو التلف الالحق على أن 0980لسنة  76رقم 

بالبضائع يف الفرتة ما بني تسلمه البضائع يف ميناء الشحن وتسليمها لصاحب احلق يف 

-ميناء التفريغ مامل يثبت أن هذا اهلالك أو التلف ناشئ عن أحد األسباب اآلتية: أ

... وجيوز للشاحن يف احلريق مامل حيدث بفعل الناقل أو خطئه-..... ج-..... ب

احلاالت السابقة إثبات أن اهلالك أو التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو عن خطأ من 

وعلى ماجرى به قضاء هذه احملكمة  –تابعيه ال يتعلق باملالحة أو بإدارة السفينة". يدل 

على أن الناقل اليسأل عن اهلالك أو التلف الالحق بالبضاعة يف الفرتة ما بني تسلمه  –

البضائع يف ميناء الشحن وتسليمها لصاحب احلق فيها يف ميناء التفريغ يف حالة 

احلريق، وجيب على الشاحن لدفع اإلعفاء من املسئولية يف هذه احلالة أن يثبت أن 

احلريق مت بفعل الناقل وخطئه، فعبء اإلثبات يف هذه احلالة ينتقل إىل الشاحن ذلك 

لى عدم مسئولية الناقل وهي قرينة تقبل إثبات أن املشرع جعل من احلريق قرينة ع

من ذلك القانون أن حيل املؤمن يف حدود ما  098العكس، ومن املقرر بنص املادة 

دفعه من تعويض يف احلقوق والدعاوى اليت تكون للمؤمن له والناشئة عن األضرار 

أوجه دفاع قبل املشمولة بالتأمني، مبا مفاده أن املؤمن حياج بكل ما للناقل من دفوع و

املؤمن له، ومن املقرر أيضًا أن استخالص توافر مسئولية الناقل من عدمه من سلطة 

حمكمة املوضوع متى كان استخالصها سائغًا وله أصله الثابت يف األوراق وكاف 

حلمل قضائها، واليت هلا يف حدود سلطتها تلك السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع 

دلتها ومنها تقارير اخلرباء فلها مطلق احلرية يف تقدير ما يدىل به يف الدعوى وتقدير أ

اخلرباء من آراء والرتجيح بينها واألخذ برأى خبري أو بآخر، وأن األخر بتقرير خبري 

دون غريه من تقارير اخلرباء املقدمة يف الدعوى ما يفيد اقتناعها به وأنها مل تر يف آراء 

اقتناعها به، وإذا أخذت بالتقرير كليًا أو جزئيًا ال من مل تأخذ بتقريرهم ما يفيد 

تلزم ببيان األسباب اليت دعتها إىل ذلك. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه 

قد أقام قضاءه بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى على ما 

ليه تقرير جلنة استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومما انتهى إ

الذي اطمأنت إليه احملكمة لقيامه على أسس  –اخلربة املنتدبة من حمكمة اإلحالة 



من أن جلنة اخلربة -فنية سليمة وأحباث كافية ورده على اعرتاضات الطاعنة 

اطلعت على سجالت السفينة لدى املالك وتبني هلا من شهادات تسجيلها وتصنيفها 

وان تلك اهليئات قامت  7100أنها حديثة الصنع يف عام الصادرة من هيئات التصنيف 

بفحصها وأكدت صالحيتها للمالحة البحرية، وأن الشهادات الصادرة عن هيئات 

اإلشراف الدولية مل تبني أي خطأ أو تقصري يف جتهيزها وأن إعدادها كان صاحلًا 

فة اإلجراءات من الوجهة التجارية والبحرية وأن ربان السفينة والبحارة اختذوا كا

م أثناء الرحلة يف عرض البحر 9/2/7107الالزمة للسيطرة على احلريق الذي شب يوم 

باملعدات، وأن مجيع األسس الفنية وأعمال الصيانة واإلصالح واالستبدال واختبارات 

التكنولوجيا واهلندسة اليت استندت إليها جلنة اخلربة واليت احتوت على جداول 

ت اهلوائية وأنظمة الضغط فيها واجهزة التنفس وأداء احملرك اختبارية لألسطوانا

وإعداد ربانها وضباطها وطاقمها يثبت أن الناقل قام جبميع اإلجراءات والرتتيبات 

متوفر به أجهزة  7السليمة لتجنب وقوع أي حريق على متنها، وأن املستودع رقم 

ودة بهذا املستودع مل وأنظمة مكافحة احلريق حسب املتبع كما أن األخشاب املوج

تكن هي السبب الرئيسي يف احلريق بل هي من العوامل املساعدة على انتشاره، ومل 

يتم العثور على أي طرف خيط أو دليل ملموس يفسر أي إهمال أو تقصري أو خطأ فين 

أو عملي أو مهين من جانب الناقل وأن الطاعنة مل تقدم يف مستنداتها أي دليل يوضح 

ك، وكان هذا الذي استخلصه احلكم املطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغ أيًا من ذل

وله معينه من أوراق الدعوى بال خمالفة للقانون أو للثابت فيها، فإن النعى عليه بسبب 

الطعن يضحى حمض جدل فيما تستقل حمكمة املوضوع بتقديره بغية الوصول إىل 

وز إثارته لدى هذه احملكمة. وملا تقدم نتيجة مغايرة ملا انتهى إليه احلكم مما ال جي

 يتعني رفض الطعن.

 

**********



 )جتاري( 07/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د.خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(701) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  107)الطعن رقم 

( تأمني. عقد "عقد التأمني البحري". نقل حبري. حمكمة املوضوع "سلطتها". 0

 مسؤولية "صور املسؤولية". تعويض. عقد النقل البحري.

عقد التأمني البحري. نطاق العالقة بني طرفيه والتزامات وحقوق كل طرف -

من القانون  099إىل  066تشملها التغطية. املواد من  واألخطار اليت يغطيها وما ال

 التجاري البحري.

 تفسري وثيقة التأمني. موضوعي. متى كان سائغًا.-

  

( تأمني. عقد "عقد التأمني البحري". نقل حبري. مسؤولية "صور املسؤولية". حوالة. 7

 ضرر. تعويض. عقد النقل البحري.

ل املؤمن له يف الرجوع على املسؤول عن عقد التأمني البحري. حلول املؤمن حم-

 من القانون التجاري البحري. 098الضرر مبا دفعه من تعويض حلول قانوني. املادة 

استعماله ذات دعوى املؤمن له قبل الغري املسؤول عن الضرر. إما على أساس -

 كن.املسؤولية العقدية إن كان عقد أو على أساس املسؤولية عن الفعل الضار إن مل ي

 كذلك احلال فيما لو كان احللول مبقتضى حوالة حق.-

  

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى" "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم 0

قبول الدعوى". حمكمة املوضوع "سلطتها". تأمني. عقد "عقد النقل البحري". نقل 

 حبري "عقد التأمني البحري".

 النتفاء الصفة أو املصلحة. ماهيته.الدفع بعدم قبول الدعوى -



استخالص الصفة يف الدعوى واملصلحة التأمينية. مسألة واقع. تستقل بتقديرها -

 حمكمة املوضوع. متى كان سائغًا.

 مثال الستخالص سائغ يف عقد تأمني حبري.-

  

 ( نقض "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".1

بداؤه أمام حمكمة املوضوع. ال جيوز إثارته أمام دفاع جديد خيالطه واقع مل يثبت إ-

 حمكمة النقض.

التمسك بداللة مستندات مل تعرض على حمكمة املوضوع ومل يثبت التمسك بها -

 أمامها. التمسك بها أمام حمكمة النقض سبب جديد. غري مقبول.

  

 لقانونا من 099 إىل 066 من املواد أحكام تنظمه البحري التأمني عقد أن املقرر-0

 تبني قواعد من تتضمنه مبا له واملؤمن املؤمنة الشركة بني املربمة البحري التجاري

 الطرف ومسؤولية منهما كل وحقوق والتزامات الطرفني بني العالقة ونطاق حدود

 اليت واألخطار عليها املؤمن األشياء تلحق اليت األضرار عن التعويضات دفع عن املؤمن

 التأمني وثيقة تفسري أن املقرر ومن. التغطية تشملها ال ماو التأمني عقد يغطيها

 عما تفسريها يف خترج أال بشرط املوضوع حمكمة سلطة من هو العقود من كغريها

 الدعوى يف الواقع فهم حتصيل كذلك وهلا منها املتعاقدين وقصد عباراتها حتتمله

 أسباب على قضاءها أقامت طاملا ــ اخلرباء تقارير ومنها ــ أدلة من فيها يقدم ما وتقدير

 .سائغة

 حيل) أن على البحري التجاري القانون من 098 املادة يف النص أن أيضا املقرر-7

 له للمؤمن تكون اليت والدعاوى احلقوق يف تعويض من دفعه ما حدود يف املؤمن

 يف له املؤمن حمل املؤمن حلول ان مفاده( بالتأمني املشمولة األضرار عن والناشئة

 املؤمن إىل الضرر هذا عن تعويض من دفعه مبا الضرر عن املسؤول الغري على الرجوع

 الغري على الرجوع يف له املؤمن حق املؤمن يستعمل أن مقتضاه قانوني حلول هو له

 احلالة هذه يف املؤمن يستعملها اليت والدعوى بالتأمني، املشمول الضرر عن املسؤول

 حل لو فيما احلال وكذلك الضرر عن املسؤول الغري قبل له املؤمن دعوى ذات هي

 يف املؤمن ميارسها اليت الرجوع ودعوى حق، حوالة مبقتضى له املؤمن حمل املؤمن

 عقدية عالقة هناك كانت إذا العقدية املسؤولية أساسها يكون أن إما احلالتني هاتني



 مل إذا الضار الفعل نع املسؤولية أساسها أو الضرر عن املسؤول وبني له املؤمن بني

 بينهما. عقدية عالقة هناك تكن
 

 توافر بعدم الطعن إىل يرمي الذي الدفع هو الدعوى قبول بعدم الدفع أن املقرر-0

 يف يكون أن الدفع هذا ومناط اخلصم مصلحة أو صفة انتفاء ومنها مساعها شروط

 الدعوى امةإق يف صفته هو ينفي أو خصمه صفة اخلصم فيها ينكر اليت األحوال

 اليت الواقع مسائل من هو التأمينية واملصلحة الدعوى يف الصفة استخالص وأن عليه،

 وله سائغا ذلك يف قضاؤها كان طاملا معقب بغري املوضوع حمكمة بتقديرها تستقل

 وثيقة ومبوجب انه باألوراق البًين وكان ذلك كان ملا ............. األوراق يف الثابت أصله

 على الطاعنة تعاقدت 71/7/7101 بتاريخ 0101011111102 رقم البحري التأمني

 يف تتمثل ................................ وشركة .................... بنك من كل لصاحل بضائع تأمني

 وذلك حاويات يف معبأة هريكوليس نوعية جديدة واكسسوارات معدات جمموعة

 يفيد الذي األمر أبوظيب يف الوصول جهة وحتى صنيال يف الشحن ميناء من نقلها أثناء

 لسداد ملزمة تكون فال ثم ومن أبوظيب يف الوصول ميناء حتى الوثيقة سريان يقينا

 مقاضاة يف املضرور عن بدال احللول يف صفتها وانتفاء ذلك بعد احلادث التلف قيمة

 به متسكت ما ماأ البحري، التجاري القانون من 098 للمادة سندا املتسببة اجلهة

 خمازن يف البضائع تسليم حتى متتد التأمني وثيقة أن على القائم دفاعها يف الطاعنة

 الطعن بصحيفة ــ له إثباتا وأرفقت الوصول مبيناء تفريغها جمرد وليس إليه املرسل

 منها 0/8 باملادة ورد واليت  البضائع لتأمني اجملمع شروط مستند من صورة ـــ بالنقض

 البًين كان ملا فإنه ، إليه املرسل خمازن إىل البضائع تسليم حتى التأمني تمراراس على

 يثبت ما تقدم ومل بدرجتيها املوضوع حمكمة على املستند هذا تعرض مل انها باألوراق

 عدم عن فضال ، ذلك يفيد ما فيه املطعون احلكم يف وليس لديها به متسكت انها

 التمسك فإن ثم ومن التأمني وثيقة من جزء أصال هو املستند هذا ان يفيد ما تقدميها

 مرة ألول به التحدي جيوز ال جديدا سببا يعترب املرحلة هذه يف منها املستمدة بالداللة

 الصحيح التطبيق صادف قد فيه املطعون احلكم فيكون النقض، حمكمة أمام

 أساس. غري على سلف مبا عليه النعي ويكون للقانون
 

 جديدا دفاعا تضمن قد النعي وجه كان متى انه احملكمة هذه ضاءق يف املقرر-1

 أمام مرة ألول إثارته جتوز ال فإنه املوضوع حمكمة أمام ابداؤه يثبت مل واقع خيالطه

 النقض. حمكمة



 احملكمــــــــــــــــة

 يف تتحصل ــ األوراق وسائر فيه املطعون احلكم من يبني ما على ـــ الوقائع إن وحيث

 جتاري 587/7106 رقم الدعوى أقامت( للتأمني ...................... شركة) الطاعنة أن

 مبلغ هلا يؤدوا بأن بإلزامهم احلكم بطلب ضدهم املطعون مواجهة يف أبوظيب جزئي

. السداد متام وحتى الدعوى تاريخ من سنويا% 07 بنسبة الفائدة مع درهم 0586775

 يقود األول ضده املطعون كان وبينما 6/8/7106 ريخبتا أنه القول من سند على وذلك

 واملؤمن الثانية ضدها للمطعون اململوكة أبوظيب عمومي ................. رقم املركبة

 انتباهه وعدم السائق إهمال نتيجة املركبة انقلبت الثالثة ضدها املطعون لدى عليها

 العني جنح 0980/7101 رقم اجلزائية الدعوى يف الصادر باحلكم ذلك أجل من وأدين

 جزاء 7650/7101 رقم باالستئناف بتأييده باتا احلكم وأصبح بالغرامة عليه وحكم

 اليت املعدة إتالف املركبة انقالب عن نتج وقد بالنقض، عليه الطعن وعدم العني

 وأنها الطاعنة لدى عليها واملؤمن .......................... بشركة واخلاصة حتملها كانت

 بينهما املربمة التأمني لوثيقة تنفيذا املطالبة مبلغ هلا أدت أن بعد هلا املؤمن حمل حلت

 املطعون وأن املذكورة باملعدة تتعلق اليت األضرار مجيع تتضمن 01/7/7101 بتاريخ

 بطلباتها هلا للحكم الدعوى كانت لذلك املذكور املبلغ أداء رفضوا ضدهم

 غري من لرفعها الدعوى قبول بعدم والثالثة الثانية اضدهم املطعون دفعت املذكورة،

 البحري التأمني مبوجب التأمينية التغطية خارج احلادث وقوع باعتبار صفة ذي

 وأودع إليه املوكلة املهمة بأداء قام خبريا درجة أول حمكمة ندبت أن وبعد للطاعنة،

 غري من لرفعها لدعوىا قبول بعدم 7106/ 00/5 بتاريخ حكمت إليه انتهى مبا تقريرا

 أبوظيب جتاري 0751/7106 رقم باالستئناف احلكم هذا الطاعنة استأنفت. صفة ذي

 طعنت. املستأنف احلكم وتأييد برفضه احملكمة قضت 70/7/7102 وبتاريخ

 هذه على الطعن عرض وإذ املاثل، بالطعن النقض بطريق احلكم هذا يف الطاعنة

 .لنظره جلسة وحددت بالنظر جدير أنه رأت مشورة غرفة يف احملكمة

 القانون خمالفة فيه املطعون احلكم على الطاعنة به تنعى ما حاصل إن وحيث

 االستدالل يف والفساد التسبيب يف والقصور الدفاع حبق واإلخالل تطبيقه يف واخلطأ

 التغطية أن من به قال مبا قضاءه اسس حينما وذلك باألوراق، الثابت وخمالفة

 من سفينة منت على نقلها أثناء املعدة له تتعرض الذي اخلطر يف منحصرة التأمينية

 التغطية تلك من مستثناة برا نقلها أثناء بها حلقت اليت األضرار وأن أبوظيب إىل الصني

 بوصول التأمينية التغطية النتهاء األضرار هذه عن الطاعنة مسؤولية انتفاء وبالتالي



 من 0/0/8 رقم بالبند ثابت هو ملا باملخالفة وذلك أبوظيب، يف التفريغ ميناء إىل املعدة

 تسليم لغاية مستمرا يكون التأمني أن مفادها واليت التأمني بوثيقة امللحقة الشروط

 على التأمني استمرار مفاده مبا بالتسليم، فقط وينتهي إليه املرسل خمازن إىل البضائع

 تلك إليه املرسلة املخزن إىل أبوظيب يف الشحن ميناء من برا نقلها أثناء البضائع

 أداء من به قامت ما وصحة األضرار هذه عن الطاعنة مسؤولية يؤكد ومبا البضائع

 من 098 باملادة وردت كما القانوني احللول مقتضيات وجيعل هلا للمؤمن الضمان مبلغ

 ىالدعو إقامة يف صحيحة للطاعنة الصفة وتنعقد متوفرة البحري التجاري القانون

 هذا فيه املطعون احلكم خالف وإذ بأدائه، قامت مبا ضدهم املطعون بإلزام واملطالبة

 .نقضه ويستوجب معيبا فيكون الطاعنة صفة لعدم الدعوى قبول بعدم وقضى النظر

 تنظمه البحري التأمني عقد أن املقرر أن ذلك حمله غري يف النعي هذا إن وحيث

 الشركة بني املربمة البحري التجاري قانونال من 099 إىل 066 من املواد أحكام

 الطرفني بني العالقة ونطاق حدود تبني قواعد من تتضمنه مبا له واملؤمن املؤمنة

 عن التعويضات دفع عن املؤمن الطرف ومسؤولية منهما كل وحقوق والتزامات

 ال اوم التأمني عقد يغطيها اليت واألخطار عليها املؤمن األشياء تلحق اليت األضرار

 سلطة من هو العقود من كغريها التأمني وثيقة تفسري أن املقرر ومن. التغطية تشملها

 املتعاقدين وقصد عباراتها حتتمله عما تفسريها يف خترج أال بشرط املوضوع حمكمة

 ومنها ــ أدلة من فيها يقدم ما وتقدير الدعوى يف الواقع فهم حتصيل كذلك وهلا منها

 يف النص أن أيضا املقرر ومن. سائغة أسباب على قضاءها أقامت املاط ــ اخلرباء تقارير

 من دفعه ما حدود يف املؤمن حيل) أن على البحري التجاري القانون من 098 املادة

 املشمولة األضرار عن والناشئة له للمؤمن تكون اليت والدعاوى احلقوق يف تعويض

 عن املسؤول الغري على الرجوع يف له املؤمن حمل املؤمن حلول ان مفاده( بالتأمني

 أن مقتضاه قانوني حلول هو له املؤمن إىل الضرر هذا عن تعويض من دفعه مبا الضرر

 املشمول الضرر عن املسؤول الغري على الرجوع يف له املؤمن حق املؤمن يستعمل

 لقب له املؤمن دعوى ذات هي احلالة هذه يف املؤمن يستعملها اليت والدعوى بالتأمني،

 مبقتضى له املؤمن حمل املؤمن حل لو فيما احلال وكذلك الضرر عن املسؤول الغري

 يكون أن إما احلالتني هاتني يف املؤمن ميارسها اليت الرجوع ودعوى حق، حوالة

 املسؤول وبني له املؤمن بني عقدية عالقة هناك كانت إذا العقدية املسؤولية أساسها

 عقدية عالقة هناك تكن مل إذا الضار الفعل عن املسؤولية أساسها أو الضرر عن

 بعدم الطعن إىل يرمي الذي الدفع هو الدعوى قبول بعدم الدفع أن املقرر ومن. بينهما



 أن الدفع هذا ومناط اخلصم مصلحة أو صفة انتفاء ومنها مساعها شروط توافر

 إقامة يف صفته هو ينفي أو خصمه صفة اخلصم فيها ينكر اليت األحوال يف يكون

 مسائل من هو التأمينية واملصلحة الدعوى يف الصفة استخالص وأن عليه، الدعوى

 ذلك يف قضاؤها كان طاملا معقب بغري املوضوع حمكمة بتقديرها تستقل اليت الواقع

 كان متى انه احملكمة هذه قضاء يف املقرر ومن. األوراق يف الثابت أصله وله سائغا

 حمكمة أمام ابداؤه يثبت مل واقع خيالطه يداجد دفاعا تضمن قد النعي وجه

 البًين وكان ذلك كان ملا. النقض حمكمة أمام مرة ألول إثارته جتوز ال فإنه املوضوع

 بتاريخ 0101011111102 رقم البحري التأمني وثيقة ومبوجب انه باألوراق

 .................. بنك من كل لصاحل بضائع تأمني على الطاعنة تعاقدت 71/7/7101

 نوعية جديدة واكسسوارات معدات جمموعة يف تتمثل ................................ وشركة

 جهة وحتى الصني يف الشحن ميناء من نقلها أثناء وذلك حاويات يف معبأة هريكوليس

 يف الوصول ميناء حتى الوثيقة سريان يقينا يفيد الذي األمر أبوظيب يف الوصول

 صفتها وانتفاء ذلك بعد احلادث التلف قيمة لسداد ملزمة تكون فال ثم ومن أبوظيب

 القانون من 098 للمادة سندا املتسببة اجلهة مقاضاة يف املضرور عن بدال احللول يف

 التأمني وثيقة أن على القائم دفاعها يف الطاعنة به متسكت ما أما البحري، التجاري

 الوصول مبيناء تفريغها جمرد وليس هإلي املرسل خمازن يف البضائع تسليم حتى متتد

 لتأمني اجملمع شروط مستند من صورة ـــ بالنقض الطعن بصحيفة ــ له إثباتا وأرفقت

 إىل البضائع تسليم حتى التأمني استمرار على منها 0/8 باملادة ورد واليت  البضائع

 على ستندامل هذا تعرض مل انها باألوراق البًين كان ملا فإنه إليه، املرسل خمازن

 يف وليس لديها به متسكت انها يثبت ما تقدم ومل بدرجتيها املوضوع حمكمة

 املستند هذا ان يفيد ما تقدميها عدم عن فضال ذلك، يفيد ما فيه املطعون احلكم

 هذه يف منها املستمدة بالداللة التمسك فإن ثم ومن التأمني وثيقة من جزء أصال هو

 فيكون النقض، حمكمة أمام مرة ألول به التحدي جيوز ال جديدا سببا يعترب املرحلة

 مبا عليه النعي ويكون للقانون الصحيح التطبيق صادف قد فيه املطعون احلكم

 .الطعن رفض معه يتعني أساس غري على سلف

 

********** 



 )إداري( 06/01/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي 

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 

 (700) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  78)الطعن رقم 

تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى" "أنواع من 

 القرارات اإلدارية". قرار إداري. تعويض.الدعاوى. دعوى اإللغاء". طعن "الطعن يف 

مكررًا من قانون  81إقامة الدعوى املتعلقة بالقرار اإلداري قبل العمل باملادة -

املعمول به يف  7101لسنة  01اإلجراءات املدنية املضافة بالقانون االحتادي رقم 

انون من ق 129، 120، 798. مؤداه: خضوعها للمدد املقررة يف املواد 0/0/7105

 املعامالت املدنية لعدم مساعها.

بطلب تعديل وتصحيح السجل العقاري لألرض حمل  7100دعوى الطاعنني يف عام -

التداعي حبذف كلمة "وأوالده" والتعويض من قرار التخصيص الصادر من رئيس بلدية 

. انقضاؤها ملرور أكثر من مخس عشرة سنة. ما دام مل 0925أبوظيب السابق عام 

عذرًا شرعيًا قد منعهم من إقامتها أو إقرار اخلصم حبقهم. انتهاء احلكم إىل  يقدموا

 هذه النتيجة. صحيح.

  

أن نقض احلكم املطعون فيه -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  -املقرر -

وإحالة الدعوى إىل احملكمة االستئنافية للفصل فيها من جديد من شأنه أن تعود 

كانت عليه قبل صدور احلكم املنقوض، ويكون هلا احلق  اخلصومة أمامها إىل ما

يف استخالص الواقعة اليت نقض احلكم السابق يف خصوصها من مصدر آخر من 

عناصر الدعوى وأن تبين حكمها على فهم جديد للواقع حتصله حرة بسلطة تامة من 

اليت سائر عناصرها، وكل ما حرمه القانون هو خمالفة احلكم الناقض يف املسألة 

مكررا( من قانون اإلجراءات  81فصل فيها، وكان املشرع مبوجب نص املادة )

، قد 0/0/7105املعمول به من  7101لسنة  01املدنية املضافة بالقانون االحتادي رقم 



حدد ميعاد الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية بستني يوما من تاريخ نشر القرار 

صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا، وتكفل  اإلداري املطعون فيه أو إعالن

( من قانون املعامالت املدنية الصادر بالقانون االحتادي رقم 188إىل  120يف املواد من )

، ببيان أنواع وأحكام مرور الزمان املسقط للدعوى، وقرر مددا معينة 0985لسنة  5

ة مخس عشرة سنة بالنسبة لسماع بعض الدعاوى ختتلف باختالف طبيعتها، وحدد مد

لباقي الدعاوى اليت مل حتدد هلا مدة يف هذا القانون، حبيث ال تسمع هذه الدعاوى يف 

ملرور الزمان عند -واليت من بينها دعوى الطعن يف القرار اإلداري -مجيع األحوال 

( 798اإلنكار وعدم قيام العذر الشرعي متى انقضت هذه املدة، كما قرر يف املادة )

الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث -التعويض -م مساع دعوى الضمان عد

سنوات من علم املضرور بالضرر وباملسؤول عنه، ويف مجيع األحوال بانقضاء مخس 

عشرة سنة من وقت حدوث الفعل الضار، ملا كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت 

مكررا( سالفة البيان، ودفع  81) ، قبل العمل باملادة6/00/7100من الطاعنني بتاريخ 

، 798املطعون ضدهما بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان استنادا إىل نصوص املواد )

( من قانون املعامالت املدنية، وقانون اإلجراءات املدنية معدال بالقانون رقم 129، 120

 مرور أكثر من بعد 7100، على سند من أن الدعوى أقيمت يف عام 7101لسنة  01

مخس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار املطعون فيه بإضافة كلمة )وأوالده( يف عام 

وعلم املورث بذلك علما يقينيا، مما ال جيوز معه نظر الدعوى ملرور الزمان،  0925

وكان احلكم املطعون فيه قد قضى بعد النقض واإلحالة، وعلى حنو ما سلف بيانه 

ع الدعوى برمتها ملرور الزمان، على أساس أن بإلغاء احلكم املستأنف، وبعدم مسا

بطلب تعديل السجل العقاري لألرض حمل التداعي  7100الدعوى مرفوعة يف عام 

حبذف كلمة )وأوالده( من قرار التخصيص الذي صدر من رئيس بلدية أبوظيب 

، وذلك بعد انقضاء أكثر من مخس عشرة سنة يف مجيع 0925السابق يف عام 

قدم الورثة ما يفيد أن عذرا شرعيا قد منعهم من إقامة دعواهم أو ما األحوال، ومل ي

يفيد إقرار اخلصم حبقهم، وبالنسبة للدفع بعدم مساع دعوى التعويض ملرور أكثر من 

ثالث سنوات على صدور القرار حمل الطعن والعلم به واملسؤول عنه، فقد انقضت منذ 

سنة، وعليه فقد حتقق العلم  08ى قرار التخصيص إىل إقامة الدعوى مدة تزيد عل

بالقرار وباملسؤول عنه، مما جيعل الدفع بعدم مساعها أيضا يف حمله، وملا كان هذا 

الذي قضى به احلكم املطعون فيه قد جاء يف حدود ما حملكمة املوضوع من سلطة، 

وما كشفت عنه أوراق الدعوى ومستنداتها، أيا كان وجه الرأي يف خضوع دعوى 



( من قانون املعامالت 120( أو املادة )798عن القرار املطعون فيه للمادة ) التعويض

املدنية، حبسبان أنه يف مجيع األحوال قد انقضت مدة مخس عشرة سنة من وقت 

صدور القرار املطعون فيه، ودون حماجة ملا أورده الطاعنون من أن حقهم يستند إىل 

ة اإلدارة وهي بصدد تنفيذه تعديله أو مرسوم له قوة القانون مما ال جيوز معه جله

تغيريه إال مبرسوم أو نص أعلى منه، لعدم قبول ذلك، حيث وقف احلكم املطعون فيه 

عند القضاء بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان، دون القضاء يف املوضوع، ومل ُيقم 

قضاءه باألساس على هذه األسباب، وجاء احلكم على ضوء ذلك وفق صحيح حكم 

قضى به، مما يغدو معه النعي عليه مبا سلف على غري  نون، وكافيا حلمل ماالقا

 أساس.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

وحيث إن الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق تتحصل يف أن 

إداري أبوظيب، أمام حمكمة  61/7100الطاعنني، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

، بطلب احلكم بإلزام املطعون ضدهما بتعديل 6/00/7100تدائية بتاريخ أبوظيب االب

( 77( حوض شرق )01وتصحيح اخلطأ الوارد يف اسم مالك العقار التجاري رقم )ت 

ليصبح باسم  567/ 012ع/ و جبزيرة أبوظيب تنفيذا للمرسوم الصادر بالكتاب رقم: د

ن عبارة )وأوالده( وإجراء هذا التصحيح بسجل دو- .........................................-

العقار، ثم أضافوا طلب احلكم بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت 

، صدر مرسوم 2/00/0921بهم من جراء هذا اخلطأ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 

 ..........................مبنح مورثهم  012/567صاحب السمو ولي العهد بالكتاب رقم: دوع/

( جبزيرة أبوظيب، دون ذكر عبارة 77( حوض شرق )01 العقار التجاري رقم )ت

)وأوالده( إال أن جهة اإلدارة املطعون ضدها أضافت هذه العبارة باملخالفة ملا جاء 

إليه، مما سبب هلم ضررا حيث حرموا من بعض املزايا واالمتيازات  باملرسوم املشار

واطنو الدولة كمنحة الزواج واألراضي التجارية وغري ذلك، كما اليت حيصل عليها م

تضررت والدتهم يف نصيبها يف العقار كوارثة بسبب ذلك، وقد قاموا مبراجعة جهة 

اإلدارة لتعديل وتصحيح امللكية إىل اسم مورثهم فقط حفاظا على مراكزهم 

إقامة الدعوى القانونية املكتسبة، ولكن دون جدوى، األمر الذي حدا بهم إىل 

بالطلبات سالفة البيان، وبعد أن ندبت احملكمة خبريا هندسيا يف الدعوى وقدم 

بتعديل وتصحيح السجل العقاري لألرض حمل  75/00/7105تقريره، حكمت بتاريخ 



دون إضافة كلمة )وأوالده( وبرفض طلب  .....................................الدعوى لتصبح باسم 

األضرار املادية واملعنوية، استأنف الطاعنون هذا احلكم باالستئناف التعويض عن 

، وبتاريخ 02/7105، واستأنفه املطعون ضدهما باالستئناف رقم 01/7105رقم 

ويف  01/7105حكمت حمكمة االستئناف برفض االستئناف رقم  72/9/7106

من تعديل بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به  02/7105موضوع االستئناف رقم 

دون  ..................................وتصحيح السجل العقاري للقطعة حمل الدعوى لتصبح باسم 

إضافة كلمة )وأوالده( والقضاء جمددا برفض الدعوى يف هذا الشق وتأييده فيما عدا 

، وبتاريخ 51/7106ذلك، فطعن عليه الطاعنون بالنقض مبوجب الطعن رقم 

النقض بنقض احلكم املطعون فيه وإحالة الدعوى إىل  قضت حمكمة 7/0/7102

حمكمة استئناف أبوظيب لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، على سند من أن احلكم 

املطعون فيه قد شابه قصور يف التسبيب لكونه أورد مبدوناته أن إضافة كلمة 

أنه بوفاته )وأوالده ( يف سجل قطعة األرض التجارية قد متت مبوافقة مورث الطاعنني و

يكسب الوارث بطريق املرياث العقارات واملنقوالت واحلقوق املوجودة يف  0985يف عام 

الرتكة دون حاجة إىل شهر حقه، وبالتالي يكون طلب الطاعنني بتعديل القطعة حمل 

الدعوى السم املورث خمالفا للقانون، بينما أن احلال خالف ذلك فاإلضافة املذكورة 

ألوراق كانت من قبل رئيس بلدية أبوظيب السابق، مما يكون معه حسبما هو ثابت با

احلكم املطعون فيه قد استند يف تربير قضائه إىل وقائع غري ذات سند يف امللف، 

هناك ما يفيد رضا أوالد املورث  وجاء مبنيا على أسباب غري سائغة، خاصة وأنه ليس

ع املتضررين من إقامة الدعوى اإلضافة، كما أن وفاة املخصص له ال متنتلك بقبول  

متى كان لذلك مربر، مما يعيب احلكم ويوجب نقضه مع اإلحالة، وبعد إحالة امللف 

 01/7105، برفض االستئناف رقم 75/1/7102إىل حمكمة اإلحالة قضت بتاريخ 

بإلغاء احلكم املستأنف، وبعدم مساع الدعوى  02/7105موضوعا، ويف االستئناف 

مان، فكان الطعن املاثل، وقدم املطعون ضدهما مذكرة برفضه، برمتها ملرور الز

وعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرقة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت 

 جلسة لنظره. 
 

وحيث أقيم الطعن على سببني، ينعى بهما الطاعنون على احلكم املطعون فيه خمالفة 

يب والفساد يف االستدالل واإلخالل حبق القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسب

الدفاع، وذلك ألنهم يستندون يف دعواهم إىل مرسوم له قوة القانون صادر من صاحب 



السمو ولي العهد ال جيوز تغيريه أو تعديله إال مبرسوم أو نص أعلى منه، وبالتالي ال 

دعواهم بانقضاء  ( من قانون املعامالت املدنية بشأن عدم مساع120جيوز إعمال املادة )

مخس عشرة سنة، لكون حقهم مل يتم إنكاره وال ميكن ذلك لثبوته مبوجب 

، 8/0/7100مرسوم، وقد أقرت دائرة الشؤون البلدية بذلك مبوجب كتابها املؤرخ يف 

وأن ما ورد باحلكم املطعون فيه من أن املطعون ضدهما ينكران احلق موضوعا 

ا أضاف كلمة )وأوالده( يف قرار التخصيص حبجة أن رئيس البلدية السابق حينم

كان خموال بذلك مبقتضى القوانني واللوائح والتوجيهات السامية اجلديدة، هو 

استناد خاطئ كليا لقيامه على حجج فصل احلكم الناقض بعدم وجودها، وأنه يف 

دفع املطعون ضدهما بعدم مساع دعوى التعويض ملرور أكثر من ثالث سنوات ما يعد 

را منهما بوجود خطأ يف تنفيذ املرسوم الذي له قوة القانون كما سلف البيان، إقرا

ويف قبول حمكمة االستئناف هلذا الدفع رغم خلو األوراق من أي دليل  يفيد العلم 

اليقيين حبدوث الضرر وباملسؤول عنه خمالفة للقانون، وعليه يكون احلكم املطعون 

أ يف تطبيقه قد خالف الثابت باألوراق وتنافر مع فيه إىل جانب خمالفته للقانون واخلط

الوقائع ومل يتم اإلحاطة بها أو فهمها فهما صحيحا وجاء مشوبا بالفساد يف االستدالل 

 قاصرا يف التسبيب خمال حبق الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
   

وعلى ما جرى به قضاء هذه -وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن املقرر 

أن نقض احلكم املطعون فيه وإحالة الدعوى إىل احملكمة االستئنافية -كمة  احمل

للفصل فيها من جديد من شأنه أن تعود اخلصومة أمامها إىل ما كانت عليه قبل 

صدور احلكم املنقوض، ويكون هلا احلق يف استخالص الواقعة اليت نقض احلكم 

وأن تبين حكمها على فهم السابق يف خصوصها من مصدر آخر من عناصر الدعوى 

جديد للواقع حتصله حرة بسلطة تامة من سائر عناصرها، وكل ما حرمه القانون هو 

خمالفة احلكم الناقض يف املسألة اليت فصل فيها، وكان املشرع مبوجب نص املادة 

لسنة  01مكررا( من قانون اإلجراءات املدنية املضافة بالقانون االحتادي رقم  81)

، قد حدد ميعاد الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية 0/0/7105ول به من املعم 7101

بستني يوما من تاريخ نشر القرار اإلداري املطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به أو 

( من قانون املعامالت 188إىل  120ثبوت علمه به علما يقينيا، وتكفل يف املواد من )

، ببيان أنواع وأحكام مرور 0985لسنة  5رقم املدنية الصادر بالقانون االحتادي 

الزمان املسقط للدعوى، وقرر مددا معينة لسماع بعض الدعاوى ختتلف باختالف 



طبيعتها، وحدد مدة مخس عشرة سنة بالنسبة لباقي الدعاوى اليت مل حتدد هلا مدة 

ا واليت من بينه-يف هذا القانون، حبيث ال تسمع هذه الدعاوى يف مجيع األحوال 

ملرور الزمان عند اإلنكار وعدم قيام العذر -دعوى الطعن يف القرار اإلداري 

( عدم مساع دعوى الضمان 798الشرعي متى انقضت هذه املدة، كما قرر يف املادة )

الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من علم املضرور -التعويض -

انقضاء مخس عشرة سنة من وقت حدوث بالضرر وباملسؤول عنه، ويف مجيع األحوال ب

الفعل الضار، ملا كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت من الطاعنني بتاريخ 

مكررا( سالفة البيان، ودفع املطعون ضدهما  81، قبل العمل باملادة )6/00/7100

( من 129، 120، 798بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان استنادا إىل نصوص املواد )

، 7101لسنة  01مالت املدنية، وقانون اإلجراءات املدنية معدال بالقانون رقم قانون املعا

مرور أكثر من مخس عشرة سنة  بعد 7100على سند من أن الدعوى أقيمت يف عام 

وعلم املورث  0925من تاريخ صدور القرار املطعون فيه بإضافة كلمة )وأوالده( يف عام 

ر الدعوى ملرور الزمان، وكان احلكم بذلك علما يقينيا، مما ال جيوز معه نظ

املطعون فيه قد قضى بعد النقض و اإلحالة، وعلى حنو ما سلف بيانه بإلغاء احلكم 

املستأنف، وبعدم مساع الدعوى برمتها ملرور الزمان، على أساس أن الدعوى مرفوعة 

بطلب تعديل السجل العقاري لألرض حمل التداعي حبذف كلمة  7100يف عام 

ه( من قرار التخصيص الذي صدر من رئيس بلدية أبوظيب السابق يف عام )وأوالد

، وذلك بعد انقضاء أكثر من مخس عشرة سنة يف مجيع األحوال، ومل يقدم 0925

الورثة ما يفيد أن عذرا شرعيا قد منعهم من إقامة دعواهم أو ما يفيد إقرار اخلصم 

رور أكثر من ثالث سنوات على حبقهم، وبالنسبة للدفع بعدم مساع دعوى التعويض مل

صدور القرار حمل الطعن والعلم به واملسؤول عنه، فقد انقضت منذ قرار التخصيص 

سنة، وعليه فقد حتقق العلم بالقرار وباملسؤول  08إىل إقامة الدعوى مدة تزيد على 

عنه، مما جيعل الدفع بعدم مساعها أيضا يف حمله، وملا كان هذا الذي قضى به 

طعون فيه قد جاء يف حدود ما حملكمة املوضوع من سلطة، وما كشفت احلكم امل

عنه أوراق الدعوى ومستنداتها، أيا كان وجه الرأي يف خضوع دعوى التعويض عن 

( من قانون املعامالت املدنية، حبسبان 120( أو املادة )798القرار املطعون فيه للمادة )

سنة من وقت صدور القرار املطعون  أنه يف مجيع األحوال قد انقضت مدة مخس عشرة

فيه، ودون حماجة ملا أورده الطاعنون من أن حقهم يستند إىل مرسوم له قوة القانون 

مما ال جيوز معه جلهة اإلدارة وهي بصدد تنفيذه تعديله أو تغيريه إال مبرسوم أو نص 



اع أعلى منه، لعدم قبول ذلك، حيث وقف احلكم املطعون فيه عند القضاء بعدم مس

الدعوى ملرور الزمان، دون القضاء يف املوضوع، ومل ُيقم قضاءه باألساس على هذه 

 األسباب، وجاء احلكم على ضوء ذلك وفق صحيح حكم القانون، وكافيا حلمل ما

قضى به، مما يغدو معه النعي عليه مبا سلف على غري أساس. وحيث إنه ملا تقدم، 

 يتعني رفض الطعن.

 

********** 



 )إجيارات( 02/01/7102جلسة 

 رئيـس اللجنـــة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

(707) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  19، 18)الطعنان رقما  

( اختصاص "االختصاص الوالئي. اختصاص جلنة فض املنازعات االجيارية". إجيار. 0

يضة. قضاء مستعجل. عقد "عقد اإلجيار". جلنة فض املنازعات االجيارية. أمر على عر

 إمارة أبوظيب. إشكال. حجز حتفظي.

جلنة فض املنازعات االجيارية يف إمارة أبوظيب. اختصاصها دون غريها بالفصل يف -

كل النزاعات الناشئة عن العالقة االجيارية بني املؤجر واملستأجر سواء املوضوعية أو 

لسنة  71ستعجلة وكذلك البت يف الطلبات الوقتية طبقًا ألحكام القانون رقم امل

وقانوني املعامالت املدنية واإلثبات فيما مل يرد به نص يف القانون األول. أساس  7116

 ذلك.

  

( اختصاص "االختصاص الوالئي. اختصاص جلنة فض املنازعات االجيارية". إجيار. 7

ل. عقد "عقد اإلجيار". تظلم. جلنة فض املنازعات أمر على عريضة. قضاء مستعج

 االجيارية. إمارة أبوظيب. إشكال. حجز حتفظي.

جلنة فض املنازعات االجيارية. اختصاصها بطلب إصدار أمر على عريضة بتوقيع -

 احلجز التحفظي والتظلم منه. أساس ذلك.

بات الوقتية دفاع الطاعنة بانعقاد االختصاص للقاضي املختص بالفصل يف الطل-

واملستعجلة وفق قرار توزيع العمل الصادر من جملس القضاء بدائرة القضاء بإمارة 

 أبوظيب دون اللجنة. غري سديد.

  

( اشخاص اعتبارية. دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". شركات. دفوع "الدفع 0

 بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

كة كشخص اعتباري. صحة اختصامها يف الدعوى دون اقرتان امسها باسم الشر-

 ممثلها القانوني أو كان مثة خطأ يف بيان اسم األخري. علة ذلك.



نعي الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي صفة املستند إىل عدم اقرتان -

 اسم ممثلها القانوني بامسها كشخص اعتباري. غري سديد.

  

ال. أمر على عريضة. تظلم. استئناف. حكم "حجية األحكام". قضاء ( إشك1

 مستعجل. حجز حتفظي. تنفيذ.

األوامر على العرائض واألحكام الصادرة يف التظلم منها أو يف استئناف هذه -

األحكام مجيعها وقتية ال متس أصل احلق. الفصل فيها من ظاهر األوراق مع بقاء 

 شأن.أصل احلق ليتناضل فيه ذوو ال

والية احملكمة اليت تنظر التظلم أو استئناف احلكم الصادر فيه حمددة مبا كان -

 للقاضي اآلمر عند اصدار األمر.

نعي الطاعنة بوجوب أن يكون األمر الصادر باحلجز التحفظي يف حدود املبلغ -

املتبقي بعد أن قامت بايداعها جزء لدى جلنة فض املنازعات اإلجيارية. تعلقه بأصل 

 احلق.

 انتهاء احلكم إىل رفضه. تساويه يف النتيجة مع ما سبق. أساس ذلك وعلته.-

  

( إشكال. أمر على عريضة. تظلم. قضاء مستعجل. حجز حتفظي. تنفيذ. دين. نقض 5

 "أسباب الطعن بالنقض. السبب الغري منتج".

ال املدين التزام قاضي األمور املستعجلة بإجابة طلب الدائن بتوقيع احلجز على أمو-

حتت يده أو حتت يد الغري متى كان يستند إىل حكم صادر لصاحله ولو كان 

 ابتدائيًا ما دام الدين معني املقدار مبوجبه ولو كان حمل نزاع.

من قانون اإلجراءات املدنية.  757عدم تقيده يف هذه احلالة بالشروط الواردة باملادة -

 أساس ذلك. مثال.

يجة الصحيحة. ال يعيبه القصور يف أسبابه القانونية أو ما انتهاء احلكم إىل النت-

استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة حملكمة النقض استكماهلا أو تصحيحها 

 دون أن تنقضه.

  

يف قضاء هذه احملكمة انه ال جيوز إهدار القانون اخلاص إلعمال -املقرر-0

الذي من أجله وضع النص العام.  القانون العام ملا يف ذلك من منافاة صرحية للغرض



"استثناء من  من قانون اإلجراءات املدنية اليت جرى على أنه 76وأن النص يف املادة 

أحكام نص املادة السابقة جيوز لكل إمارة أن تنشئ جلانًا دون غريها بنظر املنازعات 

إجراءات املتعلقة بعقود اجيار األماكن بني املؤجرين واملستأجرين، وهلا أن تنظلم 

مفادة أن القانون أجاز لكل إمارة يف الدولة إنشاء جلان  اللجان تنفيذ قرارات تلك 

بنظر املنازعات اليت تتعلق بعقود اجيار االماكن بني -ودون غريها –ختتص وحدها 

بشان  7116لسنة  71من القانون رقم  71وأن مؤدى املادة -املؤجرين واملستأجرين

عالقة بني املؤجرين واملستأجرين يف إمارة أبوظيب اليت جرى اجيار األماكن وتنظيم ال

نصها على ان "تنشأ جلنة حملية أو اكثر تسمى "جلنة فض املنازعات اإلجيارية" تتبع 

وحتديد دائرة القضاء يف إمارة أبوظيب وتكون برئاسة قاضى، ويصدر بتشكيلها 

منه على أن  75ادة مقارها ومكافأة أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء" وامل

"ختتص اللجنة بالفصل على وجه االستعجال يف املنازعات الناشئة عن العالقة 

اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجر طبقًا ألحكام هذا القانون، وقانون املعامالت 

املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته فيما مل يرد به نص، وطلب اختاذ 

طريف العقد. كما يكون هلذه اللجنة من وقتية اليت يتقدم بها أي اإلجراءات ال

صالحية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وصالحية مالحقة أي من أطراف العالقة 

اإلجيارية عند خمالفتهم ألحكام هذا القانون، وذلك بناء على طلب احد األطراف أو 

 9من قرار رئيس دائرة القضاء رقم  األمانة العامة للمجلس التنفيذي. واملادة الثالثة

بشأن جلان فض املنازعات اإلجيارية واإلجراءات املتبعة امامها على أن  7101لسنة 

ختتص جلان فض املنازعات اإلجيارية بالفصل على وجه االستعجال يف املنازعات -0"

ات الناشئة عن العالقة اإلجيارية بني املؤجر واملستأجر، والبت يف طلبات اإلجراء

 71تطبق اللجان أحكام القانون رقم -7 الوقتية اليت يتقدم بها أي من طريف العقد.

بشأن اجيار االماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجرين  7116لسنة 

يف إمارة أبوظيب، وتطبيق قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ملعامالت املدنية والتجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فيما مل وقانون االثبات يف ا

يرد بشأنه نص" مجيعها يدل على أن املشرع يف إمارة أبوظيب أنشأ جلان مسيت جلان 

رعة يف كل سفض املنازعات اإلجيارية وخصها وحدها دون غريها بالفصل على وجه ال

املؤجر واملستأجر سواء املوضوعية أو  النزاعات الناشئة عن العالقة اإلجيارية بني

طريف العقد وذلك من املستعجلة وكذلك البت يف الطلبات الوقتية اليت تقدم إليها 



طبقًا ألحكام ذلك القانون وقانون املعامالت املدنية وقانون اإلثبات فيما مل يرد بشأنه 

 نص.

ءات املدنية يدل على من قانون اإلجرا 757،750املقرر قضاًء ان النص يف املادتني -7

أن احلجز التحفظي ال يرد قانونًا إال على املنقول بقصد ضبطه ووضعه حتت يد 

القضاء جملرد منع احملجوز عليه من التصرف فيه تصرفًا يضر حبق الدائن احلاجز 

ويكون ذلك يف االحوال وباإلجراءات اليت نص عليها القانون وهو حبسب طبيعته 

ون مبا يؤول إليه أمر الفصل يف دعوى احلق، أما طلب تدبري حتفظي مؤقت ومره

فهو ال يكون إال حجزًا تنفيذيًا بقصد بيعه بناء على سند -الدائن احلجز على العقار

تنفيذي بيد الدائن وذلك وفقًا إلجراءات التنفيذ على العقار الواردة يف الفصل السادس 

لك وكان احلكم االبتدائي من الباب الثاني من القانون سالف الذكر. ملا كان ذ

املؤيد باحلكم املطعون فيه قد استلهم يف قضائه هذه املبادئ، وأن الثابت من الشهادة 

أن  02/0/7102املرفقة والصادرة من إدارة جلان فض املنازعات اإلجيارية املؤرخة 

 07/0/7102املطعون ضدهم تقدموا للجنة فض املنازعات اإلجيارية بطلب يف 

مر على عريضة بتوقيع احلجز التحفظي على حسابات الطاعنة الستصدار أ

ومت رفضه، وأن الثابت من األوراق ايضًا  7102لسنة  70ومنقوالتها، وقيد الطلب برقم 

أن املطعون ضدهم تظلموا من هذا االمر على عريضة سالف الذكر. ومن ثم يكون 

ًا ملا سلف، وإذ التزمت االمر آنف البيان والتظلم منه قد صدرا من جلنة خمتصة وفق

اللجنة االبتدائية وأيدتها اللجنة االستئنافية هذا النظر ومل ختالفه وطبقت أحكام 

القواعد العامة يف قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بإصدار االمر والتظلم منه خللو 

قانون إجيار األماكن السالف من تنظيمها فإن احلكم يكون موافقًا للقانون وليس 

 خمالفًا له. ومن ثم فإن النعى عليه مبا سلف يكون على غري أساس.

عدا شركة  –أيا كان نوعها  –ان للشركة -يف قضاء هذه احملكمة –املقرر -0

احملاصة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها، وهلا 

ها. كما انه من املقرر بهذه املثابة احلق يف التقاضي بامسها مدعية أو مدعى علي

كذلك انه باعتبار الشركة شخصًا اعتباريًا فإنه يصح اختصامها يف الدعوى ولو مل 

يقرتن امسها  باسم ممثلها او وقوع خطأ يف بيان امسه، ألن الشركة وليس ممثلها هي 

املعنية باخلصومة باعتبار ان احلق املدعى به مطلوب يف مواجهتها. ملا كان ذلك 

ك ذلطعون ضدهم قد خاصموا الشركة الطاعنة، وكانت ال متاري يف لوكان امل

شركة ذات مسؤولية حمدودة، وإذ كانت هلا بهذه  اوأقرت بصحيفة الطعن انه



الصفة شخصية اعتبارية فإن اختصامها يكون صحيحًا بصرف النظر عن عدم اقرتان 

يه إىل هذه امسها باسم من ميثلها بصحيفة الدعوى، وإذ خلص احلكم املطعون ف

 فإن النعى عليه مبا سلف يكون على غري أساس. النتيجة الصحيحة يف القانون.

أن األوامر على عرائض تصدر بإجراء وقيت  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -1

دون املساس بأصل احلق املتنازع عليه، وأن األحكام اليت تصدر يف التظلم من هذه 

حكام هي احكام وقتية ال متس اصل احلق، وأن األوامر أو يف استئناف هذه اال

احملكمة وهى تفصل يف التظلم او يف استئنافها إمنا تفصل فيها من ظاهر األوراق، 

ليبقى أصل احلق املتنازع عليه حمفوظًا ليتناضل ذوو الشأن فيه لدى حمكمة املوضوع 

عند احلدود  عند طرحه عليها وتقف والية احملكمة اليت تنظر التظلم أو االستئناف

اليت كانت للقاضي اآلمر عند اصدار االمر ويف حدود سلطتها املوضوعية. ملا كان 

ذلك وكان ما متسكت به الطاعنة من خصم ما أودعته من أجرة لدى خزينة جلنة 

فض املنازعات اإلجيارية من االجرة املطالب بتوقيع احلجز التحفظي على أمواهلا 

عوى، وأن الفصل يف هذا األمر فيه مساس بأصل بشأنها خيرج عن نطاق هذه الد

ىل إاحلق الذي يرتك للطرفني املناضلة فيه أمام القضاء املوضوعي. وإذ خلص احلكم 

رفض دفاع الطاعنة سالفه الذكر وكان ذلك يتساوى يف النتيجة مع ما سلف بيانه، 

ستطرد إليه وكان ال يعبيه ما يكون قد شابه من قصور يف أسبابه القانونية او ما ا

من تقريرات  قانونية خاطئة، إذ حملكمة النقض استكمال ما قصر احلكم يف بيانه 

من تلك االسباب وتصحيح هذا اخلطأ ورده إىل أساسه السليم دون حاجة لنقض 

 احلكم. ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غري أساس.

من  758/7، 751/7أن النص يف املادتني  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -5

قانون اإلجراءات املدنية يدل على انه يتعني على القاضي املستعجل أن يستجيب إىل 

طلب الدائن بتوقيع احلجز على اموال املدين حتت يده أو حتت يد الغري متى كان 

الدائن يستند يف طلبه إىل حكم صادر لصاحله ضد مدينة احملجوز عليه ولو كان 

جب النفاذ، طاملا أن الدين احملجوز من اجله معني املقدار حكما ابتدائيًا غري وا

مبوجب هذا احلكم ولو كان حمل نزاع من جانب املدين أمام احملكمة االبتدائية، 

من ذات القانون بشأن خشية  757وذلك دون حاجة للتقيد بالشروط الواردة يف املادة 

 الدولة او خشية فراره او الدائن من فقدان حقه بان مل يكن للمدين إقامة مستقرة يف

تهريب امواله، او إذا كانت تأمينات املدين مهددة بالضياع، إذ ال جمال إلعمال هذه 

الشروط طاملا ان القانون قد أوجب على القاضي ان يأمر بتوقيع احلجز التحفظي بناء 



على طلب الدائن متى كان بيده حكم ولو كان غري واجب النفاذ إذ ليس للقاضي 

تقديريه يف هذه احلالة. ملا كان ذلك وكان الثابت يف االوراق أن املطعون سلطة 

ضدهم استندوا يف طلبهم بتوقيع احلجز التحفظي على اموال الطاعنة إىل حصوهلم 

اجيارات بإلزام الطاعنة بسداد االجرة  7106لسنة  0109على حكم يف الدعوى رقم 

وإذ صدر االمر باحلجز على هذا  مليون درهم، 05املتأخرة عليها البالغ قدرها 

ون معني املقدار. وإذ خلص احلكم كاالساس، ومن ثم فإن سند احلجز وفقًا لذلك ي

املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة، وكان ال يعيبه ما يكون قد شابه من قصور 

يف اسبابه القانونية او ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ حملكمة 

ض استكمال ما قصر احلكم يف بيانه من تلك االسباب وتصحيح هذا اخلطأ النق

ورده إىل اساساه السليم دون حاجة لنقض احلكم. وإذ كان ما تقدم وكان أمر 

ثريه الطاعنة بشان صدور حكم متهيدي من اللجنة االستئنافية يف تالفصل فيما 

لتقدير اجرة املثل وأن ذلك  بندب جلنة التقييم العقاري 7102لسنة  70االستئناف رقم 

يعد عدواًل منها عن األجرة املقضي بها، وأن املطعون ضدهم وآخرين شركاء فيها 

وبالتالي يتحملون جزء من اعبائها ومصاريفها ومن االجرة املطالب بتوقيع احلجز من 

أجلها بقدر حصصهم فيها فيه مساس بأصل احلق، وبالتالي فال حيق للجنة الفصل 

 ثم فإن النعى سالف الذكر يكون على غري اساس. فيه. ومن

 اللجنـــــــــــــــــــة

أن املطعون  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  –حيث إن الوقائع 

اجيارات أبوظيب تقدموا بطلب للجنة  7102لسنة  18،19ضدهم يف الطعنني رقمي 

ى عريضة بتوقيع احلجز التحفظي على فض املنازعات اإلجيارية الستصدار أمر عل

، وبتاريخ 7102لسنة  70أموال الطاعنة لدى الغري ومنقوالتها، قيد الطلب برقم 

لسنة  1رفض االمر، تظلم املطعون ضدهم من احلكم بالتظلم رقم  07/7/7102

حكمت اللجنة بتعديل األمر املتظلم منه  09/1/7102اجيارات. وبتاريخ  7102

احلجز التحفظي على أموال الطاعنة لدى البنوك املبينة باملنطوق وذلك  والقضاء بتوقيع

مليون درهم والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة  05يف حدود مبلغ الدين وقدره 

اجيارات ابوظيب واملطعون ضدهم  7102لسنة  081احلكم باالستئناف رقم 

قضت اللجنة برفض  70/6/7102. وبتاريخ 7102لسنة  110باالستئناف رقم 

االستئنافني وتأييد احلكم املستأنف. طعنت الطاعنة على هذا احلكم بطريق النقض 



، عرض الطنان على هذه اللجنة يف غرفة مشورة، 7102لسنة  18،19بالطعنني رقمي 

 فحددت جلسة لنظرهما.

 :7102لسنة  18أواًل: الطعن رقم 

عنة بالسبب االول بوجهيه على حيث إن الطعن أقيم على ثالثة اسباب تنعى الطا

احلكم املطعون فيه خمالفه القانون واخلطأ يف تطبيقه ويف ذلك تقول إن احلكم 

املطعون فيه رفض الدفع املبدى منها ببطالن احلكم الصادر من جلنة البداية لصدوره 

قانون اإلجراءات  –من حمكمة غري خمتصه مبقولة انه ال يرجع للقانون العام 

ال فيما فات القانون اخلاص من احكام، وأن املادة االوىل من قرار رئيس إ-املدنية

أعطت جلان فض املنازعات اإلجيارية سلطة البت يف  7101لسنة  9دائرة القضاء رقم 

اإلجراءات الوقتية اليت يتقدم بها أي من طريف النزاع ومن ثم فهي ختتص بالبت يف 

أو بصفه مستعجلة ومنها اإلجراءات الوقتية املنازعات اإلجيارية سواء بصفه موضوعية 

من قانون االجيار وأن رئيس اهليئة أصدر أمر بالرفض ومت  75والعرائض طبقًا للمادة 

التظلم من أمره أمام اهليئة اليت اصدرت حكمها يف التظلم ومن ثم فإن حكمها 

 70ر رقم يكون صادرًا من هيئة خمتصة والئيًا. مع أن العريضة اليت صدر فيها االم

املختص بالفصل يف ................................... عرضت على السيد القاضي/ 7102لسنة 

الطلبات الوقتية واملستعجلة وفق قرار توزيع العمل الصادر من جملس القضاء بدائرة 

القضاء بإمارة ابوظيب وبالتالي يكون هو املختص بنظر التظلم من أمر الرفض وفقًا 

من قانون اإلجراءات املدنية باعتباره هو مصدر االمر وليس من  010، 78/0للمادتني 

دائرة مشكلة من ثالثة قضاه، وأن االستثناء ال يقاس عليه وال يتوسع يف تفسريه وفقا 

 71من القانون رقم  75من قانون املعامالت املدنية، وان ما تضمنته املادة  01للمادة 

من الئحة التنفيذية إمنا هو  0بإمارة أبوظيب واملادة بشان اجيار االماكن  7116لسنة 

أمر استثنائي ومن ثم فال يتوسع فيه خاصة وأن املادتني املذكورتني جاءتا قاصرتني 

على اختصاص جلنة فض املنازعات اإلجيارية باختاذ اإلجراءات الوقيت  وخال القانون 

الي يطبق بشأنها القواعد السالف من تنظيم حاالت التظلم من تلك اإلجراءات وبالت

العامة يف قانون اإلجراءات املدنية يف شان احملكمة املختصة بنظر التظلم، وأن 

فصل يف تاحلكم خالف ذلك وجعل اللجنة اإلجيارية بتشكيلها من ثالثة أعضاء 

 التظلم املعروض عليها.

كمة يف قضاء هذه احمل-وحيث إن هذا النعى بوجهيه غري سديد، ذلك أن من املقرر

انه ال جيوز إهدار القانون اخلاص إلعمال القانون العام ملا يف ذلك من منافاة صرحية 



من قانون اإلجراءات  76للغرض الذي من أجله وضع النص العام. وأن النص يف املادة 

"استثناء من أحكام نص املادة السابقة جيوز لكل إمارة أن  املدنية اليت جرى على أنه

غريها بنظر املنازعات املتعلقة بعقود اجيار األماكن بني املؤجرين تنشئ جلانًا دون 

مفادة أن القانون أجاز  اللجان واملستأجرين، وهلا أن تنظلم إجراءات تنفيذ قرارات تلك 

بنظر املنازعات اليت -ودون غريها –لكل إمارة يف الدولة إنشاء جلان ختتص وحدها 

من  71وأن مؤدى املادة -ين واملستأجرينتتعلق بعقود اجيار االماكن بني املؤجر

بشان اجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجرين  7116لسنة  71القانون رقم 

واملستأجرين يف إمارة أبوظيب اليت جرى نصها على ان "تنشأ جلنة حملية أو اكثر 

ن تسمى "جلنة فض املنازعات اإلجيارية" تتبع دائرة القضاء يف إمارة أبوظيب وتكو

مقارها ومكافأة أعضائها قرار من رئيس وحتديد برئاسة قاضى، ويصدر بتشكيلها 

منه على أن " ختتص اللجنة بالفصل على وجه االستعجال يف  75دائرة القضاء" واملادة 

املنازعات الناشئة عن العالقة اإلجيارية بني املؤجرين واملستأجر طبقًا ألحكام هذا 

املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته فيما مل القانون، وقانون املعامالت 

طريف العقد. كما من يرد به نص، وطلب اختاذ اإلجراءات الوقتية اليت يتقدم بها أي 

يكون هلذه اللجنة صالحية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وصالحية مالحقة أي 

ا القانون، وذلك بناء على من أطراف العالقة اإلجيارية عند خمالفتهم ألحكام هذ

طلب احد األطراف أو األمانة العامة للمجلس التنفيذي. واملادة الثالثة من قرار رئيس 

بشأن جلان فض املنازعات اإلجيارية واإلجراءات  7101لسنة  9دائرة القضاء رقم 

ختتص جلان فض املنازعات اإلجيارية بالفصل على وجه -0املتبعة امامها على أن "

عجال يف املنازعات الناشئة عن العالقة اإلجيارية بني املؤجر واملستأجر، والبت يف االست

تطبق اللجان أحكام -7طلبات اإلجراءات الوقتية اليت يتقدم بها أي من طريف العقد.

بشأن اجيار االماكن وتنظيم العالقة اإلجيارية بني  7116لسنة  71القانون رقم 

أبوظيب، وتطبيق قانون املعامالت املدنية لدولة  املؤجرين واملستأجرين يف إمارة

اإلمارات العربية املتحدة وقانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، فيما مل يرد بشأنه نص" مجيعها يدل على أن املشرع يف إمارة أبوظيب 

خصها وحدها دون غريها بالفصل أنشأ جلان مسيت جلان فض املنازعات اإلجيارية و

رعة يف كل النزاعات الناشئة عن العالقة اإلجيارية بني املؤجر سعلى وجه ال

واملستأجر سواء املوضوعية أو املستعجلة وكذلك البت يف الطلبات الوقتية اليت تقدم 

طريف العقد وذلك طبقًا ألحكام ذلك القانون وقانون املعامالت املدنية من إليها 



ن اإلثبات فيما مل يرد بشأنه نص. وأن من املقرر قضاًء ان النص يف املادتني وقانو

من قانون اإلجراءات املدنية يدل على أن احلجز التحفظي ال يرد قانونًا إال  757،750

على املنقول بقصد ضبطه ووضعه حتت يد القضاء جملرد منع احملجوز عليه من 

جز ويكون ذلك يف االحوال وباإلجراءات التصرف فيه تصرفًا يضر حبق الدائن احلا

اليت نص عليها القانون وهو حبسب طبيعته تدبري حتفظي مؤقت ومرهون مبا يؤول إليه 

فهو ال يكون إال -أمر الفصل يف دعوى احلق، أما طلب الدائن احلجز على العقار

ءات حجزًا تنفيذيًا بقصد بيعه بناء على سند تنفيذي بيد الدائن وذلك وفقًا إلجرا

التنفيذ على العقار الواردة يف الفصل السادس من الباب الثاني من القانون سالف 

الذكر. ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد 

استلهم يف قضائه هذه املبادئ، وأن الثابت من الشهادة املرفقة والصادرة من إدارة 

أن املطعون ضدهم تقدموا للجنة  02/0/7102ؤرخة جلان فض املنازعات اإلجيارية امل

الستصدار أمر على عريضة بتوقيع  07/0/7102فض املنازعات اإلجيارية بطلب يف 

 7102لسنة  70احلجز التحفظي على حسابات الطاعنة ومنقوالتها، وقيد الطلب برقم 

االمر على  ومت رفضه، وأن الثابت من األوراق ايضًا أن املطعون ضدهم تظلموا من هذا

عريضة سالف الذكر. ومن ثم يكون االمر آنف البيان والتظلم منه قد صدرا من 

جلنة خمتصة وفقًا ملا سلف، وإذ التزمت اللجنة االبتدائية وأيدتها اللجنة االستئنافية 

هذا النظر ومل ختالفه وطبقت أحكام القواعد العامة يف قانون اإلجراءات املدنية 

مر والتظلم منه خللو قانون إجيار األماكن السالف من تنظيمها املتعلقة بإصدار اال

فإن احلكم يكون موافقًا للقانون وليس خمالفًا له. ومن ثم فإن النعى عليه مبا سلف 

 يكون على غري أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه الفساد يف االستدالل 

ملطعون فيه رفض الدفع املبدى منها بعدم قبول التظلم ويف ذلك تقول إن احلكم ا

والعريضة لرفعها على غري ذي صفة لعدم اختصام املمثل القانوني هلا مبقولة ان هلا 

شخصية اعتبارية فتثبت هلا أهلية االختصام بذاتها أما متثيلها أمام القضاء فذلك أمر 

من قانون الشركات  80لمادة آخر يستوجب ان من ميثلها من صدر قرار بشأنه طبقًا ل

الف الفقرة الثالثة من املادة أو من ينوب عنه. مع أن ذلك خي 7105لسنة  7التجاري رقم 

من قانون املعامالت املدنية اليت أوجبت أن يكون للشخص االعتباري من ميثله يف  90

ن من ىل ممثله او نائبه حتى يتمكإالتعبري عن إراداته، ومن ثم جيب توجيه اخلصومة 

التعبري عن إرادته، وأن ذلك شرط لصحة العمل اإلجرائي ويرتتب على ختلفه بطالن 



هذا العمل ومن ثم متثيلها يف اخلصومة متثياًل صحيحًا ال يكون إال بتوجيهيها 

لشخص مديرها بصفته خاصه وأن مدير الشركة ذات املسؤولية احملدودة مينع من 

ثلها أمام القضاء على اعتبار ان الشركة السفر خارج الدولة بصفته مديرها ومم

االعتبارية تستعصي على اخلضوع ألمر املنع من السفر فيتحمل مديرها هذا اإلجراء 

أما عند رفع الدعوى نقول أن هلا شخصية اعتبارية مستقله عن ذمم الشركاء ثم نفرق 

 بني اهلية األداء واهلية االختصام.

ان -يف قضاء هذه احملكمة –ن من املقرر وحيث إن هذا النعى غري سديد، ذلك أ

عدا شركة احملاصة شخصية اعتبارية وذمة مالية  –أيا كان نوعها  –للشركة 

مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها، وهلا بهذه املثابة احلق يف التقاضي بامسها 

مدعية أو مدعى عليها. كما انه من املقرر كذلك انه باعتبار الشركة شخصًا 

يًا فإنه يصح اختصامها يف الدعوى ولو مل يقرتن امسها  باسم ممثلها او وقوع اعتبار

خطأ يف بيان امسه، ألن الشركة وليس ممثلها هي املعنية باخلصومة باعتبار ان احلق 

املدعى به مطلوب يف مواجهتها. ملا كان ذلك وكان املطعون ضدهم قد خاصموا 

شركة  اوأقرت بصحيفة الطعن انه كذلالشركة الطاعنة، وكانت ال متاري يف ل

ذات مسؤولية حمدودة، وإذ كانت هلا بهذه الصفة شخصية اعتبارية فإن اختصامها 

يكون صحيحًا بصرف النظر عن عدم اقرتان امسها باسم من ميثلها بصحيفة 

فإن  الدعوى، وإذ خلص احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة يف القانون.

 سلف يكون على غري أساس.النعى عليه مبا 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب 

وخمالفة الثابت يف االوراق واإلخالل حبق الدفاع ويف ذلك تقول انها متسكت بأن 

احلكم الذي اختذه احلكم االبتدائي ومن بعده احلكم املطعون فيه سندًا ملا قضى 

قضى يف منطوقه بإلزامها بان تؤدى للمطعون ضدهم أجرة العني املؤجرة به من حجز 

وحتى صدور احلكم وما يستجد بواقع اجرة سنوية قدرها  06/0/7106إعتبارًا من 

مليون درهم مع خصم ما اودعته هي من اجره حلسابهم لدى جلان فض املنازعات  05

ومن قبله جلنة االجيارات  اإلجيارية، وأن ذلك كان يقتضى من احلكم املطعون فيه

االبتدائية ان يكون أمر احلجز يف حدود الباقي من املبلغ الذي قضى به احلكم 

سالف الذكر أي بعد خصم ما مت ايداعه من مبالغ او قيامهم بسحب ما مت ايداعه، 

أن شهادات  06/07/7106مع أن املطعون ضدهم أقروا مبذكرتهم املقدمة جبلسة 



ليست مربئه للذمة وأن ذلك  05/07/7106حتى  06/6/7106من  االيداع عن الفرتة

 منهم ينم عن علمهم باإليداع.

أن  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعى يف غري حمله ذلك أن  املقرر 

األوامر على عرائض تصدر بإجراء وقيت دون املساس بأصل احلق املتنازع عليه، وأن 

من هذه األوامر أو يف استئناف هذه االحكام هي  األحكام اليت تصدر يف التظلم

احكام وقتية ال متس اصل احلق، وأن احملكمة وهى تفصل يف التظلم او يف 

استئنافها إمنا تفصل فيها من ظاهر األوراق، ليبقى أصل احلق املتنازع عليه حمفوظًا 

احملكمة ليتناضل ذوو الشأن فيه لدى حمكمة املوضوع عند طرحه عليها وتقف والية 

اليت تنظر التظلم أو االستئناف عند احلدود اليت كانت للقاضي اآلمر عند اصدار 

االمر ويف حدود سلطتها املوضوعية. ملا كان ذلك وكان ما متسكت به الطاعنة من 

خصم ما أودعته من أجرة لدى خزينة جلنة فض املنازعات اإلجيارية من االجرة املطالب 

ى أمواهلا بشأنها خيرج عن نطاق هذه الدعوى، وأن الفصل بتوقيع احلجز التحفظي عل

يف هذا األمر فيه مساس بأصل احلق الذي يرتك للطرفني املناضلة فيه أمام القضاء 

ىل رفض دفاع الطاعنة سالفه الذكر وكان ذلك إاملوضوعي. وإذ خلص احلكم 

ه من قصور يف يتساوى يف النتيجة مع ما سلف بيانه، وكان ال يعبيه ما يكون قد شاب

أسبابه القانونية او ما استطرد إليه من تقريرات  قانونية خاطئة، إذ حملكمة النقض 

استكمال ما قصر احلكم يف بيانه من تلك االسباب وتصحيح هذا اخلطأ ورده إىل 

أساسه السليم دون حاجة لنقض احلكم. ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غري 

 م فإنه يتعني رفض الطعن.وحيث إنه وملا تقد أساس.

 :7102لسنة  19ثانيًا: الطعن رقم 

وحيث إن الطعن أقيم على سببني تنعى الطاعنة بالسبب االول منها والوجه الثاني من 

السبب الثاني على احلكم املطعون فيه الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب 

ملطعون فيه رفض دفعها ببطالن ك تقول إن احلكم اذلوخمالفه الثابت يف األوراق ويف 

احلكم املستأنف لصدوره من دائرة مشكلة من ثالثة قضاه وليس من القاضي اآلمر 

مبقولة ان األمر املتظلم منه صدر من رئيس اهليئة وأن املطعون ضدهم تظلموا منه أمام 

ون من قان 010، 011ذات اهليئة اليت اصدرته. مع ان االمر على عريضة وفقًا للمادتني 

اإلجراءات املدنية يقدم إىل قاضي االمور املستعجلة او رئيس الدائرة اليت تنظر 

الدعوى، وان التظلم يقدم للقاضي اآلمر وللمحكمة حال صدوره منها. وان احلكم 

مليون درهم الوراد يف سند احلجز  05التفت عن نعيها بأن احلجز صدر يف حدود مبلغ 



املطعون ضدهم لدى جلنة االجيارات بعلة ثبوت دون خصم املبالغ املودعة لصاحل 

مع أن سند احلجز نص على خصم ما اودعته  اعالنهم باإليداع أو سحبهم ملا مت ايداعه.

من اجرة حلساب املطعون ضدهم، وأن قانون االجيار مل يشرتط اخطار املؤجر او 

 ون.قيامه بصرف املبالغ املودعة ويكون احلكم قد وضع قيدًا مل يضعه القان

وحيث إن هذا النعى يف غري حمله، ذلك أنه السبب األول ما هو غال تكرار للسببني 

آنف البيان وقد انتهت هذا احملكمة سلفًا  7102لسنة  18االول والثالث للطعن رقم 

 إىل رفضهما. ومن ثم يكونا على غري أساس.

ى احلكم وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهني االول والثالث من السبب الثاني عل

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وتفسريه والقصور يف التسبيب ويف ذلك تقول إن 

احلكم املطعون فيه أقام قضاءه بتوقيع احلجز التحفظي على أمواهلا مبقولة ان 

املطعون ضدهم حاملني لسند رمسي بدين مستحق االداء وغري معلق على شرط وأنه 

ي بالنظر مما هلم من مصلحة خلشيتهم من فقد ضمان جيوز هلم توقيع احلجز التحفظ

حقهم. مع أن الثابت يف االوراق ان املطعون ضدهم شركاء مع ورثة الدكتور 

وفقًا لرخصتها التجارية وبالتالي -الطاعنة –يف املستشفى  .....................................

الغري حبيث خيشى من فراره  فهم ليسوا غرباء عنها، وانها ليست طرفًا مستأجرًا من

او تهريب أمواله، وان املطعون ضدهم بصفتهم هذه يتحملون جزء من سداد الدين 

%، 50وأعبائها ومصروفاتها ومن بينها القيمة اإلجيارية حسب حصصهم البالغ قدرها 

وان احلكم التفت يف نعيها بأن الدين سند احلجز غري معني املقدار. مع ان اللجنة 

اخلاص بسند احلجز اصدرت بتاريخ  7102لسنة  70فية يف االستئناف رقم االستئنا

حكما متهيديًا بندب جلنة التقييم العقاري لتقدير اجرة املثل وان ذلك  5/1/7102

يدل على تشكك اللجنة يف القيمة اإلجيارية املقضي بها للمبالغة وجيعل احلكم سندًا 

من  758معني املقدار وفقًا للمادة  حلجز يف حكم املعدول عنه ويكون الدين غري

 قانون اإلجراءات املدنية .

يف قضاء هذه  –وحيث إن هذا النعى بشقيه يف غري حمله، ذلك أن من املقرر 

من قانون اإلجراءات املدنية يدل  758/7، 751/7أن النص يف املادتني  –احملكمة 

دائن بتوقيع احلجز على على انه يتعني على القاضي املستعجل أن يستجيب إىل طلب ال

اموال املدين حتت يده أو حتت يد الغري متى كان الدائن يستند يف طلبه إىل حكم 

صادر لصاحله ضد مدينة احملجوز عليه ولو كان حكما ابتدائيًا غري واجب النفاذ، 

طاملا أن الدين احملجوز من اجله معني املقدار مبوجب هذا احلكم ولو كان حمل نزاع 



ملدين أمام احملكمة االبتدائية ، وذلك دون حاجة للتقيد بالشروط الواردة من جانب ا

من ذات القانون بشأن خشية الدائن من فقدان حقه بان مل يكن للمدين  757يف املادة 

إقامة مستقرة يف الدولة او خشية فراره او تهريب امواله، او إذا كانت تأمينات املدين 

مال هذه الشروط طاملا ان القانون قد أوجب على مهددة بالضياع، إذ ال جمال إلع

القاضي ان يأمر بتوقيع احلجز التحفظي بناء على طلب الدائن متى كان بيده حكم 

ولو كان غري واجب النفاذ إذ ليس للقاضي سلطة تقديريه يف هذه احلالة. ملا كان 

ع احلجز ذلك وكان الثابت يف االوراق أن املطعون ضدهم استندوا يف طلبهم بتوقي

لسنة  0109التحفظي على اموال الطاعنة إىل حصوهلم على حكم يف الدعوى رقم 

مليون  05اجيارات بإلزام الطاعنة بسداد االجرة املتأخرة عليها البالغ قدرها  7106

درهم، وإذ صدر االمر باحلجز على هذا االساس، ومن ثم فإن سند احلجز وفقًا لذلك 

احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة الصحيحة،  ون معني املقدار. وإذ خلصكي

وكان ال يعيبه ما يكون قد شابه من قصور يف اسبابه القانونية او ما استطرد إليه 

من تقريرات قانونية خاطئة، إذ حملكمة النقض استكمال ما قصر احلكم يف بيانه 

لنقض من تلك االسباب وتصحيح هذا اخلطأ ورده إىل اساساه السليم دون حاجة 

ثريه الطاعنة بشان صدور حكم تاحلكم. وإذ كان ما تقدم وكان أمر الفصل فيما 

بندب جلنة التقييم  7102لسنة  70متهيدي من اللجنة االستئنافية يف االستئناف رقم 

العقاري لتقدير اجرة املثل وأن ذلك يعد عدواًل منها عن األجرة املقضي بها، وأن 

يها وبالتالي يتحملون جزء من اعبائها ومصاريفها املطعون ضدهم وآخرين شركاء ف

ومن االجرة املطالب بتوقيع احلجز من أجلها بقدر حصصهم فيها فيه مساس بأصل 

احلق، وبالتالي فال حيق للجنة الفصل فيه . ومن ثم فإن النعى سالف الذكر يكون 

 وحيث إنه وملا تقدم فإنه يتعني رفض الطعن. على غري اساس.

 

********** 



 )مدني( 02/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (700) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  055)الطعن رقم 

ا جيوز وما ال جيوز الطعن ( التماس إعادة النظر. حكم "الطعن يف احلكم". طعن "م0

 فيه". استئناف "ما جيوز وما ال جيوز استئنافه".

التماس إعادة النظر يف األحكام. وجوب أن يكون احلكم صادرًا بصفة انتهائية -

وقت صدوره أي من حمكمة الدرجة الثانية أو من حماكم الدرجة األوىل يف حدود 

 نصابها االنتهائي.

فيها باالستئناف أو تلك اليت فوت فيها صاحب الشأن  األحكام اليت جيوز الطعن-

ميعاد االستئناف وصارت نهائية بذلك. ال جيوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر. علة 

 ذلك.

  

( التماس إعادة النظر. استئناف "ما جيوز وما ال جيوز استئنافه". حكم "الطعن يف 7

نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال  احلكم". طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه".

 يقبل منها".

قضاء احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم االبتدائي القاضي بعدم جواز التماس -

إعادة النظر يف احلكم االبتدائي كونه كان قاباًل للطعن فيه باالستئناف. صحيح. 

صار نهائيًا النعي عليه مبخالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله لكون احلكم قد 

 وباتًا ومت تنفيذه. على غري أساس.

  

من قانون االجراءات املدنية أن األحكام اليت جيوز الطعن  069مؤدى نص املادة -0

فيها بااللتماس هي األحكام الصادرة بصفة انتهائية أي األحكام الصادرة من 



نتهائي، أما حمكمة الدرجة الثانية أو من حماكم الدرجة األوىل يف حدود نصابها اال

األحكام االبتدائية اليت جيوز الطعن فيها باالستئناف فال جيوز الطعن فيها 

بااللتماس، ولو شابها عيب ُيجيز الطعن فيها بهذا الطريق، إذ جيب على احملكوم 

عليه أن يطعن فيها بالطريق العادي بداًل من الطعن فيها بطريق غري عادي، وينبين 

بتدائية ال جيوز الطعن فيها بااللتماس حتى بعد فوات ميعاد على ذلك أن األحكام اال

االستئناف وصريورتها نهائية، مبا مفاده أن احلكم الذي يقبل الطعن فيه بااللتماس 

 جيب أن يكون انتهائيًا من وقت صدوره.

إذ كان الثابت باألوراق أن احلكم امللتمس فيه صادر من احملكمة االبتدائية -7

وأنه ليس انتهائيًا وإمنا خيضع للطعن بطريق االستئناف، فإن  72/9/7106بتاريخ 

الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر يكون غري جائز، وإذ قضي احلكم 

االبتدائي بعدم جواز االلتماس استنادًا إىل أنه ُأقيم طعنًا على احلكم الصادر ضد 

هو من األحكام مدني كلي أبوظيب، و 7106لسنة  000الطاعن يف الدعوى رقم 

القابلة للطعن عليه باالستئناف، وأن األحكام االبتدائية ال جيوز الطعن عليها 

بااللتماس، فإنه يكون قد ُأقيم على أسباب تتفق وصحيح القانون، وملا كان 

احلكم املطعون فيه قد قضي بتأييده ِلما ُاقيم عليه من أسباب، فإن النعي عليه يف 

 ري أساس.هذا اخلصوص  يكون على غ

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصًّل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

يف  7102لسنة 0يف أن الطاعن أقام على املطعون ضده التماس إعادة النظر رقم 

مدنى كلى  7106لسنة 000احلكم الصادر من حمكمة أول درجة يف الدعوى رقم 

والقاضي بإلزامه بأن يؤدي إىل املطعون ضده مبلغ  72/9/7106اريخ ابوظيب بت

درهم، طالبًا احلكم بقبول االلتماس شكاًل، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ  011111

احلكم امللتمس فيه حلني الفصل يف االلتماس، وفى املوضوع بإعادة النظر يف 

، واحتياطيًا وقبل الفصل احلكم امللتمس فيه والغائه والقضاء جمددًا برفض الدعوى 

يف املوضوع مبخاطبة مركز .......................... الطيب لبيان عما إذا كان امللتمس ضده 

كان يعمل لديه فعاًل من عدمه، وهل تقدم باستقالته وهل مت قبوهلا من عدمه، 

در ص 72/9/7106وصواًل لبيان وجه الرأي يف الدعوى، وقال شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 

مدنى كلى أبوظيب بإلزامه بأن يؤدى  7106لسنة  000احلكم يف الدعوى رقم 

درهم استنادًا إىل شهادة قدمها األخري  011111للملتمس ضده ـ املطعون ضده ـ مبلغ 



وأنه كان  00/00/7101من مركز ............................ الطيب تفيد استقالته بتاريخ 

وملا  01/07/7101حتى  72/5/7100 الفرتة من يعمل باملركز سالف الذكر يف

كانت هذه االستقالة غري موثقة، وقد استندت اليها احملكمة يف قضائها بالتعويض، 

وكان امللتمس ضده  قد أدخل على احملكمة الغش والتدليس عندما زعم بأنه يعمل 

ان يعمل فيه مديرًا لدى مركز ............................ الطيب التخصصي يف الوقت الذى ك

عامًا لدى ....................... للخدمات الطبية على النحو الذى أثبته تقرير اخلربة يف 

ومن ثم  7105لسنة  0007عمال جزئي واستئنافها رقم  7105لسنة  0909الدعوى رقم 

فقد أقام االلتماس بطلباته السالفة، حكمت احملكمة بعدم جواز نظر االلتماس 

لسنة  000اىل أنه أقيم طعنًا على احلكم الصادر ضد الطاعن يف الدعوى رقم  استنادًا

مدنى كلى أبوظيب وهو من األحكام القابلة للطعن عليه باالستئناف، وأن  7106

األحكام االبتدائية ال جيوز الطعن عليها بااللتماس، استأنف الطاعن هذا احلكم 

قضت  70/5/7102وبتاريخ  7102لسنة 701لدى حمكمة استئناف أبوظيب برقم 

احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف، طعن الطاعن على هذا 

احلكم بطريق النقض، وإذ ُعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة حددت 

 جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ 

وتأويله، والفساد يف االستدالل، والقصور يف التسبيب، واالخالل حبق يف تطبيقه 

الدفاع، وخمالفة الثابت باألوراق، وفى بيان ذلك يقول إن حمكمة أول درجة قد 

خالفت القانون عندما قضت بعدم جواز االلتماس، ذلك أنها هي احملكمة اليت 

حائزًا لقوة األمر املقضي، وقد أصدرت احلكم امللتمس فيه، وأنه أصبح نهائيًا وباتًا و

مت تنفيذه أمام دائرة التنفيذ، وقد استند الطاعن إىل أوراق ومستندات وأحكام 

رمسية صدرت بعد صدور احلكم امللتمس فيه، حيث حتصَّل على صورة من احلكم 

 7105لسنة  0007يف الدعوى العمالية االستئنافية رقم  78/9/7106الصادر بتاريخ 

وكان احلكم امللتمس فيه قد صدر بتاريخ  01/0/7102تماس يف وتقدم باالل

وإذ قضى احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف ألسبابه، رغم  72/9/7106

أنها أسباب قاصرة، وخمالفة للواقع والقانون والثابت باألوراق، ودون أن يرد على 

 دفاعه، فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه.

من قانون االجراءات املدنية  069لنعي مردود، ذلك أن مؤدي نص املادة وحيث إن هذا ا

أن األحكام اليت جيوز الطعن فيها بااللتماس هي األحكام الصادرة بصفة انتهائية 



أي األحكام الصادرة من حمكمة الدرجة الثانية أو من حماكم الدرجة األوىل يف 

ة اليت جيوز الطعن فيها باالستئناف حدود نصابها االنتهائي، أما األحكام االبتدائي

فال جيوز الطعن فيها بااللتماس، ولو شابها عيب ُيجيز الطعن فيها بهذا الطريق، إذ 

جيب على احملكوم عليه أن يطعن فيها بالطريق العادي بداًل من الطعن فيها بطريق 

لتماس غري عادي، وينبين على ذلك أن األحكام االبتدائية ال جيوز الطعن فيها باال

حتى بعد فوات ميعاد االستئناف وصريورتها نهائية، مبا مفاده أن احلكم الذي يقبل 

الطعن فيه بااللتماس جيب أن يكون انتهائيًا من وقت صدوره، ملا كان ذلك، وكان 

الثابت باألوراق أن احلكم امللتمس فيه صادر من احملكمة االبتدائية بتاريخ 

وإمنا خيضع للطعن بطريق االستئناف، فإن الطعن  وأنه ليس انتهائيًا 72/9/7106

عليه بطريق التماس إعادة النظر يكون غري جائز، وإذ قضي احلكم االبتدائي بعدم 

جواز االلتماس استنادًا إىل أنه ُأقيم طعنًا على احلكم الصادر ضد الطاعن يف 

للطعن  مدني كلي أبوظيب، وهو من األحكام القابلة 7106لسنة  000الدعوى رقم 

عليه باالستئناف، وأن األحكام االبتدائية ال جيوز الطعن عليها بااللتماس، فإنه 

يكون قد ُأقيم على أسباب تتفق وصحيح القانون، وملا كان احلكم املطعون فيه قد 

قضي بتأييده ِلما ُاقيم عليه من أسباب، فإن النعي عليه يف هذا اخلصوص  يكون 

 ما تقدم فإنه يتعني القضاء برفض الطعن.على غري أساس. وحيث إنه وِل

 

********** 



 )جتاري( 02/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(701) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  120، 107ما )الطعنان رق 

 ( تأمني. تعويض. ضرر. عقد "عقد التأمني". شركات "شركات التأمني".0

األصل. عدم مسؤولية شركة التأمني عن تغطية األضرار اليت تلحق املؤمن له أو -

 مالك السيارة نتيجة احلادث.

ى تغطية تلك استثناء. التأمني مبوجب مالحق إضافية تلحق بوثيقة التأمني عل-

 األضرار هلما. أساس ذلك.

  

 ( تأمني. تعويض. ضرر. عقد "عقد التأمني". شركات "شركات التأمني".7

وجوب التزام شركات التأمني عند إصدارها وثائق التأمني على السيارات -

بالقرارات الصادرة بنماذج امللحق اإلضايف امللحق بوثيقة التأمني املوحدة لتغطية 

 تلحق قائد السيارة أو الركاب الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة األضرار اليت

فيما تضمنه من قواعد وشروط ومقدار التعويض يف حديه األدنى واألعلى. أساس ذلك 

 وعلته.

  

( إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". حماماة. نقض "إجراءات الطعن بالنقض". 0

 وكالة. شركات. نظام عام.

. وجوب إيداع سند وكالة احملامي رافع الطعن عن الطاعن قبل الطعن بالنقض-

 حجز الطعن للحكم.

الطعن بالنقض نيابة عن الشخص املعنوي. وجوب إيداع صفة من وكله عن -

 الشخص املعنوي. وإال كان غري مقبول.



الطعن بالنقض نيابة عن الشركة املساهمة. وجوب أن يكون التوكيل للمحامي -

 جملس اإلدارة أو أحد أعضاء جملس اإلدارة. أساس ذلك. مثال.صادرًا من رئيس 

  

بشأن توحيد وثائق التأمني على 0982لسنة  51األصل طبقا للقرار الوزاري رقم -0

السيارات أن املشرع استبعد مسئولية شركة التأمني عن تغطية األضرار اليت تنتج عن 

الضمان وحيق للشركة املؤمنة  احلادث للمؤمن له أو قائد السيارة فال ينشأ هلم حق

على السيارة حماجاة أيهما بعدم التزامها بتعويضهما عما حلق بهما من ضرر من جراء 

احلادث إال أنه جيوز أن تقوم شركة التأمني مبوجب مالحق إضافية تلحق بوثيقة 

ر التأمني ــ يف حدود األحكام والشروط الواردة بها ــ االتفاق على التأمني من األضرا

األخرى غري املنصوص عليها يف هذه الوثيقة وعلى األخص ـــ ووفقا ملا ينص عليه البند 

( من الشروط العامة ــ التأمني من احلوادث اليت تلحق باملؤمن له وأفراد عائلته 01)

وقائد السيارة وقت احلادث مبا يف ذلك نفقات وتكاليف العالج الطيب لإلصابات 

 .ي منهمالبدنية اليت قد تلحق بأ

املقرر أن شركات التأمني العاملة يف الدولة يتعني عليها عند إصدار وثائق -7

التأمني على السيارات أن تلتزم بالقرارات الصادرة بنماذج امللحق اإلضايف لتغطية قائد 

السيارة أو الركاب الذى يلحق بالوثيقة املوحدة للتأمني على السيارة عمال بالفقرة 

من قانون املعامالت املدنية اليت أجازت وضع تنظيم خاص  0176ة الثانية من املاد

ألسلوب مباشرة شركات التامني لنشاطها مبا حيقق األهداف التعاونية للتأمني، 

وكانت وزارة االقتصاد والتجارة قد أصدرت منوذجا للملحق اإلضايف لتغطية قائد 

رة والذى حدد التعويض عن السيارة الذى يلحق بالوثيقة املوحدة للتامني على السيا

الوفاة أو أية إصابة بدنية يتعرض هلا  قائد السيارة وفقا للجدول املبني يف ذلك القرار، 

والذى يعد تشريعا خاصا لتنظيم قواعد التأمني على السيارات ضد الفقد أو التلف أو 

ها، مما املسئولية املدنية وهو بهذا الوصف يتعني إعمال القواعد والشروط اليت أخذ ب

مفأدة أن شركة التأمني تلتزم بأداء التعويض على قائد السيارة يف حالة نعرضه ألذى 

جسماني ترتب عليه وفاته أو إصابته بأحد اإلصابات املنصوص عليها حصرا يف ذلك 

امللحق دون غريها من اإلصابات، وبالتالي فإن التعويض الوارد باجلدول هو احلد 

ة التأمني بدفعه، كما  أن شرط حتديد أدنى أو أعلى األقصى الذى تلزم به شرك

مبلغ يغطى يف حدوده املؤمن له ال يتعارض مع طبيعة عقد التأمني ومقتضاه ألنه ليس 



شرط سقوط للمسئولية التأمينية  على إطالقها، حيث أنه ال حيرم املؤمن له من حقه 

غطية التأمينية على يف الضمان بصفة مطلقة مبا جيعله شرطا تعسفيا، بل يرتب الت

بلوغ التعويض الذى يعوض به املصاب إىل مدى معني، وال يغري من ذلك أنه مل يكن 

طرفا يف وثيقة التأمني وملحقها املربم بني الشركة واملؤمن هلا، إذ هو ليس مستفيدا 

من وثيقة التأمني اإلجباري الصادر بها القرار الوزاري املشار إليه حيث استبعد قائد 

ارة من التغطية التأمينية على حنو ما سلف، وال ميكنه املطالبة بالتعويض إال السي

استنادا إىل ملحق الوثيقة والذى أبرم ملصلحة قائد السيارة يف حدود األحكام 

والشروط  الواردة بامللحق. وكان الثابت من وثيقة التأمني على السيارة املتسببة يف 

"قائد السيارة" وأن حدود التزام الشركة  احلادث أنه نص فيها بتعويض الطاعن

"املطعون ضدها" املؤمنة على السيارة، كما هو منصوص عليه يف القرار الوزاري، 

مما مفاده أن التزام املطعون ضدها "املؤمنة" يقتصر على تغطية مسؤوليتها قبل 

ه الطاعن من تعويض يف احلدود اليت نص عليها القرار الوزاري سالف اإلشارة إلي

إصابته  نتيجةوالذى حدد مبلغ التعويض الذى تلتزم بأدائه إىل املؤمن له "قائد السيارة" 

من جراء حادث وقع منه أثناء قيادته للسيارة املؤمن عليها، وملا كانت اإلصابات اليت 

حلقت بالطاعن حسبما ورد بالتقرير الطيب الشرعي تنحصر يف كسر متفتت يف 

مين وكذلك كسر يف معصم اليد اليمنى واليسرى منطقة اسفل عظم العضد األ

وجرح يف الشفة العليا مل يصل اىل اجلهة الداخلية من الشفا، وقد ترتب عليها ضمور 

وضعف يف عضالت العضد األمين وحمدودية يف حركة املفصل الكعربي الزندي 

علوى، % من منفعة الطرف ال61للرسغ األمين وتقدر نسبة العجز للطرف العلوى األمين 

وحمدودية يف حركة املفصل الكعربي الزندي بالرسغ األيسر يف حركة البسط 

وبالتالي فإن   % من منفعة الطرف العلوى األيسر.01والكب وتقدر نسبة العجز بنسبة 

إصابته عجز جزئي دائم حتدد قيمة التعويض ــ وفقا ملا ورد اجلدول ــ على أساس 

حدده الطبيب الشرعي مضروبة يف مبلغ التأمني،  النسبة املئوية للعجز اجلزئي اليت

وهو ما قضى به احلكم املطعون فيه، وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن من استحقاقه 

التعويض سواء على سند من وثيقة التأمني أو ملحقها دون حتديد حد أقصى لتعويضه 

ن الواقع عن األضرار اجلابر لألضرار اليت حلقت به، يكون على غري أساس صحيح م

 والقانون.

املقرر أنه جيوز للخصوم وحملكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة األسباب املتعلقة -0

من قانون اإلجراءات املدنية، وكان مؤدى نص  028بالنظام العام وفقا لنص املادة 



من ذات القانون أنه يتعني على احملامي الذى يرفع الطعن بالنقض أن يودع  022املادة 

الته عن الطاعن قبل حجز الطعن للحكم باعتبار أن الطعن حق شخصي سند وك

للطاعن وله أن يوكل حماميا يف ذلك، وفى حالة الشخص املعنوي على احملامي رافع 

الطعن أن يقدم مع سند وكالته ما يفيد صفة من وكله عن الشخص املعنوي والسند 

قق من هذه الصفة ومدى الذى يستمد منه هذه الصفة حتى تتمكن احملكمة من التح

حقه يف الطعن بالنقض، وفى توكيل احملامني عن الشخص املعنوي الذى ميثله وإال 

كان الطعن غري مقبول لرفعة من غري ذي صفة وتقضى احملكمة بذلك من تلقاء 

من قانون اإلجراءات املدنية املشار إليها،  022نفسها طبقا للفقرة اخلامسة من املادة 

 على أن 7105لسنة  7من قانون الشركات رقم  055يف املادة  وملا كان النص

ــ يكون رئيس جملس اإلدارة املمثل القانوني للشركة أمام القضاء وفى عالقتها  0

بالغري ما مل ينص النظام األساسي للشركة على أن يكون مديرها العام هو من 

لس اإلدارة أن يفوض غريه ــ جيوز لرئيس جم7ميثلها أمام القضاء وفى عالقتها بالغري. 

من أعضاء جملس اإلدارة يف بعض صالحياته، ومن ثم يتعني أن يكون التوكيل 

الصادر للمحامي الذى رفع الطعن من رئيس جملس إدارة الشركة املساهمة أو أحد 

أعضاء جملس اإلدارة على أن يقدم مع سند الوكالة التفويض الصادر له من رئيس 

نى للمحكمة الوقوف على مدى صحة الوكالة للمحامي رافع جملس اإلدارة حتى يتس

الطعن وأنها صدرت من ذى صفة وإال كان الطعن غري مقبول. ملا كان ذلك وكان 

الثابت أن احملامي رافع الطعن أودع رفق صحيفة الطعن صورة توكيل صادر له من 

للتأمني، مبوجب التفويض  .......................بصفته مفوضا عن شركة  ...........................

واملوثق لدى كاتب العدل يف إمارة أبوظيب مبحضر تصديق رقم  76/7/7100املؤرخ 

، وكان الثابت من رخصة الطاعنة املرفقة بذلك التوكيل أنها شركة 0017117810

مساهمة عامة، وكان من وكل احملامي يف رفع الطعن مل يقدم سند تفويضه يف ذلك 

لس اإلدارة أو أنه أحد أعضاء جملس اإلدارة للتأكد من صدور التوكيل من رئيس جم

من ذي صفة وأنه مفوض يف توكيل احملامني بالطعن بالنقض وذلك حتى حجز الطعن 

للحكم، ومن ثم يكون التوكيل الصادر للمحامي الذى رفع الطعن صادرا من غري 

 ذي صفة ومن ثم يكون الطعن غري مقبول.

 ــــــــةاحملكمــــــــ

حيث إن الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ــ تتحصل يف أن 

جتارى كلى أبوظيب على املطعون ضدها  7106لسنة  922الطاعن أقام الدعوى رقم 



بطلب احلكم بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطيب عليه  لبيان إصاباته وما 

ز دائم، وإلزام املطعون ضدها بالتعويض اليت تقدره ختلف عنها من عاهات وعج

احملكمة عن األضرار املادية واألدبية اليت أصابته، انتدبت احملكمة الطبيب الشرعي 

لتنفيذ املأمورية الواردة حبكمها وبعد أن قدم تقريره، حكمت احملكمة بإلزام 

األضرار املادية املطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن 

واألدبية اليت حلقت به، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا احلكم 

 021، كما استأنفته املطعون ضدها باالستئناف رقم 7102لسنة  10باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بتعديل احلكم  78/0/7102استئناف أبوظيب، وبتاريخ  7102لسنة 

ألف درهم. طعن  011ألف درهم بدال من  015قضي به املستأنف جبعل املبلغ امل

 7102لسنة  107يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم ................................ 

 7102لسنة  120للتأمني بالطعن رقم  ......................كما طعنت شركة  نقض جتارى،

مشورة  فأمرت بضم الطعن  نقض جتارى وعرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة

 الثانى للطعن األول وحددت جلسة لنظرهما معا. 

 نقض جتارى  7102لسنة  107الطعن رقم أوال: 

  .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

ن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبيب الطعن على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف إوحيث 

لفة الثابت باألوراق والقصور يف التسبيب، تطبيق القانون واإلخالل حبق الدفاع وخما

إذ متسك أنه يستند يف طلب التعويض عما أصابه من أضرار إىل ملحق وثيقة التأمني 

الذى تضمن التأمني على السائق، والذى مل يتضمن حدودا لتغطية شركة التأمني 

ض على لألضرار اليت حلقت به، إال أن  احلكم املطعون فيه استند يف تقديره التعوي

والنموذج امللحق به يف  71/07/0998التعميم الصادر من وكيل وزارة االقتصاد بتاريخ 

ألف درهم وكان الطاعن مل يوقع على وثيقة التأمني  015حتديد قيمة التعويض مببلغ 

 وملحقها وجحدها، ومن ثم يكون احلكم معيبا مبا يستوجب نقضه.

 0982لسنة  51بقا للقرار الوزاري رقم ن هذا النعي مردود، ذلك أن األصل طإوحيث 

بشأن توحيد وثائق التأمني على السيارات أن املشرع استبعد مسئولية شركة التأمني 

عن تغطية األضرار اليت تنتج عن احلادث للمؤمن له أو قائد السيارة فال ينشأ هلم حق 

بتعويضهما  الضمان وحيق للشركة املؤمنة على السيارة حماجاة أيهما بعدم التزامها

عما حلق بهما من ضرر من جراء احلادث إال أنه جيوز أن تقوم شركة التأمني مبوجب 

مالحق إضافية تلحق بوثيقة التأمني ــ يف حدود األحكام والشروط الواردة بها ــ 



االتفاق على التأمني من األضرار األخرى غري املنصوص عليها يف هذه الوثيقة وعلى 

( من الشروط العامة ــ التأمني من احلوادث 01ينص عليه البند ) األخص ـــ ووفقا ملا

اليت تلحق باملؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت احلادث مبا يف ذلك نفقات 

وتكاليف العالج الطيب لإلصابات البدنية اليت قد تلحق بأي منهم، ومن املقرر أن 

عند إصدار وثائق التأمني على شركات التأمني العاملة يف الدولة يتعني عليها 

السيارات أن تلتزم بالقرارات الصادرة بنماذج امللحق اإلضايف لتغطية قائد السيارة أو 

الركاب الذى يلحق بالوثيقة املوحدة للتأمني على السيارة عمال بالفقرة الثانية من 

ب مباشرة من قانون املعامالت املدنية اليت أجازت وضع تنظيم خاص ألسلو 0176املادة 

شركات التامني لنشاطها مبا حيقق األهداف التعاونية للتأمني، وكانت وزارة 

االقتصاد والتجارة قد أصدرت منوذجا للملحق اإلضايف لتغطية قائد السيارة الذى 

يلحق بالوثيقة املوحدة للتامني على السيارة والذى حدد التعويض عن الوفاة أو أية 

د السيارة وفقا للجدول املبني يف ذلك القرار، والذى يعد إصابة بدنية يتعرض هلا  قائ

تشريعا خاصا لتنظيم قواعد التأمني على السيارات ضد الفقد أو التلف أو املسئولية 

املدنية وهو بهذا الوصف يتعني إعمال القواعد والشروط اليت أخذ بها، مما مفأدة أن 

رة يف حالة نعرضه ألذى جسماني شركة التأمني تلتزم بأداء التعويض على قائد السيا

ترتب عليه وفاته أو إصابته بأحد اإلصابات املنصوص عليها حصرا يف ذلك امللحق دون 

غريها من اإلصابات، وبالتالي فإن التعويض الوارد باجلدول هو احلد األقصى الذى 

تلزم به شركة التأمني بدفعه، كما  أن شرط حتديد أدنى أو أعلى مبلغ يغطى يف 

ده املؤمن له ال يتعارض مع طبيعة عقد التأمني ومقتضاه ألنه ليس شرط سقوط حدو

للمسئولية التأمينية  على إطالقها، حيث أنه ال حيرم املؤمن له من حقه يف الضمان 

بصفة مطلقة مبا جيعله شرطا تعسفيا، بل يرتب التغطية التأمينية على بلوغ التعويض 

، وال يغري من ذلك أنه مل يكن طرفا يف وثيقة الذى يعوض به املصاب إىل مدى معني

التأمني وملحقها املربم بني الشركة واملؤمن هلا، إذ هو ليس مستفيدا من وثيقة 

التأمني اإلجباري الصادر بها القرار الوزاري املشار إليه حيث استبعد قائد السيارة من 

عويض إال استنادا إىل التغطية التأمينية على حنو ما سلف، وال ميكنه املطالبة بالت

ملحق الوثيقة والذى أبرم  ملصلحة قائد السيارة يف حدود األحكام والشروط الواردة 

بامللحق. وكان الثابت من وثيقة التأمني على السيارة املتسببة يف احلادث أنه نص فيها 

ة بتعويض الطاعن " قائد السيارة " وأن حدود التزام الشركة " املطعون ضدها " املؤمن

على السيارة، كما هو منصوص عليه يف القرار الوزاري، مما مفاده أن التزام املطعون 



ضدها "املؤمنة" يقتصر على تغطية مسؤوليتها قبل الطاعن من تعويض يف احلدود اليت 

نص عليها القرار الوزاري سالف اإلشارة إليه والذى حدد مبلغ التعويض الذى تلتزم 

إصابته من جراء حادث وقع منه أثناء قيادته  نتيجةائد السيارة " بأدائه إىل املؤمن له " ق

للسيارة املؤمن عليها، وملا كانت اإلصابات اليت حلقت بالطاعن حسبما ورد بالتقرير 

الطيب الشرعي تنحصر يف كسر متفتت يف منطقة اسفل عظم العضد األمين 

عليا مل يصل اىل وكذلك كسر يف معصم اليد اليمنى واليسرى وجرح يف الشفة ال

اجلهة الداخلية من الشفا، وقد ترتب عليها ضمور وضعف يف عضالت العضد األمين 

وحمدودية يف حركة املفصل الكعربي الزندي للرسغ األمين وتقدر نسبة العجز 

% من منفعة الطرف العلوى، وحمدودية يف حركة املفصل 61للطرف العلوى األمين 

يف حركة البسط والكب وتقدر نسبة العجز بنسبة  الكعربي الزندي بالرسغ األيسر

وبالتالي فإن إصابته عجز جزئي دائم حتدد  % من منفعة الطرف العلوى األيسر.01

قيمة التعويض ــ وفقا ملا ورد اجلدول ــ على أساس النسبة املئوية للعجز اجلزئي اليت 

حلكم املطعون حدده الطبيب الشرعي مضروبة يف مبلغ التأمني، وهو ما قضى به ا

فيه، وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن من استحقاقه التعويض سواء على سند من وثيقة 

التأمني أو ملحقها دون حتديد حد أقصى لتعويضه عن األضرار اجلابر لألضرار اليت 

 حلقت به، يكون على غري أساس صحيح من الواقع والقانون.

 :نقض جتارى 7102لسنة  120الطعن رقم ثانيا: 

نه من املقرر أنه جيوز للخصوم وحملكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة إوحيث 

من قانون اإلجراءات املدنية،  028األسباب املتعلقة بالنظام العام وفقا لنص املادة 

من ذات القانون أنه يتعني على احملامي الذى يرفع الطعن  022وكان مؤدى نص املادة 

الطاعن قبل حجز الطعن للحكم باعتبار أن الطعن  بالنقض أن يودع سند وكالته عن

حق شخصي للطاعن وله أن يوكل حماميا يف ذلك، وفى حالة الشخص املعنوي على 

احملامي رافع الطعن أن يقدم مع سند وكالته ما يفيد صفة من وكله عن الشخص 

املعنوي والسند الذى يستمد منه هذه الصفة حتى تتمكن احملكمة من التحقق من 

ذه الصفة ومدى حقه يف الطعن بالنقض، وفى توكيل احملامني عن الشخص املعنوي ه

الذى ميثله وإال كان الطعن غري مقبول لرفعة من غري ذي صفة وتقضى احملكمة 

من قانون اإلجراءات املدنية  022بذلك من تلقاء نفسها طبقا للفقرة اخلامسة من املادة 

 7105لسنة  7من قانون الشركات رقم  055ادة املشار إليها، وملا كان النص يف امل

ــ يكون رئيس جملس اإلدارة املمثل القانوني للشركة أمام القضاء وفى 0على أن 



عالقتها بالغري ما مل ينص النظام األساسي للشركة على أن يكون مديرها العام هو 

رة أن يفوض ــ جيوز لرئيس جملس اإلدا7من ميثلها أمام القضاء وفى عالقتها بالغري. 

غريه من أعضاء جملس اإلدارة يف بعض صالحياته، ومن ثم يتعني أن يكون التوكيل 

الصادر للمحامي الذى رفع الطعن من رئيس جملس إدارة الشركة املساهمة أو أحد 

أعضاء جملس اإلدارة على أن يقدم مع سند الوكالة التفويض الصادر له من رئيس 

مة الوقوف على مدى صحة الوكالة للمحامي رافع جملس اإلدارة حتى يتسنى للمحك

الطعن وأنها صدرت من ذى صفة وإال كان الطعن غري مقبول. ملا كان ذلك وكان 

الثابت أن احملامي رافع الطعن أودع رفق صحيفة الطعن صورة توكيل صادر له من 

للتأمني، مبوجب التفويض . .......................بصفته مفوضا عن شركة  ...........................

واملوثق لدى كاتب العدل يف إمارة أبوظيب مبحضر تصديق رقم  76/7/7100املؤرخ 

، وكان الثابت من رخصة الطاعنة املرفقة بذلك التوكيل أنها شركة 0017117810

مساهمة عامة، وكان من وكل احملامي يف رفع الطعن مل يقدم سند تفويضه يف ذلك 

دارة أو أنه أحد أعضاء جملس اإلدارة للتأكد من صدور التوكيل من رئيس جملس اإل

من ذي صفة وأنه مفوض يف توكيل احملامني بالطعن بالنقض وذلك حتى حجز الطعن 

للحكم، ومن ثم يكون التوكيل الصادر للمحامي الذى رفع الطعن صادرا من غري 

 ذي صفة ومن ثم يكون الطعن غري مقبول.

 

********** 



 )جتاري( 02/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

 

(705) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  558، 557)الطعنان رقما  

عي. اختصاص القضاء املستعجل". حراسة قضائية. ( اختصاص "االختصاص النو0

قضاء مستعجل. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم 

 االختصاص".

، 78اختصاص القضاء املستعجل بنظر دعوى احلراسة القضائية. يف معنى املادتني -

 من قانون اإلجراءات املدنية. 79

الذي يهدد احلق وأال يرتتب على اإلجراء املساس بأصل وجوب توافر اخلطر العاجل -

 احلق. وإال وجب القضاء بعدم االختصاص. مثال.

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حكم "حجية األحكام". دفوع "الدفع 7

بعدم جواز نظر الدعوى". حراسة قضائية. قضاء مستعجل. قوة األمر املقضي. نقض 

 بالنقض. ما ال يقبل منها"."أسباب الطعن 

أحكام قاضي األمور املستعجلة. ذات حجية مؤقته. تقيده هو وطرفا اخلصومة -

وبقاؤها ببقاء الظروف اليت صدرت يف ظلها. جواز إقامة دعوى جديدة بهدف اختاذ 

 تدبري يعدل التدبري األول أو خيالفه أو يلغيه. متى تغريت تلك الظروف.

جواز نظر دعوى فرض احلراسة القضائية لثبوت تغري  مثال لرفض الدفع بعدم-

 الظروف اليت صدر احلكم يف الدعوى األوىل يف ظلها.

  



( حمكمة اإلحالة. حمكمة االستئناف. نقض "أثر نقض احلكم". قوة األمر 0

 املقضي.

نقض احلكم. مؤداه. إلغاؤه. حملكمة االستئناف حرية حتصيل فهم الواقع يف -

 يف إصدار حكم قد يتفق أو خيالف احلكم املنقوض.الدعوى من جديد و

وجوب اتباع احلكم الناقض يف النقاط اليت طرحت على حمكمة النقض وأدلت -

 فيها برأيها عن بصر وبصرية.

 التزام حمكمة اإلحالة بنطاق ما خلص إليه احلكم الناقض.-

  

دفع بعدم ( اختصاص "االختصاص النوعي. اختصاص القضاء املستعجل". دفوع "ال1

 االختصاص". قضاء مستعجل. حراسة قضائية.

اختصاص القضاء املستعجل بدعوى فرض احلراسة القضائية. مناطه قيام نزاع -

جدي على احلق بني اخلصوم وحتقق اخلطر العاجل مع توافر االستعجال دون املساس 

 بأصل احلق.

 وجوب أن يكون حمل احلراسة قاباًل بأن يعهد به للغري.-

  

اختصاص "االختصاص النوعي. اختصاص القضاء املستعجل". حراسة قضائية. ( 5

 قضاء مستعجل. دفوع "الدفع بعدم االختصاص".

قاضي األمور املستعجلة. استظهاره الواقع املطروح يف الدعوى لبيان طبيعة العالقة -

 القائمة بني اخلصوم. ال يعترب مساسًا بأصل احلق.

  

حجية األمر املقضي". اختصاص "االختصاص النوعي. ( إثبات "أدلة اإلثبات. 6

اختصاص القضاء املستعجل". دفوع "الدفع بعدم اإلختصاص" "الدفع بعدم جواز نظر 

الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "حجية األحكام". قوة األمر املقضي. حمكمة 

 اإلحالة.

مستعجلة. القضاء السابق بنقض احلكم واإلحالة حملكمة االستئناف يف مادة -

تضمنه قضاء باختصاص القضاء املستعجل بها واكتساب مسألة االختصاص حجية 

متنع إعادة مناقشتها. علة ذلك. النعي بعدم اختصاص القضاء املستعجل بها أمام 

 حمكمة اإلحالة. يف غري حمله.

  



من قانون االجراءات املدنية أنه "خيتص القضاء  79املقرر أن النص يف املادة -0

ستعجل باحلكم بفرض احلراسة القضائية على منقول أو عقار أو جمموع من امل

األموال قام يف شأنه نزاع أو كان احلق فيه غري ثابت اذا جتمع لدى صاحب املصلحة 

يف املال من األسباب املعقولة ما خيشى معه خطرا عاجال من بقاء املال حتت يد 

من ذات القانون شروط  78ادة حائزه، يدل على أن املشرع بعد أن حدد بنص امل

اختصاص القضاء املستعجل بصفة عامة وهي االستعجال وعدم املساس بأصل احلق، 

عاد وأفرد لدعوى احلراسة القضائية النص اخلاص سالف البيان وجعل مبقتضاه 

للقضاء املستعجل االختصاص بدعوى فرض احلراسة وحدد لذلك شروطا: أن يكون 

ليه منقوال أو عقارا أو جمموعا من املال، وأن يكون قد قام املطلوب فرض احلراسة ع

بشأنه نزاع مع حائزه، أو أن يكون احلق املوضوعي سواء كان ملكية أو انتفاعا يف 

ذلك املال غري ثابت، ويف احلالتني جيب أن يتجمع لدى صاحب املصلحة يف فرض 

عاجل من بقاء املال  احلراسة على املال أسباب معقولة خيشى مع توافرها حتقق خطر

حتت يد حائزه، وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام يف اختصاص القضاء املستعجل 

أي شرط االستعجال أي اخلوف املعقول من احتمال وقوع ضرر باحلق املوضوعي اذا مل 

حيصل املدعي ــــ صاحب املصلحة ــــ على احلماية الوقتية املطلوبة والذي ال تدرؤه 

وضوعية سواء كانت قائمة أو حالة، أما اذا انعدمت تلك اخلشية أو اخلصومة امل

كان يرتتب على هذا االجراء املساس بأصل احلق وجب عليه القضاء بعدم اختصاصه 

بنظر الدعوى لتخلف أحد شرطي اختصاصها النوعي بنظر النزاع وهما االستعجال 

لنزاع جدي بني الطرفني وعدم املساس بأصل احلق. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن ا

% يف األرباح املستحقة هلم لدى الطاعنني، مما 61حول حصص املطعون ضدهم البالغة 

جتاري كلي  7701/7100حدا باملطعون ضدهم بإقامة الدعوى التحكيمية رقم 

ومت التصديق عليه مبوجب  05/01/7101ابوظيب وصدر حكم التحكيم بتاريخ 

والنقض بتاريخ  0/2/7102واالستئناف جبلسة  79/1/7105احلكم البات الصادر يف 

جتاري كلي  7782/7106، وكذلك احلكم الصادر يف الدعوى رقم 70/01/7106

واملرفوعة من املديرة املؤقتة بطلب احلكم بانعدام حكم التحكيم، وان تعدد 

القضايا بني الطرفني تؤكد وجود هذا النزاع اجلدي الذي يدخل ارباكا على سري 

بالشركة ويتسبب يف خسارة هلا، أما اخلطر العاجل واملربر لفرض احلراسة  العمل

املديرة املؤقتة للشركتني ..................................... القضائية فهو تكرر اعتداء الطاعنة 

على حقوق املطعون ضدهم، ومن ذلك على سبيل املثال وليس احلصر أنها قامت 



ت حساب األتعاب واملصروفات يف الدعوى التحكيمية درهم حت 771111بسداد مبلغ 

شخصيا ومن ماهلم اخلاص من  ..................................احملكوم بها على ورثة املرحوم 

للتشخيص مثلما هو ثابت من حماضر التنفيذ  .....................األموال اخلاصة ملركز 

، كما قامت املديرة بتبديد السجالت تنفيذ جتاري أبوظيب 0286/7105بامللف رقم 

للتشخيص حيث أثبتت اخلربة  ...........................واملستندات اخلاصة مبستشفى مركز 

 7082870بندا بالربنامج القديم بينما يوجد عدد  8116828التقنية بأنه يوجد عدد 

مان النظام بندا فقط بالربنامج اجلديد، وهذه املخالفة متثل تالعبا بسالمة وأ

احملاسيب ويهدر مقومات الشركتني بافتقادهما حجية دفاترهما يف مواجهة الغري، 

كما قامت املديرة بإعدام ديون قاربت قيمتها مخسة ماليني درهم ودون أن تتخذ 

االجراءات الصحيحة والواجبة جتاه حتصيلها، األمر الذي يقطع بتوافر اخلطر العاجل 

تعترب وسيلة وقتية حلفظ احلق من أن يناله ضرر، واذ انتهى ويربر فرض احلراسة اليت 

احلكم املطعون فيه اىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما مبا 

 يكون معه النعي غري قائم على أساس وتعني االلتفات عنـه.

املقرر أن قاضي األمور املستعجلة ال يتعرض ألصل احلق بل يقتصر دوره على -7

اختاذ التدابري املستعجلة لصيانة احلقوق الظاهرة املرتتبة من ظاهر املستندات فتبقى 

ألحكامه الصفة الوقتية املرهونة ببقاء هذه الظروف على حاهلا مبعنى أن أحكام 

قاضي األمور املستعجلة تقيده كما تقيد طريف اخلصومة طاملا بقيت هذه الظروف 

ظروف فان حجية القضية املقضية للحكم األول ال على حاهلا، أما اذا تغريت تلك ال

متنع من اقامة دعوى جديدة بهدف اختاذ تدبري يعدل التدبري األول أو خيالفه أو يلغيه. 

ملا كان ذلك، وكان الثابت أن املطعون ضدهم كانوا أقاموا الدعوى رقم 

مستعجل أبوظيب بطلب احلكم بفرض احلراسة القضائية على  726/7101

ني موضوع هذه الدعوى وصدر فيها احلكم الذي مت الطعن عليه الشركت

جتاري أبوظيب واملؤيد حبكم النقض رقم  615/7105و 516باالستئنافني رقمي 

نقض جتاري، وهذه الدعوى مت رفعها على اقرتاف املديرة خمالفات  086/7105

قائق بتغيريها النظام االلكرتوني للشركتني بعد صدور حكم التحكيم لطمس احل

املالية واالدارية املخزنة على النظام واملتعلقة حبقوقهم واقرتافها أعماال من شأنها 

التأثري على سري املنازعات القضائية املنظورة لدى احملاكم، يف حني ان سبب الدعوى 

املاثلة لفرض احلراسة القضائية بعد صدور حكم التحكيم يف الدعوى رقم 

 7900/7101واملصدق عليه باحلكم البات رقم جتاري كلي أبوظيب  7771/7100



جتاري أبوظيب وحكم  0120/7105و 0172جتاري كلي أبوظيب واالستئنافني رقمي 

 ....................................نقض جتاري الذي ألزم املديرة  610/7105و 598النقض رقم 

لغ عشرين مليون درهم من ماهلم بسداد مب ............................مع بقية ورثة املرحوم 

 ......................اخلاص والذين مل يسددوه ولسداد أتعاب التحكيم عن طريق مستشفى 

التخصصي رغم أن احلكم قد ألزم الورثة املذكورين شخصيا بأدائها، ومن ثم 

يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فاقدا لشروط اعماله 

سبيب الدعويني وتغري الظروف وهو ما انتهى اليه احلكم املطعون فيه الختالف 

 ويكون قد أصاب صحيح ويكون النعي على غري اساس وتعني االلتفات عنه.

من قانون اإلجراءات املدنية مفاده أن نقض حمكمة  081املقرر أن النص يف املادة -0

مة االستئناف كأثر هلذا النقض للحكم االستئنايف  يرتتب عليه الغاءه ويعود حملك

االلغاء حرية حتصيل فهم الواقع يف الدعوى من جديد ويف اصدار حكم يف النزاع قد 

يتفق أو خيالف حكمها املنقوض، وهلا أن تعتمد يف حتصيل فهم الواقع على ما يقدم 

اليها من أوجه دفاع أو مستندات أو اسانيد قانونية أو واقعية أخرى، متى اتبعت 

اقض يف النقاط اليت طرحت على حمكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن احلكم الن

بصر وبصرية، ويتعني على حمكمة االحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى يف 

 .نطاق ما خلص اليه احلكم الناقض

املقرر أن مناط اختصاص القضاء املستعجل بفرض احلراسة القضائية هو قيام -1

خلصوم وحتقق اخلطر العاجل الذي ال يكفي لدرئه نزاع جدي على احلق بني ا

اجراءات التقاضي العادية مع توافر االستعجال بأن يوجد خطر حقيقي حمقق باحلق 

املراد احملافظة عليه مما يتطلب اختاذ اجراءات سريعة ال تتحمل االنتظار وال تتحقق 

حمل  عن طريق القضاء العادي وذلك دون املساس بأصل احلق وعلى أن يكون

احلراسة قابال بأن يعهد به للغري سواء حبكم طبيعته أو حبكم الظروف املرتبطة به 

 أو حبكم التنظيم القانوني اخلاضع له أو لغري ذلك من األسباب.

املقرر أن لقاضي األمور املستعجلة أن يستظهر الواقع املطروح يف الدعوى لبيان -5

 رب ذلك مساسا بأصل احلق.طبيعة العالقة القائمة بني اخلصوم وال يعت

 110/7106كان الثابت أن احلكم الصادر عن هذه احملكمة يف الطعن رقم إذ -6

قد حسم مسألة اختصاص القضاء املستعجل وأحال القضية حملكمة  نقض جتاري

االستئناف للفصل فيها وهو ما يتضمن بذاته قوال فصال برفض قالتهم بعدم اختصاص 

مسألة اختصاص قاضي األمور املستعجلة قد اكتسبت القاضي املستعجل، وتكون 



حجية مطلقة وال ميكن اعادة مناقشتها باعتبار أن االختصاص يهم النظام العام، 

وطاملا مل تنقض هذه احملكمة احلكم هلذا السبب وأحالت القضية حملكمة 

 االستئناف لنظر املوضوع فانه ال ميكن اعادة مناقشة هذا األمر امللزم للطرفني

وللمحكمة، ويكون النعي مبا سلف يف هذا الصدد فاقدا لسنده القانوني وتعني 

 االلتفات عنه.

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـــــ تتحصل يف 

( أصليا: 0 املطعون ضدهم يف الطعنني أقاموا دعواهم ضد الطاعنني بطلب احلكم أن

من ادارة الشركتني الطاعنتني األوىل والثانية  ..........................................بعزل الطاعنة 

 ..................................وتعيني املطعون ضده الثامن أو تعيني جملس ادارة مكون من 

إلدارتهما مؤقتا حتى يتم توفيق األوضاع   ...............و................... و..................................

جتاري كلي أبوظيب.   7100لسنة  7771القانونية وفق ما تضمنه حكم التحكيم رقم 

( احتياطيا: فرض احلراسة القضائية على الشركتني املدعى عليهما صيدلية 7

أو   ............................يص ذ م م وتعيني للتشخ ....................ذم م ومركز  ......................

أيا من املذكورين يف البند األول حارسا قضائيا إلدارتهما حتى يتم توفيق األوضاع 

جتاري كلي أبوظيب. 7100لسنة  7771القانونية وفق ما تضمنه حكم التحكيم رقم 

دارتهما االدارة احلسنة ويف احلالتني جرد حمتوياتهما واستالم أوراقهما ومستنداتهما وا

% للفريق املدعى عليه الثالث وايداع تقرير عن 11% هلم و61وتوزيع األرباح بنسبة 

أعمال االدارة والزام اجمللس أو احلارس بتمكينهم من االطالع على مستندات 

الشركتني عن املرحلة السابقة على استالمه مهامه. على سند من القول أنه صدر 

جتاري كلي أبوظيب واملصدق  7100لسنة  7771الدعوى رقم حكم التحكيم يف 

جتاري كلي أبوظيب واستئنافيه رقمي  7101لسنة  7900عليه يف احلكم البات رقم 

لسنة  610و 598جتاري أبوظيب والطعنني بالنقض رقمي  7105لسنة  0120و 0172

لشركة جتاري أبوظيب بتحديد ملكيتهم والفريق املدعى عليه الثالث يف ا 7105

% للورثة املدعى عليهم يف 11% للورثة املدعني وبنسبة 61املدعى عليها الثانية بنسبة 

الفريق الثالث والزام الشركاء والشركة بتصحيح نسبة الشراكة والزامها بسداد 

 71درهم للورثة املدعني وحتميل الفريق الثالث من املدعى عليهم مبلغ  65611818مبلغ 

وأتعاب التحكيم والزام الشركة بتعديل البيانات املالية وفقا  مليون درهم ومصروفات

تنفيذ  7105لسنة  0286لألصول احملاسبية والذي جيري تنفيذه يف ملف التنفيذ رقم 



جتاري أبوظيب، اال أن املدعى عليها األوىل يف الفريق الثالث واملعينة مبوجب احلكم 

وظيب بصفتها مديرا مؤقتا مستعجل أب 7100لسنة  51و 10يف الدعويني رقمي 

للشركتني املدعى عليهما األوىل والثانية اليت تتعارض مصاحلها مع صفتها حمكوما 

مليون درهم كأحد الورثة يف  71عليها يف الدعوى التحكيمية بإلزامها بأداء مبلغ 

الفريق املدعى عليه الثالث وهو ما حيول دون حصوهلم على حقوقهم ويهدد اموال 

 76/0/7106كتني وهو ما يربر عزهلا، وكانت هذه الدعوى. وبتاريخ وأصول الشر

حكمت احملكمة: أوال: برفض الدفعني املبدين من املدعى عليهم بعدم جواز نظر 

مستعجل أبوظيب  7101لسنة  726الدعوى لسابقة الفصل فيها الدعوى رقم 

 086م رقم جتاري أبوظيب واملؤيد باحلك 7105لسنة  615و 516واستئنافيه رقما 

نقض جتاري أبوظيب وكذلك بعدم اختصاص احملكمة نوعيا بنظر  7105لسنة 

الدعوى وباختصاصها. ثانيـا: بفرض احلراسة القضائية على شركيت النزاع املدعى 

( شركة مستشفى مركز 7................. ( شركة صيدلية 0عليهما األوىل والثانية: 

 7771املبينتني بعقدي تأسيسهما حلكم التحكيم رقم للتشخيص  .......................

جتاري كلي أبوظيب. وتعيني حارس قضائي عليهما من خرباء دائرة  7100لسنة 

القضاء سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ممن له دراية بادراة املستشفيات 

نتهاء مهمة املدعى والصيدلية خيتاره مدير ادارة اخلرباء ليتوىل االدارة املعتادة. ثالثا: با

( بصفتها املديرة املؤقتة للشركتني. رابعا: بالزام احلارس ...............................عليها )

القضائي يف اموال احلراسة باملصاريف ومقابل احملاماة. استأنف الطرفان احلكم 

جتاري أبوظيب واملطعون ضدهم  779/7106املذكور فالطاعنون باالستئناف رقم 

قضت احملكمة يف  5/1/7106جتاري أبوظيب، وبتاريخ  710/7106الستئناف رقم با

االستئنافني بقبوهلما شكال ويف املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددا 

برفض الدعوى. طعن املطعون ضدهم يف احلكم املذكور بطريق النقض رقم 

احلكم املطعون قضت احملكمة بنقض  79/9/7106جتاري، وبتاريخ  110/7106

فيه واحالة القضية حملكمة االستئناف اليت اصدرته لنظرها بهيئة مغايرة. وبعد 

قضت احملكمة يف االستئنافني   9/5/7102تعجيل الدعوى حملكمة االحالة، وبتاريخ 

برفضهما وتأييد احلكم املستأنف. طعن الطاعنون يف هذا القضاء بطريق النقض 

جتاري، وعرض  558/7102وكذلك بالطعن رقم  جتاري 557/7105 بالطعن رقم

الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت 

 جلسة لنظرهما، ثم قررت ضم الطعن الالحق للسابق ليصدر فيهما حكم واحــد. 



وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه  بالسبب األول من الطعنني وبالسبب 

خمالفة القانـون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق  557/7102بع من الطعن رقم الرا

الدفاع، ذلك أنه قضى بفرض احلراسة القضائية على اعتبار أن الطاعنني مل يبادروا 

بتنفيذ حكم التحكيم، وأن هذا الفهم غري صحيح لكون تنفيذ حكم التحكيم 

ة عن ذلك اىل حني صدور حكم يستدعي التصديق عليه واستمرت اخلصومة الناجت

، واثر ذلك التزمت الطاعنة 0120/7105و 0127نهائي يف االستئنافني رقمي 

بصفتها مديرة الشركتني بتنفيذ حكم التحكيم يف حدود ما  ...............................

أمر به قاضي التنفيذ. أما بالنسبة لتعديل احلصص فلقد متت خماطبة دائرة التنمية 

قتصادية للعمل على تنفيذ ما جاء يف حكم التحكيم طبقا للثابت من كتاب اال

. أما املبالغ املالية احملكوم بها فان سدادها 77/07/7105قاضي التنفيذ املؤرخ يف 

يكون عن طريق تسوية احلسابات والذمم املالية عند اعداد امليزانيات السنوية ويف 

ولوية للمطعون ضدهم وانفاذا لذلك قدم حالة توافر السيولة وعلى أن تكون األ

الطاعنون شهادة صادرة عن مدقق احلسابات مت ايداعها ملف التنفيذ تسوية 

ملستحقات املطعون ضدهم، وعلى الرغم من ذلك مل يرتب احلكم املطعون فيه أي اثر 

قانوني وقضى بفرض احلراسة، وعالوة على ذلك ان اخلسارة اليت سترتتب على فرض 

ألف درهم أجرة احلارس القضائي  011باعتبار أن احلكم االبتدائي حدد  احلراسة

ألف درهم أجرة املديرة الوقتية، ويكون فرض احلراسة قد ساهم يف االضرار  11و

باملال حمل النزاع، كما أعطى صالحية تغيري واعادة هيكلة العمل االداري والوظيفي 

جسيمة بالشركتني، ولقد متسك بالشركتني وصرف العمالة وهو ما يلحق أضرارا 

الطاعنون بهذا الدفاع اجلوهري اال أن احلكم املطعون فيه قد أهمله مبا يعيبه 

 ويستــوجب نقضـه. 

من قانون  79وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن  النص يف املادة 

راسة القضائية االجراءات املدنية أنه "خيتص القضاء املستعجل باحلكم بفرض احل

على منقول أو عقار أو جمموع من األموال قام يف شأنه نزاع أو كان احلق فيه غري 

ثابت اذا جتمع لدى صاحب املصلحة يف املال من األسباب املعقولة ما خيشى معه خطرا 

 78عاجال من بقاء املال حتت يد حائزه، يدل على أن املشرع بعد أن حدد بنص املادة 

ون شروط اختصاص القضاء املستعجل بصفة عامة وهي االستعجال من ذات القان

وعدم املساس بأصل احلق، عاد وأفرد لدعوى احلراسة القضائية النص اخلاص سالف 

البيان وجعل مبقتضاه للقضاء املستعجل االختصاص بدعوى فرض احلراسة وحدد 



أو جمموعا من لذلك شروطا: أن يكون املطلوب فرض احلراسة عليه منقوال أو عقارا 

املال، وأن يكون قد قام بشأنه نزاع مع حائزه، أو أن يكون احلق املوضوعي سواء 

كان ملكية أو انتفاعا يف ذلك املال غري ثابت، ويف احلالتني جيب أن يتجمع لدى 

صاحب املصلحة يف فرض احلراسة على املال أسباب معقولة خيشى مع توافرها حتقق 

حتت يد حائزه، وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام يف خطر عاجل من بقاء املال 

اختصاص القضاء املستعجل أي شرط االستعجال أي اخلوف املعقول من احتمال وقوع 

ضرر باحلق املوضوعي اذا مل حيصل املدعي ــــ صاحب املصلحة ــــ على احلماية 

ئمة أو حالة، أما الوقتية املطلوبة والذي ال تدرؤه اخلصومة املوضوعية سواء كانت قا

اذا انعدمت تلك اخلشية أو كان يرتتب على هذا االجراء املساس بأصل احلق وجب 

عليه  القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لتخلف أحد شرطي اختصاصها النوعي 

بنظر النزاع وهما االستعجال وعدم املساس بأصل احلق. ملا كان ذلك، وكان الثابت 

% يف األرباح 61ني حول حصص املطعون ضدهم  البالغة أن النزاع جدي بني الطرف

املستحقة هلم لدى الطاعنني، مما حدا باملطعون ضدهم بإقامة الدعوى التحكيمية 

 05/01/7101جتاري كلي ابوظيب وصدر حكم التحكيم بتاريخ  7701/7100رقم 

سة واالستئناف جبل 79/1/7105ومت التصديق عليه مبوجب احلكم البات الصادر يف 

، وكذلك احلكم الصادر يف الدعوى رقم 70/01/7106والنقض بتاريخ  0/2/7102

جتاري كلي واملرفوعة من املديرة املؤقتة بطلب احلكم بانعدام حكم  7782/7106

التحكيم، وان تعدد القضايا بني الطرفني تؤكد وجود هذا النزاع اجلدي الذي 

خسارة هلا، أما اخلطر العاجل  يدخل ارباكا على سري العمل بالشركة ويتسبب يف

املديرة  .............................واملربر لفرض احلراسة القضائية فهو تكرر اعتداء الطاعنة 

املؤقتة للشركتني على حقوق املطعون ضدهم، ومن ذلك على سبيل املثال وليس 

يف  درهم حتت حساب األتعاب واملصروفات 771111احلصر أنها قامت بسداد مبلغ 

شخصيا  ..................................الدعوى التحكيمية احملكوم بها على ورثة املرحوم 

للتشخيص مثلما هو ثابت  ....................ومن ماهلم اخلاص من األموال اخلاصة ملركز 

تنفيذ جتاري أبوظيب، كما قامت املديرة  0286/7105من حماضر التنفيذ بامللف رقم 

للتشخيص حيث  ....................السجالت واملستندات اخلاصة مبستشفى مركز بتبديد 

بندا بالربنامج القديم بينما يوجد عدد  8116828أثبتت اخلربة التقنية بأنه يوجد عدد 

بندا فقط بالربنامج اجلديد، وهذه املخالفة متثل تالعبا بسالمة وأمان  7082870

لشركتني بافتقادهما حجية دفاترهما يف مواجهة النظام احملاسيب ويهدر مقومات ا



الغري، كما قامت املديرة بإعدام ديون قاربت قيمتها مخسة ماليني درهم ودون أن 

تتخذ االجراءات الصحيحة والواجبة جتاه حتصيلها، األمر الذي يقطع بتوافر اخلطر 

يناله ضرر، العاجل ويربر فرض احلراسة اليت تعترب وسيلة وقتية حلفظ احلق من أن 

واذ انتهى احلكم املطعون فيه اىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا 

 سليما مبا يكون معه النعي غري قائم على أساس وتعني االلتفات عنـه. 

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه  بالسبب الثاني يف كال الطعنني 

ب واإلخالل حبق الدفاع ، ذلك أنه خالف حجية خمالفة القانـون والقصور يف التسبي

األحكام القضائية باعتبار أن الطاعنني قد متسكوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 

واملؤيد حبكم  615/7105و 516الفصل فيها باحلكم الصادر يف االستئنافني رقمي 

رقم  ذلك أن املطعون ضدهم قد سبق هلم أن أقاموا الدعوى  086/7105النقض رقم 

من ادارة  ..................................مستعجل بطلب أصلي وهو عزل الطاعنة  726/7101

............................. الشركتني وتعيني جملس مديرين مؤقت من كل من املدعو 

فقا حلكم إلدارتهما مؤقتا حتى توفيق األوضاع و و......................... و......................

جتاري كلي أبوظيب وبصفة احتياطية  7771/7100التحكيم الصادر يف الدعوى رقم 

فرض احلراسة القضائية، ويف الدعوى املاثلة أسس املطعون ضدهم دعواهم على ذات 

املسألة وضد ذات اخلصوم وعن ذات املوضوع دون أن يطرأ أي تغيري على املال املطلوب 

فال تزال هناك حجية للحكم املستعجل القاضي برفض فرض احلراسة عليه، ومن ثم 

طلب عزل املديرة وطلب احلراسة، وال ينال من ذلك قول املطعون ضدهم بأن الطاعنني 

مل يبادروا اىل تنفيذ حكم التحكيم الذي حدد حصتهم يف ملكية الشركتني األمر 

ى ما هو عليه الذي تكون معه الدعوى املقامة من املطعون ضدهم رغم بقاء احلال عل

دون تغيري مستوجب القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وهو ما خالفه 

 احلكم املطعون فيه مبا يعيبه ويستوجب نقضه.  

ن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن قاضي األمور املستعجلة ال إوحيث 

ستعجلة لصيانة احلقوق يتعرض ألصل احلق بل يقتصر دوره على اختاذ التدابري امل

الظاهرة املرتتبة من ظاهر املستندات فتبقى ألحكامه الصفة الوقتية املرهونة ببقاء 

هذه الظروف على حاهلا مبعنى أن أحكام قاضي األمور املستعجلة تقيده كما تقيد 

طريف اخلصومة طاملا بقيت هذه الظروف على حاهلا، أما اذا تغريت تلك الظروف فان 

ضية املقضية للحكم األول ال متنع من اقامة دعوى جديدة بهدف اختاذ حجية الق

تدبري يعدل التدبري األول أو خيالفه أو يلغيه. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن املطعون 



مستعجل أبوظيب بطلب احلكم بفرض  726/7101ضدهم كانوا أقاموا الدعوى رقم 

وى وصدر فيها احلكم الذي مت احلراسة القضائية على الشركتني موضوع هذه الدع

جتاري أبوظيب واملؤيد حبكم  615/7105و 516الطعن عليه باالستئنافني رقمي 

نقض جتاري، وهذه الدعوى مت رفعها على اقرتاف املديرة  086/7105النقض رقم 

خمالفات بتغيريها النظام االلكرتوني للشركتني بعد صدور حكم التحكيم لطمس 

دارية املخزنة على النظام واملتعلقة حبقوقهم واقرتافها أعماال من احلقائق املالية واال

شأنها التأثري على سري املنازعات القضائية املنظورة لدى احملاكم، يف حني ان سبب 

الدعوى املاثلة لفرض احلراسة القضائية بعد صدور حكم التحكيم يف الدعوى رقم 

 7900/7101م البات رقم جتاري كلي أبوظيب واملصدق عليه باحلك7771/7100

جتاري أبوظيب وحكم  0120/7105و 0172جتاري كلي أبوظيب واالستئنافني رقمي 

مع  ...............................نقض جتاري الذي ألزم املديرة  610/7105و 598النقض رقم 

درهم من ماهلم بسداد مبلغ عشرين  مليون  ...................................بقية ورثة املرحوم 

 ......................اخلاص والذين مل يسددوه ولسداد أتعاب التحكيم عن طريق مستشفى 

التخصصي رغم أن احلكم قد ألزم الورثة املذكورين شخصيا بأدائها، ومن ثم 

يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فاقدا لشروط اعماله 

تغري الظروف وهو ما انتهى اليه احلكم املطعون فيه الختالف سبيب الدعويني و

 ويكون قد أصاب صحيح ويكون النعي على غري اساس وتعني االلتفات عنه. 

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني من الطعن رقم 

جتاري خمالفة القانون والقصور يف التسبيب واالخالل حبق الدفاع، ذلك  557/7102

نه التفت عن دفع الطاعنني بعدم اختصاص قاضي األمور املستعجلة نوعيا بنظر أ

الدعوى واحلال أنه يتعني الختصاص القضاء املستعجل حتقق حاليت اخلطر 

واالستعجال وعدم املساس بأصل احلق  املتنازع عليه وهو ما مل يتوفر إلقامة الدعوى 

مل تقم بتنفيذ حكم التحكيم وأنها مل على سبب وحيد وهو أن املديرة املعينة قضائيا 

تطالب الطاعنني برد مبلغ العشرين مليون درهم، وهذا السبب ال عالقة له بتوافر 

من  999من قانون االجراءات املدنية واملادة  79شروط احلراسة كما قررتها املادة 

يكون قانون املعامالت املدنية وهي وجود نزاع جدي حول املال املطلوب حراسته وأن 

لرافع الدعوى مصلحة يف وضع املال حتت احلراسة وأن يتوافر اخلطر من بقاء املال 

حتت يد حائزه وأن يكون هذا اخلطر عاجال وحمققا باإلضافة اىل شرط عدم 

املساس بأصل احلق. والثابت يف صورة احلال أن املطعون ضدهم طرحوا احلكم 



، 7105/ 0286لتنفيذ يف امللف رقم ل 7771/7100الصادر يف القضية التحكيمية رقم 

 771وبالتالي قد اصبح قاضي التنفيذ هو املنوط به تنفيذه طبقا ملا قررته املادتني 

من قانون االجراءات املدنية، وهو وحده من ميلك اختاذ االجراءات الكفيلة  779و

بتنفيذه سيما وأن احلكم يف شق منه يتطلب خماطبة اجلهات الرمسية لتعديل نسب 

الشركاء، ومن جهة أخرى ان املبالغ اليت قضى بها حكم التحكيم قد تكفل ببيان 

كيفية تسويتها حني قرر أن تسديد حصص الشركاء يتم وفق توافر السيولة يف 

، وهي مسألة حماسبية داخلية .......................الشركتني وباألولوية ملصلحة ورثة 

سنة املالية، وهذه املسائل حتتاج اىل حتقيق وهو يتوالها مدققو احلسابات يف نهاية ال

ما ال يتسع له اجملال أمام القضاء املستعجل ملساس هذا البحث بأصل احلق األمر 

الذي يكون معه الدفع بعدم االختصاص يف حمله، وهو ما خالفه احلكم املطعون 

 فيه مبا يعيبه ويستوجب نقضـه. 

من قانون  081نه من املقرر أن النص يف املادة وحيث ان هذا النعي يف غري حمله، ذلك أ

اإلجراءات املدنية مفاده أن نقض حمكمة النقض للحكم االستئنايف  يرتتب عليه 

الغاءه ويعود حملكمة االستئناف كأثر هلذا االلغاء حرية حتصيل فهم الواقع يف 

وض، الدعوى من جديد ويف اصدار حكم يف النزاع قد يتفق أو خيالف حكمها املنق

وهلا أن تعتمد يف حتصيل فهم الواقع على ما يقدم اليها من أوجه دفاع أو مستندات أو 

اسانيد قانونية أو واقعية أخرى، متى اتبعت احلكم الناقض يف النقاط اليت طرحت 

على حمكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصرية، ويتعني على حمكمة 

لدعوى يف نطاق ما خلص اليه احلكم االحالة أن تقصر نظرها على موضوع ا

الناقض، كما أنه من املقرر أن مناط اختصاص القضاء املستعجل بفرض احلراسة 

القضائية هو قيام نزاع جدي على احلق بني اخلصوم وحتقق اخلطر العاجل الذي ال 

يكفي لدرئه اجراءات التقاضي العادية مع توافر االستعجال بأن يوجد خطر حقيقي 

ق املراد احملافظة عليه مما يتطلب اختاذ اجراءات سريعة ال تتحمل االنتظار حمقق باحل

وال تتحقق عن طريق القضاء العادي وذلك دون املساس بأصل احلق وعلى أن يكون 

حمل احلراسة قابال بأن يعهد به للغري سواء حبكم طبيعته أو حبكم الظروف 

ه أو لغري ذلك من األسباب. كما أنه املرتبطة به أو حبكم التنظيم القانوني اخلاضع ل

من املقرر أن لقاضي األمور املستعجلة أن يستظهر الواقع املطروح يف الدعوى لبيان 

طبيعة العالقة القائمة بني اخلصوم وال يعترب ذلك مساسا بأصل احلق. ملا كان ذلك، 

 نقض 110/7106وكان الثابت أن احلكم الصادر عن هذه احملكمة يف الطعن رقم 



جتاري قد حسم مسألة اختصاص القضاء املستعجل وأحال القضية حملكمة 

االستئناف للفصل فيها وهو ما يتضمن بذاته قوال فصال برفض قالتهم بعدم اختصاص 

القاضي املستعجل، وتكون مسألة اختصاص قاضي األمور املستعجلة قد اكتسبت 

صاص يهم النظام العام، حجية مطلقة وال ميكن اعادة مناقشتها باعتبار أن االخت

وطاملا مل تنقض هذه احملكمة احلكم هلذا السبب وأحالت القضية حملكمة 

االستئناف لنظر املوضوع فانه ال ميكن اعادة مناقشة هذا األمر امللزم للطرفني 

وللمحكمة، ويكون النعي مبا سلف يف هذا الصدد فاقدا لسنده القانوني وتعني 

 االلتفات عنــه.

 

********** 



 )جتاري( 02/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(706) 

 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  210)الطعن رقم  

تعويض. مسؤولية "مسؤولية مدققي احلسابات" "عناصر ( تضامن. خطأ. ضرر. 0

املسؤولية". عالقة سببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن 

 بالنقض. ما ال يقبل منها". التزام. مهنة مدققي احلسابات.

مدققوا احلسابات. مسؤوليتهم عن سالمة أعمال التدقيق وعن صحة البيانات -

 يرهم.الواردة يف تقر

 التزامهم ببذل عناية الشخص احلريص يف أداء عمله.-

اختاذ املهنة شكل شركة. اعتبار الشركاء فيها متضامنون يف مواجهة الغري عما -

من  70يلحقه من أضرار بسبب األخطاء أو التقصري يف مزاولة املهنة. أساس ذلك. املادة 

 مدققي احلسابات. مثال.بشأن تنظيم مهنة  7101لسنة  7القانون االحتادي رقم 

  

( تضامن. خطأ. ضرر. تعويض. التزام. عالقة سببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غري 7

معيب". مسؤولية "مسؤولية مدققي احلسابات" "عناصر املسؤولية". نقض "أسباب 

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". حمكمة املوضوع "سلطتها".

بته إىل فاعله والضرر وعالقة السببية استخالص اخلطأ املوجب للمسؤولية ونس-

بينهما. مسألة واقع. تستقل بها حمكمة املوضوع. دون رقابة من حمكمة النقض. متى 

 كان سائغًا.

 مثال الستخالص سائغ بانتفاء خطأ مدقق احلسابات أو تقصريه يف مزاولة مهنته.-

  



يب". مسؤولية ( تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غري مع0

"عناصر املسؤولية". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". خربة. إثبات 

 "اخلربة". حمكمة املوضوع "سلطتها".

 استخالص اخلطأ املوجب للمسؤولية أو نفيه. موضوعي. ما دام سائغًا.-

الغري الفنية تقدير القوة التدليلية لتقرير اخلرباء واجلزم مبا مل يقطع به يف املسائل -

 البحتة. موضوعي.

الطعن على ما انتهى إليه اخلبري يف تقريره. سبيله. مناقشة التقرير وإبداء -

 اعرتاضاته عليه لدى احملكمة. مثال.

  

( إثبات "خربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها". دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما ال 1

 يوفره".

 الدعوى. غري ملزم حملكمة املوضوع. متى إجابة اخلصوم إىل طلب ندب خبري يف-

 كان رفضه قائمًا على أسباب سائغة. مثال.

  

بشأن تنظيم مهنة مدققي  7101لسنة  7من القانون االحتادي رقم  70مفاد املادة  -0

احلسابات أن يكون مدقق احلسابات مسؤوال عن سالمة اعمال التدقيق وعن صحة 

ه بذل عناية الشخص احلريص يف اداء عمله، وإنه اذا البيانات الواردة يف تقريره وعلي

تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية الشركاء التضامنية يف مواجهة الغري عما يلحق 

 هذا الغري من أضرار بسبب ما يقع من اخطاء او تقصري على مزاولة املهنة.

م عنه من املقرر ان استخالص اخلطأ املوجب للمسؤولية ونسبته اىل فاعله وما جن-7

ضرر ورابطة السببية فيما بينهما هو من امور الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع 

مبا هلا من سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير االدلة واملستندات وتقارير اخلربة 

املقدمة يف الدعوى وذلك بغري معقب عليها يف ذلك من حمكمة النقض متى كان 

ه الثابت باألوراق وكافيا حلمل قضائها يف هذا استخالصها سائغا وله اصل

اخلصوص، وكان البًين باألوراق ان الشركة املطعون ضدها االوىل كانت تقوم 

للمعدات امليكانيكية والكهربائية واليت  ...............................بتدقيق ميزانيات 

خاصة وندبت  هيئة  7105لسنة  07كانت ملكيتها حمل نزاع مبوجب الدعوى رقم 

فيها احملكمة جلنة من اخلرباء وعند مباشرة املأمورية املوكلة اليها طلبت اخلربة من 



 –املطعون ضدها االوىل مدها ببعض الوثائق للجنة اخلربة ــ اي بقية املطعون ضدهم 

لفرتة خالل ا ...................................فأفادت بأنه كان يتم دمج االيرادات النامجة عن 

للتجارة  .............................ودفعها بشكل مباشر اىل  7107وحتى العام  7116من العام 

قامت باالجتماع بالطاعن ملناقشة البيانات  7105واخلدمات، وانه يف شهر نوفمرب 

ركة حيث ذكر هلم بان بيانات الشبـ............................... اخلاصة  7100املالية للعام 

االوربية جيب ان ال يتم دجمها يف بيانات الشركة املتحدة باعتبار ان االسهم يف 

الشركة االوربية مملوكة بصفة شخصية من قبل ثالثة اشخاص، وكان داللة ما 

كانت تدمج ضمن ميزانية  ...............................ورد يف هذا الكتاب ان ايرادات 

للتجارة" اململوكة ملورث املدعني يف الدعوى املشار اليها" منذ العام  ..........................

وان الطاعن هو من طلب من املطعون ضدها األوىل عدم دمج  7107وحتى العام  7116

  7105لسنة  07، وحيث ان الورثة اقاموا الدعوى رقم 7100هذه االيرادات عن عام 

احلكم هلم بذلك، وملا كان هيئة خاصة إلثبات ملكيتهم لتلك الشركة فصدر 

البًين أن خطاب املطعون ضدها االوىل مل يكن به اقرار او اشارة اىل وجود خطأ من 

قبلها، كما انه مل يرد يف احلكم املستأنف ما يشري اىل مثل هذا اخلطأ على النحو 

الذي قال به الطاعن يف وجه النعي، وامنا ورد حبيثيات احلكم املستأنف ان احلكم 

هيئة خاصة( قد أصبح هو عنوان  07/7105در يف تلك الدعوى )اي الدعوى رقم الصا

احلقيقة اليت ال ميكن اجملادلة فيها وال تغيري ما قرره بادعاء ثبوت خطأ جلنة اخلرباء 

باعتمادها على ما قرره باخلطأ مدقق احلسابات، ومن ثم فلم يثبت ادنى خطأ من 

ت املسؤولية ال تقوم اال بتوافر اركانها الثالثة جانب املطعون ضدها االوىل، وملا كان

خطأ وضرر وعالقة سببية فانه وبانتفاء ركن اخلطأ تنتفى املسؤولية  كاملة، واذ 

انتهى احلكم املطعون فيه اىل هذه النتيجة وقضى بتأييد احلكم املستأنف فيما 

ونية قضى به من رفض الدعوى مبواجهتها فيكون قد انتهى اىل النتيجة القان

 الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف على غري اساس.

ان استخالص -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة –من االصول املقررة -0

اخلطأ املوجب للمسؤولية أو نفيه يدخل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع 

عوى. ومن ما دام هذا االستخالص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه وقائع الد

املقرر ان حملكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير القوة التدليلية لتقرير اخلرباء 

املقدمة يف الدعوى واجلزم مبا مل يقطع به اخلبري يف تقريره متى كانت وقائع الدعوى 

قد ايدت ذلك واكدته لديها وتستطيع بنفسها ان تشق طريقها إلبداء الرأي فيها طاملا 



طروحة ليست من املسائل الفنية البحتة. ومن املقرر أيضا ان الطعن على ان املسألة امل

تقرير اخلبري بأنه بنى ما انتهى اليه من نتائج على اسباب ال أصل هلا من االوراق أو 

باملخالفة ملا هو ثابت بأوراق الدعوى يكون سبيله مبناقشة التقرير وابداء اعرتاضاته 

ان ذلك وكان البني باألوراق ان احملكمة اليت عليه لدى حمكمة املوضوع. ملا ك

/هيئة خاصة قد ندبت جلنة اخلربة ممثلة يف 7105لسنة  07كانت تنظر الدعوى رقم 

املطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وقامت اللجنة ببحث املهمة املوكلة اليها 

ى التقرير واودعت تقريرا مبا انتهت اليه، واذ ابدى الطاعن مالحظاته ومطاعنه عل

بقوله )).... كما  07على حنو ما اثبته احلكم الصادر يف تلك الدعوى مبدوناته ص

متسك )أي الطاعن( ان جلنة اخلربة جتاوزت اختصاصها فيما استنبطته من قرائن من 

للتجارة واخلدمات  ..................مت تأسيسها بأموال الشركة  .................ان الشركة 

اج فاسد ليس له ما يسانده من االوراق وعلى خالف املستندات املقدمة منه وهو استنت

% من حصصها وانه ليس ملزما ببيان مصدر امواله 51واليت تثبت ملكيته لنسبة 

لسداد قيمة حصته وان دمج حسابات الشركتني كان بسبب ان ادارتهما مشرتكة 

عليه واملدعني الثاني والثالث  وان املدقق قام بدمج صايف ارباح الشركتني الن املدعى

....(( ثم تناولت احملكمة الرد على تلك .................ميلكان رأس مال الشركة 

املطاعن من خالل العديد من البينات اليت تناولتها مبا يف ذلك تقرير اخلبري 

االستشاري الذي تقدم به الطاعن نفسه )أي املدعى عليه يف تلك الدعوى( والذي بينت 

 7101وحتى العام  7118املبالغ املسحوبة من كل طرف من الورثة عن الفرتة من عام 

للمعدات  .........................اىل ان انتهت احملكمة بثبوت ملكية الورثة للشركة 

امليكانيكية والكهربائية ملكية خالصة دون شريك سواهم كل منهم حسب 

ه مناقشة التقرير للوصول خلطأ اخلربة فيه االنصبة الشرعية االمر الذي ال جيوز مع

طاملا ان احملكمة املختصة قامت مبناقشته والرد على املطاعن اليت وجهت اليه 

وتقديره باعتباره عنصرا من عناصر االثبات اليت كانت مطروحة عليها ودون ان يثبت 

انتهى بأي قدر من الدليل وجود اي خطأ من قبل اخلربة مبا يوجب مسؤوليتها، واذ 

احلكم املطعون فيه اىل هذه النتيجة بعد أن اورد يف مدوناته من انه )).... ان امليزانيات 

املطلوب حتقيقها قدمت اىل جلنة اخلرباء املنتدبني من اللجنة القضائية اخلاصة 

وكانت حمل حبث يف تقريرهم املقدم اىل اللجنة مما ال جيوز معه طلب ندب خبري يف 

يت طلبها املستأنف ما دام انها تتعلق حبقبة حسابات مت مناقشتها لدى الدعوى للغاية ال

اللجنة القضائية اخلاصة اليت اصدرت حكمها يف تلك الدعوى حبكم اصبح هو 



عنوان احلقيقة اليت ال ميكن اجملادلة فيه وال تغيري ما قرره بادعاء خطأ جلنة اخلرباء 

...(( وكان ما قال به احلكم باعتمادها على ما قرره باخلطأ مدقق احلسابات

املطعون فيه على هذا النحو سائغا وال خمالفة فيه للقانون ويكفى حلمل قضائه فان 

 النعي عليه مبا سلف يكون على غري اساس.

املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان حمكمة املوضوع غري ملزمة بإجابة طلب أي من -1

عدم لزوم هذا االجراء وال معقب عليها اخلصوم بندب خبري وهلا وحدها تقدير لزوم أو 

يف ذلك متى كان رفضها اجابة طلب تعيني خبري قائما على اسباب سائغة تربر هذا 

الرفض. ملا كان ذلك وكان الطاعن قد طلب ندب خبري حسابي من اجل دراسة 

ة للمعدات امليكانيكية والكهربائي ........................امليزانيات السنوية للشركة 

والتقارير واخلطابات الصادرة عن املطعون ضدها االوىل وخاصة خطاب التصحيح 

لسنة  07املوجه لبقية املطعون ضدهم ودراسة تقرير اخلرباء املقدم يف الدعوى رقم 

هيئة خاصة والوقوف عند خطأ املطعون ضدهم وكان حتقيق الطلب على هذا  7105

رير جلنة اخلربة كان مقدم امام احملكمة النحو ال يلزم ندب خبري فيها طاملا ان تق

املختصة واليت قامت بتقديره واالخذ مبا تطمئن اليه منه، وال ينطوي الطلب يف 

الدعوى الراهنة على مسألة فنية يصعب على احملكمة استيعاب كنهها مبا يربر ندب 

دب اخلبري. واذ انتهى احلكم املطعون فيه اىل هذه  النتيجة وقضى برفض الطلب بن

اخلبري فانه يكون قد انتهى اىل النتيجة الصحيحة قانونا ويكون النعي عليه مب سلف 

 على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -وحيث إن الوقائع 

ملطعون جتاري كلي أبوظيب يف مواجهة ا 0607/7106يف أن الطاعن أقام الدعوى رقم 

ضدهم بطلب احلكم بندب خبري حسابي للقيام  بدراسة امليزانيات السنوية للشركة 

للمعدات امليكانيكية والكهربائية والتقارير واخلطابات الصادرة  ..............................

عن املطعون ضدها االوىل وخاصة خطاب التصحيح املوجه لبقية املطعون ضدهم )جلنة 

والذي يقر فيه بوقوع خطأ يف فهم الواقع والقانون،  00/0/7106ؤرخ يف اخلربة( امل

 7105لسنة  07ودراسة تقرير جلنة اخلرباء املقدم للمحكمة اخلاصة بالدعوى رقم 

والوقوف عند خطأ املطعون ضدهم واالضرار اليت نتجت عنه للطاعن وتقدير قيمتها 

طاء حسابية، وتقدير املبالغ من جراء اصدار احلكم يف تلك الدعوى بناء على اخ

% 06% اىل 51اجلابرة ألضرار الطاعن جراء تغيري حصته يف الشركة املذكورة من 



بسبب اخطاء املطعون ضدهم واحلكم مبا تسفر عنه نتيجة اخلربة. وذلك على سند 

للمعدات امليكانيكية  ........................من القول ان الطاعن كان شريك بالشركة 

% وخالل اعداد املطعون ضدها االوىل مليزانياتها ذكر املدقق 51ربائية بنسبة والكه

للخدمات  .........................احلسابي خطأ ان الشركة مدينة لشركة أم وهي الشركة 

والتجارة اململوكة لورثة والد الطاعن بالرغم من ان تلك االموال هي لصاحل الطاعن 

خطابا توضيحيا للجنة اخلربة  00/0/7106اصدر يف وبعد التنبيه عليه باخلطأ 

املكونة من باقي املطعون ضدهم واملنتدبة من قبل اهليئة اخلاصة اليت تنظر الدعوى 

واملقامة من الورثة، وملا كان املطعون ضدهم قد استندوا يف تقريرهم  07/7105رقم 

كمها بناء عليه على خطأ املطعون ضدها االوىل وتبنت احملكمة التقرير واصدرت ح

وقضت بإثبات ملكية مورث املدعني لتلك الشركة االمر الذي اضر بالطاعن 

حكمت احملكمة برفض الدعوى، استأنف  08/0/7102فكانت الدعوى. وبتاريخ 

قضت  70/5/7102وبتاريخ  790/7102الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم 

يف هذا احلكم بطريق  احملكمة برفضه وتأييد احلكم املستأنف. طعن الطاعن

النقض بالطعن املاثل، واذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت انه 

 جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب االول على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب، 

شركة عن اخلطأ وذلك يف معاجلته ملسؤولية املطعون ضدها االوىل مدقق حسابات ال

املهين اجلسيم الذي وقع فيه قبل انعقاد احملاكمة امام اهليئة اخلاصة اليت اصدرت 

وقد اقر حكم اول درجة هذا اخلطأ ولكنه  7105لسنة  07احلكم يف الدعوى رقم 

مل يتطرق لبحث باقي عناصر املسؤولية املرتتبة على ثبوت اخلطأ، ورغم متسك 

املطعون فيه رد عليه بأن امليزانيات املعدة من املطعون  الطاعنة بذلك إال ان احلكم

ضدها االوىل رأي استشاري غري ملزم وان بقية املطعون ضدهم )جلنة اخلربة( قد 

حتققوا من النتائج اليت انتهوا اليها من عدة مصادر، وهذا الرد ال ينفى املسؤولية عن 

رتكبته واقرت به يف كتابها املطعون ضدها االوىل عن اخلطأ املهين اجلسيم الذي ا

املعنون للجنة اخلربة االمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه قد شابه القصور يف 

 التسبيب بقضائه تأييد احلكم املستأنف بهذه االسباب القاصرة ويستوجب نقضه.

من القانون االحتادي رقم  70وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه وإن كان مفاد املادة 

بشأن تنظيم مهنة مدققي احلسابات أن يكون مدقق احلسابات مسؤوال  7101سنة ل 7

عن سالمة اعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة يف تقريره وعليه بذل عناية 



الشخص احلريص يف اداء عمله، وإنه اذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية 

الغري من أضرار بسبب ما يقع من  الشركاء التضامنية يف مواجهة الغري عما يلحق هذا

اخطاء او تقصري على مزاولة املهنة. إال انه ملا كان من املقرر ان استخالص اخلطأ 

املوجب للمسؤولية ونسبته اىل فاعله وما جنم عنه من ضرر ورابطة السببية فيما بينهما 

لواقع يف هو من امور الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع مبا هلا من سلطة فهم ا

الدعوى وتقدير االدلة واملستندات وتقارير اخلربة املقدمة يف الدعوى وذلك بغري معقب 

عليها يف ذلك من حمكمة النقض متى كان استخالصها سائغا وله اصله الثابت 

باألوراق وكافيا حلمل قضائها يف هذا اخلصوص، وكان البًين باألوراق ان الشركة 

 ...........................تقوم بتدقيق ميزانيات الشركة املطعون ضدها االوىل كانت 

للمعدات امليكانيكية والكهربائية واليت كانت ملكيتها حمل نزاع مبوجب 

هيئة خاصة وندبت فيها احملكمة جلنة من اخلرباء وعند   7105لسنة  07الدعوى رقم 

االوىل مدها ببعض مباشرة املأمورية املوكلة اليها طلبت اخلربة من املطعون ضدها 

فأفادت بأنه كان يتم دمج االيرادات  –الوثائق للجنة اخلربة ــ اي بقية املطعون ضدهم 

 7107وحتى العام  7116خالل الفرتة من العام  .........................النامجة عن الشركة 

انه يف شهر للتجارة واخلدمات، و .......................ودفعها بشكل مباشر اىل الشركة 

اخلاصة  7100قامت باالجتماع بالطاعن ملناقشة البيانات املالية للعام  7105نوفمرب 

جيب ان  ........................حيث ذكر هلم بان بيانات الشركة  ......................بالشركة 

الشركة  باعتبار ان االسهم يف .......................ال يتم دجمها يف بيانات الشركة 

مملوكة بصفة شخصية من قبل ثالثة اشخاص، وكان داللة ما ورد  ........................

كانت تدمج ضمن ميزانية  ....................يف هذا الكتاب ان ايرادات الشركة 

للتجارة" اململوكة ملورث املدعني يف الدعوى املشار اليها" منذ  ..................الشركة 

وان الطاعن هو من طلب من املطعون ضدها األوىل عدم  7107وحتى العام  7116العام 

لسنة  07، وحيث ان الورثة اقاموا الدعوى رقم 7100دمج هذه االيرادات عن عام 

هيئة خاصة إلثبات ملكيتهم لتلك الشركة فصدر احلكم هلم بذلك، وملا   7105

به اقرار او اشارة اىل وجود كان البًين أن خطاب املطعون ضدها االوىل مل يكن 

خطأ من قبلها، كما انه مل يرد يف احلكم املستأنف ما يشري اىل مثل هذا اخلطأ 

على النحو الذي قال به الطاعن يف وجه النعي، وامنا ورد حبيثيات احلكم املستأنف 

هيئة خاصة( قد أصبح  07/7105ان احلكم الصادر يف تلك الدعوى )اي الدعوى رقم 

احلقيقة اليت ال ميكن اجملادلة فيها وال تغيري ما قرره بادعاء ثبوت خطأ  هو عنوان



جلنة اخلرباء باعتمادها على ما قرره باخلطأ مدقق احلسابات، ومن ثم فلم يثبت ادنى 

خطأ من جانب املطعون ضدها االوىل، وملا كانت املسؤولية ال تقوم اال بتوافر 

ة فانه وبانتفاء ركن اخلطأ تنتفى املسؤولية  اركانها الثالثة خطأ وضرر وعالقة سببي

كاملة، واذ انتهى احلكم املطعون فيه اىل هذه النتيجة وقضى بتأييد احلكم 

املستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى مبواجهتها فيكون قد انتهى اىل النتيجة 

 القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف على غري اساس.   

عن ينعى بالسببني الثاني والثالث على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف وحيث إن الطا

تطبيق القانون والفساد يف االستدالل وذلك حينما قضى بتأييد احلكم املستأنف فيما 

قضى به من رفض الدعوى يف مواجهة املطعون ضدهم االخرين وهم جلنة اخلربة 

قولة ان اخلربة حتققت من هيئة خاصة مب  7105لسنة  07املنتدبة يف الدعوى رقم 

النتائج اليت توصلت اليها من عدة مصادر وان حبثها كان اعم وامشل من حبث 

املطعون ضدها االوىل، رغم ما هو ثابت من  ان جلنة اخلربة قد بنت تقريرها على ما 

جاء مبيزانيات املطعون ضدها االوىل فقط ومل يكن هلا اي مصادر اخرى ومع ذلك 

تاب التصحيح الصادر اليها من املطعون ضدها االوىل، ومن ناحية رفضت اخلربة ك

اخرى فان املطلوب يف الدعوى الراهنة حبث اخلطأ املهين اجلسيم الذي وقع من 

املشار اليها،  7105لسنة  07املطعون ضدهم وهو أمر خيتلف عن موضوع الدعوى رقم 

املطعون ضدهم ومن ثم واذ متنع احلكم املطعون فيه عن حبث مدى اخلطأ من جانب 

 رفض الدعوى يف مواجهتهم فيكون معيبا ويستوجب نقضه.

وعلى ما جرى به  –وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك ان من االصول املقررة 

ان استخالص اخلطأ املوجب للمسؤولية أو نفيه يدخل يف -قضاء هذه احملكمة

االستخالص سائغا ومستمدا من  حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع ما دام هذا

عناصر تؤدى اليه وقائع الدعوى. ومن املقرر ان حملكمة املوضوع كامل احلرية يف 

تقدير القوة التدليلية لتقرير اخلرباء املقدمة يف الدعوى واجلزم مبا مل يقطع به اخلبري 

ا ان يف تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك واكدته لديها وتستطيع بنفسه

تشق طريقها إلبداء الرأي فيها طاملا ان املسألة املطروحة ليست من املسائل الفنية 

البحتة. ومن املقرر أيضا ان الطعن على تقرير اخلبري بأنه بنى ما انتهى اليه من نتائج 

على اسباب ال أصل هلا من االوراق أو باملخالفة ملا هو ثابت بأوراق الدعوى يكون 

لتقرير وابداء اعرتاضاته عليه لدى حمكمة املوضوع. ملا كان ذلك سبيله مبناقشة ا

 /7105لسنة  07وكان البني باألوراق ان احملكمة اليت كانت تنظر الدعوى رقم 



هيئة خاصة قد ندبت جلنة اخلربة ممثلة يف املطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع 

را مبا انتهت اليه، واذ ابدى وقامت اللجنة ببحث املهمة املوكلة اليها واودعت تقري

الطاعن مالحظاته ومطاعنه على التقرير على حنو ما اثبته احلكم الصادر يف تلك 

بقوله ))..... كما متسك )أي الطاعن( ان جلنة اخلربة جتاوزت  07الدعوى مبدوناته ص

سها مت تأسي .........................اختصاصها فيما استنبطته من قرائن من ان الشركة 

للتجارة واخلدمات وهو استنتاج فاسد ليس له ما  .......................بأموال الشركة 

% 51يسانده من االوراق وعلى خالف املستندات املقدمة منه واليت تثبت ملكيته لنسبة 

من حصصها وانه ليس ملزما ببيان مصدر امواله لسداد قيمة حصته وان دمج حسابات 

ن ادارتهما مشرتكة وان املدقق قام بدمج صايف ارباح الشركتني كان بسبب ا

الشركتني الن املدعى عليه واملدعني الثاني والثالث ميلكان رأس مال الشركة 

....(( ثم تناولت احملكمة الرد على تلك املطاعن من خالل العديد من البينات ...............

لذي تقدم به الطاعن نفسه )أي اليت تناولتها مبا يف ذلك تقرير اخلبري االستشاري ا

املدعى عليه يف تلك الدعوى( والذي بينت املبالغ املسحوبة من كل طرف من الورثة عن 

اىل ان انتهت احملكمة بثبوت ملكية الورثة  7101وحتى العام  7118الفرتة من عام 

صة دون للمعدات امليكانيكية والكهربائية ملكية خال ..........................للشركة 

شريك سواهم كل منهم حسب االنصبة الشرعية االمر الذي ال جيوز معه مناقشة 

التقرير للوصول خلطأ اخلربة فيه طاملا ان احملكمة املختصة قامت مبناقشته والرد 

على املطاعن اليت وجهت اليه وتقديره باعتباره عنصرا من عناصر االثبات اليت كانت 

أي قدر من الدليل وجود اي خطأ من قبل اخلربة مبا مطروحة عليها ودون ان يثبت ب

يوجب مسؤوليتها، واذ انتهى احلكم املطعون فيه اىل هذه النتيجة بعد أن اورد يف 

مدوناته  من انه )).... ان امليزانيات املطلوب حتقيقها قدمت اىل جلنة اخلرباء املنتدبني 

م املقدم اىل اللجنة مما ال من اللجنة القضائية اخلاصة وكانت حمل حبث يف تقريره

جيوز معه طلب ندب خبري يف الدعوى للغاية اليت طلبها املستأنف ما دام انها تتعلق 

حبقبة حسابات مت مناقشتها لدى اللجنة القضائية اخلاصة اليت اصدرت حكمها يف 

تلك الدعوى حبكم اصبح هو عنوان احلقيقة اليت ال ميكن اجملادلة فيه وال تغيري ما 

ه بادعاء خطأ جلنة اخلرباء باعتمادها على ما قرره باخلطأ مدقق احلسابات...(( قرر

وكان ما قال به احلكم املطعون فيه على هذا النحو سائغا وال خمالفة فيه للقانون 

 ويكفى حلمل قضائه فان النعي عليه مبا سلف يكون على غري اساس. 



طعون فيه االخالل حبق الدفاع وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على احلكم امل

وذلك حينما قضى برفض الطلب بندب خبري متخصص لبحث خطأ املطعون ضدهم 

وتقدير ما سببته هذه الواقعة للطاعن من ضرر يف حني كان على احملكمة ان جتيب 

الطاعن اىل طلبه حتقيقا ملبدأ احلق يف االثبات واذ مل تفعل فيكون معيبا ويستوجب 

 نقضه.

هذا النعي يف غري حمله ذلك ان املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان حمكمة  وحيث إن

املوضوع غري ملزمة بإجابة طلب أي من اخلصوم بندب خبري وهلا وحدها تقدير لزوم أو 

عدم لزوم هذا االجراء وال معقب عليها يف ذلك متى كان رفضها اجابة طلب تعيني 

ض. ملا كان ذلك وكان الطاعن قد طلب خبري قائما على اسباب سائغة تربر هذا الرف

للمعدات  ........................ندب خبري حسابي من اجل دراسة امليزانيات السنوية للشركة 

امليكانيكية والكهربائية والتقارير واخلطابات الصادرة عن املطعون ضدها االوىل 

رباء املقدم يف وخاصة خطاب التصحيح املوجه لبقية املطعون ضدهم ودراسة تقرير اخل

هيئة خاصة والوقوف عند خطأ املطعون ضدهم وكان  7105لسنة  07الدعوى رقم 

حتقيق الطلب على هذا النحو ال يلزم ندب خبري فيها طاملا ان تقرير جلنة اخلربة كان 

مقدم امام احملكمة املختصة واليت قامت بتقديره واالخذ مبا تطمئن اليه منه، وال 

دعوى الراهنة على مسألة فنية يصعب على احملكمة استيعاب ينطوي الطلب يف ال

كنهها مبا يربر ندب اخلبري . واذ انتهى احلكم املطعون فيه اىل هذه النتيجة وقضى 

برفض الطلب بندب اخلبري فانه يكون قد انتهى اىل النتيجة الصحيحة قانونا ويكون 

 النعي عليه مب سلف على غري أساس.

 

********** 



 )جتاري( 08/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  228)الطعن رقم 

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. احملررات. وسائل التقنية احلديثة".0

الكتابة واحملررات والسجالت واملستندات االلكرتونية. اكتسابها احلجية املقررة -

للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية. متى استوفت الشروط املقررة يف قانون 

 . أساس ذلك.7116لسنة  0املعامالت والتجارة االلكرتونية رقم 

. اعتبارها نسخة أصلية الرسالة االلكرتونية. اكتسابها حجية الورقة العرفية-

مبجرد ثبوت إرساهلا من املرسل إىل املرسل إليه. ال سبيل للمنازعة يف حجيتها إال 

 بانكار صدورها أو توقيعها أو إثبات عدم مطابقتها لألصل.

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. احملررات. وسائل التقنية احلديثة". دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. 7

 "تسبيبه. تسبيب غري معيب". ما ال يوفره". حكم

اعتبار احلكم املطعون فيه بأن االمييالت الصادرة عن املستأنفة حجة عليها مبا -

 ورد فيها والقضاء على أساسه. صحيح.

عدم اعتداده بدفاع املستأنفة بأن من أرسل تلك االمييالت ليس مفوضًا عنها. أو -

 لثابت صدورها عنها.حدوث اخرتاق لنظامها االلكرتوني. صحيح. مادام ا

  

قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية علي انه  من  1- 02النص يف املادة -0

"الكتابة االلكرتونية واحملررات االلكرتونية والسجالت واملستندات االلكرتونية 

ذات احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف احكام هذا القانون ميت 

ستوفت الشروط واالحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية" والنص ا

يف شأن املعامالت والتجارة  0/7116من القانون االحتادي رقم  7-00يف املادة 

يف العالقة بني املنشئ واملرسل اليه تعترب الرسالة -7االلكرتونية علي انه 



من شخص له صالحية التصرف نيابة -ت: أااللكرتونية صادرة عن املنشئ اذا ارسل

اذا كانت الرسالة االلكرتونية  –عن املنشئ فيما يتعلق بالرسالة االلكرتونية... ب 

كما تسلمها املرسل اليه ناجتة عن تصرفات شخص متكن حبكم عالقته باملنشئ 

عندما تكون -5او باي وكيل للمنشئ من الوصول الي طريقة يستخدمها املنشئ. 

ة االلكرتونية صادرة او تعترب انها صادرة عن املنشئ او عندما يكون من حق الرسال

من هذه املادة  0،7،0املرسل اليه ان يتصرف علي اساس هذا االفرتاض وفقا للفقرات 

حيق للمرسل اليه يف اطار العالقة بينه وبني املنشئ ان يعترب ان الرسالة االلكرتونية 

املنشئ ان يرسلها، وان يتصرف علي هذا االساس. املستلمة هي الرسالة اليت قصد 

ومن املقرر ان للرسالة االلكرتونية حجية الورقة العرفية من حيث االثبات الي ان يثبت 

العكس، ومبجرد ثبوت ارسال الرسالة من املرسل الي املرسل اليه فانها تعترب نسخة 

حجة عليها، وانه ال  اصلية من تلك الرسالة، وهلا قوة االثبات وتكون مبا تضمنته

سبيل للمنازعة يف حجية تلك الرسالة اال بانكار صدورها او توقيعها او اثبات عدم 

 مطابقتها لالصل.

كان احلكم املطعون فيه قد اقام قضاءه باستحقاق املطعون ضدها للمبلغ إذ -7

ستأنفة احملكوم به علي ما اورده مبدوناته من ان "وعليه فان االمييالت الصادرة عن امل

من قانون االثبات يف املعامالت املدنية  00املادة  ألحكامحجة عليها مبا ورد فيها وفقا 

والتجارية، وال قيمة النكار املستأنفة من ان من ارسل االمييالت ليس مفوضا عنها ما 

دام انه ثابت صدور االمييالت عن املستأنفة فهي حجة عليها. وقد تضمنت تلك 

دوالر امريكي للمستأنف  0766071ملستأنفة وتعهدها بدفع مبلغ االمييالت اقرار ا

من  58وكذلك املستند رقم  –من بيانات املستأنف عليها  60املستند رقم  –عليها 

يها. وان هذه املستندات هي مراسالت عرب الربيد االلكرتوني وهي بيانات املستأنف عل

مستندات هلا ذات احلجية اليت للمستندات العرفية يف االثبات. وهذا ما اثبته اخلبري 

املنتدب امام حمكمة اول درجة، وحيث ان ما خلص اليه اخلبري يتفق مع احكام 

ود خربته وتقيد باملهمة املسندة القانون واجتهاد القضاء وقد صدر عن ذي خربة يف حد

اليه، كما ان التقرير له سنده الثابت باالوراق وبين علي اسس سائغة ... وعن قول 

املستأنفة انها تقدمت بشكوي جزائية الثبات وجود سرقة واخرتاق النطاق واالمييالت 

 اخلاصة بها، وان من ارسل االمييالت ليس مفوضا عنها، فان احملكمة جتد انه مل

يقدم حكم قضائي مكتسب الدرجة النهائية والقطعية يثبت انه مت اخرتاق نظام 

املستأنفة االلكرتونية وان من اصدر االمييل ليس مفوضا عنها. وعليه فان هذا االمر 



الذي ارسل االمييل املتضمن اقرارا  .........................يبقي قوال يعوزه االثبات، علما ان 

ذمة املستأنفة لصاحل املستأنف عليها هو مدير املشروع املعني من بوجود مديونية ب

الذي اصدر االمييل االول هو احد املستخدمني  ...........................املستأنفة، كما ان 

لدي املستأنفة وقد اقر باملبلغ الذي بذمة املستأنفة لصاحل املستأنف عليها." واذ كان 

وكافيا حلمل قضائه  باألوراقئغا مبا له اصل ثابت هذا الذي خلص اليه احلكم سا

باحلكم للمطعون ضدها مببلغ املطالبة وكان ادعاء الطاعنة اخرتاق نظامها 

االلكرتوني يؤكد صدور االمييالت حمل الدعوى من نظامها االلكرتوني ومن ثم 

 حجة عليها. ومن ثم فان النعي برمته ال يعدو ان يكون جدال فيما تستقل حمكمة

املوضوع باستخالصه وتقديره من االدلة املطروحة عليها وهو ما ال يقبل اثارته امام 

 حمكمة النقض.

 احملكمــــــــــــــــة

توجز يف ان  –ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  ىعل –حيث ان الوقائع و

احلكم  يف مواجهة الطاعنة بطلب 0727/7106املطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 

دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ  0766071بان تؤدي هلا مبلغ 

درهم والفائدة تأسيسا علي انها وردت مواد وادوات لصاحل الطاعنة بناء  1616106607

علي اوامر الشراء الصادرة منها والفواتري احملررة من الطاعنة، اال انها امتنعت عن 

وى. ندبت احملكمة خبريا يف الدعوى وبعد ان قدم تقريره قضت الدع فأقامتالسداد 

دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم  0766071بالزام الطاعنة بان تؤدي هلا مبلغ 

% من تاريخ املطالبة القضائية. استأنفت الطاعنة 5االماراتي والفائدة التأخريية بواقع 

كمة برفضه، طعنت وحكمت احمل 216/7102هذا احلكم باالستئناف رقم 

الطاعنة بطريق النقض بالطعن املاثل، وردت املطعون ضدها مبذكرة علي اسباب 

واذ عرض الطعن علي هذه احملكمة يف غرفة  الطعن طلبت يف ختامها رفض الطعن.

 مشورة فحددت جلسة لنظره.

بهما الطاعنة علي احلكم املطعون فيه خمالفة  ىسببني تنع ىقيم الطعن علأوحيث 

قانون واخلطأ يف تطبيقه وتـأويله والفساد يف االستدالل وتقول يف بيان ذلك انه التفت ال

 ..........................او  ..........................عن دفاعها بعدم وجود تفويض خاص يبيح للمدعو 

االقرار باحلق املتنازع عليه كما التفت عن دفعها بعدم وجود ما يثبت الرسائل 

لكرتونية الصادرة عنها وقد متسكت بعدم توريد املطعون ضدها البضائع حمل اال

املطالبة هلا، واعتمدت اخلربة علي صورة المييل من شخص ليس له صفة بها رغم 



جحدها صور املستندات املقدمة اليت ال حتمل ختمها او توقيع مالكها او اي شخص 

ات املدنية ال يصح بغري تفويض من قانون االجراء 7-58مفوض منها ووفقا للمادة 

خال من .......................... خاص االقرار باحلق املدعي به، والربيد املنسوب للمدعو 

ذكر املعدات حمل الدعوى وليس فيه ما يفيد ان مبلغ املطالبة اصبح دينا واجب االداء 

يضا علي بريد وليس فيه ما يقطع باستالم املعدات وتوريدها هلا، وهذا ما ينطبق ا

ليس فيه ما يفيد استالم املعدات، وهي تنكر الصورة الضوئية المر  ..........................

الشراء وال سند لزعم املطعون ضدها بوجود اصول املستندات لديها فهو ال يعدو ان 

يكون  تهربا من تقديم االصل خشية الطعن بالتزوير وكان علي حمكمة االستئناف 

بتقديم اصول املستندات اال انها مل تفعل مما يشوب حكمها مبخالفة القانون الزامها 

 واالخالل حبق الدفاع مما يستوجب نقضه.

من قانون االثبات يف  1-02ن هذا النعي يف غري حمله ذلك ان النص يف املادة إوحيث 

رتونية املعامالت املدنية والتجارية علي انه "الكتابة االلكرتونية واحملررات االلك

والسجالت واملستندات االلكرتونية ذات احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرمسية 

والعرفية يف احكام هذا القانون ميت استوفت الشروط واالحكام املقررة يف قانون 

من القانون االحتادي رقم  7-00املعامالت والتجارة االلكرتونية " والنص يف املادة 

يف العالقة بني املنشئ -7الت والتجارة االلكرتونية علي انه يف شأن املعام 0/7116

من شخص -واملرسل اليه تعترب الرسالة االلكرتونية صادرة عن املنشئ اذا ارسلت: أ

اذا  –له صالحية التصرف نيابة عن املنشئ فيما يتعلق بالرسالة االلكرتونية ... ب 

ناجتة عن تصرفات شخص  كانت الرسالة االلكرتونية كما تسلمها املرسل اليه

متكن حبكم عالقته باملنشئ او باي وكيل للمنشئ من الوصول الي طريقة 

عندما تكون الرسالة االلكرتونية صادرة او تعترب انها صادرة -5يستخدمها املنشئ. 

عن املنشئ او عندما يكون من حق املرسل اليه ان يتصرف علي اساس هذا االفرتاض 

هذه املادة حيق للمرسل اليه يف اطار العالقة بينه وبني من  0،7،0وفقا للفقرات 

املنشئ ان يعترب ان الرسالة االلكرتونية املستلمة هي الرسالة اليت قصد املنشئ ان 

يرسلها، وان يتصرف علي هذا االساس . ومن املقرر ان للرسالة االلكرتونية حجية 

جرد ثبوت ارسال الرسالة الورقة العرفية من حيث االثبات الي ان يثبت العكس، ومب

من املرسل الي املرسل اليه فانها تعترب نسخة اصلية من تلك الرسالة، وهلا قوة االثبات 

وتكون مبا تضمنته حجة عليها، وانه ال سبيل للمنازعة يف حجية تلك الرسالة اال 

بانكار صدورها او توقيعها او اثبات عدم مطابقتها لالصل. ملا كان ذلك وكان 



املطعون فيه قد اقام قضاءه باستحقاق املطعون ضدها للمبلغ احملكوم به  احلكم

علي ما اورده مبدوناته من ان "وعليه فان االمييالت الصادرة عن املستأنفة حجة عليها 

من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية،  00املادة  ألحكاممبا ورد فيها وفقا 

من ان من ارسل االمييالت ليس مفوضا عنها ما دام انه  وال قيمة النكار املستأنفة

ثابت صدور االمييالت عن املستأنفة فهي حجة عليها. وقد تضمنت تلك االمييالت 

 –دوالر امريكي للمستأنف عليها  0766071اقرار املستأنفة وتعهدها بدفع مبلغ 

من بيانات  58وكذلك املستند رقم  –من بيانات املستأنف عليها  60املستند رقم 

املستأنف عليها. وان هذه املستندات هي مراسالت عرب الربيد االلكرتوني وهي 

مستندات هلا ذات احلجية اليت للمستندات العرفية يف االثبات. وهذا ما اثبته اخلبري 

املنتدب امام حمكمة اول درجة، وحيث ان ما خلص اليه اخلبري يتفق مع احكام 

قد صدر عن ذي خربة يف حدود خربته وتقيد باملهمة املسندة القانون واجتهاد القضاء و

اليه، كما ان التقرير له سنده الثابت باالوراق وبين علي اسس سائغة ... وعن قول 

املستأنفة انها تقدمت بشكوي جزائية الثبات وجود سرقة واخرتاق النطاق واالمييالت 

فان احملكمة جتد انه مل  اخلاصة بها، وان من ارسل االمييالت ليس مفوضا عنها،

يقدم حكم قضائي مكتسب الدرجة النهائية والقطعية يثبت انه مت اخرتاق نظام 

املستأنفة االلكرتونية وان من اصدر االمييل ليس مفوضا عنها. وعليه فان هذا االمر 

يل املتضمن الذي ارسل االمي ....................................يبقي قوال يعوزه االثبات، علما ان 

اقرارا بوجود مديونية بذمة املستأنفة لصاحل املستأنف عليها هو مدير املشروع املعني 

الذي اصدر االمييل االول هو احد  ..................................من املستأنفة، كما ان 

ليها. املستخدمني لدي املستأنفة وقد اقر باملبلغ الذي بذمة املستأنفة لصاحل املستأنف ع

وكافيا  باألوراق"واذ كان هذا الذي خلص اليه احلكم سائغا مبا له اصل ثابت 

حلمل قضائه باحلكم للمطعون ضدها مببلغ املطالبة وكان ادعاء الطاعنة اخرتاق 

نظامها االلكرتوني يؤكد صدور االمييالت حمل الدعوى من نظامها االلكرتوني 

مته ال يعدو ان يكون جدال فيما تستقل ومن ثم حجة عليها. ومن ثم فان النعي بر

حمكمة املوضوع باستخالصه وتقديره من االدلة املطروحة عليها وهو ما ال يقبل اثارته 

 .وحيث انه ملا تقدم يتعني رفض الطعن امام حمكمة النقض.

 

********** 



 )التماس إعادة نظر جتاري( 09/01/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –حلليم  برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد ا

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.
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 ق . أ( 00س  7102لسنة  9)التماس رقم  

( التماس إعادة النظر. بطالن. حكم "الطعن يف احلكم". طعن "ما جيوز وما ال 0

ن فيه". قضاة. حمكمة النقض. نقض "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه جيوز الطع

 بالنقض".

عدم جواز الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة من حمكمة النقض عدا تلك -

الصادرة يف أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر يف احلاالت املنصوص 

 من قانون اإلجراءات املدنية. 069من املادة  0، 7، 0عليها حصرًا يف البنود 

  

( التماس إعادة النظر. بطالن. حكم "الطعن يف احلكم". طعن "ما جيوز وما ال 7

جيوز الطعن فيه". قضاة. حمكمة النقض. نقض "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه 

 بالنقض".

جواز أن يطلب اخلصم من حمكمة النقض الغاء احلكم الصادر منها يف الطعن -

قام سبب من أسباب عدم الصالحية لدى أي من القضاة الذين أصدروه. أساس متى 

 ذلك وعلته.

اعتباره دعوى بطالن أصلية أمامها ال طعنًا بطريق النقض. مؤداه: عدم خضوعها -

 مليعاد الطعن بالنقض.

وجوب القضاء بالغاء احلكم الصادر يف الطعن وإعادة نظره أمام دائرة أخرى ليس -

 ها من قام به سبب البطالن متى توافر للطلب موجبات قبوله.من بني قضات

  



( التماس إعادة النظر. بطالن. حكم "الطعن يف احلكم". طعن "ما جيوز وما ال 0

جيوز الطعن فيه". قضاة. حمكمة النقض. نقض "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه 

 بالنقض".

فقرة  001الوارد باملادة عدم استقامة سبب عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى -

)ز( من قانون اإلجراءات املدنية مع طبيعة األحكام الصادرة من حمكمة النقض. علة 

ذلك. مؤداه: إصدار حمكمة النقض لقضاء سابق ال حيول دون فصل ذات القضاة 

 الذين أصدروه يف أي طعن الحق يف ذات النزاع بني اخلصوم أنفسهم. علة ذلك.

لصادر يف الطعن الالحق املؤسس على عدم صالحية القضاة طلب بطالن احلكم ا-

الذين أصدروه لسبق إصدارهم حكمًا يف موضوع الدعوى بني ذات اخلصوم. غري 

 مقبول.

  

( حمكمة النقض "نظرها الطعن واحلكم فيه". نقض "أثر نقض احلكم". التماس 1

 إعادة النظر. دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما ال يوفره".

النقض. وجوب تصديها للفصل يف املوضوع متى رأت نقض احلكم ودون  حمكمة-

إعادة القضية إىل حمكمة االستئناف ولو كان الطعن للمرة األوىل إعمااًل لقرار 

املتضمن اإليعاذ لقضاة  7102مايو  01صاحب السمو رئيس دائرة القضاء املؤرخ 

نقض احلكم دون حمكمة النقض حنو مراعاة التصدي للفصل يف املوضوع بعد 

اإلعادة حملكمة االستئناف أيًا كان سبب النقض ما مل يكن احلكم املنقوض 

كان قد وقف عن حد الفصل يف إجراء شكلي غري فاصل يف املوضوع. أساس ذلك 

 وعلته.

  

( حمكمة النقض "نظرها الطعن واحلكم فيه". نقض "أثر نقض احلكم". بطالن. 5

 خالل حبق الدفاع. ما ال يوفره".التماس إعادة النظر. دفاع "اإل

حمكمة النقض. تصديها للفصل يف املوضوع بعد نقض احلكم ال يتوقف على -

طلب اخلصوم مادامت حمكمة االستئناف قد فصلت يف موضوع الدعوى ومل تقف يف 

 قضائها عند حد الفصل يف إجراء شكلي غري فاصل يف موضوع الدعوى.

قديم شهادة اجناز املبنى. قضاء يف املوضوع وليس القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم ت-

يف إجراء شكلي. قضاء حمكمة النقض بنقضه وتصديها للفصل يف املوضوع. 



صحيح. النعي على قضاء حمكمة النقض يف املوضوع بالبطالن لكون الطعن كان 

للمرة األوىل وأن احلكم املنقوض مل يكن قد فصل يف املوضوع. يف غري حمله. أساس 

 وعلته. ذلك

  

من قانون اإلجراءات املدنية هو عدم جواز الطعن  082األصل اعماال لنص املادة -0

يف أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن عدا ما صدر فيها يف أصل النزاع فيجوز 

( من 0 ـ 7 ـ 0الطعن فيه بالتماس اعادة النظر يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود )

 .لقانونمن ذات ا069املادة 

من القانون ذاته بيان احلاالت اليت يكون فيها القاضي غري  001تضمنت املادة إذ -7

صاحل لنظر الدعوى ومن بينها احلالة الواردة يف الفقرة )ز( والفقرتني الثانية والثالثة 

من املادة املذكورة وهى قيام سبب من أسباب عدم الصالحية يف أحد القضاة الذين 

 الطعن بطريق النقض فأجاز للخصم أن يطلب من حمكمة أصدروا احلكم يف

النقض الغاء هذا احلكم واعادة نظر الطعن امام دائرة ال يكون فيها القاضي الذى 

قام به سبب البطالن، وقصد املشرع بهذا االستثناء زيادة االطمئنان والتحوط  لسمعة 

ابة دعوى بطالن أصلية القضاء وهو ال يعد طعنا يف احلكم بطريق النقض، وامنا مبث

من قانون اإلجراءات املدنية،  026وال ختضع مليعاد الطعن بالنقض املقرر بنص املادة 

فإذا حتققت حمكمة النقض من أن الطلب توافرت فيه موجبات قبوله الغت احلكم 

الصادر منها يف الطعن وأعادت نظره امام دائرة ال يدخل يف تشكيلها القاضي الذى 

 .البطالنقام به سبب 

ــ يكون القاضي غري 0من قانون اإلجراءات املدنية على أن " 100النص يف املادة -0

 صاحل لنظر الدعوى ممنوعا من مساعها ولو مل يرده اخلصوم يف األحوال اآلتية:

)ز( إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد اخلصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان 

كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبريا أو حمكما أو  ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو

كان قد أدى شهادة فيها، يدل على أن عدم صالحية القاضي عن نظر الدعوى 

والفصل فيها اساسه أن يكون له حكم أو عمل قضائي يكشف عن رأيه يف الدعوى 

أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشرتط يف القاضي من خلو الذهن عن موضوعها 

تطيع أن يزن مراكز وحجج اخلصوم وزنا جمردا اخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو ليس

اىل التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وذلك ال يستقيم مع طبيعة األحكام 

اليت تصدر من حمكمة النقض ألن طبيعة الطعن بطريق النقض انه خصومة خاصة 



ملوضوع للفصل فيه من جديد اال حرم فيها املشرع على حمكمة النقض اعادة نظر ا

على النحو املبني يف القانون وجعل وظيفتها مقصورة على القضاء يف صحة األحكام 

عدم التزامها بأحكام القانون فيما يكون قد عرض  النهائية من حيث التزامها أو

على احملكمة من الطلبات وأوجه الدفاع ومن ثم فهي مقيدة مثلها مثل حمكمة  

من  081حلكم الناقض يف النقاط القانونية اليت بت فيها اعماال لنص املادة اإلحالة با

قانون اإلجراءات املدنية حبيث يتحتم عليها ذلك التزام املسألة القانونية اليت بت فيها 

بذلك احلكم طاملا طرحت عليها وأدلت بالرأي فيها عن قصد وبصر مما اكسب 

املسائل اليت فصلت فيها مقومات القضاء احلكم الناقض يف خصوص هذه املسألة أو 

الذى حيوز قوة األمر املقضي ومن ثم فإن اصدارها هلذا القضاء ال حيول دونها 

والفصل يف أي طعن ال حق يف ذات النزاع بني اخلصوم أنفسهم لقيام حجية القضاء 

 السابق الذى تلتزم به وهو ما تنتفى معه خشية التشبث بأي رأي خمالف له على حنو

قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاءها، ملا كان ذلك وكان الثابت ان القضاء السابق 

نقض جتارى بتاريخ  7105لسنة  00صدوره من هذه احملكمة يف الطعن رقم 

، ..............................،............................والذى اشرتك يف إصداره القضاة  02/0/7105

، قد اقتصر على عدم قبول ...........................، ................................ ،...........................

الطعن بالنقض على سند أن من وكل احملامي الذى رفع الطعن بالنقض مل يرفق 

صورة من التوكيل الصادر له ممن وكله يف الطعن بالنقض عن الشخص املعنوي 

ه هذه الصفة حتى تتمكن احملكمة من التحقق من هذه والسند الذى يستمد من

الصفة ومدى حقه يف الطعن بالنقض، وفى توكيل احملامني عن الشخص املعنوي 

الذى ميثله، وبالتالي فإن إصدارهم هذا احلكم ال يفقدهم صالحية نظر الطعن رقم 

نقض جتارى عن احلكم الصادر يف موضوع الدعوى بني ذات  7102لسنة  710

صوم إذ أن احلكم الصادر يف الطعن األول مل يشف عن رأى احملكمة يف موضوع اخل

يكون طلب بطالن احلكم الصادر يف الطعن األخري مفتقرا لسنده  وبالتاليالنزاع، 

 من صحيح القانون وتنتفى موجبات قبوله.

نه وإن كان األصل أن حمكمة النقض ليس هلا بعد نقض احلكم أن تنظر إ-1

ة، ولكن ملبدأ االقتصاد يف اإلجراءات وادخارا للوقت واجلهد موضوع القضي

من قانون اإلجراءات املدنية " إذا  081والنفقات، اجاز املشرع يف  الفقرة األوىل املادة 

كان الطعن  قبلت حمكمة النقض الطعن وكان املوضوع صاحلا للحكم فيه أو

إلجراءات الالزمة أما يف غري هذه للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه وهلا استيفاء ا



احلاالت فتقضى احملكمة بنقض احلكم كله أو بعضه وحتيل الدعوى إىل 

احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه .........." وهو ما دعا مسو رئيس دائرة 

والذى تضمن  7102مليو  01القضاء إىل إصدار تعليماته مبوجب كتاب مسوه املؤرخ 

ية دائرة  القضاء يف حتقيق  هدف القضاء العادل الناجز وتدعيم حقوق أنه "لتجسيد رؤ

احلريات، وفى إطار احلرص على تقصري أمد التقاضي وإيصال احلقوق إىل أصحابها 

يف أقل وقت ممكن، يتم اإليعاز لقضاة النقض حنو مراعاة التصدي للفصل يف 

مرة أخرى إىل املوضوع متى رأت احملكمة نقض احلكم، دون إعادة القضية 

حمكمة االستئناف، ولو كان الطعن للمرة األوىل. "فأوجب على حمكمة النقض  

التصدي ملوضوع الدعوى إذا نقضت احملكمة احلكم املوضوع فيه، سواء كان 

نقض احلكم خلطأ يف تطبيق القانون أو ملخالفة الثابت باألوراق أو إلغفاله مستندا 

احلكم يناقض أوراق املرافعات املستندات املقدمة  قاطعا يف الدعوى أو كان ما أثبته

هلا، أو يرتكز على أدلة غري مقبولة قانونا، أو يكون احلكم يف الدعوى على ما 

متحضت إليه مفتقرا إىل حتصيل فهم جديد، فإن حملكمة النقض عندئذ أن تصحح 

الزيادة وأن ذلك الفهم أو تكمله على ضوء تلك األوراق واملستندات باحلذف والتعديل و

تستبدل به فهما آخر مادام ذلك مستطاعا بأهون سعى ومبجرد اطالعها على قضية 

الطعن املوجودة أمامها وهكذا يف كل حالة من حاالت الطعن أيا كان سببه ما دام 

أنه من املمكن تصفية النزاع وحسمه بغري اختاذ أي إجراء، مبعنى أن يكون ما بقى 

والقانونية بعد حل املسألة القانونية ـــ اليت من أجلها نقض  من مسائل الدعوى الواقعية

احلكم ـــ ممكنة تصفيته وحسم النزاع فيه، وهلا عند تصديها للموضوع أن  حتصل 

فهم الواقع يف الدعوى من األوراق واملستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى 

ن األمر سهال ال يفتقر غري القاعدة القانونية اليت أخذت بها يف نقض احلكم متى كا

الرجوع إىل ملف الدعوى، ذلك أن حمكمة النقض عندما تتصدى للموضوع فإنها 

تقوم بوظيفة حمكمة املوضوع كاملة، وتكون هلا مجيع السلطات اليت حملكمة 

املوضوع اليت نقض حكمها، وإذا ما توافرت شروط التصدي ملوضوع الدعوى، فإنه 

تتصدى حلسم املوضوع، فقد أوجب املشرع وأمر مسو جيب على حمكمة النقض أن 

رئيس دائرة القضاء عليها ذلك، بصرف النظر عن طلبات اخلصوم، إذ ال يتوقف 

التصدي على طلب اخلصوم، ما دام أن حمكمة االستئناف قد فصلت يف موضوع 

الدعوى، أما إذا كانت قد وقفت يف قضائها هذا عند حد الفصل يف إجراء شكلي 



صل يف املوضوع فال على حمكمة النقض بعد نقضها للحكم إن هي أعادت غري فا

 .القضية إىل حمكمة االستئناف للفصل يف املوضوع

 00كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن الطعن األول الصادر يف الطعن رقم -5

نقض جتارى أبوظيب قد انصب على شكل الطعن، وكانت املطعون  7105لسنة 

جتارى كلى أبوظيب على  7105لسنة  0201لدعوى احلالية رقم ضدهما أقامتا ا

 2702519ر28الطاعن بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها األوىل مبلغ 

درهم، وندب خبري حسابي الحتساب  2112755ر96درهم وللمدعية الثانية مبلغ 

ن املباني وجاهزية غرامات التأخري املستحقة على األقساط املسددة من تاريخ االنتهاء م

وحتى  01/8/7101الوحدات للسكنى منذ صدور شهادة توصيل الكهرباء واملياه يف 

السداد واحلكم مبا يسفر عنه تقرير اخلبري، بعد صدور احلكم يف ذلك الطعن 

لسنة  810بعدم قبوله، وكانت حمكمة املوضوع قد انتدبت خبريا يف الدعوى رقم 

امة من املطعون ضدهما على الطاعن والصادر فيها جتارى كلى أبوظيب واملق 7100

والذى انتهى يف تقريره إىل أن الطاعن  7105لسنة  00حكم النقض يف الطعن رقم 

ترصد يف ذمته املبالغ املطالب بها يف الدعوى املاثلة، فأقام الطاعن دعوى متقابلة 

كمة بطلب خصم غرامات التأخري وبيان تاريخ إجناز املشروع، وحكمت احمل

االبتدائية يف الدعوى املنظورة بعدم قبول الدعوى على سند أن املطعون ضدهما مل 

يقدما شهادة إجناز املبنى الكائن به الوحدات املباعة للطاعن، وتايد احلكم 

استئنافيا، وبذلك تكون حمكمة املوضوع قد فصلت يف موضوع الدعوى وليس يف 

 710م بطريق النقض بالطعن رقم إجراء شكلي فطعنت الطاعنتان يف هذا احلك

نقض جتارى املطلوب العدول عنه وانصب الطعن على ما قضت به حمكمة  7102لسنة

حكمت احملكمة بنقض احلكم املطعون  6/6/7102االستئناف يف املوضوع وبتاريخ 

فيه، ورأت أن الطعن صاحل للفصل فيه وأن شروط التصدي للفصل يف موضوع 

 موضوع االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف وبإلزام الدعوى متوافرة فحكمت يف

درهم وللمطلوب  6028280ر98املطعون ضده بأن يؤدى للمطلوب ضدها األوىل مبلغ 

% سنويا على املبلغني 5درهم والفائدة القانونية بواقع  6671005ر90ضدها الثانية مبلغ 

يم الطالب الوحدات من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامهما بتسل

املباعة وفقا للعقود املربمة بشأنها، وأقامت قضاءها على أن جلنة اخلرباء املنتدبة يف 

تلك الدعوى انتهت إىل اكتمال املبنى الكائن به الوحدات املباعة ومت توصيل املياه 

والكهرباء واخلدمات األخرى إليه وانها أصبحت معدة للسكنى وأن بعض الوحدات 



بالسكنى وان املطلوب ضدهما أخطرتا الطالب باستالم الوحدات املباعة إال مشغولة 

أن حمكمة املوضوع التفتت عن ذلك التقرير واستندت يف حكمها اىل تقرير خبري 

سابق رغم حتصيلها لتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى املنظورة ودون أن توضح 

والرأي الذى انتهت إليه، ومن ثم األسباب اليت دعتها إىل عدم األخذ بذلك التقرير 

 يكون طلب العدول الوارد بهذا السبب يكون على غري اساس.

 احملكمــــــــــــــــة

حيث إن الوقائع ـــ على ما يبني من احلكم املطلوب العدول عنه وسائر األوراق ـــ 

جتارى كلى  7105لسنة  0201تتحصل يف أن املطلوب ضدهما أقاما الدعوى رقم 

ظيب على الطالب بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدى للمطلوب ضدها األوىل مبلغ أبو

درهم، وندب خبري  2112755ر96درهم وللمطلوب  ضدها الثانية مبلغ  2702519ر28

حسابي الحتساب غرامات التأخري املستحقة على األقساط غري املسددة من تاريخ 

دة توصيل الكهرباء واملياه يف االنتهاء من املبنى وإعداده للسكنى منذ صدور شها

وحتى السداد التام واحلكم مبا سفر عنه تقرير اخلبري، والفائدة  01/8/7101

القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، على سند أنهما تعاقدا مع 

الطالب مبوجب ثالثة عشر اتفاقية على بيع حق االنتفاع للوحدات املبني أرقامها 

يف مشروع مارينا باي، إال أنه توقف عن سداد األقساط وغرامات التأخري،  بالصحيفة

جتارى كلى أبوظيب وانتدب  7100لسنة  810مما حدا بهما إىل إقامة الدعوى رقم 

خبري يف الدعوى انتهى يف تقريره إىل أن املستحق هلما املبالغ املطالب بها، ادعى 

امات التأخري وخصمها وبيان تاريخ إجناز الطالب  تقابال بطلب ندب خبري الحتساب غر

املشروع، انتدبت احملكمة خبريا يف الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت احملكمة 

بعدم قبول الدعوى األصلية لرفعها قبل األوان وبرفضها فيما يتعلق بغرامات التأخري، 

ذمة الطالب  وبرفض الدعوى املتقابلة فيما يتعلق باستحقاق غرامات التأخري، وبراءة 

من غرامات التأخري ورفضها فيما عدا ذلك من طلب التعويض عن التأخري يف التسليم 

لقيامه باالنتفاع بقيمة األقساط اليت مل يتم سدادها. استأنفت املطلوب ضدهما هذا 

 09/00/7101استئناف أبوظيب، وبتاريخ  7101لسنة  0277احلكم باالستئناف رقم 

كم املستأنف، طعنت املطلوب ضدهما يف هذا احلكم قضت احملكمة بتأييد احل

نقض جتارى أبوظيب، وبتاريخ  7105لسنة  00بطريق النقض بالطعن رقم 

حكمت احملكمة بعدم قبول الطعن، فأقامت املطلوب ضدهما الدعوى  02/0/7105

املنظورة، حكمت احملكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت املطلوب ضدهما هذا 



استئناف أبوظيب، انتدبت احملكمة خبريا  7106لسنة  118ناف رقم احلكم باالستئ

بتأييد احلكم  02/0/7102يف الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت احملكمة بتاريخ 

 710املستأنف، طعنت املطلوب ضدهما يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

احلكم حكمت احملكمة بنقض  6/6/7102نقض جتارى، وبتاريخ  7102لسنة 

املطعون فيه، وحكمت يف موضوع االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف وبإلزام الطالب   

درهم وللمطلوب  ضدها الثانية  6028280ر98بأن يؤدى للمطلوب ضدها األوىل مبلغ 

% سنويا على املبلغني من تاريخ 5درهم والفائدة القانونية بواقع  6671005ر90مبلغ 

د التام مع إلزامهما بتسليم الطالب الوحدات املباعة وفقا إقامة الدعوى وحتى السدا

للعقود املربمة بشأنها. تقدم الطالب بالطلب املاثل الذى أودع صحيفته قلم كتاب 

بطلب احلكم بقبول الطلب شكال، وفى املوضوع  70/6/7102احملكمة بتاريخ 

ريخ نقض جتارى بتا 7102لسنة  710ببطالن احلكم الصادر يف الطعن رقم 

وإلغاءه وإعادة نظر الطعن مرة أخرى أمام دائرة ليس من بينها القضاة  6/6/7102

من قانون اإلجراءات  001الثالثة األول الذين أصدروا ذلك احلكم إعماال لنص املادة 

املدنية، كما أن حمكمة النقض تصدت باحلكم يف موضوع الطعن من أول مرة 

 كميت املوضوع. رغم عدم الفصل يف املوضوع من قبل حم

 7102لسنة  710نه عن طلب الطالب بطالن حكم النقض يف الطعن رقم إوحيث 

من قانون اإلجراءات املدنية هو عدم  082نقض جتارى، فإن األصل اعماال لنص املادة 

جواز الطعن يف أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن عدا ما صدر فيها يف أصل 

ماس اعادة النظر يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود النزاع فيجوز الطعن فيه بالت

من القانون ذاته بيان  001من ذات القانون وتضمنت املادة 069( من املادة 0ـ7ـ 0)

احلاالت اليت يكون فيها القاضي غري صاحل لنظر الدعوى ومن بينها احلالة الواردة 

ذكورة وهى قيام سبب من أسباب يف الفقرة )ز( والفقرتني الثانية والثالثة من املادة امل

عدم الصالحية يف أحد القضاة الذين أصدروا احلكم يف الطعن بطريق النقض فأجاز 

للخصم أن يطلب من حمكمة النقض الغاء هذا احلكم واعادة نظر الطعن امام دائرة 

ال يكون فيها القاضي الذى قام به سبب البطالن، وقصد املشرع بهذا االستثناء زيادة 

طمئنان والتحوط لسمعة القضاء وهو ال يعد طعنا يف احلكم بطريق النقض، وامنا اال

من  026مبثابة دعوى بطالن أصلية وال ختضع مليعاد الطعن بالنقض املقرر بنص املادة 

قانون اإلجراءات املدنية، فإذا حتققت حمكمة النقض من أن الطلب توافرت فيه 

يف الطعن وأعادت نظره امام دائرة ال يدخل  موجبات قبوله الغت احلكم الصادر منها



من  100يف تشكيلها القاضي الذى قام به سبب البطالن، وكان النص يف املادة 

ــ يكون القاضي غري صاحل لنظر الدعوى ممنوعا  0قانون اإلجراءات املدنية على أن "

أو ترافع عن من مساعها ولو مل يرده اخلصوم يف األحوال اآلتية: )ز( إذا كان قد أفتى 

أحد اخلصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان 

قد سبق له نظرها قاضيا أو خبريا أو حمكما أو كان قد  أدى شهادة فيها، يدل على 

أن عدم صالحية القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها اساسه أن يكون له حكم 

الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما أو عمل قضائي يكشف عن رأيه يف 

يشرتط يف القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مراكز وحجج 

اخلصوم وزنا جمردا اخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو اىل التزامه مما يتنافى مع حرية 

العدول عنه، وذلك ال يستقيم مع طبيعة األحكام اليت تصدر من حمكمة النقض ألن 

يعة الطعن بطريق النقض انه خصومة خاصة حرم فيها املشرع على حمكمة النقض طب

اعادة نظر املوضوع للفصل فيه من جديد اال على النحو املبني يف القانون وجعل 

عدم  وظيفتها مقصورة على القضاء يف صحة األحكام النهائية من حيث التزامها أو

على احملكمة من الطلبات وأوجه التزامها بأحكام القانون فيما يكون قد عرض 

الدفاع ومن ثم فهي مقيدة مثلها مثل حمكمة اإلحالة باحلكم الناقض يف النقاط 

من قانون اإلجراءات املدنية حبيث يتحتم  081القانونية اليت بت فيها اعماال لنص املادة 

يها عليها ذلك التزام املسألة القانونية اليت بت فيها بذلك احلكم طاملا طرحت عل

وأدلت بالرأي فيها عن قصد وبصر مما اكسب احلكم الناقض يف خصوص هذه 

املسألة أو املسائل اليت فصلت فيها مقومات القضاء الذى حيوز قوة األمر املقضي ومن 

ثم فإن اصدارها هلذا القضاء ال حيول دونها والفصل يف أي طعن ال حق يف ذات النزاع 

قضاء السابق الذى تلتزم به وهو ما تنتفى معه بني اخلصوم أنفسهم لقيام حجية ال

خشية التشبث بأي رأي خمالف له على حنو قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاءها ، ملا 

كان ذلك وكان الثابت ان القضاء السابق صدوره من هذه احملكمة يف الطعن رقم 

ضاة والذى اشرتك يف إصداره الق 02/0/7105نقض جتارى بتاريخ  7105لسنة  00

.............................. ،.............................. ،..............................، .............................. ،

، قد اقتصر على عدم قبول الطعن بالنقض على سند أن من وكل ..............................

ورة من التوكيل الصادر له ممن وكله احملامي الذى رفع الطعن بالنقض مل يرفق ص

يف الطعن بالنقض عن الشخص املعنوي والسند الذى يستمد منه هذه الصفة حتى 

تتمكن احملكمة من التحقق من هذه الصفة ومدى حقه يف الطعن بالنقض، وفى 



توكيل احملامني عن الشخص املعنوي الذى ميثله، وبالتالي فإن إصدارهم هذا 

نقض جتارى عن  7102لسنة  710الحية نظر الطعن رقم احلكم ال يفقدهم ص

احلكم الصادر يف موضوع الدعوى بني ذات اخلصوم إذ أن احلكم الصادر يف الطعن 

يكون طلب بطالن  وبالتالياألول مل يشف عن رأى احملكمة يف موضوع النزاع، 

بات احلكم الصادر يف الطعن األخري مفتقرا لسنده من صحيح القانون وتنتفى موج

 7102لسنة  710قبوله. أما عن السبب الثاني ببطالن احلكم الصادر يف الطعن رقم 

نقض جتارى على سند من أن حمكمة النقض تصدت للحكم يف موضوع الطعن رغم 

أن الطعن للمرة األوىل وأن حمكميت املوضوع االبتدائية واالستئنافية مل يفصال يف 

فهو يف غري حمله، ذلك أنه وإن كان األصل املوضوع إذ قضيتا بعدم قبول الدعوى، 

أن حمكمة النقض ليس هلا بعد نقض احلكم أن تنظر موضوع القضية، ولكن ملبدأ 

االقتصاد يف اإلجراءات وادخارا للوقت واجلهد والنفقات، اجاز املشرع يف الفقرة 

وكان  من قانون اإلجراءات املدنية" إذا قبلت حمكمة النقض الطعن 081األوىل املادة 

كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه  املوضوع صاحلا للحكم  فيه أو

وهلا استيفاء اإلجراءات الالزمة أما يف غري هذه احلاالت فتقضى احملكمة بنقض 

احلكم كله أو بعضه وحتيل الدعوى إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون 

ئيس دائرة القضاء إىل إصدار تعليماته مبوجب كتاب فيه ............." وهو ما دعا مسو ر

والذى تضمن أنه  "لتجسيد رؤية دائرة  القضاء يف حتقيق   7102مليو  01مسوه املؤرخ 

هدف القضاء العادل الناجز وتدعيم حقوق احلريات، وفى إطار احلرص على تقصري 

إليعاز لقضاة أمد التقاضي وإيصال احلقوق إىل أصحابها يف أقل وقت ممكن، يتم ا

النقض حنو مراعاة التصدي للفصل يف املوضوع متى رأت احملكمة نقض احلكم، 

 دون إعادة القضية مرة أخرى إىل حمكمة االستئناف، ولو كان الطعن للمرة األوىل."

فأوجب على حمكمة النقض التصدي ملوضوع الدعوى إذا نقضت احملكمة احلكم 

طأ يف تطبيق القانون أو ملخالفة الثابت املوضوع فيه، سواء كان نقض احلكم خل

باألوراق أو إلغفاله مستندا قاطعا يف الدعوى أو كان ما أثبته احلكم يناقض أوراق 

املرافعات املستندات املقدمة هلا، أو يرتكز على أدلة غري مقبولة قانونا، أو يكون 

إن احلكم يف الدعوى على ما متحضت إليه مفتقرا إىل حتصيل فهم جديد، ف

حملكمة النقض عندئذ أن تصحح ذلك الفهم أو تكمله على ضوء تلك األوراق 

واملستندات باحلذف والتعديل والزيادة وأن تستبدل به فهما آخر مادام ذلك مستطاعا 

بأهون سعى ومبجرد اطالعها على قضية الطعن املوجودة أمامها وهكذا يف كل حالة 



ه من املمكن تصفية النزاع وحسمه بغري من حاالت الطعن أيا كان سببه ما دام أن

اختاذ أي إجراء، مبعنى أن يكون ما بقى من مسائل الدعوى الواقعية والقانونية بعد 

حل املسألة القانونية  ـــ اليت من أجلها نقض احلكم ـــ ممكنة تصفيته وحسم النزاع 

وراق فيه، وهلا عند تصديها للموضوع أن حتصل فهم الواقع يف الدعوى من األ

واملستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية اليت أخذت بها يف 

نقض احلكم متى كان األمر سهال ال يفتقر غري الرجوع إىل ملف الدعوى، ذلك أن 

حمكمة النقض عندما تتصدى للموضوع فإنها تقوم بوظيفة حمكمة املوضوع 

مة املوضوع اليت نقض حكمها، وإذا كاملة، وتكون هلا مجيع السلطات اليت حملك

ما توافرت شروط التصدي ملوضوع الدعوى، فإنه جيب على حمكمة النقض أن 

تتصدى حلسم املوضوع، فقد أوجب املشرع وأمر مسو رئيس دائرة القضاء عليها ذلك، 

بصرف النظر عن طلبات اخلصوم، إذ ال يتوقف التصدي على طلب اخلصوم، ما دام 

ناف قد فصلت يف موضوع الدعوى، أما إذا كانت قد وقفت يف أن حمكمة االستئ

قضائها هذا عند حد الفصل يف إجراء شكلي غري فاصل يف املوضوع فال على 

حمكمة النقض بعد نقضها للحكم إن هي أعادت القضية إىل حمكمة االستئناف 

صادر يف للفصل يف املوضوع، ملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن الطعن األول ال

نقض جتارى أبوظيب قد انصب على شكل الطعن،  7105لسنة  00الطعن رقم 

جتارى كلى  7105لسنة  0201وكانت املطعون ضدهما أقامتا الدعوى احلالية  رقم 

أبوظيب على الطاعن بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها األوىل مبلغ 

درهم، وندب خبري حسابي  2112755ر96درهم وللمدعية الثانية مبلغ  2702519ر28

الحتساب غرامات التأخري املستحقة على األقساط املسددة من تاريخ االنتهاء من 

املباني وجاهزية الوحدات للسكنى منذ صدور شهادة توصيل الكهرباء واملياه يف 

وحتى السداد واحلكم مبا يسفر عنه تقرير اخلبري، بعد صدور احلكم  01/8/7101

ن بعدم قبوله، وكانت حمكمة املوضوع قد انتدبت خبريا يف الدعوى يف ذلك الطع

جتارى كلى أبوظيب واملقامة من املطعون ضدهما على الطاعن  7100لسنة  810رقم 

والذى انتهى يف تقريره إىل  7105لسنة  00والصادر فيها حكم النقض يف الطعن رقم 

عوى املاثلة، فأقام الطاعن دعوى أن الطاعن ترصد يف ذمته املبالغ املطالب بها يف الد

متقابلة بطلب خصم غرامات التأخري وبيان تاريخ إجناز املشروع، وحكمت  احملكمة 

االبتدائية يف الدعوى املنظورة بعدم قبول الدعوى على سند أن املطعون ضدهما مل 

وتايد احلكم  يقدما شهادة إجناز املبنى الكائن به الوحدات املباعة للطاعن،



افيا، وبذلك تكون حمكمة املوضوع قد فصلت يف موضوع الدعوى وليس يف استئن

 710إجراء شكلي  فطعنت الطاعنتان يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

نقض جتارى املطلوب العدول عنه وانصب الطعن على ما قضت به حمكمة  7102لسنة

احلكم املطعون  حكمت احملكمة بنقض 6/6/7102االستئناف يف املوضوع وبتاريخ 

فيه، ورأت أن الطعن صاحل للفصل فيه  وأن شروط التصدي للفصل يف موضوع 

الدعوى متوافرة  فحكمت يف موضوع االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف وبإلزام 

درهم وللمطلوب  6028280ر98املطعون ضده بأن يؤدى للمطلوب ضدها األوىل مبلغ 

% سنويا على املبلغني 5والفائدة القانونية بواقع  درهم 6671005ر90ضدها الثانية مبلغ 

من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامهما بتسليم الطالب الوحدات 

املباعة وفقا للعقود املربمة بشأنها، وأقامت قضاءها على أن جلنة اخلرباء املنتدبة يف 

املباعة ومت توصيل املياه  تلك الدعوى انتهت إىل اكتمال املبنى الكائن به الوحدات

والكهرباء واخلدمات األخرى إليه وانها أصبحت معدة للسكنى وأن بعض الوحدات 

مشغولة بالسكنى وان املطلوب ضدهما أخطرتا الطالب باستالم الوحدات املباعة إال 

أن حمكمة املوضوع التفتت عن ذلك التقرير واستندت يف حكمها اىل تقرير خبري 

لها لتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى املنظورة ودون أن توضح سابق رغم حتصي

األسباب اليت دعتها إىل عدم األخذ بذلك التقرير والرأي الذى انتهت إليه، ومن ثم 

 يكون طلب العدول الوارد بهذا السبب يكون على غري اساس. 

ض نق 7102لسنة  710ن طلب الطاعن بطالن احلكم الصادر يف الطعن رقم إوحيث 

جتارى مبقولة أن احملكمة قبلت الطعن شكال وهو ما خيالف احلكم الصادر عن 

، كما أن 7105لسنة  00ذات الدائرة بعدم قبول الطعن شكال يف الطعن رقم 

صححت شكل االستئناف ومل تفصل حمكمة  ..................................الطاعنة شركة 

ان عليها أن تصحح شكل االستئناف االستئناف يف قبول هذا التصحيح، كما ك

امام حمكمة أول درجة، كما أنها مل تقدم الرخص التجارية والوكاالت القانونية 

اليت تثبت صفتها يف هذا الطعن، وان مالحق العقود املقدمة من املطلوب ضدهما 

للعقارات يف إقامة الدعوى وبذلك تكون ...................... أكدت عدم صفة شركة 

عوى مرفوعة من غري ذي صفة، كما أن باقي األسباب اليت أوردها يف صحيفة الد

الطلب يف جمملها اعرتاضات على تقرير جلنة اخلرباء املنتدبة يف الدعوى، وكان 

الثابت أن املطلوب ضدهما هما الطاعنتني يف الطعن األول والذى قضى بعدم قبوله 

عن الثاني اقامته املطلوب ضدهما بعد لعدم استيفائه الشكل املقرر قانونا، وأن الط



أن استوفتا الشكل املطلوب  قانونا يف طعنهما وحكم يف موضوعه على النحو السابق 

الذكر، كما أنه ال جيوز إبداء أسباب جديده للطعن بالنقض يف احلكم الذى فصل 

فيه الطعن املطلوب العدول عنه وال جيوز الطعن يف حكم النقض الصادر يف ذلك 

عن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الغري العادية وكانت تلك األسباب ال الط

 تصلح للعدول عن احلكم  ومن ثم تكون تلك االعرتاضات غري مقبولة.

 

********** 



 )مدني( 77/01/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 د املنعم عوض.وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عب

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  089)الطعن رقم 

( دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "أنواع من الدعاوى. دعوى الطرد للغصب". حكم 0

"الطعن يف احلكم". طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". غصب. نقض "ما جيوز 

 فيه بالنقض". دفوع "الدفع بعدم جواز الطعن".وما ال جيوز الطعن 

طلب الطرد للغصب مع التسليم. غري مقدر القيمة. احلكم الصادر فيه. جواز -

الطعن عليه باالستئناف ثم بالنقض وإن تضمن احلكم قضاء مبقابل انتفاع مببلغ يقل 

 عن النصاب.

  

الختصاص". جلنة فض ( اختصاص "االختصاص الوالئي". إجيار. دفوع "الدفع بعدم ا7

 املنازعات اإلجيارية. غصب. دعوى "أنواع من الدعاوى. دعوى الطرد للغصب". 

جلنة فض املنازعات اإلجيارية. اختصاصها دون غريها بنظر املنازعات اإلجيارية -

. أساس 7116لسنة  71املوضوعية أو املستعجلة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون رقم 

 ذلك.

 ادر يف موضوع الدعوى. اشتماله حتمًا على قضاء باالختصاص.القضاء الص-

انتهاء احلكم صحيحًا إىل انتفاء سند شغل الطاعن للشقة حمل النزاع واعتبار -

الدعوى طرد للغصب. مؤداه: خروج املنازعة من اختصاص جلنة فض املنازعات 

اللجنة اإلجيارية وخضوعها لوالية احملاكم. الدفع بعدم اختصاصها واختصاص 

 املذكورة. غري سديد.

  



( دعوى "الطلبات يف الدعوى" "نظر الدعوى واحلكم فيها". بطالن. حكم "الطعن 0

يف احلكم". نظام عام. طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". نقض "ما جيوز وما ال 

 جيوز الطعن فيه بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".

 بطلبات اخلصوم يف الدعوى. أساس ذلك وعلته. وجوب التزام احلكم-

القضاء مبا مل يطلبه اخلصوم. وقوعه باطاًل بطالنًا نسبيًا. خمالفًا للنظام للعام -

 خمالفة تعلو على سائر ما عداها من صور اخلطأ يف احلكم. يوجب نقضه. مثال. 

  

طعن بالنقض يف من قانون االجراءات املدنية أنه ال جيوز ال 020مفاد نص املادة -0

الدعوى ُمقدرة القيمة إذا مل تتجاوز قيمتها مبلغ مائيت ألف درهم، أما الدعوى غري 

مقدرة القيمة فيجوز الطعن فيها بالنقض، وأن العربة يف تقدير قيمة الدعوى وفقًا 

من ذات القانون هي  بطلبات اخلصوم فيها يوم رفعها ال بقيمة ما قضت به  18للمادة 

ا كان ذلك، وكانت الدعوى قد ُأقيمت بطلب طرد الطاعن من شقة احملكمة، مل

النزاع للغصب مع التسليم، وإذ كان هذا الطلب غري مقدر القيمة، فإنه جيوز الطعن 

يف حكم االستئناف الصادر يف الدعوى بطريق النقض، بصرف النظر عما قضى به 

ي فإن الدفع يكون على احلكم من مبلغ يقل عن النصاب احملدد لرفع الطعن، وبالتال

 غري أساس.

بشأن  7116لسنة  71من القانون رقم  75، 71، 7ملا كان مفاد النص يف املواد -7

وعلى ما جرى به قضاء  –إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجرين واملستأجرين 

أن املشرع جعل جلنة فض املنازعات اإلجيارية خمتصة دون غريها  –هذه احملكمة 

املنازعات اإلجيارية سواء بصفة موضوعية أو بصفة مستعجلة اعتبارًا من تاريخ  بنظر

سريان هذا القانون، وكان املقرر أن احلكم الصادر يف موضوع الدعوى يعترب 

مشتماًل حتمًا على قضاء ضمين فيها باالختصاص، وكانت املنازعة املطروحة هي 

التسليم وقد دار فيها النزاع حول  دعوى بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع للغصب مع

سند الطاعن يف شغله هلا وقد انتهت احملكمة إىل انتفائه، ومن ثم فإن النزاع الناشئ 

بني الطرفني خيرج عن نطاق تطبيق قانون إجيار األماكن سالف الذكر ويكون 

خاضعًا للقواعد العامة من حيث موضوعه واالختصاص القضائي به وإذ تصدت 

ضوع بدرجتيها لنظر النزاع وقضت يف موضوعه فإنها تكون قد قضت حمكمة املو

 ضمنًا باختصاصها ويكون النعي على قضائها يف هذا اخلصوص على غري أساس.



املقرر أنه ال قضاء إال يف خصومة، وال خصومة بغري دعوى يقيمها مدعيها وحيدد -0

من أجل  –ءات املدنية من قانون االجرا 17حسبما جيري به نص املادة  –طلباته فيها 

ذلك كان التزام احلكم مبا يطلبه اخلصوم أمرًا نابعًا من طبيعة وظيفة القضاء،  

بوصفه احتكامًا بني متخاصمني على حق متنازع عليه، فإذا ما خرجت احملكمة عن 

هذا النطاق ورد ُحكمها على غري حمل، ووقع بذلك باطاًل بطالنًا أساسيًا، ومن ثم 

العام خمالفة تعلو على سائر ما عداها من صور اخلطأ يف احلكم، ملا  خمالف للنظام

أن  –وحصَّله احلكمان االبتدائي واالستئنايف  –كان ذلك، وكان الثابت من األوراق 

 رقم الشقة من الطاعن  بطرداملطعون ضده قد حدد طلباته يف الدعوى بطلب احلكم 

 أبوظيب جزيرة منطقة...........  شرق حوض ............. رقم بناية ........... بالطابق ..........

 ملعاينة فين خبري ندب واحتياطيًا الشواغل، من خالية تسليها مع للغصب ............ شارع

 من سند ودون حق وجه دون هلا الطاعن شغل وإثبات حالتها وبيان التداعي حمل العني

، بالعني االنتفاع يف حقه فوات سببب خسارة من ضده املطعون حلق ما وتقدير القانون

فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق اخلصومة بينه وبني الطاعن مبا ال جيوز للمحكمة 

اخلروج عليها، وإذ كانت حمكمة أول درجة قد حادت بقضائها عن هذا النطاق 

درهم مقابل انتفاعه بعني  95111وألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 

 –دم طلب األخري من احملكمة القضاء له بذلك وإجابتها لطلبه األصلي النزاع، رغم ع

فإن  –وخلو تقرير اخلبري مما يفيد أحقيته لثمة مقابل عن عدم انتفاعه بالعني 

حكمها يف هذا اخلصوص يكون واردًا على غري حمل، وباطاًل بطالنًا أساسيًا، وإذ 

 هذا اخلصوص ألسبابه، دون قضى احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف يف

أن يفطن إىل ذلك، مبا يقطع بأن تأييده له مل يكن وليد إعمال حمكمة االستئناف 

لرقابتها على قضاء حمكمة أول درجة، وإمنا كان وليد ختليها عن هذه الرقابة، 

وكف نفسها عن قول كلمتها بشأن خروج احلكم املستأنف عن حدود طلبات 

ا مل يطلبه، وإذ كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن املطعون ضده، وقضاءه مب

قضاء احلكم مبا مل يطلبه اخلصوم يوجب نقضه، فإنه يتعني نقض احلكم املطعون 

 فيه يف هذا اجلزء من قضائه.

 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصًّل يف  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –حيث إن الوقائع 

مدني كلي أبوظيب  7106لسنة   718املطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم أن 



بطلب احلكم بطرده من الشقة رقم ........... بالطابق .............. بناية رقم ............. 

شارع ................... للغصب مع تسليها خالية  حوض شرق ............. منطقة جزيرة أبوظيب

ل، واحتياطيًا ندب خبري فين ملعاينة العني حمل التداعي وبيان حالتها من الشواغ

وإثبات شغل الطاعن هلا دون وجه حق ودون سند من القانون وتقدير ما حلق املطعون 

ضده من خسارة بسبب فوات حقه يف االنتفاع بالعني، وقال بيانًا لدعواه إنه اشرتى 

السابق .................................... وأنه استلم العقار الكائن به شقة التداعي من املالك 

منه كافة العقود السابقة للعقار وقد فوجئ بوضع الطاعن يده على شقة التداعي 

بدون مسوغ قانوني أو عقد من املالك السابق، وإذ امتنع عن تسليمها إليه دون مربر 

قام الدعوى، ندبت احملكمة قانوني وأدى ذلك إىل عدم انتفاعه بها أو تأجريها فقد أ

خبريًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بطرد وإخالء الطاعن من شقة التداعي مع إلزامه 

درهم،   95111بأن يؤدي للمطعون ضده تعويضًا مقابل عدم انتفاعه بالعني قدره 

  7102لسنة  771استأنف الطاعن هذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب برقم 

قضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف،  78/5/7102وبتاريخ 

طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض، وقدم املطعون ضده مذكرة دفع فيها 

بعدم جواز الطعن ويف املوضوع طلب رفض الطعن، وإذ ُعِرض الطعن على هذه 

 حددت جلسة لنظره.-يف غرفة مشورة -احملكمة 
 

عدم جواز الطعن على سند من أن احلكم قضي بإلزام وحيث إن املطعون ضده دفع ب

 الطاعن مببلغ أقل من النصاب القانوني املطلوب.
 

من قانون االجراءات  020وحيث إن هذا الدفع غري سديد، ذلك أن مفاد نص املادة 

املدنية أنه ال جيوز الطعن بالنقض يف الدعوى ُمقدرة القيمة إذا مل تتجاوز قيمتها مبلغ 

ف درهم، أما الدعوى غري مقدرة القيمة فيجوز الطعن فيها بالنقض، وأن مائيت أل

من ذات القانون هي  بطلبات اخلصوم  18العربة يف تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 

فيها يوم رفعها ال بقيمة ما قضت به احملكمة، ملا كان ذلك، وكانت الدعوى قد 

مع التسليم، وإذ كان هذا الطلب  ُأقيمت بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع للغصب

غري مقدر القيمة، فإنه جيوز الطعن يف حكم االستئناف الصادر يف الدعوى بطريق 

النقض، بصرف النظر عما قضى به احلكم من مبلغ يقل عن النصاب احملدد لرفع 

 الطعن، وبالتالي فإن الدفع يكون على غري أساس.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.



حيث إن الطعن أقيم على سببني ينعى الطاعن بالسبب األول منهما على احلكم و

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وتأويله وتفسريه ويف بيان ذلك يقول إن موضوع 

النزاع يتعلق بعالقة إجيارية مما ينعقد معه االختصاص بنظره للجنة فض املنازعات 

دية عماًل بالنصوص اآلمرة اليت تضمنها القانون اإلجيارية وليس حملاكم أبوظيب العا

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املستأجر واملؤجر، وإذ  7116لسنة  71رقم 

 خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه.
 

من  75، 71 ،7وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أنه ملا كان مفاد النص يف املواد 

بشأن إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجرين  7116لسنة  71القانون رقم 

أن املشرع جعل جلنة فض  –وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  –واملستأجرين 

املنازعات اإلجيارية خمتصة دون غريها بنظر املنازعات اإلجيارية سواء بصفة 

من تاريخ سريان هذا القانون، وكان املقرر أن  موضوعية أو بصفة مستعجلة اعتبارًا

احلكم الصادر يف موضوع الدعوى يعترب مشتماًل حتمًا على قضاء ضمين فيها 

باالختصاص، وكانت املنازعة املطروحة هي دعوى بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع 

هت للغصب مع التسليم وقد دار فيها النزاع حول سند الطاعن يف شغله هلا وقد انت

احملكمة إىل انتفائه، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بني الطرفني خيرج عن نطاق تطبيق 

قانون إجيار األماكن سالف الذكر ويكون خاضعًا للقواعد العامة من حيث 

موضوعه واالختصاص القضائي به وإذ تصدت حمكمة املوضوع بدرجتيها لنظر 

باختصاصها ويكون النعي  النزاع وقضت يف موضوعه فإنها تكون قد قضت ضمنًا

 على قضائها يف هذا اخلصوص على غري أساس. 
 

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسبب الثاني خمالف الثابت 

باألوراق ويف بيان ذلك يقول إن احلكم اعتربه غاصبًا لشقة النزاع رغم أنه قدم 

املشروع لبقائه بها وقد قرر حملكمة املوضوع بدرجتيها مستندات قاطعة تفيد السبب 

خبري الدعوى بأنها كانت خمصصة له من املالك القديم، كما أن احلكم ألزمه 

بالقيمة اإلجيارية رغم أن املطعون ضده مل يعلنه أو ينذره كي يستطيع حتديد قيمة 

 املبالغ املستحقة عليه األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
 

مردود، ذلك أن الثابت بتقرير اخلبري املنتدب يف  وحيث إن هذا النعي يف شقه األول

الدعوى أنه مل يقرر بأن شقة التداعي كانت خمصصة للطاعن من املالك القديم بل 

أورد بتقريره أنه مل يستطع احلصول من الطاعن على أية مستندات تفيد السبب 



لشقة وأنه ال توجد املشروع إلقامته بشقة النزاع وأن األخري مل يقدم له عقد إجيار هلذه ا

عالقة بني الطاعن واملالك السابق .................................، وإذ كان ذلك وكان الطاعن 

مل يوضح طبيعة املستندات القاطعة اليت قدمها حملكمة املوضوع بدرجتيها واليت تفيد 

دات وداللة السبب املشروع لبقائه بشقة النزاع، إذ مل يبني ماهية ومفردات تلك املستن

كل منها وأثر ذلك يف قضاء احلكم املطعون فيه فإن ما يتحدى به يف هذا اخلصوص 

يكون جمهاًل ويكون النعي بهذا الشق برمته غري مقبول. أما النعي يف شقه الثاني 

املتعلق بإلزام الطاعن باملبلغ املقضي به فهو يف أساسه سديد، ذلك بأنه ملا كان املقرر 

 يف خصومة، وال خصومة بغري دعوى يقيمها مدعيها وحيدد طلباته فيها أنه ال قضاء إال

من أجل ذلك كان  –من قانون االجراءات املدنية  17حسبما جيري به نص املادة  –

التزام احلكم مبا يطلبه اخلصوم أمرًا نابعًا من طبيعة وظيفة القضاء، بوصفه 

ما خرجت احملكمة عن هذا احتكامًا بني متخاصمني على حق متنازع عليه، فإذا 

النطاق ورد ُحكمها على غري حمل، ووقع بذلك باطاًل بطالنًا أساسيًا، ومن ثم 

خمالف للنظام العام خمالفة تعلو على سائر ما عداها من صور اخلطأ يف احلكم، ملا 

أن  –وحصَّله احلكمان االبتدائي واالستئنايف  –كان ذلك، وكان الثابت من األوراق 

 رقم الشقة منالطاعن  بطردضده قد حدد طلباته يف الدعوى بطلب احلكم املطعون 

 شارع  أبوظيب جزيرة منطقة..........  شرق حوض ........ رقم بناية ............ بالطابق .........

 ملعاينة فين خبري ندب واحتياطيًا الشواغل، من خالية تسليها مع للغصب ...............

 من سند ودون حق وجه دون هلا الطاعن شغل وإثبات حالتها وبيان يالتداع حمل العني

، بالعني االنتفاع يف حقه فوات بسبب خسارة من ضده املطعون حلق ما وتقدير القانون

فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق اخلصومة بينه وبني الطاعن مبا ال جيوز للمحكمة 

قضائها عن هذا النطاق اخلروج عليها، وإذ كانت حمكمة أول درجة قد حادت ب

درهم مقابل انتفاعه بعني  95111وألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 

 –النزاع، رغم عدم طلب األخري من احملكمة القضاء له بذلك وإجابتها لطلبه األصلي 

فإن  –وخلو تقرير اخلبري مما يفيد أحقيته لثمة مقابل عن عدم انتفاعه بالعني 

صوص يكون واردًا على غري حمل، وباطاًل بطالنًا أساسيًا، وإذ حكمها يف هذا اخل

قضى احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف يف هذا اخلصوص ألسبابه، دون 

أن يفطن إىل ذلك، مبا يقطع بأن تأييده له مل يكن وليد إعمال حمكمة االستئناف 

يها عن هذه الرقابة، لرقابتها على قضاء حمكمة أول درجة، وإمنا كان وليد ختل

وكف نفسها عن قول كلمتها بشأن خروج احلكم املستأنف عن حدود طلبات 



املطعون ضده، وقضاءه مبا مل يطلبه، وإذ كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن 

قضاء احلكم مبا مل يطلبه اخلصوم يوجب نقضه، فإنه يتعني نقض احلكم املطعون 

 فيه يف هذا اجلزء من قضائه.
 

يث إنه عن موضوع االستئناف، وِلما تقدَّم من أسباب، فإنه يتعني إلغاء احلكم وح

 95111املستأنف فيما قضى به من إلزام املستأنف بتعويض مقابل انتفاعه بالعني قدره 

 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.

 

********** 



 )مدني( 71/01/7102جلسة 

 الدائرة.رئيس  –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (711) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  020)الطعن رقم 

 ( أوامر رئيس الدولة. بيع. قانون "سريانه من حيث الزمان". ملكية. نظام عام.0

قانونية آمرة. تعلقها بالنظام توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة. مبثابة نصوص -

العام. سريانها بأثر فوري على عقود بيع وشراء العقارات املنظمة هلا متى متت بعد 

 صدورها.

  

( إمارة أبوظيب. أوامر رئيس الدولة. بيع. تسجيل. دائرة شؤون البلدية. قانون "سريانه 7

ما ال يقبل منها". من حيث الزمان". ملكية. نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. 

حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". دعوى "أنواع من الدعاوى. دعوى صحة التعاقد". 

 بطالن. دفوع "الدفع بالبطالن".

األمران الساميان الصادران من صاحب السمو رئيس الدولة بتارخيي -

حة املتعلق أوهلما مبنع بيع وتداول األراضي الزراعية املمنو 5/5/7101، 70/1/7118

للمواطنني من قبل حكومة إمارة أبوظيب واملتعلق ثانيهما بعدم االعتداد بالتصرفات 

الناقلة للملكية إال إذا متت أمام دائرة الشؤون البلدية. سريانهما على عقود البيع 

 والتصرفات اليت تتم بعد تاريخ صدورهما. ليس هلما أثر رجعي على ما مت قبلهما.

ونفاذ عقد بيع األرض الزراعية املربم قبل سريانهما. صحة احلكم القاضي بصحة -

 أساس ذلك.

  

ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة - يف قضاء هذه احملكمة- املقرر-0

مباشر على عقود  ية تتعلق بالنظام العام وتسري بأثر فوررإمنا هي نصوص قانونية آم

 .تتم بعد صدورها واليتبيع وشراء العقارات املنظمة هلا 



باتًا بيع  على انه )مينع منعًا 70/1/7118مؤدى االمر السامي الصادر بتاريخ -7

وتداول االراضي الزراعية املمنوحة للمواطنني من قبل احلكومة يف إمارة أبو ظيب..( 

تقع بعد هذا التاريخ. كما ان من املقرر أيضًا أن االمر  اليتمنا يسري على العقود إ

 دالذي نص على عدم االعتدا 5/5/7101 خس الدولة بتاريالسامي الصادر من مسو رئي

رفات الناقلة للملكية إال إذا متت أمام دائرة الشؤون البلدية، إمنا يسري على صبالت

عقود البيع والتصرفات اليت تتم بعد تاريخ صدوره دون أن يكون هلا أثر رجعي على 

سند النزاع قد ُأبرم بتاريخ ملا كان ذلك وكان عقد البيع  العقود اليت متت قبل ذلك.

بشأن امللكية العقارية يف إمارة  7115لسنة  09يف ظل سريان القانون رقم  0/2/7116

أبوظيب الذي كان جييز بيع وشراء املواطنني لألراضي الزراعية، فإن االمرين 

ال يسريان عليه ويكون قد وقع  7101و 7118الساميني الصادرين بعد ذلك يف عام 

وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه  تعني القضاء بصحته ونفاذة.صحيحًا وي

 .يكون موافقًا ألحكام القانون ويضحي النعي عليه مبا سلف على غري أساس
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتلخص يف   –كما يتبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

مدنى  0001/7106أقام املطعون ضده األول الدعوى رقم  71/01/7106أنه بتاريخ 

جزئي العني بطلب صحة ونفاذ عقد بيع مزرعة، وذلك على سند من القول أنه 

اشرتى من مورث الطاعنني وزوجته املطعون  0/2/7116ومبوجب عقد البيع املؤرخ يف 

بثمن  .......................ائنة مبنطقة ( الك..........، املزرعة رقم )............................ضدها 

درهم ورغم تسديده كامل الثمن إال أن الطاعنني ممتنعني عن نقل  (715111قدره )

ولدى  ملكية املزرعة املذكورة المسه، فأقام الدعوى املاثلة بالطلبات سالفه الذكر.

ة جوابية الطاعنون الئح متداول الدعوى باجللسات أمام حمكمة الدرجة األوىل قد

وصحيفة دعوى متقابلة بطلب احلكم ببطالن عقد البيع موضوع النزاع، كما مت 

حكمت  79/0/7102إدخال املطعون ضدها الثانية خصما يف الدعوى، وجبلسة 

احملكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وإلزام املطعون ضدها الثانية بنقل 

األول وبرفض الدعوى املتقابلة. استأنف  ملكية املزرعة املبيعة السم املطعون ضده

فقضت حمكمة االستئناف  071/7102الطاعنون هذا احلكم باالستئناف رقم 

برفضه وتأييد احلكم املستأنف، وهو األمر الذي حدا بالطاعن إىل ايداع طعنه املاثل 



أنه جدير بالنظر فحددت - يف غرفة املشورة –بالنقض والذي رأت هذه احملكمة 

 نظره.جلسة ل
 

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه بسبب الطعن الوحيد اخلطأ يف 

تطبيق القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، وذلك ملخالفة االوامر 

املتضمنة  منع تداول األراضي الزراعية املمنوحة  70/1/7118السامية الصادرة بتاريخ 

املتضمنة عدم  7101سمو رئيس الدولة الصادرة عام للمواطنني وتوجيهات صاحب ال

ذا ُأجرى أمام جهة إلملكية إال لتصرف ناقل  بأياالعتداد أمام احملاكم 

ائرة الشؤون البلدية، وحيث إن هذه األوامر متعلقة بالنظام العام داالختصاص، 

نقل امللكية م تعقد بيع وتسجيله طاملا مل ي أيويتوجب االلتزام بها وبالتالي عدم نفاذ 

عدم  ةقاعد إىلالسم املشرتى قبل سريان مفعول هذين االمرين الساميني وذلك استنادًا 

بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل  يرجعية القوانني لتعلقها بالنظام العام، وهي تسر

أدركها القانون اجلديد دون اآلثار  واليتتلك العقود  ىترتتب عل اليتبها على اآلثار 

ىل إت واكتملت قبل سريان مفعوله. وملا كان املطعون ضده األول مل يبادر مت اليت

دركه األمر السامي أنقل ملكية املزرعة المسه خالل فرتة السماح بالبيع حتى 

فإن احلظر الوارد به يسرى يف حقه وحيث خالف احلكم  70/1/7118الصادر بتاريخ 

نون والفساد يف ا تطبيق القنه يكون مشوبًا بعيب اخلطأ يفإاملطعون فيه ذلك ف

 االستدالل مبا يوجب نقضه.
 

ان - يف قضاء هذه احملكمة- غري سديد، ذلك أن من املقرر يوحيث إن هذا النع

ة تتعلق بالنظام العام رتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إمنا هي نصوص قانونية آم

تتم بعد  واليتة هلا مباشر على عقود بيع وشراء العقارات املنظم يوتسري بأثر فور

 على انه )مينع منعًا 70/1/7118صدورها، وإن مؤدى االمر السامي الصادر بتاريخ 

باتًا بيع وتداول االراضي الزراعية املمنوحة للمواطنني من قبل احلكومة يف إمارة 

تقع بعد هذا التاريخ. كما ان من املقرر أيضًا  اليتمنا يسري على العقود إأبوظيب..( 

الذي نص على عدم  5/5/7101 خمر السامي الصادر من مسو رئيس الدولة بتاريأن اال

رفات الناقلة للملكية إال إذا متت أمام دائرة الشؤون البلدية، إمنا صبالت داالعتدا

يسري على عقود البيع والتصرفات اليت تتم بعد تاريخ صدوره دون أن يكون هلا أثر 

ملا كان ذلك وكان عقد البيع سند النزاع قد  رجعي على العقود اليت متت قبل ذلك.

بشأن امللكية  7115لسنة 09يف ظل سريان القانون رقم  0/2/7116ُأبرم بتاريخ 



العقارية يف إمارة أبوظيب الذي كان جييز بيع وشراء املواطنني لألراضي الزراعية، 

عليه ال يسريان  7101و 7118فإن االمرين الساميني الصادرين بعد ذلك يف عام 

 ويكون قد وقع صحيحًا ويتعني القضاء بصحته ونفاذة.
 

وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقًا ألحكام القانون 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن. .ويضحي النعي عليه مبا سلف على غري أساس

 

********** 



 ) جتاري( 75/01/7102جلسة 

 

 رئيس الدائرة. –العزيز حممد عبد العزيز برئاسة السيد املستشار/ عبد

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

 

 (710) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  161،  161،  118)الطعون أرقام  

( التزام "مصادر االلتزام. القانون". خطأ. ضرر. عالقة سببية. عقد "عقد املقاولة". 0

 ولة. ضمان. حمكمة املوضوع "سلطتها". مسؤولية "صور املسؤولية".مقا

مسؤولية املقاول أو املهندس املشرف على التصميم أو التنفيذ. مسؤولية عقدية. -

قررها القانون لكل عقد مقاولة. مؤدى ذلك: حتقق مسؤوليتهما عن تهدم املبنى أو 

عتبار العيب يف البناء هو ذاته ظهور عيب فيه دون حاجة إلثبات اخلطأ يف جانبهما. ا

 اخلطأ.

حق اي منهما نفي مسؤوليتة بإثبات السبب األجنيب وهو انتفاء عالقة السببية بني -

 ما حدث والضرر النتفاء وقوع اخلطأ.

  

( إثبات "بوجه عام" "خربة". خربة. عقد "عقد املقاولة". حمكمة املوضوع "سلطتها". 7

ة". خطأ. ضرر. عالقة سببية. حكم "تسبيبه. تسبيب مقاولة. مسؤولية "صور املسؤولي

 غري معيب".

حمكمة املوضوع. سلطتها التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة -

فيها ومنها تقدير عمل اخلرباء. هلا األخذ منه ما ترى أنه يتفق مع وجه احلق يف 

 الدعوى.

املشرف على التنفيذ عن العيب يف مثال لتسبيب سائغ يف ثبوت مسؤولية املهندس -

 املبنى يف عقد املقاولة.

  



( دعوى "الطلبات يف الدعوى" "تقدير قيمة الدعوى" "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع 0

 "الدفع بعدم قبول الدعوى".

ال مانع من إقامة الدعوى املقدرة القيمة من عدد من املدعيني بصحيفة دعوى واحدة -

 فيها ناشئة عن سبب قانوني واحد. أساس ذلك.متى كانت طلباتهم 

تعدد املدعيني يف دعوى إلزام املقاول واملهندس االستشاري بالتعويض عن األضرار -

اليت حلقت منازهلم واللذين كانا املقاول فيه. اعتبار الطلبات ناشئة عن سبب قانوني 

ة دون وجود رابط واحد. الدفع بعدم قبوهلما لرفعهما من أكثر من مدٍع بصحيفة واحد

 مشرتك بينهم. على غري أساس.

  

( التزام "مصادر االلتزام. العقد". خلف خاص. عقد "آثار العقد". دعوى "الصفة 1

واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة". تعويض. ضرر. مقاولة. مسؤولية 

 "صور املسؤولية".

 عامالت املدنية. ماهيته.من قانون امل 750اخللف اخلاص يف حكم املادة -

نقل ملكية املساكن الشعبية موضوع الدعوى من احلكومة إىل الطاعنني. حق -

األخريين يف مواجهة الغري باحلقوق املرتبطة بعقودها ومنها دعوى الضمان قبل املقاول 

 واملهندس االستشاري عن العيوب اليت تظهر يف املبنى باعتبارهم خلفًا خاصًا.

قبوهلا لرفعها من غري ذي صفة املستند إىل أنها مملوكة للحكومة ومت الدفع بعدم -

 منحها دون مثن هلم. على غري أساس.

  

( اشخاص اعتبارية. رخصة جتارية. شخصية اعتبارية. ذمة مالية. مؤسسات "مؤسسة 5

جتارية خاصة" ضمان. عقد "عقد املقاولة". مقاولة. دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى" 

 واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة"."الصفة 

املؤسسات التجارية اخلاصة. ليست هلا شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص -

مالكها أو صاحب الرتخيص التجاري بها. اعتبارها عنصرًا من عناصر ذمته املالية. 

 هو صاحب الصفة يف خماصمتها أمام القضاء حقًا والتزامًا.

ؤسسة إىل شركة. بقاء مسؤولية شخص مالكها عن الضرر الناتج نقل ملكية امل-

عن العيوب يف البناء اليت قامت بتنفيذه واليت مل يكشف عنه سوى بعد نقل املؤسسة 



واعتبارها صاحبة الصفة يف املقاضاة عنها. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري 

 ذي صفة بعد أن زالت بالنقل. على غري أساس.

  

تقادم. دعوى "عدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". تعويض. ( 6

 ضمان. تضامن. مقاولة. عقد "عقد املقاولة". مسؤولية "صور املسؤولية".

مسؤولية املقاول واملهندس بالتضامن يف التعويض لصاحب العمل عما حيدث خالل -

هدد متانته ما مل يتضمن عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي للمبنى وعن كل عيب ي

 العقد مدة أطول. أساس ذلك.

عدم مساع دعوى الضمان بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو تاريخ -

 اكتساب العيب. مثال.

  

( التزام "أوصاف االلتزام. التضامن". تضامن. تعويض. عقد "عقد املقاولة". مقاولة. 2

 مسؤولية "صور املسؤولية".

ني املقاول واملهندس عن ضمان التهدم الكلي أو اجلزئي أو العيب الذي التضامن ب-

 من قانون املعامالت املدنية. 881يهدد متانة املبنى. تضامنًا قانونيًا. املادة 

إقرار مسؤولية كل منهما بنسبة معينة متضامنًا مع اآلخر. من مسائل الواقع. -

 ختضع لسلطة حمكمة املوضوع. مثال.

  

 خطأ. ضرر. ضمان. حمكمة املوضوع "سلطتها". مسؤولية "عناصرها". ( تعويض.8

تقدير التعويض اجلابر للضرر. من مسائل الواقع. تستقل بها حمكمة املوضوع متى -

 بينت عناصر الضرر. ما مل يوجب القانون أو االتفاق اتباع معايري معينة. مثال.

  

على التنفيذ على التصميم أو املقرر أن مسؤولية املقاول أو املهندس املشرف -0

، فإذا ملدة عشر سنوات مسؤولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء

انهدم أو ظهر عيب فيه تتحقق مسؤوليتهما ألن التزامهما بضمان العيب يف املنشآت 

و الثابتة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية، فيكفي أن يثبت رب العمل أ

يف جانب املقاول أو املهندس ألن وجود العيب يف البناء  أأن هناك خط من آل إليه حقه

هو ذاته اخلطأ، إال أنه يف مقدور أي منهما أن ينفي مسؤوليته عن الضمان بإثبات 



وإمنا ينفي عالقة السببية بينه وبني  إالسبب األجنيب، وهو ال ينفي بذلك وقوع اخلط

فر السبب األجنيب من عدمه وتقدير توافر عالقة السببية الضرر، وأن استخالص توا

أن يكون شرط كمة املوضوع حمل تعودوالضرر من املسائل املوضوعية اليت  أبني اخلط

 من أوراق الدعوى وأدلتها. ما يسندهاستخالصها سائغا له 

 الدعوى يف الواقع فهم حتصيل يف التامة السلطة املوضوع حملكمة أن املقرر-7

ثبات يف باعتباره عنصرًا من عناصر اإل –تقدير عمل اخلرباء  ومنها فيها األدلة روتقدي

يتفق مع وجه  همن تقارير اخلربة املقدمة يف الدعوى ما ترى أن تأخذلها أن ف –الدعوى 

 حمكمة أمام دفاعها يف متسكت الطاعنة . ملا كان ذلك، وكانتاحلق فيها

 قام غريها من وأن مشرفة على التنفيذ فقط بأن مسئوليتها منتفية لكونها املوضوع

ورد  أبوظيب التصاميم، وكانت بنود العقد الذي يربطها بصاحب املشروع بلدية بوضع

 وتكون ... اإلشراف فريق تشكيل" التزاماتها بني من أن منه 7/0/1 البند فيها حسب

 خمططات نم املشروع وثائق ودراسة مراجعة العمل يف البدء وقبل الفريق مهام أول

 ممارسة" االستشاري على أن 0/7/0 البند ويف" وجد إن فيها الرأي وإبداء وخالفه

 إليه املوكلة باألعمال للقيام واملثابرة الالزمة العناية وبذل املمكنة املهارات كل

 مسئولة وهي" البناء وقوانني والكودات القياسية واملواصفات اهلندسية األسس حسب

 حالة يف"...  بالتعويض ُتطاَلب أن إذ ميكن 9/0 البند سبح ذلك تنفيذ حسن عن

 أو...  اإلخالص أو العناية أو املهارة ممارسة كعدم التعاقد بشرط اجلوهري إخالهلا

مسئولة مع  الطاعنة أن إىل فيه املطعون وإذ انتهى احلكم ،"التصميم يف أخطاء ظهور

وكان ذلك بعد إجناز عدة  ،080املسكن  يف ظهرت اليت العيوب ضمان عن املقاول

 اطمأنت ان اخلرباء بعد جلنة خربات كانت حضورية، وقد أخذت احملكمة بتقرير

اليه والذي انتهى فنيا إىل أن الطاعنة "قامت باإلشراف على التنفيذ فتكون مسئولة 

عن متابعة العمل وصحته حتى لو مل تكن هي من قامت بالتصميم ملا هلا من دور فين 

الرسومات والتصميمات والتأكد من صحتها وسالمتها ومطابقتها يف مراجعة 

 للمواصفات" وكان هذا االلتزام جيد أساسه يف عقد اإلشراف مبا مت بيانه أعاله،

وكان ذلك هو نفسه ما انتهى إليه اخلبري األول يف تقاريره ومنها التقرير التكميلي 

ملسؤولياتها التأكد من  بقًاوط عليها كان الثاني ردا على اعرتاضات الطاعنة أنه

تنفيذ األساسات للمبنى على املنسوب الصحيح واملعتمد إال أن ذلك مل حيصل ومل 

تتحفظ عند التنفيذ على التصاميم ومن واجباتها تنبيه املالك الذي متثله وكذا تنبيه 

 ذالتنفي عن نتجت العيوب أن مفاده املقاول عن أية مالحظات أو أخطاء يف التنفيذ مبا



 سائغة أسباب على قام فيه املطعون احلكم يكون ثم ومن التصميم، وضع عن وليس

 .على غري أساسالنعي  بوجه الطاعنة ويكون ما أثارته األوراق يف الثابت أصلها هلا

أنه إذا تضمنت الدعوى من قانون اإلجراءات املدنية  19يف مفاد املادة املقرر -0

باعتبار قيمتها مجلة، أما إذا  عنها الرسوم قدرتطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد 

مبا  كانت ناشئة عن أسباب قانونية خمتلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.

 إذا كانت املدعنيمن  عددقدرة القيمة من املالدعوى  ال يوجد مانع من إقامة أنه مفاده

ب يف الدعوى هو الوقائع السب واملقرر أنناشئة عن سبب قانوني واحد، فيها طلبات ال

اليت يستمد منها املدعى احلق يف الطلب وهو ال يتغري بتغري األدلة الواقعية واحلجج 

طلبات يف الملا كان ذلك وكانت  القانونية اليت يستند إليها اخلصوم يف دفاعهم.

 ـ لطلبات اخلتاميةلوفقًا للطاعنني يف الطعن الثالث ـ الدعوى االبتدائية هو احلكم 

بقيمة ما تسفر عنه  مع االستشاري يف إطار الضمان العشري إلزام الشركة الطاعنةب

 080مبنازهلم أرقام اليت حلقت  واألدبيةاألضرار املادية  باقي عن تعويضاخلربة وبال

تكون طلبات املدعني يف الدعوى الذي كانت الطاعنة هي املقاول فيه، ف 720و 082و

نشأ بسبب التقصري يف التنفيذ والذي الذي  الضررناشئة عن سبب قانوني واحد وهو 

انتقل إليهم احلق فيه بنقل ملكية املساكن هلم، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل 

استنادا إىل أنه  07/00/7100الصادر بتاريخ  التمهيدي كموجب احلمبهذه النتيجة 

سواء باعتبار جمموع ال يصار إىل حبث تعدد املدعني إال بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى 

الطلبات أو بالنسبة لكل طلب على حدة، وهو ما ال خيالف القانون، فيكون النعي 

 مبنيا على غري أساس.

 عيين حق يف أو معني شيء ملكية يف الشخص اخلاص وهو من خيلف اخللف-1

 "إذا أنه على اليت تنص املدنية املعامالت قانون من 750 خيضع يف حكمه لنص املادة

 هذه فإن خاص خلف إىل ذلك بعد انتقل بشيء تتصل شخصية حقوًقا العقد أأنش

 من كانت إذا الشيء فيه ينتقل الذي الوقت يف اخللف هذا إىل تنتقل احلقوق

البني من مطالعة أوراق الدعوى أنه قد مت نقل  وكان ذلك كان ملا. مستلزماته"

فيكون من حقهم  لثالثالطاعنني يف الطعن ا املساكن موضوع الدعوى إىل ملكية

مواجهة الغري باحلقوق املرتبطة بعقودها دون أن ينال من ذلك منع املستفيد منهم من 

ما دام احلق املنقول للخلف اخلاص يشمل إمكانية املطالبة  التصرف يف املسكن،

املدنية، إضافة إىل أن  املعامالت قانون من يليها وما 881 املادة بالضمان موضوع

بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة  05/01/7119ادر بتاريخ الكتاب الص



بتمليك املساكن الشعبية املمنوحة للمواطنني مل يتضمن املنع من التصرف أو الرهن 

وكان  وإمنا أوقفه "على احلصول على موافقة خطية من وزارة شؤون الرئاسة"،

ملمهِّد لصدور احلكم ـ احلكم ا 07/00/7100احلكم التمهيدي الصادر بتاريخ 

أورد يف أسبابه أن البني من "االطالع على سند ملكية كل مستأنف  املطعون فيه ـ قد

املرفق بصحيفة أول درجة أن كال منهم متلك بيت شعيب" فإنه يكون قد اعترب أن 

 أساس. غري على الصفة متوفرة وهو رد ضمين على الدفع، مبا يكون معه النعي

ن املؤسسة التجارية اخلاصة أ ـ جرى به قضاء هذه احملكمة وعلى ما املقرر ـ-5

ليست هلا شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الرتخيص التجاري 

اخلاص بها بل تعترب عنصرًا من عناصر ذمته املالية حبيث يكون هو صاحب الصفة 

لتزاماتها وينفذ يف املخاصمة عنها أمام القضاء ويف مقاضاتها يف شخصه للمطالبة با

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف  أنعليه احلكم الصادر ضدها. ومن املقرر 

حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف تفسري صيغ العقود واالتفاقات وسائر احملررات 

 وكان أن مناط حتديد مسؤولية ذلك كان ملامستهدية بوقائع الدعوى وظروفها. 

عقد  السيد/....................................... أساسه ميثلها الدعوى اليت كان يف الطاعنة

 برئيس ممثلة أبوظيب حكومة بينها وبني 02/12/7111 يف املقاولة املوقَّع بتلك الصفة

قد مت  العيوب موضوع الدعوى تكن وإذ مل املدن، وختطيط أبوظيب بلدية دائرة

املستفيدين  أمام جمال فال ركة،ش إىل املؤسسة ملكية نقل بعُد عند الكشف عنها

لعدم وجود دين ميكن التصريح  املؤسسة ملكية نقل على من املساكن يف االعرتاض

جرب  عن مالكها يف شخص تبقى مسؤولة لذلك اإلعالن عن نقل ملكيتها، عند به

 وتكون هي اليت مل يكشف عنها سوى بعد نقل املؤسسة، العيوب عن الضرر الناتج

العيوب يف البناء الذي أجنزته الطاعنة تنفيذا  بشأن تلك املقاضاة يف الصفة صاحبة

 املطعون انتهى احلكم وإذ. وتبينت الحقا لنقل امللكية 02/12/7111للعقد املؤرخ يف 

 على بالقضاء مبسئوليتها فإن النعي يكون فيه من حيث النتيجة إىل أنها صاحبة صفة

 أساس. غري

من قانون املعامالت املدنية من أن املقاول  881ملادة إنه وإضافة إىل ما تقضي به ا-6

تضامن يف التعويض لصاحب العمل عما حيدث خالل عشر واملهندس يسأالن بال

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباٍن أو أقاماه من منشآت وعن كل 

املقاولة ، فإن عقد عيب يهدد متانة البناء وسالمته إذا مل يتضمن العقد مدة أطول

سنوات من  01أن املقاول يكون مسئوال ملدة  00 الذي وقعته الطاعنة تضمن يف بنده



تاريخ التسليم االبتدائي عن التهدم الكلي أو اجلزئي كما يكون مسئوال عما يوجد 

يف األعمال من عيوب يرتتب عليها تنفيذ متانة البناء وسالمته، والعربة يف بدء سريان 

املنصوص عليها يف املادة  ثالث سنواتاع الدعوى احملددة يف احتساب مدة عدم مس

من قانون املعامالت املدنية هو تاريخ حصول التهدم أو من تاريخ اكتشاف العيب.  880

ملا كان ذلك، وكان البني أن الطاعن الثالث يف الطعن الثالث أرسل كتابا  مؤرخا 

اململوك له فتلقى  080قم بشأن وضعية املسكن ر لبلدية أبوظيب 02/11/7107يف 

تضمنت أنه مت إجراء الكشف الفين الظاهري على  05/15/7107شهادة مؤرخة يف 

اكتشاف  ، وبذلك يكون هذا التاريخ هو تاريخ10/15/7107املسكن بتاريخ 

املدة  قبل انقضاء فتكون الدعوى قد أقيمت العيوب وعلم املذكور بطبيعة العيوب

 املطعون احلكم ويكون ،00/15/7100 قيدها بتاريخ الدعوى حبكم لسماع املقررة

 .أساس غري على والنعي القانون، صحيح أصاب فيه

 أو إما باالتفاق التضامن يكون املدنية املعامالت قانون من 151 إنه وبنص املادة-2

 يكون واملهندس املقاول بني واملقرر ـ مبا مت بيانه أعاله ـ أن التضامن القانون، بنص

 عيب أي عن الناجتة األضرار من نفس القانون عن 881بنص املادة  قانونيًا تضامنًا

 فيه قد املطعون احلكم وكان ذلك كان ملا. مباٍن من مت تشييده فيما جزئي أو كلي

تضامنا مع  %81 املقاول بنسبة مسؤولية كل من الطاعنة بصفتها إقرار إىل انتهى

األوىل، وكان  اخلربة تقرير يف ورد مبا% أخذًا 71 الطاعنة يف الطعن األول بنسبة

لسلطة احملكمة املوضوعية وقد  حتديد هذه النسبة من أمور الواقع اليت ختضع

أخذت مبا اطمأنت إليه من تقارير اخلرباء املعروضة أمامها، فإن النعي على غري 

 أساس.

غري يلزم من قانون املعامالت املدنية أن كل إضرار بال 787املقرر وعمال باملادة -8

فاعله ولو غري مميز بضمان الضرر، وأن تقدير التعويض اجلابر للضرر هو من مسائل 

الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع ما مل يوجب القانون أو االتفاق اتباع معايري 

معينة يف حتديده شرط بيان عناصر الضرر. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه 

ة اليت خلصت إىل حصول األضرار كما تأّسس على أنه حلقت قد اطمأن لتقرير اخلرب

أضرار بليغة من جراء العيوب اليت ظهرت يف فيلته تتمثل يف  080بصاحب الفيال رقم 

حرمانه من استغالهلا منذ تاريخ تسلمها كما تضرر معنويا من جراء ما عاناه من أمل 

 بّين فيه املطعون نفسي نتيجة عدم متكنه من التمتع بسكناه، فيكون احلكم

يف إطار السلطة التقديرية حملكمة  به املقضي قيمة التعويض وقدر عناصر الضرر



املوضوع فإنه يكون مبنيا على حيمله من واقع أوراق الدعوى، ومن ثم يكون ما جاء 

يف النعي ال يعدو أن يكون جدال يف سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير التعويض مما ال 

 م حمكمة النقض.جيوز إثارته أما

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل يف  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

جتاري  0792/7100رقم  الدعوى واأقام( 161/7102لطاعنني يف الطعن الثالث )أن ا

 ديدلتح مساكنهم ملعاينة هندسي خبري طلبوا يف ختام صحيفتها ندبكلي أبو ظيب 

كل من  وإلزام بنائها إعادة قيمة وتقدير عنها واملسؤول وأسبابها بها الالحقة األضرار

% 07 فائدة نسبتها مع اخلربة عنه تسفر مبا الطاعنتني يف الطعنني األول والثاني

 باقي عن لكل واحد من املطالبني درهم 2516111611 بأداء تعويض مببلغ وإلزامهما

 مبوجب عقود متليك صادرة من بلدية أبوظيبه أنية، على سند واألدب املادية األضرار

 )أرقام قطعة خاصة به علىمسكنا شعبيا مبدينة حممد بن زايد امتلك كل منهم 

الطاعنة  من طرفاملساكن  تلكمت إنشاء  حيث، 7118سنة  ( منذ080و 082و 720

حتت مراقبة ظيب، عقد مقاولة بينها وبني حكومة أبوتنفيذا لبصفتها املقاول  الثانية

ال  وقد تبني أن تلك املساكن .بصفتها املسؤولة عن اإلشراف والتنفيذ الطاعنة األوىل

تصلح لالستخدام لظهور تشققات يف مجيع اجلدران بسبب وجود هبوط حاد يف الرتبة 

مع ظهور كسر يف البالط وانفصال بعض احلوائط عن املبنى نفسه مما يعرض حياة 

ر احملدق كما هو ثابت من الشواهد الصادرة عن بلدية أبوظيب، املقيمني فيه للخط

وفق توصية سم  011تنفيذ األساسات بعمق ال يقل عن  عدم وترجع هذه العيوب إىل

عدم قبول الدعوى لرفعها دفعت الطاعنة يف الطعن الثاني بتقرير فحص الرتبة. 

عها من غري ذي صفة بصحيفة واحدة من أشخاص ال تربطهم رابطة قانونية واحدة ولرف

 ا، صدر حكم احملكمة االبتدائية بتاريخموضوعورفض الدعوى على غري ذي صفة، 

عدم وجود رابطة بني املدعني تبيح هلم رفع دعوى لبعدم قبول الدعوى  10/12/7100

قضت  07/00/7100استأنفه الطاعنون يف الطعن الثالث وبتاريخ  بصحيفة واحدة.

 (...................................شكال وندبت خبريا هندسيا )بقبول االستئناف احملكمة 

جبلسة ثم باحلكم الصادر  71/10/7105جبلسة أعيدت له املهمة باحلكم الصادر 

احملكمة جبلسة ، وبعد إيداعه تقريره التكميلي الثاني قضت 72/01/7105

احلكم  أودعت تقريرها، فصدرجلنة خربة هندسية ثالثية بندب  70/16/7106

بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء من جديد بقبول الدعوى واحلكم يف املطعون فيه 



تضامنا بأن تؤديا  الطاعنتني يف الطعن األول ويف الطعن الثانيموضوعها بإلزام 

 080صاحب الفيال رقم  )........................................( للطاعن الثالث يف الطعن الثالث

 7116111611%، ومبلغ 5درهم قيمة هدمها وإعادة بنائها، وفائدة  761516111611مبلغ 

للطاعنني األول والثاني يف ورفض الدعوى بالنسبة ، درهم عن الضرر املادي واملعنوي

يف هذا احلكم بالطعن رقم ة يف الطعن األول الطاعن تطعنالطعن الثالث. 

وطعن ، 161/7102لطعن رقم با الطاعنة يف الطعن الثاني ت، كما طعن118/7102

. أودع املطعون ضدهم األول 161/7102 رقم الطاعنون يف الطعن الثالث بالطعن

والثاني والثالث يف الطعن األول مذكرة جواب فيه برفض الطعن وقدمت املطعون 

ضدها الرابعة يف ذات الطعن مذكرة بعدم قبول الطعن ِقَبلها. كما أودعت األخرية 

على هذه احملكمة يف  الطعون توُعرضطعن الثالث برفضه. مذكرة جواب يف ال

بالنظر  ةللطعن األول، رأت أنها جدير والثالث غرفة مشورة، وبعد ضم الطعن الثاني

 فحددت جلسة لنظرها.

 118/7102أوال: الطعن رقم 

وخمالفة  اخلطأ يف تطبيق القانون فيه املطعون احلكم على الطاعنة حيث تنعى

 تفسريه وتأويله والقصور يف التسبيب وخمالفة الثابت باألوراق أحكامه واخلطأ يف

والفساد يف االستدالل وعدم اإلملام بدفاع الطاعنة وعدم الرد عليه مبا يواجهه، وذلك 

حني قضائه مبسئوليتها عن األضرار املزعومة باملخالفة ملواد القانون ألنها جمرد 

قاول وال عالقة هلا بالتصاميم أو الدراسات استشاري التنفيذ يف املشروع على أعمال امل

أو الفحوصات املطلوبة ومل تعتمد املناسيب ومل تتعاقد مع خمترب فحص الرتبة، وأن 

بإقرار رمسي من بلدية أبوظيب صاحبة  7119املشروع مت استالمه نهائيا منذ سنة 

ه على تقرير املشروع. كما اعرتاه الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب باستناد

خربة شابته عيوب فنية جسيمة ألنه وقد توصل إىل أن سبب انتشار الشروخ اخلارجية 

والداخلية مبسكن املطعون ضده األول هو هبوط الرتبة جزئيا مما تسبب يف دوران 

بسيط لألساسات مل يبني خطأ الطاعنة بوصفها استشاري اإلشراف ونوع التعليمات 

ب يف هبوط الرتبة. وأن بلدية أبوظيب أصدرت تعميما اليت صدرت عنها كانت السب

تضمن صدور توصيات من خمتربات الرتبة ال تتالءم مع  7107لسنة  5إداريا رقم 

اخلصائص الفعلية للرتبة ترتب عنه إعطاء توصيات خاطئة لتصميم األساسات نتج عنه 

 07/17/7101مشاكل إنشائية عديدة، كما وتضمن كتاب بلدية أبوظيب املؤرخ 

املقدم إىل اخلربة أسباب العيوب اليت ظهرت باملساكن، ومل تبحث اخلربة مضمون 



الذي يبني أن  07/01/7119خطاب املدير التنفيذي لقطاع ختطيط املدن املؤرخ 

األعمال أجنزت حسب ما مت تصميمه ووفق املواصفات الفنية وقد نَسَب أسباب 

عالقة بالطاعنة. واخلبري مل يبني أساس  األضرار ألمور عدة مل يكن من بينها ما له

درهم ككلفة بناء املرت املربع الواحد قيمة هدم وإعادة بناء  76111611اعتماده مبلغ 

درهم كتعويض للمطعون  7116111611، وكذا أساس اعتماده مبلغ 080الفيال رقم 

بوط ضده الثالث، كما مل يبني كيف لعملية اهلدم والبناء أن تكون حال ملشكلة ه

 الرتبة.

من املقرر أن مسؤولية املقاول أو املهندس  أن ذلك حمله، غري يف النعي هذا إن وحيث

على التنفيذ مسؤولية عقدية قررها القانون لكل عقد على التصميم أو املشرف 

، فإذا انهدم أو ظهر عيب فيه تتحقق مسؤوليتهما ملدة عشر سنوات مقاولة على البناء

العيب يف املنشآت الثابتة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما  ألن التزامهما بضمان

يف جانب  أأن هناك خط من آل إليه حقهببذل عناية، فيكفي أن يثبت رب العمل أو 

املقاول أو املهندس ألن وجود العيب يف البناء هو ذاته اخلطأ، إال أنه يف مقدور أي 

بب األجنيب، وهو ال ينفي بذلك وقوع منهما أن ينفي مسؤوليته عن الضمان بإثبات الس

وإمنا ينفي عالقة السببية بينه وبني الضرر، وأن استخالص توافر السبب  إاخلط

والضرر من املسائل  إاألجنيب من عدمه وتقدير توافر عالقة السببية بني اخلط

ما أن يكون استخالصها سائغا له شرط كمة املوضوع حمل تعوداملوضوعية اليت 

 السلطة املوضوع حملكمة أن املقرر من أنه كماوراق الدعوى وأدلتها. من أ يسنده

تقدير عمل اخلرباء  ومنها فيها األدلة وتقدير الدعوى يف الواقع فهم حتصيل يف التامة

من تقارير اخلربة  تأخذلها أن ف –ثبات يف الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر اإل –

 . ملا كان ذلك، وكانتع وجه احلق فيهايتفق م هاملقدمة يف الدعوى ما ترى أن

بأن مسئوليتها منتفية لكونها  املوضوع حمكمة أمام دفاعها يف متسكت الطاعنة

التصاميم، وكانت بنود العقد  بوضع قام غريها من وأن مشرفة على التنفيذ فقط

 من أن منه 7/0/1 البند ورد فيها حسب أبوظيب الذي يربطها بصاحب املشروع بلدية

 يف البدء وقبل الفريق مهام أول وتكون اإلشراف... فريق تشكيل" التزاماتها بني

" وجد إن فيها الرأي وإبداء وخالفه خمططات من املشروع وثائق ودراسة مراجعة العمل

 العناية وبذل املمكنة املهارات كل ممارسة" االستشاري على أن 0/7/0 البند ويف

 واملواصفات اهلندسية األسس حسب إليه ملوكلةا باألعمال للقيام واملثابرة الالزمة

 البند حسب ذلك تنفيذ حسن عن مسئولة وهي" البناء وقوانني والكودات القياسية



 التعاقد بشرط اجلوهري إخالهلا حالة يف"... بالتعويض ُتطاَلب أن إذ ميكن 9/0

وإذ  ،"مالتصمي يف أخطاء ظهور أو...  اإلخالص أو العناية أو املهارة ممارسة كعدم

 اليت العيوب ضمان عن مسئولة مع املقاول الطاعنة أن إىل فيه املطعون انتهى احلكم

، وكان ذلك بعد إجناز عدة خربات كانت حضورية، وقد 080املسكن  يف ظهرت

اليه والذي انتهى فنيا إىل أن  اطمأنت ان اخلرباء بعد جلنة أخذت احملكمة بتقرير

تنفيذ فتكون مسئولة عن متابعة العمل وصحته حتى الطاعنة "قامت باإلشراف على ال

لو مل تكن هي من قامت بالتصميم ملا هلا من دور فين يف مراجعة الرسومات 

والتصميمات والتأكد من صحتها وسالمتها ومطابقتها للمواصفات" وكان هذا 

وكان ذلك هو نفسه ما  االلتزام جيد أساسه يف عقد اإلشراف مبا مت بيانه أعاله،

تهى إليه اخلبري األول يف تقاريره ومنها التقرير التكميلي الثاني ردا على اعرتاضات ان

ملسؤولياتها التأكد من تنفيذ األساسات للمبنى على  وطبقًا عليها كان الطاعنة أنه

املنسوب الصحيح واملعتمد إال أن ذلك مل حيصل ومل تتحفظ عند التنفيذ على 

الك الذي متثله وكذا تنبيه املقاول عن أية مالحظات التصاميم ومن واجباتها تنبيه امل

 التصميم، وضع عن وليس التنفيذ عن نتجت العيوب أن مفاده أو أخطاء يف التنفيذ مبا

 األوراق يف الثابت أصلها هلا سائغة أسباب على قام فيه املطعون احلكم يكون ثم ومن

 .على غري أساسالنعي  بوجه الطاعنة ويكون ما أثارته

 161/7102نيا: الطعن رقم ثا

 فيه اخلطأ يف تطبيق القانون املطعون احلكم على األول بالسبب الطاعنة تنعى حيث

والقصور يف التسبيب برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أكثر من مدع 

بصحيفة واحدة دون وجود رابط مشرتك بينهم، رغم اختالف اخلصوم واألسباب 

صلحة املشرتكة يف إقامة الدعوى باحلالة اليت قدمت بها الختالف القانونية وانتفاء امل

مسكن كل مدع عن اآلخر ولكل منهم عقد انتفاع مستقل فكان جيب إقامة دعوى 

مستقلة لكل واحد وسداد الرسم عنها، ومل يستندوا يف املطالبة موضوع الدعوى على 

 ائه. عقد املقاولة الذي استند إليه احلكم املطعون فيه يف قض

أنه من قانون اإلجراءات املدنية  19يف مفاد املادة ذلك أن املقرر حيث إن النعي مردود، 

باعتبار  عنها الرسوم إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت

قيمتها مجلة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية خمتلفة فتقدر باعتبار قيمة 

قدرة القيمة من املالدعوى  ال يوجد مانع من إقامة أنه ا مفادهمب كل منها على حدة.

 واملقرر أنناشئة عن سبب قانوني واحد، فيها طلبات ال إذا كانت املدعنيمن  عدد



السبب يف الدعوى هو الوقائع اليت يستمد منها املدعى احلق يف الطلب وهو ال يتغري 

ملا كان  تند إليها اخلصوم يف دفاعهم.بتغري األدلة الواقعية واحلجج القانونية اليت يس

للطاعنني يف الطعن الثالث ـ طلبات يف الدعوى االبتدائية هو احلكم الذلك وكانت 

مع االستشاري يف إطار الضمان  بإلزام الشركة الطاعنة ـ لطلبات اخلتاميةلوفقًا 

اليت  دبيةواألاألضرار املادية  باقي عن تعويضبقيمة ما تسفر عنه اخلربة وبال العشري

تكون الذي كانت الطاعنة هي املقاول فيه، ف 720و 082و 080مبنازهلم أرقام حلقت 

نشأ بسبب الذي  الضررطلبات املدعني يف الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو 

التقصري يف التنفيذ والذي انتقل إليهم احلق فيه بنقل ملكية املساكن هلم، وإذ انتهى 

الصادر بتاريخ  التمهيدي كموجب احلمبىل هذه النتيجة احلكم املطعون فيه إ

استنادا إىل أنه ال يصار إىل حبث تعدد املدعني إال بالنسبة لتقدير قيمة  07/00/7100

الدعوى سواء باعتبار جمموع الطلبات أو بالنسبة لكل طلب على حدة، وهو ما ال 

 خيالف القانون، فيكون النعي مبنيا على غري أساس.

فيه خمالفة  املطعون احلكم على الثاني بالوجه األول من السبب الطاعنة عىتن وحيث

القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل لعدم التعرض للدفع الذي أبدته 

بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة، ذلك أن املساكن موضوع النزاع 

ومنهم املطعون ضده األول ـ الذي مملوكة للحكومة ومت منحها دون مثن للمواطنني 

أقر بذلك يف الئحة دعواه ويف مذكراته ـ دليل ذلك عدم إمكانية التصرف فيها، مبا 

ال ميكن معه اعتباره خلفا للحكومة ممثلة يف بلدية أبوظيب على هذه املساكن، 

ووضع يده ليس بصفته مالكا للمنزل وإمنا كونه منتفعًا فقط دون احلق يف التصرف 

 .فيه

 ملكية يف الشخص اخلاص وهو من خيلف حيث إن النعي غري مقبول، ذلك أن اخللف

 املعامالت قانون من 750 خيضع يف حكمه لنص املادة عيين حق يف أو معني شيء

 ذلك بعد انتقل بشيء تتصل شخصية حقوًقا العقد أنشأ "إذا أنه على اليت تنص املدنية

 فيه ينتقل الذي الوقت يف اخللف هذا إىل تنتقل احلقوق هذه فإن خاص خلف إىل

البني من مطالعة أوراق الدعوى  وكان ذلك كان ملا. مستلزماته" من كانت إذا الشيء

 الطاعنني يف الطعن الثالث املساكن موضوع الدعوى إىل أنه قد مت نقل ملكية

فيكون من حقهم مواجهة الغري باحلقوق املرتبطة بعقودها دون أن ينال من ذلك منع 

ما دام احلق املنقول للخلف اخلاص يشمل  املستفيد منهم من التصرف يف املسكن،

املدنية،  املعامالت قانون من يليها وما 881 املادة إمكانية املطالبة بالضمان موضوع



بناء على توجيهات صاحب السمو  05/01/7119إضافة إىل أن الكتاب الصادر بتاريخ 

بية املمنوحة للمواطنني مل يتضمن املنع من رئيس الدولة بتمليك املساكن الشع

التصرف أو الرهن وإمنا أوقفه "على احلصول على موافقة خطية من وزارة شؤون 

ـ احلكم املمهِّد  07/00/7100وكان احلكم التمهيدي الصادر بتاريخ  الرئاسة"،

أورد يف أسبابه أن البني من "االطالع على سند  لصدور احلكم املطعون فيه ـ قد

ملكية كل مستأنف املرفق بصحيفة أول درجة أن كال منهم متلك بيت شعيب" فإنه 

 يكون قد اعترب أن الصفة متوفرة وهو رد ضمين على الدفع، مبا يكون معه النعي

  أساس غري على

فيه عدم  املطعون احلكم على الثاني يف الوجه الثاني من السبب الطاعنة تنعى وحيث

قبول الدعوى لرفعها على غري ذي صفة، ذلك أن السيد/  تعرضه للدفع املبدى بعدم

.................................... كان املالك ملؤسسة .................... للمباني وقت التعاقد بتاريخ 

، إال أن املؤسسة زالت بتغيري شكلها القانوني إىل شركة ذات 02/12/7111

..................... للمباني ذ. م. م قبل رفع الدعوى مسئولية حمدودة مع تعديل امسها إىل ..

 16/0بست سنوات وكان ذلك بعد استيفاء اإلجراءات القانونية املبينة باملادتني 

 من قانون املعامالت التجارية. 12/0و

 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة حيث إن النعي يف غري حمله، ذلك أن املقررـ

اخلاصة ليست هلا شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها  ن املؤسسة التجاريةأ

أو صاحب الرتخيص التجاري اخلاص بها بل تعترب عنصرًا من عناصر ذمته املالية 

حبيث يكون هو صاحب الصفة يف املخاصمة عنها أمام القضاء ويف مقاضاتها يف 

 أنقرر شخصه للمطالبة بالتزاماتها وينفذ عليه احلكم الصادر ضدها. ومن امل

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف تفسري صيغ 

 ذلك كان ملاالعقود واالتفاقات وسائر احملررات مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها. 

 الدعوى اليت كان ميثلها يف الطاعنة وكان أن مناط حتديد مسؤولية

 02/12/7111 يف عقد املقاولة املوقَّع بتلك الصفة أساسهالسيد/............................... 

 وإذ مل املدن، وختطيط أبوظيب بلدية دائرة برئيس ممثلة أبوظيب حكومة بينها وبني

 إىل املؤسسة ملكية نقل بعُد عند قد مت الكشف عنها العيوب موضوع الدعوى تكن

 ملكية نقل لىع املستفيدين من املساكن يف االعرتاض أمام جمال فال شركة،

 لذلك اإلعالن عن نقل ملكيتها، عند لعدم وجود دين ميكن التصريح به املؤسسة

اليت مل يكشف  العيوب عن جرب الضرر الناتج عن مالكها يف شخص تبقى مسؤولة



 بشأن تلك يف املقاضاة الصفة صاحبة وتكون هي عنها سوى بعد نقل املؤسسة،

وتبينت  02/12/7111ة تنفيذا للعقد املؤرخ يف العيوب يف البناء الذي أجنزته الطاعن

فيه من حيث النتيجة إىل أنها صاحبة  املطعون انتهى احلكم وإذ. الحقا لنقل امللكية

  أساس. غري على بالقضاء مبسئوليتها فإن النعي يكون صفة

فيه خمالفة القانون  املطعون احلكم على الثالث بالسبب الطاعنة تنعى وحيث

تسبيب واإلخالل حبق الدفاع يف رفضه الدفع بعدم مساع الدعوى طبقا والقصور يف ال

 729من قانون املعامالت املدنية سندا على أنها قامت بتسليم املساكن الـ  880للمادة 

، وأن املطعون ضده األول متلك مسكنه منذ عام 7119ونهائيا عام  7116ابتدائيا عام 

ن البني من األوراق أن العيب الذي حلق واكتشف العيب يف حينه بإقراره، وأ 7119

وأفاد استشاري املشروع ...........................  07/01/7119املنزل مت اكتشافه منذ تاريخ 

إال أن املطعون ضده األول  7118أن هبوط األرضيات ظهرت يف الربع األخري من عام 

من  880بق عليها املادة . وأن الواقعة ينط7100مل يقدم دعوى الضمان إال بداية عام 

من ذات القانون اليت استند إليها احلكم  881قانون املعامالت املدنية وليس املادة 

 املطعون فيه، فكان يتعني القضاء بسقوط احلق يف املطالبة القضائية.

من قانون  881حيث إن النعي غري صحيح، ذلك أنه وإضافة إىل ما تقضي به املادة 

تضامن يف التعويض لصاحب العمل من أن املقاول واملهندس يسأالن بالاملعامالت املدنية 

عما حيدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباٍن أو أقاماه 

، من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسالمته إذا مل يتضمن العقد مدة أطول

أن املقاول يكون مسئوال ملدة  00 ندهفإن عقد املقاولة الذي وقعته الطاعنة تضمن يف ب

سنوات من تاريخ التسليم االبتدائي عن التهدم الكلي أو اجلزئي كما يكون  01

مسئوال عما يوجد يف األعمال من عيوب يرتتب عليها تنفيذ متانة البناء وسالمته، 

 ثالث سنواتوالعربة يف بدء سريان احتساب مدة عدم مساع الدعوى احملددة يف 

من قانون املعامالت املدنية هو تاريخ حصول التهدم أو  880وص عليها يف املادة املنص

من تاريخ اكتشاف العيب. ملا كان ذلك، وكان البني أن الطاعن الثالث يف الطعن 

بشأن وضعية املسكن  لبلدية أبوظيب 02/11/7107الثالث أرسل كتابا مؤرخا يف 

تضمنت أنه مت إجراء  05/15/7107 اململوك له فتلقى شهادة مؤرخة يف 080رقم 

، وبذلك يكون هذا 10/15/7107الكشف الفين الظاهري على املسكن بتاريخ 

فتكون الدعوى قد  اكتشاف العيوب وعلم املذكور بطبيعة العيوب التاريخ هو تاريخ



 ،00/15/7100 الدعوى حبكم قيدها بتاريخ لسماع املدة املقررة قبل انقضاء أقيمت

  .أساس غري على والنعي القانون، صحيح أصاب فيه املطعون احلكم ويكون

فيه خمالفة القانون  املطعون احلكم على الرابع يف وجهي السبب الطاعنة تنعى حيث

والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل واإلخالل حبق الدفاع العتماده على تقرير 

انتهى إليه من نتيجة خبصوص  جلنة اخلربة األخري رغم قصوره وتناقضه يف البحث وما

منزل املطعون ضده األول، وهو ما متسكت قبله بعدم مسئوليتها عن األضرار اليت 

رغم أنه تبني للخربة األوىل باملعاينة أن الشروخ والشقوق ظلت  080حلقت مبنزله رقم 

على سابق عهدها مبا يفيد عدم وجود أي عيوب يف األساسات أو اهليكل اخلرساني 

األمر هو فقط ما يرتب مسئولية املقاول، هذا فضال عن األعمال اإلضافية اليت وهذا 

أفصحت عنها اخلربات السابقة واليت قد تؤثر على املسكن. وأنه مت االلتفات عما 

متسكت به الطاعنة أن بلدية أبوظيب توصلت مؤخرا إىل األسباب احلقيقية ملا 

مسكن  721كوم بهدمه وهو ضمن تعرضت له املنطقة اليت يوجد بها املسكن احمل

شعيب آخر والبنية التحتية من هبوط، ومل تستجب جلنة اخلربة لطلب الطاعنة االنتقال 

إىل بلدية أبوظيب ملراجعتها يف ذلك األمر لبحث املتسبب بتلك اهلبوطات اجلزئية لبعض 

 األراضي.

ع السلطة التامة يف حملكمة املوضو من املقرر أن أنه ذلك حمله، غري حيث إن النعي يف

حتصيل الواقع يف الدعوى وحبث ومتحيص سائر األدلة واملستندات املطروحة عليها 

واستخالص الواقع الصحيح منها وصواًل اىل ما تراه متفقًا ووجه احلق يف الدعوى 

واألخذ مبا تطمئن اليه وطرح ما عداه وحسبها أن يكون ملا استخلصته ما حيمله من 

األدلة الصحيحة املقدمة يف الدعوى، وهلا أن تعول على تقارير  األسباب من واقع

اخلرباء باعتبارها من عناصر اإلثبات يف الدعوى الذي خيضع ملطلق سلطتها التقديرية 

يف األخذ بها متى اطمأنت لصحة النتائج اليت توصلت إليها التقارير وسالمة األسس 

لة الدعوى اىل خربة جديدة، وال بالرد اليت أقيمت عليها وهي غري ملزمة بعد ذلك بإحا

بأسباب خاصة على كل ما يثريه اخلصوم من دفوع ومطاعن ألن يف ما انتهت اليه 

 واستخلصته الرد الضمين على تلك الدفوع واملطاعن، ملا كان ذلك وكان البني من

إليه بالنسبة  اطمأنت ان بعد احملكمة به أخذت الذي املنتدبة اخلرباء جلنة تقرير

الطاعنة تضامنا إىل جانب الطاعنة يف الطعن  أن املسئولية تقع على 080للمسكن رقم 

األول وقد ورد به أن باملسكن "أضرار وهي عبارة عن شروخ وشقوق يف معظم جدران 

املسكن وهو ما ميثل خطورة على املقيمني وأنه غري صاحل للسكنى ..." ورأت اخلربة 



اجلدران األساسية مبا ال فائدة معه من هدم املسكن "ألن العيب يوجد يف 

اإلصالح..."، وإذ أن هذه النتيجة كانت بعد املعاينة  احلضورية اليت أجرتها اللجنة 

واليت أرفقت بتقريرها صورا ملا عاينته، وهي نفسها األضرار اليت عاينتها اخلربة 

لى التقارير السابقة عليها، وقد تضمنت خربة اللجنة الرد على اعرتاضات الطاعنة ع

 من موضوع هلا كمحكمة مبا ما انتهت إليه احملكمة سائغا كان وإذ. السابقة

 فيكون ما التقديرية، لسلطتها املرتوكة األدلة بني واملفاضلة الوقائع فهم يف سلطة

 جيوز ال مما املوضوع حمكمة سلطة يف جدل جمرد النعي بوجهي الطاعنة أثارته

  النقض. حمكمة أمام إثارته

فيه خمالفة القانون  املطعون احلكم على اخلامس بالسبب الطاعنة تنعى حيثو

والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل يف أخذه يف أسبابه ومنطوقه بتقرير 

% على املطعون ضدها 71% و81اخلبري ................................... أن مسئولية الطاعنة 

، ألن هذا األمر غري جائز قانونا فالتضامن حسب املادة الثانية ومت القضاء بالتضامن

 881من قانون املعامالت املدنية يكون إما باالتفاق أو بنص القانون وبنص املادة  151

من ذات القانون يكون املقاول واملهندس املشرف متضامنني يف التعويض لصاحب 

و ما مل يتم التسليم العمل وهو بذلك تضامن قانوني عن كامل األضرار إن وجدت وه

 به.

 املدنية املعامالت قانون من 151 حيث إن النعي يف غري حمله، ذلك أنه وبنص املادة

واملقرر ـ مبا مت بيانه أعاله ـ أن  القانون، بنص أو إما باالتفاق التضامن يكون

ن من نفس القانو 881بنص املادة  قانونيًا تضامنًا يكون واملهندس املقاول بني التضامن

 كان ملا. مباٍن من مت تشييده فيما جزئي أو كلي عيب أي عن الناجتة األضرار عن

مسؤولية كل من الطاعنة  إقرار إىل انتهى فيه قد املطعون احلكم وكان ذلك

 % أخذًا مبا71 تضامنا مع الطاعنة يف الطعن األول بنسبة %81 املقاول بنسبة بصفتها

 ديد هذه النسبة من أمور الواقع اليت ختضعاألوىل، وكان حت اخلربة تقرير يف ورد

لسلطة احملكمة املوضوعية وقد أخذت مبا اطمأنت إليه من تقارير اخلرباء املعروضة 

 أمامها، فإن النعي على غري أساس.

فيه خمالفة القانون  املطعون احلكم على السادس بالسبب الطاعنة تنعى وحيث

وخمالفة الواقع يف الدعوى حني قضى  والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع

 797و 789بالتعويض للمطعون ضده األول دون سند من األوراق باملخالفة لنص املادتني 

من قانون املعامالت املدنية، ألن الدعوى خلت من مستندات تؤيد مزاعم املطعون ضده 



ل التداعي أو األول ـ دون التسليم بها ـ فهو مل يقدم عقود إجيار منزل بديل للمنزل حم

تكبده أمواال نتيجة ذلك، فخلت الدعوى من العناصر احملددة لتقدير قيمة التعويض 

 املقضي به جزافا دون سند.

من قانون املعامالت  787حيث إن النعي يف غري حمله، ذلك أن املقرر وعمال باملادة 

أن تقدير املدنية أن كل إضرار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمان الضرر، و

التعويض اجلابر للضرر هو من مسائل الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع ما مل 

يوجب القانون أو االتفاق اتباع معايري معينة يف حتديده شرط بيان عناصر الضرر. ملا 

كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اطمأن لتقرير اخلربة اليت خلصت إىل 

أضرار بليغة من  080ى أنه حلقت بصاحب الفيال رقم حصول األضرار كما تأّسس عل

جراء العيوب اليت ظهرت يف فيلته تتمثل يف حرمانه من استغالهلا منذ تاريخ تسلمها 

كما تضرر معنويا من جراء ما عاناه من أمل نفسي نتيجة عدم متكنه من التمتع 

 تعويضقيمة ال وقدر عناصر الضرر بّين فيه املطعون بسكناه، فيكون احلكم

يف إطار السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فإنه يكون مبنيا على حيمله  به املقضي

من واقع أوراق الدعوى، ومن ثم يكون ما جاء يف النعي ال يعدو أن يكون جدال يف 

  سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير التعويض مما ال جيوز إثارته أمام حمكمة النقض.

 161/7102ثالثا: الطعن رقم 

منها  األول والثاني والرابع بالسبب الطاعنون أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى حيث

فيه قصوره يف التسبيب لكونه مل يواجه دفاعهم اجلوهري  املطعون احلكم على

ودون ذكره يف أسبابه أو الرد عليه مبا يقسطه ومل يواجه دفاعهم بأسباب مقنعة 

ناد إىل تقرير اخلربة املشوب بالبطالن لعدم بأدلة من أوراق الدعوى واكتفى باالست

تنفيذه املأمورية من الناحية الفنية فيما خيص ما إذا كانت أساسات املساكن 

موضوع الدعوى قد مت تنفيذها باملواصفات املوصى بها بتقرير فحص الرتبة على عمق 

ون مرت من عدمه ومدى مطابقة األساسات باملخططات الفنية املقدمة من املطع 0

ضدها الثانية من عدمه وتأثري ذلك على سالمة املبنى مستقبال خاصة مع وجود شهادة 

اململوك للطاعن ).........................(  082من بلدية أبوظيب تبني أن املسكن الشعيب رقم 

به تشققات بأماكن حمدودة داخل وخارج املبنى وهبوط يف األرضيات عند مدخل 

الفساد يف  شابه احلكم املطعون فيهوأن  ر خلربة فنية متخصصة.الفيال، وحيتاج األم

االستدالل باعتماده على تقرير جلنة اخلربة الثالثية رغم تناقضه وعدم تقصي 

اململوك للطاعن  720اعرتاضات الطاعنني وقد توصلت إىل وجود عيوب يف املنزل رقم 



درهم ويف  2216111611تعديالت مببلغ ( وقدرت أعمال الصيانة وال....................األول )

ذات الوقت خلصت إىل أن املنزل ليس به عيوب، خاصة وأن التقرير األولي كان قد 

اململوك للطاعن  082أوصى بهدم كافة املنازل، وكذلك احلال بالنسبة للمنزل رقم 

 خلبري/مع تقرير االلجنة كما أن احلكم مل يقارن تقرير . (...................الثاني )

 887و 881الذي أوصى بهدم كافة املنازل، وتناقض بإيراد املواد  ................................

اإلخالل حبق الدفاع  لعدم التعرض لدفاع الطاعن  وأنه متدون أن يعمل بشروطها. 

لطلبه بإعادة الدعوى للخربة وهو سبيله الوحيد إلثبات  ُيستَجبالثاني حتديدا ومل 

وبيان عدم املطابقة مع املواصفات،  080و 720الفنية يف تنفيذ وبناء املنزل رقم  العيوب

 . وأن الرأي الفين املطلوب يتوقف عليه الفصل يف طلب التعويض

، ذلك بأنه من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن اعي يف غري حملهانامل هحيث إن هذ

وتقدير األدلة فيها وترجيحها  حملكمة املوضوع سلطة حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى

واملوازنة بينها وهي يف ذلك تنظر النزاع يف ضوء األدلة واملستندات اليت ُتقدم إليها 

وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله وتؤدي إىل النتيجة اليت 

لرد تتبع اخلصوم يف خمتلف مناحي أقواهلم وُحججهم وابانتهت إليها وال إلزام عليها 

استقالاًل على كل قول أو ُحجة مادام يف قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها 

هلا األخذ مبا تطمئن إليه من تقارير  الرد الضمين امُلسقط لتلك احلجج واألقوال. وأن

وهلا أن تأخذ بها كال أو جزءا أو تطرحها حبسبان أنها  اخلرباء املعروضة أمامها

أخذها بتقرير اخلبري حممواًل على ر اإلثبات يف الدعوى وأن عنصر من بني عناص

كلفته ببحثها جيعل من التقرير جزًءا من  أسبابه يف خصوص املسألة الفنية اليت

وبعد املعاينة اليت  أسباب حكمها. ملا كان ذلك، وكان الثابت من تقرير جلنة اخلربة

الثاني يف الطعن الثالث حبضور وكيل الطاعنني األول و 76/01/7106أجرتها يوم 

الذي "أفاد اخلربة بأنه ال يوجد عيوب حاليا حيث أنه قد مت إصالح العيوب بالكامل 

وطلب الطاعن األول يف الطعن الثالث مشاهدة غرفة اخلادمة وأراد إظهار وجود تقشري 

مت من  ما أن يف الدهان يف أسفل اجلدران وال يوجد عيوب أخرى ظاهرة " وانتهت إىل

أعمال حتسينات وإضافة بلكونة وال هي تشطيبات داخلية وخارجية للمسكن أعم

بالدور األول مع األعمدة والقواعد واملستلزمات األخرى واستبدال السرياميك يف بعض 

احلمامات وأعمال الديكور وأصباغ جبدران وأسقف املنزل وأعمال حجر خارجي 

وخ والعيوب باهليكل اإلنشائي، وهي مجيعها أعمال ال متس جوهر املوضوع وهو الشر

، وكان هذا الذي أوردته يف تقريرها والذي  لتعويض املطلوبال حمل ل فرأت أنه



أرفقت به الصور املأخوذة ملكان املعاينة كاف للرد على النعي ما دام أن مناط االدعاء 

 ، وإذ انتهى احلكمالشروخ والعيوب باهليكل اإلنشائيواملطالبة بالتعويض أن متس 

املطعون فيه بعد اطمئنانه إىل تقرير جلنة اخلربة بأسباب سائغة من واقع األوراق إىل 

عدم وجود ما يربر طلب الطاعنني األول والثاني، فإن النعي عليه مبا تقدم ال يعدو أن 

يكون من قبيل اجلدل يف سلطة حمكمة املوضوع يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير 

 وز إثارته أمام حمكمة النقض.    األدلة فيها وهو ما ال جي

فيه اخلطأ يف تطبيق  املطعون احلكم الثالث على بالسبب الطاعنون ينعى حيث

القانون باعتماده على تقرير اخلربة الباطل لفصله يف مسألة قانونية تأثرت بها 

احملكمة اليت أصدرته، وتعلقت ببحثه عالقة الطاعنني مع املطعون ضدهما األوىل 

ة ومدى أحقيتهما يف انتقال احلقوق املرتتبة لبلدية أبوظيب عليهما بصفتهما خلفا والثاني

 خاصا ملطالبة اخلبري ببحث الدعوى من الناحية الفنية. 

وحيث إن احملكمة انتهت عند الرد على الوجه األول من السبب الثاني يف الطعن 

البة بالضمان وهي الثاني إىل أن احلق املنقول للخلف اخلاص يشمل إمكانية املط

 مسألة قانونية ال تدخل ضمن العمل الفين للخربة، فإن النعي يف غري حمله.

 

**********



 )جتاري( 75/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 احل.املصطفى بنسلمون، خالد ص

 (717) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  256، 216)الطعنان رقما 

( التزام "مصادر االلتزام. الفعل الضار". تعويض. خطأ. ضرر. ضمان. مسؤولية "صور 0

 املسؤولية".

كل فعل ترتب عليه ضرر بالغري يلزم فاعله بالضمان. يستوي أن يكون قد ترتب -

 الضرر بطريق املباشرة أو بطريق التسبب.

 إلضرار باملباشرة واإلضرار بالتسبب. متى يتحقق كل منهما.ا-

 اإلضرار باملباشرة. التزام املباشر بالضمان سواء كان معتديًا أم غري معتد.-

اإلضرار بالتسبب. يشرتط التعدي وهو تعمد الضرر ال الفعل ما مل يكن فعل -

 املتسبب مفضيًا بذاته إىل الضرر.

ألصل. إضافة الضمان إىل املباشر ما مل يكن ملجأ إىل اجتماع املباشرة والتسبب. ا-

التسبب وليس يف فعله عدوان أو كان قائمًا بواجب فرضه القانون أو العرف فيضاف 

 على املتسبب إلجلائه إىل املباشرة. أساس ذلك.
  

 ( حق. حق املؤلف. ملكية فكرية. مصنفات فنية.7

 يًا.حق املؤلف وحده يف نشر مصنفه واستغالله مال-

ال جيوز لغريه مباشرة هذا احلق دون إذن كتابي سابق فيه أو ممن خيلفه حمددًا -

 فيه احلق حمل التصرف والغرض منه ومدة اإلستغالل ومكانهز أساس ذلك.

 مثال لثبوت اخلطأ يف االعتداء على حقوق ملكية مصنفات.-
  

 ( تعويض. ضرر. ضمان.0

سارة وما فاته من كسب متى كان الضمان يقدر بقدر ما حلق املضرور من خ-

 نتيجة طبيعية للفعل الضار وكان حمقق الوقوع بالفعل أو مآاًل.



جواز التعويض عن تفويت الفرصة مادام املضرور كان يأمل احلصول على كسب -

 من وراء حتققها. مثال.

  

زم من قانون املعامالت املدنية على أن "" كل إضرار بالغري يل 787النص يف املادة -0

"" يكون اإلضرار  منه على أن 780فاعله ولو غري مميز بضمان الضرر""، ويف املادة 

باملباشرة أو التسبب، فإذا كان باملباشرة لزم الضمان وال شرط له أما إذا وقع 

من ذات القانون على أنه ""إذا  781بالتسبب فيشرتط التعدي أو التعمد""، ويف املادة 

وعلى ما ورد باملذكرة  –ضاف احلكم إىل املباشر"" يدل اجتمع املباشر واملتسبب ي

سواء كان قد  –اإليضاحية للقانون املشار إليه أن كل فعل ترتب عليه ضرر للغري 

يلزم فاعله بالضمان، ويكون اإلضرار  –ترتب عليه بطريق املباشرة أو بطريق التسبب 

ر كما يف اتصال آلة باملباشرة إذا كان هناك اتصال بني الفعل الضار وحمل الضر

اإلتالف باملال املتلف، ومبعنى آخر كل فعل باشره املعتدي دون أن يتوسط بينهما فعل 

آخر فيتسبب عنه الضرر، ويكون اإلضرار بالتسبب بإتيان فعل يكون بينه وبني 

فاعله فعل آخر فيتسبب الضرر عنه، أو ما كان علة للضرر ولكن مل حيصله بذاته 

نه إذا وقع اإلضرار باملباشرة لزم الضمان على املباشر بال شرط وإمنا بواسطة، وأ

سواء كان املباشر معتديًا فيه أو غري معتد، أما إذا وقع اإلضرار بالتسبب فيشرتط 

لضمان فاعله التعدي بأن ال يكون له احلق يف إجراء الفعل الذي حصل به الضرر، أو 

فعل املتسبب مفضيًا إىل الضرر، وأنه التعمد أي تعمد الضرر ال تعمد الفعل، أو كان 

إذا اجتمع للضرر فعالن أحدهما باملباشرة واألخر بالتسبب فاألصل إضافة الضمان 

إىل املباشر ما مل يكن املباشر ُملجًأ إىل التسبب وليس يف فعله عدوان أو كان قائمًا 

جلائه إىل بواجب فرضه عليه القانون أو العرف وعندئذ يكون الضمان على املتسبب إل

 .املباشرة

املقرر قانونًا أن للمؤلف وحده احلق يف تقرير نشر مصنفه ويف تعيني طريقة هذا -7

النشر، وله وحده احلق يف استغالل مصنفه ماليًا بأي طريقة من طرق االستغالل، وال 

جيوز لغريه مباشرة هذا احلق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن خيلفه، وله أن ينفل 

ري احلق يف مباشرة االستغالل املنصوص عليه يف املادة السابعة من القانون إىل الغ

يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ويشرتط النعقاد  7117لسنة  2االحتادي رقم 

هذا التصرف أن يكون مكتوبًا وحمددًا فيه احلق حمل التصرف والغرض منه ومدة 



كل ما مل يتنازل عنه صراحة من االستغالل ومكانه ويكون للمؤلف مالكًا ل

حقوق، ملا كان ذلك وكان البني من تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى ومن واقع 

مع شركة  7/1/7107املستندات املقدمة فيها أن املطعون ضدها قد تعاقدت بتاريخ 

صنفات الكتب احملدودة ومقرها نيودهلي بدولة اهلند املالكة مل ...................................

الثمانية املبينة بصحيفة الدعوى بصفتها منتجة هلا وصاحبة احلقوق املالية واملعنوية يف 

التصرف فيها واستعماهلا على منح الطاعنة رخصة حصريه حبقوق نشر تلك الكتب 

 07/8/7107باللغة العربية وتوزيعها بالبالد العربية على نفقة األخرية، وبتاريخ 

لثقافية بوزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع بدولة اإلمارات العربية أصدرت اإلدارة ا

مبنح الطاعنة الرقم الدولي للمصنفات حمل  7107لسنة  017املتحدة الكتاب رقم 

إجازة بتداول  8/2/7107تلك االتفاقية كما أصدر اجمللس الوطين لإلعالم بتاريخ 

ظيب للتعليم املناقصة رقم طرح جملس أبو 09/0/7105تلك الكتب، وبتاريخ 

( لتسعري وتوريد كتب ملدارس أبوظيب تشتمل على الثمانية كتب سالفة 007019)

نسخة، فتقدمت  716111نسخة لكل كتاب منها بإمجالي عدد  7511البيان بواقع 

الطاعنة يف املناقصة املذكورة بعرض أسعار ومناذج لذات الكتب الثمانية وبذات 

جلة باسم املطعون ضدها ودون إخطارها أو التصريح أو اإلذن هلا الرتقيم الدولي املس

بتداول تلك الكتب من اجمللس الوطين لإلعالم بعد أن قامت باستبدال اسم املطعون 

للنشر واإلعالم( وقد مت إرساء )........................ ضدها كناشر هلا باسم ناشر آخر هو 

كيتها حلق نشرها أو توزيعها ودون الرجوع إىل تلك املناقصة على الطاعنة رغم عدم مل

املطعون ضدها بطلب تسعري تلك الكتب مما اضطر األخرية بالتقدم بشكوى عن 

تلك الواقعة جمللس أبوظيب للتعليم الذي توىل حتقيقها والتأكد من صحتها وأمر 

م بوقف توريد الكتب من الطاعنة وحتفظ لديه على النسخ املزورة املقدمة منها، ث

تبني من واقع الشكاوى املرفق صورها باألوراق اليت تقدمت بها املطعون ضدها لكل 

من دار الكتب القومية واحتاد الناشرين املصريني جبمهورية مصر العربية بأن الرتقيم 

الدولي الثابت بتلك الكتب خاص بناشر دولة اإلمارات العربية وال خيص مجهورية 

للنشر واإلعالم  .......................الناشرين مبصر وكذا  مصر العربية، كما أفاد احتاد

بالقاهرة بعدم ملكيتها لتك املصنفات أو طباعتها أو نشرها وتوزيعها، وقد أثبت 

اخلبري املنتدب يف الدعوى انتقاله إىل مقر جملس أبوظيب للتعليم لالطالع على نسخ 

قصة واملتحفظ عليها لدى اجمللس الكتب الثمانية املقدمة من الطاعنة يف تلك املنا

املذكور وتلك املقدمة من املطعون ضدها ذات الرتقيم الدولي بامسها واملقارنة بينهما 



من حيث التطابق والتماثل تبني تطابقهما ومتاثلهما بالشكل واهليئة وأنه جرى النقل 

املطعون احلريف بطريق النسخ يف املبنى واملعنى ملضمون تلك املصنفات واليت متلك 

ضدها وحدها حق استغالهلا وفقًا للمستندات سالفة البيان واملوثقة املقدمة منها، وأن 

التغريات اليت حصلت يف تلك املصنفات متثلت يف تغيري أسم الناشر املطعون ضدها إىل 

وكذا اسم املرتجم يف تلك النسخ وأن النسخ املقدمة من الطاعنة  .........................اسم 

د خلت من الرتقيم الدولي هلا بينما أن ذلك الرتقيم ثابتًا على النسخ املقدمة من ق

املطعون ضدها وأن أشارت الطاعنة لذات الرتقيم الدولي للنسخ اخلاصة باملطعون 

القاهرة  .......................ضدها يف صورة العقد غري املوثق املنسوب حتريره بني 

وملا كانت تلك املصنفات تتمتع باحلماية القانونية ، دهلي  اهلند ......و........................

لصاحل املطعون ضدها وكان يف تقدم الطاعنة يف تلك املناقصة بكتب ال متلك حق 

نشرها أو توزيعها لعدم ملكيتها لرتقيمها الدولي أو حصوهلا على إذن بتداوهلا رغم 

ت يف حق املطعون ضدها بعد أن ملكيتها للمطعون ضدها فإنها تكون قد أخطأ

انتهكت حقوقها يف نشر وتوزيع تلك املصنفات وتسببت مباشرة  يف اإلضرار بها ومن 

ثم فقد توافرت عناصر املسؤولية التقصريية يف حقها من خطأ وضرر وعالقة السببية 

 بينها مبا يلزمها جبرب تلك األضرار، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل تلك النتيجة

وقرر بثبوت خطأ الطاعنة يف االعتداء على حقوق ملكية املطعون ضدها على 

املصنفات حمل النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن على غري 

 سند خليقًا بالرفض.

أن  797وفقًا لنص املادة  –وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  –املقرر -0

ور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون الضمان يقدر بقدر ما حلق املضر

ذلك الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن يكون حمقق الوقوع بالفعل أو يف احلال أو 

يف املآل، ويكون الضرر حمققًا إذا وقع بالفعل، أو كان حتققه يف املستقبل أمرًا 

قق جييز للمضرور أن حتميًا، وإنه إذا كانت الفرصة أمرًا حمتماًل فإن تفويتها أمر حم

يطالب بالتعويض عنها، وال مينع القانون من أن يدخل يف عناصر التعويض ما كان 

املضرور يأمل يف احلصول عليه من كسب من وراء حتقق هذه الفرصة، ملا كان ذلك 

وكانت احملكمة قد انتهت إىل خطأ املطعون ضدها يف التقدم ملنافسة الطاعنة يف 

 7102لسنة  256على الوجه الوارد بالرد على اسباب الطعن رقم  املناقصة حمل النزاع

جتاري أبوظيب، وكان من نتيجة تلك املنافسة أن رست تلك املناقصة على املطعون 

ضدها رغم عدم ملكيتها حق نشر وتوزيع الكتب الثمانية حمل املناقصة وملكية 



حرمانها الفوز بتلك الطاعنة هلذا احلق وقد حتقق الضرر الواقع على الطاعنة يف 

املناقصة نتيجة خطأ املطعون ضدها بعد أن أوقفت اجلهة املعلنة عن تلك املناقصة 

إجراؤها بعد أن تقدمت املطعون ضدها بطلب إعفائها من توريد تلك الكتب لعدم 

قدرتها على ذلك التوريد مبا حرم الطاعنة من فرصة توريد تلك الكتب لتلك اجلهة 

ربح نتيجة ذلك مبا حيق هلا املطالبة بالتعويض عن األضرار املادية  وما كانت تأمله من

اليت حلقت بها من جراء حرمانها خبطأ املطعون ضدها من احلصول على ذلك الربح، 

وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة للتعويض 

 .املادي عن حرمانها من الكسب الفائت
 

 ــــــةاحملكمــــــــــ
 

تتحصل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الواقعات 

جتاري أبوظيب أقامت الدعوى  7102لسنة  216أن املؤسسة الطاعنة يف الطعن رقم 

جتاري كلي أبوظيب بطلب احلكم بندب خبري خمتص يف  7106لسنة  0001رقم 

طالع على مستندات الدعوى وعقد االتفاق جمال امللكية الفكرية وحقوق املؤلف لال

وبيان مالك حقوق النشر والتوزيع للكتب املبينة وصفًا وكمًا بتلك  7/1/7107املؤرخ 

االتفاقية وبصحيفة الدعوى وصاحب الرتقيم الدولي هلا وصواًل مللكيتها حلقوق النشر 

املناقصة رقم  والتوزيع هلا واالنتقال إىل جملس أبوظيب للتعليم لالطالع على ملف

( والعطاء املقدم من املطعون ضدها باملناقصة ومناذج الكتب املرفقة بها 007019)

واحملبوسة حتت يد اجمللس لبيان مواضع التبديل والتغيري والتزوير فيها وعما إذا كان 

استبدال اسم الطاعنة كناشر من عدمه ومسؤولية املطعون ضدها يف ذلك وبيان 

حقوق الطعنة والضرر الناتج عنه وقيمة املناقصة وما فاتها من التعدي الواقع على 

كسب وما حلقها من خسارة نتيجة إلغاء بند توريد الكتب من املناقصة ومسؤولية 

املطعون ضدها وبيان قيمة التعويض اجلابر للضرر املادي واألدبي الذي حلق بها وإلزام 

أنها دار نشر تعين بأعمال   القولاملطعون ضدها مبا تسفر عنه اخلربة ، على سند من 

نشر الكتب واإلصدارات األدبية والفنية والعلمية وقد تعاقدت مبوجب االتفاقية املوثقة 

ليمتد( املالكة ملصنفات  ............................مع الشركة اهلندية ) 7/1/7107بتاريخ 

بة احلقوق املالية الثمانية كتب املبينة بصحيفة الدعوى بصفتها منتجة هلا وصاح

واملعنوية يف التصرف فيها واستعماهلا على منح الطاعنة رخصة حصريه  حبقوق نشر 



شهرًا  71تلك الكتب باللغة العربية وتوزيعها بالبالد العربية على نفقة األخرية خالل 

 2من تاريخ التوقيع على تلك االتفاقية على أن تعود تلك احلقوق للشركة اهلندية بعد 

أصدرت اإلدارة الثقافية بوزارة الثقافة والشباب وتنمية  07/8/7107ت، وبتاريخ سنوا

مبنح الطاعنة  7107لسنة  017اجملتمع بدولة اإلمارات العربية املتحدة الكتاب رقم 

أصدر اجمللس الوطين  8/2/7107الرقم الدولي للمصنفات حمل تلك االتفاقية وبتاريخ 

ب كما أصدرت هيئة الثقافة بالشارقة بتاريخ لإلعالم إجازة بتداول تلك الكت

طرح جملس أبوظيب  09/0/7105عقد رعاية لتلك االتفاقية، وبتاريخ  00/2/7107

( لتسعري وتوريد كتب ملدارس أبوظيب تشتمل على 007019للتعليم املناقصة رقم )

نسخة لكل كتاب  7511الثمانية كتب سالفة البيان واليت ختص الطاعنة بواقع 

تسلمت الطاعنة عرب  78/0/7105نسخة، إال أنه وبتاريخ  716111بإمجالي عدد  منها

بريدها اإللكرتوني رسالة عليها شعار جملس أبوظيب للتعليم من دار نشر بالقاهرة 

للنشر واإلعالم( تطلب منها قائمة الكتب الثمانية املشار إليها  ........................تدعى )

دار كمورد للمجلس املذكور وقد تقدمت املطعون ضدها يف رغم عدم تسجيل تلك ال

املناقصة املذكورة بعرض أسعار ومناذج لذات الكتب الثمانية وبذات الرتقيم الدولي 

املسجلة باسم الطاعنة ودون إخطارها أو التصريح واإلذن هلا بتداول تلك الكتب من 

نة كناشر هلا باسم ناشر اجمللس الوطين لإلعالم بعد أن قامت باستبدال اسم الطاع

للنشر واإلعالم( مبا يشكل واقعة تزوير واعتداء صارخ على  .....................آخر هو )

بأن جملس  7105حقوق امللكية الفكرية للطاعنة اليت فوجئت خالل شهر إبريل عام 

أبوظيب للتعليم قد أرسى تلك املناقصة بتوريد الكتب اليت متتلك الطاعنة حقوق 

ها وتوزيعها على املطعون ضدها حبجة أنها قدمت أقل األسعار رغم عدم ملكية نشر

املطعون ضدها حلق نشرها أو توزيعها ودون الرجوع إليها بطلب تسعري تلك الكتب 

مما اضطر الطاعنة بالتقدم بشكوى عن تلك الواقعة جمللس أبوظيب للتعليم الذي 

وريد الكتب من املطعون ضدها توىل حتقيقها والتأكد من صحتها وأمر بوقف ت

وحتفظ لديه على النسخ املزورة املقدمة منها، ثم تبني للطاعنة من واقع الشكاوى 

اليت تقدمت بها لكل من دار الكتب القومية واحتاد الناشرين املصريني جبمهورية 

بت مصر العربية اليت بأن الكتب سالفة البيان وفقا إلفادة تلك األخرية بأن الرتقيم الثا

على تلك الكتب خاص بناشر بدولة اإلمارات العربة وال خيص مجهورية مصر 

للنشر واإلعالم  .........................العربية، كما أفاد احتاد الناشرين مبصر انكار 

بالقاهرة ملكيتها لتك املصنفات أو طباعتها أو نشرها وتوزيعها، وملا كانت تلك 



نونية وفقًا لقانون حقوق املؤلف االحتادي وكان يف تقدم املصنفات تتمتع باحلماية القا

املطعون ضدها يف تلك املناقصة بكتب ال متلك حق نشرها أو  توزيعها لعدم ملكيتها 

لرتقيمها الدولي أو حصوهلا على إذن بتداوهلا رغم ملكيتها للطاعنة فإنها تكون قد 

اإلضرار بالطاعنة ملتزمة  انتهكت حقوقها وأثرت على حسابها بال سبب مبا تسبب يف

جبرب تلك األضرار بالتعويض عما فاتها من كسب وما حلق بها من خسارة نتيجة إلغاء 

بند توريد تلك الكتب موضوع املناقصة سالفة البيان فضاًل عن األضرار األدبية اليت 

حلقت بها فأقامت الدعوى، ندبت احملكمة خبريًا يف الدعوى وبعد أن أودع تقريره 

ت الطاعنة طلباتها إىل طلب احلكم بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدي هلا مبلغ عدل

درهم كتعويض عن األضرار املادية واألدبية اليت حلقت بها والفائدة  060276111

% سنويًا من تاريخ املطالبة القضائية وحتى متام السداد 07القانونية عليه بواقع 

دير التعويض املستحق هلا والتحفظ على الكتب واحتياطيًا إعادة املأمورية للخربة لتق

املقدمة من املطعون ضدها لدى جملس أبوظيب للتعليم بشأن املناقصة حمل النزاع 

وإحالة االوراق والنسخ املتحفظ عليها للنيابة العامة الختاذ شؤونها فيها بشأن واقعة 

حكمت احملكمة  تزويرها أو إيداع تلك النسخ لدى احملكمة للطعن عليها بالتزوير،

درهم والفائدة  0116111بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدي إىل الطاعنة تعويضًا قدره 

% سنويًا من تاريخ صريورة احلكم نهائيًا وحتى متام السداد مبا 5القانونية عليه بواقع 

ال جياوز أصل الدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا القضاء 

جتاري ابوظيب كما استأنفته املطعون ضدها  7102لسنة  611رقم باالستئناف 

جتاري أبوظيب، ضمت احملكمة االستئناف األخري  7102لسنة  201باالستئناف رقم 

قضت حمكمة االستئناف يف موضوع االستئناف رقم  70/5/7102إىل األول وبتاريخ 

التعويض جتاري أبوظيب بتعديل احلكم املستأنف بتخفيض  7102لسنة  201

درهم وبذات الفائدة احملكوم بها ابتدائيًا وتأييده فيما عدا  116111احملكوم به إىل 

جتاري أبو ظيب برفضه، طعنت  7102لسنة  611ذلك ويف موضوع االستئناف رقم

 216للنشر والتوزيع يف هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم  ........................مؤسسة 

بذات الطريق  .............................ي أبوظيب كما طعنت فيه شركة جتار 7102لسنة 

جتاري ابوظيب، أودع كل من املطعون ضدهما يف كال  7102لسنة  256بالطعن رقم 

الطعنني مذكرة التمس فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه احملكمة يف 

لنظرهما وفيها ضمت الطعن  غرفة مشورة رأت أنهما جديرين بالنظر فحددت جلسة

 االخري إىل األول.  
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على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه  ىوحيث إن الطاعنة تنع

والتناقض والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع إذ أقام 

درهم للمطعون ضدها كتعويض عن األضرار  116111ها بأداء مببلغ قضاءه بإلزام

األدبية اليت حلقت باألخرية من جراء خطأ الطاعنة بعد أن نفى حدوث أي ضرر مادي 

لتلك األخرية النتفاء الواقعة اليت ميكن أن يتولد عنها ذلك الضرر لعدم نشر الكتب 

مطعون ضدها، ملتفتًا عن دفاعها حمل النزاع ثم عاد ليقرر حبدوث الضرر األدبي لل

بشأن انتفاء أي خطأ من جانبها يف مواجهة املطعون ضدها تسبب يف اإلضرار بها 

القاهرة  .................................لكون الرقم الدولي الوارد يف االتفاق املربم بني 

على الكتب املقدمة من دهلي هو ذاته الرقم الدولي الثابت  و..............................

املطعون ضدها إىل جملس أبو ظيب للتعليم مبا ينفيء أي عالقة للطاعنة بعملية طباعة 

القاهرة بعد أن أخربتها تلك األخرية بأنها صاحبة احلق  ...........................الكتب باسم 

إقرارها يف استعمال الرتقيم الدولي لتلك الكتب وهو ما أكدته املطعون ضدها يف 

القاهرة  .............................الوارد بصحيفة دعواها االبتدائية بأن الكتاب الذي أرسلته 

هلا حيمل شعار جملس أبو ظيب للتعليم مبا يفتح اجملال إلمكانية أن تكون الشركة 

اهلندية مالكة حق النشر واليت خولت املطعون ضدها حق نشر الكتب حمل النزاع 

القاهرة يف ذلك مبا يكون القول الفصل  ............................. ذات الوقت قد خولت يف

يف تلك املنازعة لوزارة االقتصاد يف دولة اإلمارات لبيان املالك حلقوق نشر تلك 

املصنفات خاصة وأن عدم توثيق الطاعنة ملستنداتها ال يسقط حجيتها يف اإلثبات إال أن 

ت عن هذا الدفاع اجلوهري واستند يف قضاءه إىل تقرير احلكم املطعون فيه التف

اخلبري املنتدب يف الدعوى بشأن عدم االعتداد مبستندات الطاعنة لعدم توثيقها من 

اجلهات املختصة رغم أن ذلك يتعلق مبسائل قانونية خترج عن اختصاص اخلربة الفنية 

عويض وإن أقصى ما ورغم عدم ارتكاب مثة أخطاء يف حق املطعون ضدها تستحق الت

ميكن أن يسند إليها هو التسبب يف الضرر إن كان هناك ضرر دون أن تباشره مما 

 يعيبه ويستوجب نقضه. 

من قانون املعامالت املدنية  787وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص يف املادة 

 780املادة  على أن "" كل إضرار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمان الضرر""، ويف

منه على أن""  يكون اإلضرار باملباشرة أو التسبب، فإذا كان باملباشر ة لزم الضمان 

من ذات  781وال شرط له أما إذا وقع بالتسبب فيشرتط التعدي أو التعمد ""، ويف املادة 



 –القانون على أنه "" إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احلكم إىل املباشر "" يدل 

ا ورد باملذكرة اإليضاحية للقانون املشار إليه أن كل فعل ترتب عليه ضرر وعلى م

يلزم فاعله  –سواء كان قد ترتب عليه بطريق املباشرة أو بطريق التسبب  –للغري 

بالضمان، ويكون اإلضرار باملباشرة إذا كان هناك اتصال بني الفعل الضار وحمل 

تلف، ومبعنى آخر كل فعل باشره املعتدي الضرر كما يف اتصال آلة اإلتالف باملال امل

دون أن يتوسط بينهما فعل آخر فيتسبب عنه الضرر، ويكون اإلضرار بالتسبب بإتيان 

فعل يكون بينه وبني فاعله فعل آخر فيتسبب الضرر عنه، أو ما كان علة للضرر 

مان ولكن مل حيصله بذاته وإمنا بواسطة، وأنه إذا وقع اإلضرار باملباشرة لزم الض

على املباشر بال شرط سواء كان املباشر معتديًا فيه أو غري معتد، أما إذا وقع 

اإلضرار بالتسبب فيشرتط لضمان فاعله التعدي بأن ال يكون له احلق يف إجراء 

الفعل الذي حصل به الضرر، أو التعمد أي تعمد الضرر ال تعمد الفعل، أو كان فعل 

ذا اجتمع للضرر فعالن أحدهما باملباشرة واألخر املتسبب مفضيًا إىل الضرر، وأنه إ

بالتسبب فاألصل إضافة الضمان إىل املباشر ما مل يكن املباشر ُملجًأ إىل التسبب 

وليس يف فعله عدوان أو كان قائمًا بواجب فرضه عليه القانون أو العرف وعندئذ 

نًا أن للمؤلف يكون الضمان على املتسبب إلجلائه إىل املباشرة، وكان املقرر قانو

وحده احلق يف تقرير نشر مصنفه ويف تعيني طريقة هذا النشر، وله وحده احلق يف 

استغالل مصنفه ماليًا بأي طريقة من طرق االستغالل، وال جيوز لغريه مباشرة هذا 

احلق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن خيلفه، وله أن ينفل إىل الغري احلق يف مباشرة 

يف  7117لسنة  2وص عليه يف املادة السابعة من القانون االحتادي رقم االستغالل املنص

شأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ويشرتط النعقاد هذا التصرف أن يكون 

مكتوبًا وحمددًا فيه احلق حمل التصرف والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه 

، ملا كان ذلك ويكون للمؤلف مالكًا لكل ما مل يتنازل عنه صراحة من حقوق

وكان البني من تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى ومن واقع املستندات املقدمة فيها أن 

احملدودة  .............................مع شركة  7/1/7107املطعون ضدها قد تعاقدت بتاريخ 

عوى ومقرها نيودهلي بدولة اهلند املالكة ملصنفات الكتب الثمانية املبينة بصحيفة الد

بصفتها منتجة هلا وصاحبة احلقوق املالية واملعنوية يف التصرف فيها واستعماهلا على 

منح الطاعنة رخصة حصريه حبقوق نشر تلك الكتب باللغة العربية وتوزيعها بالبالد 

أصدرت اإلدارة الثقافية بوزارة الثقافة  07/8/7107العربية على نفقة األخرية، وبتاريخ 

 7107لسنة  017جملتمع بدولة اإلمارات العربية املتحدة الكتاب رقم والشباب وتنمية ا



مبنح الطاعنة الرقم الدولي للمصنفات حمل تلك االتفاقية كما أصدر اجمللس الوطين 

طرح  09/0/7105إجازة بتداول تلك الكتب، وبتاريخ  8/2/7107لإلعالم بتاريخ 

 وتوريد كتب ملدارس أبوظيب ( لتسعري007019جملس أبوظيب للتعليم املناقصة رقم )

نسخة لكل كتاب منها  7511تشتمل على الثمانية كتب سالفة البيان بواقع 

نسخة، فتقدمت الطاعنة يف املناقصة املذكورة بعرض أسعار  716111بإمجالي عدد 

ومناذج لذات الكتب الثمانية وبذات الرتقيم الدولي املسجلة باسم املطعون ضدها 

لتصريح أو اإلذن هلا بتداول تلك الكتب من اجمللس الوطين ودون إخطارها أو ا

لإلعالم بعد أن قامت باستبدال اسم املطعون ضدها كناشر هلا باسم ناشر آخر هو 

للنشر واإلعالم( وقد مت إرساء تلك املناقصة على الطاعنة رغم عدم ....................... )

ىل املطعون ضدها بطلب تسعري تلك ملكيتها حلق نشرها أو توزيعها ودون الرجوع إ

الكتب مما اضطر األخرية بالتقدم بشكوى عن تلك الواقعة جمللس أبو ظيب للتعليم 

الذي توىل حتقيقها والتأكد من صحتها وأمر بوقف توريد الكتب من الطاعنة 

وحتفظ لديه على النسخ املزورة املقدمة منها، ثم تبني من واقع الشكاوى املرفق 

وراق اليت تقدمت بها املطعون ضدها لكل من دار الكتب القومية واحتاد صورها باأل

الناشرين املصريني جبمهورية مصر العربية بأن الرتقيم الدولي الثابت بتلك الكتب 

خاص بناشر دولة اإلمارات العربية وال خيص مجهورية مصر العربية، كما أفاد احتاد 

للنشر واإلعالم بالقاهرة بعدم ملكيتها  ...........................الناشرين مبصر وكذا دار 

لتك املصنفات أو طباعتها أو نشرها وتوزيعها، وقد أثبت اخلبري املنتدب يف الدعوى 

انتقاله إىل مقر جملس أبو ظيب للتعليم لالطالع على نسخ الكتب الثمانية املقدمة من 

املذكور وتلك املقدمة من الطاعنة يف تلك املناقصة واملتحفظ عليها لدى اجمللس 

املطعون ضدها ذات الرتقيم الدولي بامسها واملقارنة بينهما من حيث التطابق والتماثل 

تبني تطابقهما ومتاثلهما بالشكل واهليئة وأنه جرى النقل احلريف بطريق النسخ يف 

ا املبنى واملعنى ملضمون تلك املصنفات واليت متلك املطعون ضدها وحدها حق استغالهل

وفقًا للمستندات سالفة البيان واملوثقة املقدمة منها، وأن التغريات اليت حصلت يف تلك 

 .............................املصنفات متثلت يف تغيري أسم الناشر املطعون ضدها إىل اسم 

وكذا اسم املرتجم يف تلك النسخ وأن النسخ املقدمة من الطاعنة قد خلت من الرتقيم 

ا بينما أن ذلك الرتقيم ثابتًا على النسخ املقدمة من املطعون ضدها وأن الدولي هل

أشارت الطاعنة لذات الرتقيم الدولي للنسخ اخلاصة باملطعون ضدها يف صورة العقد 

وملا  دهلي اهلند، و........................القاهرة  ......................غري املوثق املنسوب حتريره بني 



املصنفات تتمتع باحلماية القانونية لصاحل املطعون ضدها وكان يف تقدم كانت تلك 

الطاعنة يف تلك املناقصة بكتب ال متلك حق نشرها أو توزيعها لعدم ملكيتها 

لرتقيمها الدولي أو حصوهلا على إذن بتداوهلا رغم ملكيتها للمطعون ضدها فإنها 

حقوقها يف نشر وتوزيع تلك  تكون قد أخطأت يف حق املطعون ضدها بعد أن انتهكت

املصنفات وتسببت مباشرة  يف اإلضرار بها ومن ثم فقد توافرت عناصر املسؤولية 

التقصريية يف حقها من خطأ وضرر وعالقة السببية بينها مبا يلزمها جبرب تلك 

األضرار، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل تلك النتيجة وقرر بثبوت خطأ الطاعنة 

ء على حقوق ملكية املطعون ضدها على املصنفات حمل النزاع فإنه يكون يف االعتدا

 قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن على غري سند خليقًا بالرفض. 
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وحيث إن املؤسسة الطاعنة تنعي على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب 

ستدالل وخمالفة الثابت باألوراق إذ أقام قضاءه بتعديل احلكم والفساد يف اال

درهم بداًل من املبلغ  116111املستأنف إىل إلزام املطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 

درهم على سند من رفض طلب التعويض املادي عن  0116111املقضي به ومقداره 

م ثبوت وقوع ضرر حمقق األضرار اليت حلقت بها من جراء خطأ املطعون ضدها لعد

حالي أو مستقبلي ميس مصلحتها املالية مبقولة أن نسخ الكتب الثمانية املزورة عليها 

واليت قامت املطعون ضدها بطباعتها مل يتم طرحها للنشر والتداول وأنها ال تزال 

حمجوزة حتت يد جملس أبو ظيب للتعليم، وان فقد الطاعنة للمناقصة حمل توريد تلك 

للمجلس املذكور ال يرتب هلا ضرر مادي يستوجب التعويض خلضوع تلك الكتب 

املناقصة للمنافسة بني املتناقصني من حيث السعر والتكلفة وأن مشاركة املطعون 

 ضدها فيها مل تكن السبب يف حرمانها من الفوز بها وذلك باملخالفة للثابت باألوراق

تب الثمانية اليت متتلك الطاعنة بأن املطعون ضدها تقدمت للمناقصة مبجموعة الك

حقوق استغالهلا ونشرها وتوزيعها لكونها صاحبة الرتقيم الدولي هلا رغم أنه ليس 

للمطعون ضدها اكتساب حقوق توزيع تلك املصنفات ال سيما وقد خلت املستندات 

املقدمة من تلك األخرية من توثيقها من اجلهات املختصة داخل أو خارج الدولة وقد ثبت 

من تقرير اخلبري املنتدب تقليد املطعون ضدها لتلك املصنفات مبا ترتب عليه إلغاء تلك 

املناقصة بعد أن كانت قد رست على املطعون ضدها لتعذر توريد تلك املصنفات 

جمللس أبوظيب للتعليم وهو ما تسبب يف خسارة الطاعنة للفوز لتلك املناقصة بسبب 

لس املذكور بأنها مالكة تلك املصنفات وليس إدخال املطعون ضدها الغش على اجمل



لكونها قد قدمت عطاًء أقل من عطاء الطاعنة اليت مل يكن للمطعون ضدها 

منافستها يف تلك املناقصة باعتبار أن الطاعنة املالكة احلصرية لتلك املصنفات مبا 

قع من بيع افقد الطاعنة رحبها اليقيين بسبب إلغاء تلك املناقصة وخسرت العائد املتو

درهم قيمة تلك  1816111تلك الكتب للمدارس التابعة جمللس أبوظيب للتعليم مببلغ 

املناقصة بعد أن طبعت كل النسخ املطلوب توريدها بناء على تلك املناقصة بعد أن 

درهم  وتكلفة ختزين تلك  0286511استأجرت خمزنًا لتخزين تلك الكتب مببلغ 

 0976111ف خسارة عائد استثمار قيمة العطاء مببلغ درهم خبال 616111الكتب مببلغ 

درهم املقرر اسرتادة من جملس أبوظيب للتعليم يف حالة رسو املناقصة عليها بعدما 

قدمت الطاعنة فواتري طباعة تلك الكتب ببريوت، فضاًل عن أن احلكم املطعون فيه 

درهم مبا  116111لغ قد قدر التعويض عن األضرار األدبية اليت حلقت بالطاعنة يف مب

ال يتناسب مع األضرار األدبية اليت حلقت بها من جراء فعل املطعون ضدها ودون 

تقدير حجم اخلطأ الذي ارتكبته املطعون ضدها الذي يصل إىل حد اجلرمية ودون 

حبث أو مناقشة عناصر ذلك الضرر األدبي الواقع على الطاعنة من جراء ذلك مبا 

و شهرتها لدى جملس أبو ظيب للتعليم وحرمها من إضافة  انتقص من مسعة الطاعنة

حصوهلا على تلك املناقصة من سريتها الذاتية كـأحد املشاريع املنجزة، ورفض إعادة 

الدعوى للخربة لبيان األضرار اليت حلقت بها من جراء فعل املطعون ضدها وتقدير 

 قيمتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 –وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  –، ذلك أن املقرر وحيث إن هذا النعي سديد

أن الضمان يقدر بقدر ما حلق املضرور من خسارة وما فاته من  797وفقًا لنص املادة 

كسب بشرط أن يكون ذلك الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن يكون حمقق 

وقع بالفعل، أو  الوقوع بالفعل أو يف احلال أو يف املآل، ويكون الضرر حمققًا إذا

كان حتققه يف املستقبل أمرًا حتميًا، وإنه إذا كانت الفرصة أمرًا حمتماًل فإن 

تفويتها أمر حمقق جييز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، وال مينع القانون من أن 

يدخل يف عناصر التعويض ما كان املضرور يأمل يف احلصول عليه من كسب من 

ملا كان ذلك وكانت احملكمة قد انتهت إىل خطأ املطعون  وراء حتقق هذه الفرصة،

ضدها يف التقدم ملنافسة الطاعنة يف املناقصة حمل النزاع على الوجه الوارد بالرد على 

جتاري أبوظيب، وكان من نتيجة تلك املنافسة أن  7102لسنة  256اسباب الطعن رقم 

حق نشر وتوزيع الكتب  رست تلك املناقصة على املطعون ضدها رغم عدم ملكيتها

الثمانية حمل املناقصة وملكية الطاعنة هلذا احلق وقد حتقق الضرر الواقع على 



الطاعنة يف حرمانها الفوز بتلك املناقصة نتيجة خطأ املطعون ضدها بعد أن أوقفت 

اجلهة املعلنة عن تلك املناقصة إجراؤها بعد أن تقدمت املطعون ضدها بطلب إعفائها 

لك الكتب لعدم قدرتها على ذلك التوريد مبا حرم الطاعنة من فرصة من توريد ت

توريد تلك الكتب لتلك اجلهة وما كانت تأمله من ربح نتيجة ذلك مبا حيق هلا 

املطالبة بالتعويض عن األضرار املادية اليت حلقت بها من جراء حرمانها خبطأ املطعون 

املطعون فيه هذا النظر  ضدها من احلصول على ذلك الربح، وإذ خالف احلكم

وقضى برفض طلب الطاعنة للتعويض املادي عن حرمانها من الكسب الفائت، فإنه 

 .يكون معيبًا مبا يوجب نقضه.  وحيث إنه وملا تقدم وكان املوضوع صاحل للفصل فيه

 

********** 



 )إداري( 01/01/7102جلسة 

 يس احملكمة.رئ –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي 

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(710) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  79)الطعن رقم 

( خدمة مدنية. قرار إداري. معاش. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". 0

منها". مؤسسات. مؤسسة زايد العليا للرعاية  نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل

 اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة. موارد بشرية. مكافآت "مكافأة نهاية اخلدمة".

من أسباب انتهاء خدمة املوظف يف مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي -

 االحتياجات اخلاصة بلوغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش.

ديد خدمة املوظف بعد بلوغ هذه السن بقرار من األمني العام وبناًء على جواز مت-

توصية جلنة املوارد البشرية دون حاجة إىل موافقة جملس اخلدمة املدنية على مد 

 خدمته. أساس ذلك وعلته.

سريان كافة اآلثار الوظيفية املرتتبة للموظف قبل بلوغه السن القانونية للمعاش. -

طلب مكافأة نهاية اخلدمة للطاعن. خطأ يف تطبيق القانون.  قضاء احلكم برفض

 أساس ذلك.

  

( خدمة مدنية. قرار إداري. معاش. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". 7

سسات. مؤسسة زايد العليا للرعاية نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". مؤ

 اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة. موارد بشرية. مكافآت "مكافأة نهاية اخلدمة".

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة. لألمني العام -

ة للمؤسسة أن يعني خارج درجات وظائفها وبصفة مؤقتة أشخاصًا للقيام بأعمال حمدد

 يف املؤسسة بعقود عمل خاصة ملدة ال تزيد عن سنة واحدة قابلة التجديد.

استحقاق املوظفني من غري مواطين الدولة يف املؤسسة مكافأة نهاية اخلدمة متى -

 زادت مدة اخلدمة عن سنة وإن خال العقد من النص عليها. أساس ذلك وعلته.



عن لعلة أنه بعقد مؤقت قضاء احلكم برفض طلب مكافأة نهاية اخلدمة للطا-

 وخارج درجات املؤسسة. خطأ يف القانون. أساس ذلك وعلته.

  

( خدمة مدنية. قرار إداري. معاش. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غري 0

ال يقبل منها". ضمان صحي. مؤسسات. معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما 

 مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة.

توفري الضمان الصحي للموظف. تقيده باستمرار عالقة العمل لدى اجلهة اليت يعمل -

 لديها.

 انتهاء ذلك االلتزام بنهاية اخلدمة ونهاية الوثيقة.-

ؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي ثبوت انتهاء خدمة الطاعن لدى م-

االحتياجات اخلاصة. قضاء احلكم برفض طلبه أداء ما حتمله هو وزوجه من نفقات 

 طبية بعد انتهاء خدمته. صحيح.

  

يف شأن اخلدمة املدنية يف إمارة  7116ة ( لسن0من القانون رقم ) 7النص يف املادة -0

أبوظيب جرى على أنه "تسري أحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني العاملني لدى 

اجلهات احلكومية الذين يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة 6 ويستثنى من تطبيق 

نظم خاصة أحكامه موظفو اجلهات واهليئات الصادر بشأنها قوانني أو مراسيم أو 

( لسنة 6بهم يف حدود ما نصت عليه" وهي ذات األحكام اليت نص عليها القانون رقم )

من دليل  06بشأن املوارد البشرية يف إمارة أبو ظيب 6 وكان النص يف البند  7106

سياسات وإجراءات املوارد البشرية ملؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي 

ـ تنتهي خدمة املوظف ألحد  0ـ سياسات انتهاء اخلدمة:  06االحتياجات اخلاصة: 

ـ جيوز بقرار من األمني العام6  7األسباب اآلتية: ـ بلوغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش...

بناء على توصية جلنة املوارد البشرية متديد خدمة املوظف الذي يبلغ السن املقررة 

اجة العمل باملؤسسة 6 بعد ثبوت لياقته لإلحالة إىل املعاش للمدة اليت تقتضيها ح

الصحية مبعرفة اجلهة الطبية املختصة 6 ويف هذه احلالة تسري على املوظف كافة 

ملا كان ذلك  اآلثار الوظيفية املرتتبة للموظف قبل بلوغ السن القانونية للمعاش .."

فيذية من الالئحة التن 0/7وكان احلكم املطعون فيه قد طبق على النزاع املادة 

واليت تنص على أنه "إذا استمر املوظف يف  7116( لسنة 0لقانون اخلدمة املدنية رقم )



العمل بعد السن القانوني لإلحالة على التقاعد بدون سبب نظامي وبدون موافقة 

حتسب املدة  جملس اخلدمة املدنية على مد خدمته يعترب يف حكم املوظف الفعلي وال

إلحالة إىل التقاعد ضمن خدمته الفعلية ألغراض نظام ... اليت قضاها بعد بلوغ سن ا

مكافأة نهاية اخلدمة لغري املواطنني 6 ويعترب ما تقاضاه املوظف من راتب  خالل هذه 

املدة أجرا مقابل عمل..." . يف حني أن دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية ملؤسسة 

ات اخلاصة وهو نص خاص أجاز بقرار من زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياج

أمينها العام 6 بناء على توصية جلنة املوارد البشرية باملؤسسة متديد خدمة املوظف 

الذي يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش للمدة اليت تقتضيها حاجة العمل باملؤسسة 6 

يبلغ السن  ومل يتطلب موافقة جملس اخلدمة املدنية على مد خدمة املوظف الذي

املقررة لإلحالة إىل املعاش باملؤسسة. وملا كان احلكم املطعون فيه قد أيد احلكم 

املستأنف برفض طلب الطاعن مكافأة نهاية اخلدمة بسبب )أن قانون اخلدمة املدنية  

يطبق فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف القانون اخلاص باملؤسسة6  7116( لسنة 0رقم )

من قانون  80/0ن نصوص خاصة مغايرة ملا نصت عليه املادة وقد خال قانونها م

من الئحته التنفيذية ومن ثم تسري أحكام هاتني املادتني على  0/7اخلدمة املدنية و

العاملني باملؤسسة يف هذا الشأن (. واحلال أن للمؤسسة املطعون ضدها قانونا ونظاما 

يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل  خاصا بها أجاز ألمينها العام مد خدمة املوظف الذي

املعاش ومل يتطلب موافقة جملس اخلدمة املدنية على مد خدمته األمر الذي يكون 

معه احلكم املطعون فيه خمالفا للقانون 6 مما يوجب نقضه خبصوص مكافأة نهاية 

 .ااخلدمة مع التصدي لكون القضية صاحلة للفصل فيه

وإجراءات املوارد البشرية ملؤسسة زايد العليا من دليل سياسات  6النص يف البند -7

للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة: التعيني سياسات حتديد الراتب عند 

ـ لألمني العام أن يعني خارج درجات وظائف املؤسسة وبصفة مؤقتة 6 5التعيني: "... 

وجب عقود أشخاصا للقيام بأعمال حمددة يف املؤسسة6 براتب شهري أو يومي ومب

خاصة ملدة ال تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد أو التمديد6 ووفق ما يسري يف مثل 

هذه احلاالت من شروط التوظيف املذكورة يف عقد العمل املعني 6 وذلك مع مراعاة 

األمانة العامة  11/7115جلسة  9 من )قرار 08حدود امليزانية." والنص يف البند 

جدول الرواتب واألجور والعالوات اخلاصة باملؤسسة ـ مؤسسة اجمللس التنفيذي( بشأن 

زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة ـ ومراكزها جرى على أنه: 

مكافأة نهاية اخلدمة لغري املواطنني: "يستحق املوظف من غري مواطين دولة اإلمارات 



هر أساسي عن كل سنة من العربية املتحدة مكافأة نهاية خدمة مبعدل راتب ش

السنوات اخلمس األوىل 6 وشهر ونصف لكل سنة من السنوات اخلمس اليت تليها 6 

وشهرين ملا زاد عن ذلك 6 شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة وحتسب املكافأة على 

الراتب األساسي النافذ يف الشهر األخري من مدة اخلدمة". ما مؤداه أن  لألمني العام 

ن يعني خارج درجات وظائفها وبصفة مؤقتة 6 أشخاصا للقيام بأعمال للمؤسسة أ

حمددة يف املؤسسة 6 مبوجب عقود خاصة ملدة ال تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد6 

وأن املوظفني من غري مواطين الدولة يف املؤسسة يستحقون مكافأة نهاية اخلدمة 

جمرد متام السنة يعطي احلق  بشرط أن تكون مدة اخلدمة  سنة وليس أكثر منها إذ

ملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن املستأنف غري مواطن ومت  يف املكافأة.

توظيفه لدى املستأنف ضدها مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات 

اخلاصة ـ بعد ما جتاوز سنه الستني عاما ـ مبقتضى عقد عمل مؤقت بتاريخ 

قع منه وأمني عام املؤسسة عمال بالسياسة املذكورة أعاله بوظيفة مو 0/0/7115

مستشار التطوير اإلداري بنظام الراتب املقطوع الشامل لكافة العالوات والبدالت 

درهم شهريا وملدة ثالثة أشهر جتدد ملدة مماثلة مبوافقة الطرف األول 6  086111مببلغ 

 6 وابتداء من 00/07/7112غاية وكان يتم جتديد هذا العقد لفرتات خمتلفة ل

مت توظيف الطاعن بنفس الوظيفة مبقتضى عقد ملدة سنة كان يتم  0/0/7118

إىل  60/0/7105 وملدة ستة أشهر من  00/07/7101جتديده لنفس املدة وإىل غاية 

براتب مقطوع مببلغ  00/07/7105جدد مرة واحدة ملدة ستة أشهر إىل 01/6/7105

من املقرر أن خدمة املوظف غري املنقطعة تعترب مستمرة من درهم 6 وكان  156111

تاريخ ابتداء اخلدمة ولو تعددت العقود املربمة عن مدد هذه اخلدمة متى كانت متصلة 

وغري منقطعة6 ومن ثم فإن خدمة الطاعن تعترب مستمرة من بداية التعاقد يف 

رر أن إغفال النص 6 وكان من املق 00/07/7105وحتى إنهاء خدماته يف  0/0/7115

على مكافأة نهاية اخلدمة يف عقد التوظيف ال يسقط حق املوظف يف املكافأة 

( املشار إليه وعلى ذلك يكون هذا القرار 11/7115جلسة  9 احملددة بأحكام )قرار

هو الواجب التطبيق على املستأنف بشأن التزام اجلهة اإلدارية مبكافأة نهاية اخلدمة 

قد من نص صريح على احلرمان منها . ال سيما وأن اجلهة اإلدارية ـ إزاء خلو شروط الع

املستأنف ضدها نفسها ـ سلمت املستأنف إشهادات متعددة نصت فيها على أنه عند 

انتهاء خدمة املستأنف مع املؤسسة سيكون مستحقا ملكافأة نهاية اخلدمة حسب 

األخرية املؤرخة يف  عقد عمله والنظم املتبعة يف املؤسسة6 وحددت يف الشهادة



حبوالي  10/01/7105املقدار النقدي للمكافأة املستحقة له يف  71/01/7105

بنت عذرها على عدم صرف  0/9/7106درهم 6 وحتى يف كتابها املؤرخ يف  0696111

مكافأة نهاية خدمة املستأنف على أنه ال ميكن االجتهاد أو القياس يف احتساب 

احلالة حباالت أخرى مشابهة يف املؤسسة 6 لذا ال املستحقات عن طريق مقارنة 

ميكنها القول أو اجلزم بأحقيته يف احلصول على مكافأة نهاية اخلدمة وذلك بسبب 

غموض عقود العمل املوقعة معه وعدم صياغتها وفقا للعقود املعتمدة لدى اجلهات 

دمة األخرى. وملا كان احلكم املستأنف رفض طلب الطاعن مكافأة نهاية اخل

يطبق على املوظفني الذين يتم  11/7115جلسة  9بأسباب حاصلها بأن )القرار رقم 

تعيينهم على درجات املؤسسة أما الذين يتم تعيينهم خارج درجات املؤسسة وبصفة 

مؤقتة للقيام بأعمال حمددة يف املؤسسة فإن استحقاقهم يكون مبوجب عقود خاصة 

ذكورة 6 وكان الثابت أن املدعي مت تعيينه ملدة ال تزيد عن سنة وفقا للشروط امل

مبوجب عقد عمل ال يزيد عن سنة وأنه توظف لدى املؤسسة ملدة عشر سنوات إال أن 

العقود مع املدعى عليها جاءت مؤقتة والعقد الواحد ال يزيد عن السنة وبالتالي ال 

الذي  ينطبق عليه مكافأة نهاية اخلدمة ومن ثم ترفض احملكمة طلبه( وكان هذا

 أقام عليه احلكم املسـتأنف قضاءه غري سائغ وفيه خمالفة للقانون مما يوجب إلغاءه.

النص يف دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية ملؤسسة زايد جرى على أنه -0

"تتحمل املؤسسة تكلفة نفقات الرعاية الصحية للموظفني العاملني يف املؤسسة ...من 

اد األسرة .. وذلك حسب ما تقرره حكومة إمارة أبوظيب من غري أبناء الدولة 6 وألفر

أنظمة يف هذا الصدد وما تصدره دائرة اخلدمة املدنية من قواعد ..". والنص يف البند 

بشأن جدول الرواتب واألجور والعالوات  11/7115جلسة  9السادس عشر من قرار 

بطاقات الصحية اليت اخلاصة باملؤسسة ومراكزها "تتحمل املؤسسة تكلفة إصدار ال

تصدرها الدولة لكافة املوظفني العاملني يف املؤسسة من غري أبناء الدولة ولزوجاتهم 

( عاما وكافة الرسوم اليت 08وثالثة من أوالدهما املعالني الذين ال تزيد أعمارهم عن )

 تتقاضاها مستشفيات الدولة يف حاالت تلقي العالج فيها ومثن األدوية العالجية اليت

يصفها األطباء العاملون يف هذه املستشفيات يف مثل هذه احلاالت. وكان النص يف 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ـ العالج الطيب والضمان الصحي ـ السياسة 

العامة:" .. يتم توفري الرعاية الطبية للموظفني غري املواطنني وفقا لقانون الضمان 

يف هذا الشأن ..". والنص يف املادة اخلامسة من القانون رقم  الصحي يف اإلمارة النافذ

بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظيب جرى على أنه "يلتزم صاحب  7115لسنة  70



العمل باالشرتاك يف نظام الضمان الصحي عن مجيع العاملني لديه وأسرهم يف حدود 

الثامنة عشرة ... وذلك من  زوجة املوظف أو العامل وثالثة من أبنائه ممن مل يبلغوا سن

تاريخ وصوهلم إىل الدولة  وال جيوز منح غري املواطن إقامة أو جتديدها 6 كما ال جيوز 

من  09استخدامه إال بعد االشرتاك عنه يف نظام الضمان الصحي" والنص يف املادة 

"يبدأ تقديم خدمات العالج الطيب من تاريخ بدء سريان وثيقة الضمان  ذات القانون

ومفاد هذه النصوص أن توفري الضمان  وتنتهي بوفاة املؤمن عليه أو بانتهاء مدة الوثيقة".

الصحي للموظف مقيد باستمرار عالقة العمل وينتهي ذلك االلتزام بنهاية اخلدمة  

ونهاية الوثيقة 6 ومن ثم ال ميكن إلزام جهة العمل بتمديد الضمان يف حالة انتهائه 

ـ من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة  Wوكان النص يف البند وانتهاء خدمة املوظف. 

املدنية قد جرى على أنه حيق للموظف غري املواطن املنتهية خدمته البقاء يف السكن 

املخصص له من احلكومة 6 وفقا لدليل سياسات اإلسكان الصادر عن دائرة املالية 6 

ملوظف غري املواطن الذي تنهي وكان النص يف هذا األخري قد جرى على أنه "يبقى ا

خدمته يف الشقة املستأجرة ملدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته" ملا كان 

ذلك وكانت املطعون ضدها قد أنهت خدمات الطاعن ـ غري املواطن ـ بتاريخ 

وهو ما استتبع عدم متديدها لوثيقة الضمان الصحي للطاعن بعد  00/07/7105

أي بعد ثالثة  00/0/7106إنهاء خدماته 6 كما ألغت عقد اإلجيار بتاريخ انتهاء مدتها و

أشهر من إنهاء اخلدمة فقد طبقت صحيح القانون 6 واحلكم املطعون فيه حينما أيد 

احلكم االبتدائي القاضي برفض طلبات الطاعن بأداء الكلفة الفعلية ملا حتمله هو 

تاريخ إلغاء  70/0/7106إىل تاريخ  0/0/7106وزوجه من نفقات طبية يف الفرتة من 

إىل تاريخ سداد مكافأة نهاية اخلدمة  7106اإلقامة وإجيار السكن من بداية أبريل 

 فهو مل خيالف القانون وكان النعي عليه مبا ورد بهذا الوجه غري مرتكز على أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص -يه وسائر األوراق على ما يبني من احلكم املطعون ف-وحيث إن الوقائع 

إداري كلي أبوظيب  57/7106الدعوى رقم  8/9/7106يف أن الطاعن أقام بتاريخ 

 0/0/7115بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدي له مكافأة نهاية اخلدمة عن الفرتة من 

بواقع أجرة شهر أساسي عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل  00/07/7105إىل 

ة من السنوات اخلمس اليت تليها وشهرين ملا زاد على ذلك وشهر ونصف عن كل سن

% من الراتب اإلمجالي الشهري يف آخر يوم من أيام اخلدمة. 61حمسوبا على أساس 

إىل تاريخ سداد  7106وبإجيار السكن حسب عقد اإلجيار الفعلي من بداية أبريل 



جه من نفقات طبية يف مكافأة نهاية اخلدمة . والكلفة الفعلية ملا حتمله الطاعن وزو

تاريخ إلغاء اإلقامة 6 وذلك على سند من  70/0/7106إىل تاريخ  0/0/7106الفرتة من 

6  00/07/7105حتى تاريخ  0/0/7115القول بأنه التحق خبدمة املطعون ضدها منذ 

مت إلغاء إقامته من كفالة املطعون ضدها 6 وبعد ستة أشهر  00/0/7106وبتاريخ 

اب بأنه يتعذر صرف مكافأة نهاية اخلدمة وهو األمر الذي حدا أعلمته مبوجب كت

 72/7/7102به إىل إقامة الدعوى بغية احلكم  بطلباته سالفة البيان. وجبلسة 

حكمت حمكمة أول درجة برفض الدعوى ولدى استئناف الطاعن هلذا احلكم 

استئناف أبوظيب قضت حمكمة االستئناف بتاريخ  2/7102باالستئناف رقم 

برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف فكان طعنه بالنقض املاثل  0/5/7102

وقدمت املطعون ضدها مذكرة بواسطة إدارة قضايا احلكومة برفضه وعرض 

 الطعن على هذه احملكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

ول وبالسبب الثاني على وحيث أقيم الطعن على سببني ينعى الطاعن بشق السبب األ

احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف 

التسبيب ذلك أن جدول الصالحيات املالية واإلدارية اخلاص باملؤسسة جعل تعيني 

 7111لسنة  7من قانون إنشائها رقم  7املوظفني يف املؤسسة لألمني العام وأن املادة 

أكدتا االستقالل املالي واإلداري للمطعون ضدها ومن ثم فموظفوها  6ادة وكذلك امل

وقد  7110لسنة  1ال خيضعون لقانون اخلدمة املدنية وقرار جملس اخلدمة املدنية رقم 

قرع الطاعن مسع احملكمة حباالت موظفني يف املؤسسة مت صرف مكافآت نهاية 

ا بها 6 وقد أقرت هذه األخرية بدفع اخلدمة هلم تأكيدا على أن للمؤسسة  نظاما خاص

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفتني جيل وكاثلني وحالتهما تشابه حالة الطاعن كما 

أقرت أيضا بأحقية الطاعن يف مكافأة نهاية اخلدمة مبوجب مخس شهادات آخرها 

اليت قدرت فيها املبلغ النقدي للمكافأة 6 إال أن احلكم املطعون  0/01/7105بتاريخ 

يه التفت عن مستنداتها اليت تقر فيها باستحقاق الطاعن ملكافأة نهاية اخلدمة ف

وطبق قانون اخلدمة املدنية رغم عدم انطباقه 6 ورفض الدعوى بسبب عدم النص على 

املكافأة يف العقود املربمة بني الطرفني وبعدم بيان تفاصيل الراتب الذي حتسب 

النقض مستقر على أنه بانتهاء اخلدمة  املكافأة على أساسه مع أن قضاء حمكمة

بأحد األسباب املقررة قانونا ينشأ احلق يف مستحقات نهاية اخلدمة مبا يف ذلك 

مكافأة نهاية اخلدمة وأكدت ذلك  دائرة الفتوى والتشريع حيث اعتربت أن مكافأة 

مر نهاية اخلدمة تعترب من احلقوق املكتسبة للموظف اليت ال جيوز املساس بها 6 األ



الذي يوصم احلكم باخلطأ يف تطبيق القانون واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف 

 التسبيب مبا يستوجب نقضه. 

 7116( لسنة 0من القانون رقم ) 7وحيث إن هذا النعي يف حمله ذلك أن النص يف املادة 

يف شأن اخلدمة املدنية يف إمارة أبو ظيب جرى على أنه "تسري أحكام هذا القانون 

لى املوظفني املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكومية الذين يتقاضون رواتبهم من ع

امليزانية العامة 6 ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو اجلهات واهليئات الصادر بشأنها 

قوانني أو مراسيم أو نظم خاصة بهم يف حدود ما نصت عليه" وهي ذات األحكام اليت 

بشأن املوارد البشرية يف إمارة أبوظيب 6 وكان  7106نة ( لس6نص عليها القانون رقم )

من دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية ملؤسسة زايد العليا  06النص يف البند 

ـ تنتهي  0ـ سياسات انتهاء اخلدمة:  06للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة: 

ـ جيوز  7 ررة لإلحالة إىل املعاش...خدمة املوظف ألحد األسباب اآلتية: ـ بلوغ السن املق

بقرار من األمني العام 6 بناء على توصية جلنة املوارد البشرية متديد خدمة املوظف 

الذي يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش للمدة اليت تقتضيها حاجة العمل باملؤسسة 6 

احلالة تسري على  بعد ثبوت لياقته الصحية مبعرفة اجلهة الطبية املختصة 6 ويف هذه

 املوظف كافة اآلثار الوظيفية املرتتبة للموظف قبل بلوغ السن القانونية للمعاش .." 

من الالئحة  0/7ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد طبق على النزاع املادة 

واليت تنص على أنه " إذا استمر  7116( لسنة 0التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  رقم )

وظف يف العمل بعد السن القانوني لإلحالة على التقاعد بدون سبب نظامي وبدون امل

 موافقة جملس اخلدمة املدنية على مد خدمته يعترب يف حكم املوظف الفعلي وال

حتسب املدة اليت قضاها بعد بلوغ سن اإلحالة إىل التقاعد ضمن خدمته الفعلية 

املواطنني 6 ويعترب ما تقاضاه املوظف من ألغراض نظام ... مكافأة نهاية اخلدمة لغري 

راتب  خالل هذه املدة أجرا مقابل عمل..." . يف حني أن دليل سياسات وإجراءات املوارد 

البشرية ملؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة وهو نص 

البشرية باملؤسسة خاص أجاز بقرار من أمينها العام 6 بناء على توصية جلنة املوارد 

متديد خدمة املوظف الذي يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش للمدة اليت تقتضيها 

حاجة العمل باملؤسسة 6 ومل يتطلب موافقة جملس اخلدمة املدنية على مد خدمة 

املوظف الذي يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش باملؤسسة . وملا كان احلكم 

أيد احلكم املستأنف برفض طلب الطاعن مكافأة نهاية اخلدمة  املطعون فيه قد

يطبق فيما مل يرد بشأنه نص  7116( لسنة 0بسبب )أن قانون اخلدمة املدنية  رقم )



خاص يف القانون اخلاص باملؤسسة 6 وقد خال قانونها من نصوص خاصة مغايرة ملا 

الئحته التنفيذية ومن ثم من  0/7من قانون اخلدمة املدنية و 80/0نصت عليه املادة 

تسري أحكام هاتني املادتني على العاملني باملؤسسة يف هذا الشأن(. واحلال أن 

للمؤسسة املطعون ضدها قانونا ونظاما خاصا بها أجاز ألمينها العام مد خدمة املوظف 

الذي يبلغ السن املقررة لإلحالة إىل املعاش ومل يتطلب موافقة جملس اخلدمة املدنية 

ى مد خدمته األمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه خمالفا للقانون 6 مما عل

يوجب نقضه خبصوص مكافأة نهاية اخلدمة مع التصدي لكون القضية صاحلة 

 للفصل فيها. 

  2/7102يف االستئناف رقم 

حيث عاب املستأنف على احلكم املستأنف اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف 

نص على شرطني  11/7115جلسة  9قرار اجمللس التنفيذي رقم  التسبيب ذلك أن

الستحقاق مكافأة نهاية اخلدمة أن يكون املوظف من غري مواطين الدولة وأال تقل 

مدة خدمته عن سنة دون استثناء ألية فئة حتى ولو كان تعيينهم يتم خارج درجات 

خارج الدرجات الذي  املؤسسة ـ خالفا ملا ذهب إليه احلكم املستأنف ـ ألن مفهوم

استند إليه احلكم املستأنف ال عالقة له مبكافأة نهاية اخلدمة حيث ورد بدليل 

( حتت بند حتديد الراتب 6 وأن مصدر استحقاق املكافأة هو 665السياسات )جزء 

نظام مكافأة نهاية اخلدمة و احلكم قد أخطأ عند ما رفض طلب املستأنف بسبب 

لطرفني مؤقتة وخلت من النص على مكافأة نهاية اخلدمة يف أن العقود املربمة بني ا

 حني أن حق املستأنف ثابت مبوجب القانون وإقرارات اجلهة املستأنف ضدها نفسها.

من دليل سياسات وإجراءات  6وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص يف البند 

الحتياجات اخلاصة: املوارد البشرية ملؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي ا

ـ لألمني العام أن يعني خارج درجات  5التعيني سياسات حتديد الراتب عند التعيني: "... 

وظائف املؤسسة وبصفة مؤقتة 6 أشخاصا للقيام بأعمال حمددة يف املؤسسة 6 براتب 

شهري أو يومي ومبوجب عقود خاصة ملدة ال تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد أو 

ووفق ما يسري يف مثل هذه احلاالت من شروط التوظيف املذكورة يف عقد التمديد6 

جلسة  9 من )قرار 08" والنص يف البند .العمل املعني 6 وذلك مع مراعاة حدود امليزانية

األمانة العامة اجمللس التنفيذي( بشأن جدول الرواتب واألجور والعالوات  11/7115

للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة  ـ  اخلاصة باملؤسسة ـ مؤسسة زايد العليا

"يستحق املوظف من : ومراكزها جرى على أنه: مكافأة نهاية اخلدمة لغري املواطنني



غري مواطين دولة اإلمارات العربية املتحدة مكافأة نهاية خدمة مبعدل راتب شهر 

 أساسي عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل 6 وشهر ونصف لكل سنة من

السنوات اخلمس اليت تليها 6 وشهرين ملا زاد عن ذلك 6 شريطة أال تقل مدة خدمته عن 

سنة وحتسب املكافأة على الراتب األساسي النافذ يف الشهر األخري من مدة اخلدمة". 

ما مؤداه أن  لألمني العام للمؤسسة أن يعني خارج درجات وظائفها وبصفة مؤقتة 6 

ة يف املؤسسة 6 مبوجب عقود خاصة ملدة ال تزيد عن سنة أشخاصا للقيام بأعمال حمدد

واحدة قابلة للتجديد6 وأن املوظفني من غري مواطين الدولة يف املؤسسة يستحقون 

مكافأة نهاية اخلدمة بشرط أن تكون  مدة اخلدمة  سنة وليس أكثر منها إذ جمرد 

من األوراق أن ملا كان ذلك وكان الثابت  متام السنة يعطي احلق يف املكافأة.

املستأنف غري مواطن ومت توظيفه لدى املستأنف ضدها مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة ـ بعد ما جتاوز سنه الستني عاما ـ مبقتضى عقد 

موقع منه وأمني عام املؤسسة عمال بالسياسة املذكورة  0/0/7115عمل مؤقت بتاريخ 

شار التطوير اإلداري بنظام الراتب املقطوع الشامل لكافة العالوات أعاله بوظيفة مست

درهم شهريا وملدة ثالثة أشهر جتدد ملدة مماثلة مبوافقة  086111والبدالت مببلغ 

6  00/07/7112الطرف األول 6 وكان يتم جتديد هذا العقد لفرتات خمتلفة لغاية 

فة مبقتضى عقد ملدة سنة مت توظيف الطاعن بنفس الوظي 0/0/7118 وابتداء من

6 وملدة ستة أشهر من  00/07/7101كان يتم جتديده لنفس املدة وإىل غاية 

براتب  00/07/7105جدد مرة واحدة ملدة ستة أشهر إىل 01/6/7105إىل  0/0/7105

درهم 6 وكان من املقرر أن خدمة املوظف غري املنقطعة تعترب  156111مقطوع مببلغ 

اء اخلدمة ولو تعددت العقود املربمة عن مدد هذه اخلدمة متى مستمرة من تاريخ ابتد

كانت متصلة وغري منقطعة6 ومن ثم فإن خدمة الطاعن تعترب مستمرة من بداية 

6 وكان من املقرر أن  00/07/7105وحتى إنهاء خدماته يف  0/0/7115التعاقد يف 

حق املوظف يف إغفال النص على مكافأة نهاية اخلدمة يف عقد التوظيف ال يسقط 

( املشار إليه وعلى ذلك يكون 11/7115جلسة  9 املكافأة احملددة بأحكام )قرار

هذا القرار هو الواجب التطبيق على املستأنف بشأن التزام اجلهة اإلدارية مبكافأة 

نهاية اخلدمة إزاء خلو شروط العقد من نص صريح على احلرمان منها . ال سيما وأن 

ستأنف ضدها نفسها ـ سلمت املستأنف إشهادات متعددة نصت فيها اجلهة اإلدارية ـ امل

على أنه عند انتهاء خدمة املستأنف مع املؤسسة سيكون مستحقا ملكافأة نهاية 

اخلدمة حسب عقد عمله والنظم املتبعة يف املؤسسة 6 وحددت يف الشهادة األخرية 



 10/01/7105له يف  املقدار النقدي للمكافأة املستحقة 71/01/7105املؤرخة يف 

بنت عذرها على عدم  0/9/7106درهم 6 وحتى يف كتابها املؤرخ يف  0696111حبوالي 

صرف مكافأة نهاية خدمة املستأنف على أنه ال ميكن االجتهاد أو القياس يف 

احتساب املستحقات عن طريق مقارنة احلالة حباالت أخرى مشابهة يف املؤسسة 6 لذا 

جلزم بأحقيته يف احلصول على مكافأة نهاية اخلدمة وذلك ال ميكنها القول أو ا

بسبب غموض عقود العمل املوقعة معه وعدم صياغتها وفقا للعقود املعتمدة لدى 

اجلهات األخرى. وملا كان احلكم املستأنف رفض طلب الطاعن مكافأة نهاية 

فني يطبق على املوظ 11/7115جلسة  9اخلدمة بأسباب حاصلها بأن )القرار رقم 

الذين يتم تعيينهم على درجات املؤسسة أما الذين يتم تعيينهم خارج درجات املؤسسة 

وبصفة مؤقتة للقيام بأعمال حمددة يف املؤسسة فإن استحقاقهم يكون مبوجب عقود 

خاصة ملدة ال تزيد عن سنة وفقا للشروط املذكورة 6 وكان الثابت أن املدعي مت 

عن سنة وأنه توظف لدى املؤسسة ملدة عشر سنوات تعيينه مبوجب عقد عمل ال يزيد 

إال أن العقود مع املدعى عليها جاءت مؤقتة والعقد الواحد ال يزيد عن السنة وبالتالي ال 

ينطبق عليه مكافأة نهاية اخلدمة ومن ثم ترفض احملكمة طلبه( وكان هذا الذي 

 نون مما يوجب إلغاءه. أقام عليه احلكم املسـتأنف قضاءه غري سائغ وفيه خمالفة للقا

وإىل غاية  10/10/7115وحيث إ ن املسـتأنف عمل لدى املستأنف ضدها ابتداء من 

بوظيفة مستشار التطوير مبقتضى عقود كانت جتدد بكيفية منتظمة  00/07/7105

وملدة متصلة وغري منقطعة بلغ جمموعها عشر سنوات وعشرة أشهر وهو ما يستحق 

 0165( 7+065×5+  5عن هذه املدة براتب أساسي ملدة ) معه مكافأة نهاية اخلدمة

درهم 6  156111أربعة عشر شهرا ونصف الشهر. وكان آخر راتب شهري تقاضاه هو 

% من الراتب املقطوع 6 أي 61ومن غري املنازع فيه من الطرفني أن الراتب األساسي هو 

ملستأنف عن درهم 6 ومن ثم فإن ما يستحقه ا 726111% =  61× درهم  156111

درهم وهو ما  0906511شهرا =  0165×درهم  726111مكافأة نهاية اخلدمة هو مبلغ 

 تقضي به هذه احملكمة حسب ما يرد يف املنطوق.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بالشق الثاني من السبب األول خمالفة 

فة كقيمة التأمني الصحي القانون وذلك عند ما قضى بانتهاء امليزات املتعلقة بالوظي

والسكن مع أنه فيما يتعلق بالتأمني الصحي فإنه ال ينتهي إال بإلغاء اإلقامة وانتهاء 

رغم استمرار  0/0/7106الكفالة وأن حجب بطاقة التأمني عن الطاعن ابتداء من 

 7115لسنة  70من القانون رقم  5إقامته على كفالة املطعون ضدها خمالف للمادة 



مان الصحي بإمارة أبو ظيب 6 أما فيما يتعلق بالسكن فهذه امليزة ال تنتهي بشأن الض

يف تاريخ انتهاء اخلدمة بل إنها تستمر إىل ما بعد تاريخ انتهاء اخلدمة ففي حالة 

الطاعن ووفق عقد عمله فقد امتد حتمل املطعون ضدها مليزة السكن حتى تاريخ 

فتستند إىل أنه بدأ باملطالبة مبستحقاته  وأن مطالبة الطاعن ملا بعد ذلك 00/0/7106

ومل يتلق االعتذار عن عدم الدفع إال يف  70/0/7106عن مكافأة نهاية اخلدمة منذ 

مع أنه حسب النظام املتبع يف الدولة فال يصار إىل إلغاء اإلقامة إال بعد  1/9/7106

 .استالم املوظف لكافة مستحقاته مما يوجب نقض احلكم

لنعي يف غري حمله ذلك أن النص يف دليل سياسات وإجراءات املوارد وحيث إن هذا ا

البشرية ملؤسسة زايد جرى على أنه " تتحمل املؤسسة تكلفة نفقات الرعاية الصحية 

من غري أبناء الدولة 6 وألفراد األسرة .. وذلك حسب  للموظفني العاملني يف املؤسسة ...

يف هذا الصدد وما تصدره دائرة اخلدمة ما تقرره حكومة إمارة أبو ظيب من أنظمة 

بشأن  7115/ 11جلسة  9املدنية من قواعد ..". والنص يف البند السادس عشر من قرار 

جدول الرواتب واألجور والعالوات اخلاصة باملؤسسة ومراكزها "تتحمل املؤسسة 

 تكلفة إصدار البطاقات الصحية اليت تصدرها الدولة لكافة املوظفني العاملني يف

املؤسسة من غري أبناء الدولة ولزوجاتهم وثالثة من أوالدهما املعالني الذين ال تزيد 

( عاما وكافة الرسوم اليت تتقاضاها مستشفيات الدولة يف حاالت 08أعمارهم عن )

تلقي العالج فيها ومثن األدوية العالجية اليت يصفها األطباء العاملون يف هذه 

ت . وكان النص يف الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املستشفيات يف مثل هذه احلاال

املدنية ـ العالج الطيب والضمان الصحي ـ السياسة العامة :" .. يتم توفري الرعاية الطبية 

للموظفني غري املواطنني وفقا لقانون الضمان الصحي يف اإلمارة النافذ يف هذا 

بشأن الضمان  7115لسنة  70 الشأن..". والنص يف املادة اخلامسة من القانون رقم

الصحي بإمارة أبو ظيب جرى على أنه " يلتزم صاحب العمل باالشرتاك يف نظام 

الضمان الصحي عن مجيع العاملني لديه وأسرهم يف حدود زوجة املوظف أو العامل 

وثالثة من أبنائه ممن مل يبلغوا سن الثامنة عشرة ... وذلك من تاريخ وصوهلم إىل الدولة  

جيوز منح غري املواطن إقامة أو جتديدها 6 كما ال جيوز استخدامه إال بعد وال 

من ذات القانون "يبدأ  09االشرتاك عنه يف نظام الضمان الصحي" والنص يف املادة 

تقديم خدمات العالج الطيب من تاريخ بدء سريان وثيقة الضمان وتنتهي بوفاة املؤمن 

هذه النصوص أن توفري الضمان الصحي للموظف  ومفاد عليه أو بانتهاء مدة الوثيقة".

مقيد باستمرار عالقة العمل وينتهي ذلك االلتزام بنهاية اخلدمة  ونهاية الوثيقة 6 ومن 



ثم ال ميكن إلزام جهة العمل بتمديد الضمان يف حالة انتهائه وانتهاء خدمة املوظف .  

خلدمة املدنية قد جرى على ـ  من الالئحة التنفيذية لقانون ا Wوكان النص يف البند 

أنه حيق للموظف غري املواطن املنتهية خدمته البقاء يف السكن املخصص له من 

احلكومة 6 وفقا لدليل سياسات اإلسكان الصادر عن دائرة املالية 6 وكان النص يف 

هذا األخري قد جرى على أنه "يبقى املوظف غري املواطن الذي تنهي خدمته يف الشقة 

ملدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته" ملا كان ذلك وكانت  املستأجرة

وهو ما  00/07/7105املطعون ضدها قد أنهت خدمات الطاعن ـ غري املواطن ـ بتاريخ 

استتبع عدم متديدها لوثيقة الضمان الصحي للطاعن بعد انتهاء مدتها وإنهاء خدماته 6 

أي بعد ثالثة أشهر من إنهاء اخلدمة فقد  00/0/7106كما ألغت عقد اإلجيار بتاريخ 

طبقت صحيح القانون 6 واحلكم املطعون فيه حينما أيد احلكم االبتدائي القاضي 

برفض طلبات الطاعن بأداء الكلفة الفعلية ملا حتمله هو وزوجه من نفقات طبية يف 

ن من تاريخ إلغاء اإلقامة وإجيار السك 70/0/7106إىل تاريخ  0/0/7106الفرتة من 

إىل تاريخ سداد مكافأة نهاية اخلدمة فهو مل خيالف القانون  7106بداية أبريل 

 وكان النعي عليه مبا ورد بهذا الوجه غري مرتكز على أساس.

 

********** 



 ) مدني عمالي( 01/01/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.وعضوية املستشارين: 

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.
 

(711) 
 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  058،  011)الطعنان رقما  

 ( حكم "الطعن يف احلكم. ميعاده". طعن "ميعاده". نقض "ميعاده".0

 ميعاد الطعن يف األحكام. امتداده إىل أول يوم عمل متى صادف آخر امليعاد عطلة-

 رمسية. أساس ذلك. مثال.

  

( إثبات "بوجه عام". تعويض. إنذار. عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع 7

 "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض".

لعمل لفصل العامل. موضوعي. دون تقدير مدى جدية املربر الذي يتذرع به صاحب ا-

 رقابة من حمكمة النقض. متى كان سائغًا.

عدم كفاية التذرع بهدف إعادة تنظيم املنشأة كمربر للفصل متى ثبت أنه مل -

يفصل سوى العامل املدعي وبغري سبب ميت لعمله بصلة. قضاء احلكم للعامل 

 ربر إنهاء خدماته. صحيح.بالتعويض معتربًا معه أن صاحب العمل مل يقدم دلياًل ي

  

( عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع "سلطتها". مكافآت "مكافأة نهاية 0

 اخلدمة".

سنة أو مكافأة نهاية اخلدمة. استحقاقها للعامل عند انتهاء خدمته متى أكمل -

 من قانون تنظيم عالقات العمل. 007أكثر يف اخلدمة املستمرة. املادة 

استظهار مدة عالقة العمل ومدة خدمة العامل التى يستحق العامل عنها مكافأة -

 نهاية اخلدمة. موضوعي. متى كان سائغًا. مثال الستخالص سائغ.

  



( تقادم. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى" "أنواع من الدعاوى. الدعوى العمالية". 1

دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". عقد "عقد العمل". عمال. حمكمة املوضوع 

 "سلطتها". "أنواع من الدعاوى. الدعوى العمالية".

من احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام قانون عدم مساع دعوى املطالبة بأي حق -

تنظيم عالقات العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ انتهاء عالقة 

 من القانون املذكور. 6/0العمل. املادة 

 قيام عالقة العمل. ليست عذرًا موقفًا أو مانعًا من املطالبة باحلقوق العمالية.-

ى عن األجور املتأخرة ملضي سنة على تاريخ قضاء احلكم بعدم مساع الدعو-

 استحقاقها حمتسبًا نهايتها قبل تقديم الشكوى إىل دائرة العمل. صحيح.

  

حوال إذا من قانون اإلجراءات املدنية من أنه "يف مجيع األ 00/5نصت املادة -0

صادف آخر امليعاد عطلة رمسية امتد امليعاد إىل أول يوم عمل بعدها"، وملا كان اليوم 

وهو يوم عطلة  8/2/7102األخري من امليعاد يف الطعن املاثل هو يوم  السبت املوافق 

رمسية يف دائرة القضاء ومن ثم  ميتد امليعاد إىل أول يوم عمل بعدها وهو يوم األحد 

وهو اليوم الذي مت فيه رفع الطعن، فيكون الدفع ساقط األساس  9/2/7102

 مقبوال شكال بدوره. 7102لسنة  058ويكون الطعن رقم 

قرر أن تقدير مدى جدية أوصحة املربر الذي يتذرع به صاحب العمل لفصل امل-7

العامل إمنا هو من املسائل املوضوعية اليت يستقل بها قاضي املوضوع دون رقابة عليه 

ن حمكمة النقض طاملا كان هذا التقدير سائغا وكافيا حلمل قضائه، فال م

يكفي يف إثبات مربر للفصل أن يقول صاحب العمل قوال مرسال بغري دليل إنه يهدف 

من ورائه إىل إعادة تنظيم منشأته ويكون الثابت حملكمة املوضوع أنه مل يفصل سوى 

صلة، ملا كان ذلك، وكانت  عامل واحد هو املدعي وبغري سبب ميت لعمله ب

حمكمة املوضوع قد قدرت تعويضا بأجر شهر واحد للمطعون ضده عن فصله 

"أن الطاعنة أنهت خدماته بدون أن تقدم دليال يربر إنهاء  تأسيسا على ما ثبت هلا من

خدماته، األمر الذي جيعل طلب التعويض له ما يربره"، وملا كان ذلك مندرجا يف 

ديرية حملكمة املوضوع فإن النعي عليه ميسي غري مقبول ويتعني حدود السلطة التق

 رفضه.



من قانون تنظيم عالقات العمل من أن مكافأة نهاية اخلدمة  007نصت املادة -0

)عند انتهاء خدمته متى أكمل سنة أو أكثر يف اخلدمة  إمنا تستحق للعامل

وانتهاء وترتيب آثارها  املستمرة(، ومن املقرر أن استخالص مدة عالقة العمل بداية

واستظهار حقيقة مدة اخلدمة اليت يستحق العامل عنها مكافأة  نهاية اخلدمة هو من 

مسائل الواقع الذي تستقل به حمكمة املوضوع، وملا كان احلكم االبتدائي املؤيد 

 باحلكم املطعون فيه قد استخلص مدة خدمة املطعون ضده لدى الطاعنة بوصف أنها

ة ولدى صاحب عمل واحد"، وقدر املكافأة عنها وفقا ملعايري نص "خدمة مستمر

 من القانون اآلنف ذكره فال وجه للنعي عليه ويتعني رفض النعي. 001و007املادتني 

من قانون تنظيم عالقات العمل بأن ال تسمع دعوى املطالبة بأي  6/0تنص املادة -1

بعد مضي سنة من تاريخ حق من احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام هذا القانون 

استحقاقه، ومن املقرر أن التقادم احلولي للحقوق املرتتبة على أحكام قانون تنظيم 

عالقات العمل إمنا يبدأ سريانه من تاريخ  تولد احلق واستحقاقه وليس من تاريخ 

انتهاء عالقة العمل، فال يقال إذن إن يف قيام عالقة العمل ما مينع من املطالبة 

العمالية، كما أن من املقرر أن العذر املانع أو املوقف لسريان التقادم وحيول باحلقوق 

دون مطالبة العامل مبستحقاته من صاحب العمل إمنا هو من مسائل الواقع اليت يفصل 

فيها قاضي املوضوع بال معقب متى كان قضاؤه سائغا له أصله الثابت باألوراق، ملا  

ه قد أسس قضاءه بعدم مساع الدعوى عن كان ذلك وكان احلكم املطعون في

حتى  0/01/7107يف الفرتة من  األجور املستحقة املـتأخرة وهي بضعة أشهر

أقام احلكم قضاءه ذاك على ما ثبت حملكمة املوضوع من أن   - 01/9/7101

وليس قبل ذلك  08/01/7105املدعي قد تقدم بالشكوى إىل دائرة العمل يف  يوم 

انقضاء أكثر من سنة من تاريخ االستحقاق مبا يستوجب قبول  فكانت مطالبته بعد

الدفع بعدم السماع، وأفصحت احملكمة عن تقديرها أن عالقة العمل مبجردها ال 

تعترب عذرا شرعيا حيول دون املطالبة بتلك األجور أو  يوقف سريان املدة، وملا كان 

ابت باألوراق وتقديرا ذلك كله من احلكم املطعون فيه استخالصا سليما ملا هو ث

 سائغا وصحيحا يف القانون فإن النعي برمته يكون على غري أساس ويتعني  رفضه.

 احملكمــــــــــــــــة

يف مذكرتها املقدمة بالرد على طعن -وحيث إن الطاعنة يف هذا الطعن قد دفعت 

د يف بعدم  قبوله شكال لرفعه بعد امليعاد احملد- 7102لسنة  058خصمها الرقيم 

القانون وهو ستون يوما من اليوم التالي لصدور احلكم املطعون عليه قوال منها بأن  



فكان ميعاد الطعن بالنقض عليه ينتهي يف  9/5/7102هذا احلكم وقد صدر بتاريخ 

 مبا جيعله غري مقبول.   9/2/7102بيد أن الطاعن أودع طعنه بتاريخ  8/2/7102

من قانون اإلجراءات املدنية  00/5نصت عليه املادة  وحيث إن هذا الدفع مردود، مبا 

من أنه "يف مجيع األحوال إذا صادف آخر امليعاد عطلة رمسية امتد امليعاد إىل أول يوم  

عمل بعدها"، وملا كان اليوم األخري من امليعاد يف الطعن املاثل هو يوم السبت املوافق 

ومن ثم  ميتد امليعاد إىل أول يوم  وهو يوم عطلة رمسية يف دائرة القضاء 8/2/7102

وهو اليوم الذي مت فيه رفع الطعن، فيكون   9/2/7102عمل بعدها وهو يوم األحد 

 مقبوال شكال بدوره. 7102لسنة  058الدفع ساقط األساس ويكون الطعن رقم 

  -7102لسنة 011املطعون ضده يف الطعن رقم - الوقائع أن املدعي جملُم إن وحيث

 –عمالي جزئي أبوظيب على الطاعنة فيه 0012/7105ام الدعوى رقم كان قد أق

 6/01/7107طالبا احلكم بإلزامها مستحقاته العمالية الناشئة عن عمله فيها من 

درهم، وندبت احملكمة خبريا  756111بأجر  شهري شامل  قدره   05/8/7105حتى 

التقرير وقدمت املدعى  لبحث الدعوى وقدم اخلبري تقريره وإذ عقب الطرفان على هذا

عليها صور مستندات، أعادت احملكمة التقرير إىل اخلبري لفحص اعرتاضات 

الطرفني فقدم تقريرا تكميليا، ثم حكمت احملكمة  بإلزام املدعى عليها بأن تؤدي 

درهم ومقابل تذكرة سفر يف حال املغادرة ورفضت بعض  117152للمدعي مبلغ 

، وقضت  050/7102دها هذا احلكم برقم الطلبات، استأنفت احملكوم ض

حمكمة االستئناف بتعديل احلكم املستأنف بإنقاص املبلغ املقضي به جبعله 

درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت املؤسسة احملكوم ضدها يف هذا  7776152

 7102لسنة  058وطعن خصمها فيه بالطعن رقم  7102لسنة  011احلكم بالطعن رقم 

ان على غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وضمت الطعن الالحق  وإذ ُعرض الطعن

 لسابقه وحددت لنظرهما  معا جلسة. 

 : 7102لسنة 011يف الطعن رقم -أوال 

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة باألول منها على احلكم 

للمطعون ضده مبا  املطعون فيه القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل إذ قضى 

درهم مسايرا يف ذلك تقرير اخلبري ومغفال ما  0786192أمساه فروق رواتب مببلغ 

قدمته الطاعنة من مستندات قبض وإشعارات حتويل أجور وأقساط سلف مل يسددها 

درهم وليس ما قضى  056111املطعون ضده حتى صار ما يتبقى له هو مبلغ ال يتجاوز 



ؤيد باحلكم املطعون فيه من ذلك املبلغ مما يعيبه مبا به احلكم االبتدائي امل

 يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ملا هو مقرر يف قضاء هذه احملكمة من أن 

- حمكمة املوضوع تستقل بسلطة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها

ملوازنة بينها وترجيح وما يقدم يف الدعوى من مستندات وا-ومنها تقارير اخلرباء 

بعضها على بعض وفقا ملا تطمئن إىل األخذ به، وملا كان الثابت باألوراق أن تقرير 

استخلص من األوراق واملستندات أن املدعي يستحق - 70و 02يف  ص - اخلبري

ما مجلته مبلغ   05/8/7105حتى  0/9/7101فروقات أجور عن فرتة التعاقد من 

أنت حمكمة املوضوع إليه فقضت به خالفا ملا تثريه درهم، وهو ما اطم078192

الطاعنة بالنعي، وكان استخالصها سائغا وله أصله الثابت باألوراق وكافيا حلمل 

قضائها، فيغدو النعي جدال موضوعيا تنحسر عنه رقابة حمكمة النقض. فيتعني 

 رفضه. 

فساد يف االستدالل الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه ال وحيث إن

 756111والقصور يف التسبيب بأن قضى  للمطعون ضده بتعويض عن فصله مببلغ 

درهم بقالة إنه فصل تعسفي برغم أنها اضطرت لفصله بسبب وضعها املالي وإعادة 

هيكلة وظائفها مبا يتوافق مع إيراداتها، فانتفى التعسف عن  قرار الفصل فما كان 

 حيق له تعويضه عنه. 

يث إن النعي غري سديد، ملا  هو  مقرر من أن تقدير مدى جدية أوصحة املربر الذي وح

يتذرع به صاحب العمل لفصل العامل إمنا هو من املسائل املوضوعية اليت يستقل بها 

قاضي املوضوع دون رقابة عليه من حمكمة النقض طاملا كان هذا التقدير سائغا  

بات مربر للفصل أن يقول صاحب العمل قوال وكافيا حلمل قضائه، فال يكفي يف إث

مرسال بغري دليل إنه يهدف من ورائه إىل إعادة تنظيم منشأته ويكون الثابت حملكمة 

املوضوع أنه مل يفصل سوى عامل واحد هو املدعي وبغري سبب ميت لعمله بصلة، ملا  

ون كان ذلك، وكانت  حمكمة املوضوع قد قدرت تعويضا بأجر شهر واحد  للمطع

"أن الطاعنة أنهت خدماته بدون أن تقدم  ضده عن فصله تأسيسا على ما ثبت هلا من

دليال يربر إنهاء خدماته، األمر الذي جيعل طلب التعويض له ما يربره"، وملا كان ذلك 

مندرجا يف حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فإن النعي عليه ميسي غري 

 مقبول ويتعني رفضه. 



على احلكم املطعون فيه بالسبب الثالث اخلطأ يف تطبيق  الطاعنة تنعيوحيث إن 

 0درهم عن مدة  106088القانون إذ قضى للمطعون ضده مبكافأة نهاية اخلدمة مببلغ 

حتى نهاية  6/01/7107شهرا وتسعة أيام، منذ التحاقه بالعمل فيها يف  00سنوات و

ق فيها مبضي سنة على انتهاء فرتة برغم أنها دفعت بسقوط احل 5/8/7105اخلدمة يف 

 وعلى تاريخ االستحقاق.   7101/ 5/01تعاقده األوىل يف 

من قانون تنظيم عالقات العمل  007وحيث إن النعي غري قويم، ملا نصت عليه املادة 

)عند انتهاء خدمته متى أكمل سنة  من أن مكافأة نهاية اخلدمة إمنا تستحق للعامل

ستمرة(، ومن املقرر أن استخالص مدة عالقة العمل بداية أو أكثر يف اخلدمة امل

وانتهاء وترتيب آثارها واستظهار حقيقة مدة اخلدمة اليت يستحق العامل عنها مكافأة  

نهاية اخلدمة هو من مسائل الواقع الذي تستقل به حمكمة املوضوع، وملا كان 

خدمة املطعون ضده  احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد استخلص مدة

"خدمة مستمرة ولدى  صاحب عمل  واحد"، وقدر املكافأة  لدى الطاعنة بوصف أنها

من القانون اآلنف ذكره فال وجه للنعي عليه  001و007عنها وفقا ملعايري نص املادتني 

 ويتعني رفض النعي. 

بيق وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تط

درهم مستحقة ملستشفى  096777611القانون بأن مل يقض بتحميل املطعون ضده مبلغ 

املفرق عن تكاليف عالجه عن مرض ال عالقة له بالعمل وما يزال املستشفى يطالب 

 الطاعنة بسداد هذا املبلغ. 

وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ملا هو ثابت مبدونات احلكم االبتدائي املؤيد 

قضاء بعدم قبول طلبات الطاعنة -(7)يف ص  املطعون فيه  أنها تضمنتباحلكم 

لعدم سداد الرسوم القضائية عنها، هذا إىل أن تقرير اخلربة قد أورد ما مفاده صراحة  

أن املبلغ املذكور يف النعي الذي يطالبها به مستشفى املفرق إمنا هو من مستحقات 

لطاعنة وذلك حسب إقرارها به يف املدعي "املطعون ضده" وليس من مستحقات ا

من تقرير  6اجلدول األول بند  70. )ص 2/0/7100كتابها املوجه للمستشفى بتاريخ 

 اخلبري املنتدب يف الدعوى(. 

 وحيث إنه ملا تقدم يتعني رفض الطعن. 

 عمالي: 7102لسنة  058رقم  ثانيا: الطعن

ملطعون فيه اخلطأ يف حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبيب طعنه على احلكم ا

تطبيق القانون مبا تضمنه من قضاء بعدم مساع الدعوى يف شأن األجور املتأخرة، 



برغم وجوب تطبيق قانون العمل كنص خاص يف هذا الشأن وأن قيام عالقة العمل 

بني الطاعن واملطعون ضدها كانت متثل عذرا مانعا من املطالبة بأجوره قضائيا وأن 

ور الزمان تكون من تاريخ انتهاء عالقة العمل وقد خالف احلكم بداية حساب مدة مر

ذلك وقضى بعدم السماع  برغم انتفاء إنكار حقوقه من جانب املطعون ضدها بداللة 

مبا تنتفي معه شروط عدم - صورة التسوية النهائية احملررة لبيان حقوق الطاعن

 مساع دعواه. 

من قانون تنظيم عالقات  6/0عليه املادة وحيث إن النعي جبملته غري سديد، ملا تنص 

العمل بأن ال تسمع دعوى املطالبة بأي حق من احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام هذا 

القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، ومن املقرر أن التقادم احلولي للحقوق 

خ  تولد احلق  املرتتبة على أحكام قانون تنظيم عالقات العمل إمنا يبدأ سريانه من تاري

واستحقاقه وليس من تاريخ انتهاء عالقة العمل، فال يقال إذن إن يف قيام عالقة العمل 

ما مينع من املطالبة باحلقوق العمالية، كما أن من املقرر أن العذر املانع أو املوقف 

لسريان التقادم وحيول دون مطالبة العامل مبستحقاته من صاحب العمل إمنا هو من 

لواقع اليت يفصل فيها قاضي املوضوع بال معقب متى كان قضاؤه سائغا له  مسائل ا

أصله الثابت باألوراق، ملا كان  ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أسس قضاءه 

بعدم مساع الدعوى عن األجور املستحقة املـتأخرة وهي بضعة أشهر يف الفرتة من 

على ما ثبت حملكمة  أقام احلكم قضاءه ذاك- 01/9/7101حتى  0/01/7107

 08/01/7105املوضوع من أن املدعي قد تقدم بالشكوى إىل دائرة العمل يف يوم 

وليس قبل ذلك فكانت مطالبته بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ االستحقاق  مبا 

يستوجب قبول الدفع بعدم السماع، وأفصحت احملكمة عن تقديرها أن عالقة العمل 

ا شرعيا حيول دون املطالبة بتلك األجور أو  يوقف سريان املدة، مبجردها ال تعترب عذر

وملا كان ذلك كله من احلكم املطعون فيه استخالصا سليما ملا هو ثابت باألوراق 

وتقديرا سائغا وصحيحا يف القانون فإن النعي برمته يكون على غري أساس ويتعني  

 رفضه. وحيث إنه ملا تقدم يتعـني رفض الطعن.

 

********** 



 )مدني عمالي( 01/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (715) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  089)الطعن رقم 

 تعسفي. حمكمة املوضوع "سلطتها". إنذار. ( تعويض. عقد "عقد العمل". فصل0

عدم استحقاق العامل تعويضًا عن إنهاء عقد العمل إال إذا أثبت أن صاحب العمل -

قد قام بفصله تعسفيًا وأنه مل يرتك العمل بإرادته املنفردة. استخالص ذلك. موضوعي. 

 متى كان سائغًا.

  

( أجر. تعويض. استقالة. ضرر. عقد "عقد العمل". عمال. فصل تعسفي. حمكمة 7

 املوضوع "سلطتها".

عدم أداء صاحب العمل ألجر العامل يف املواعيد املقررة الذي يدفع العامل إىل ترك -

كي يستحق العامل  العمل. وجوب أن يكون التأخري يف أداء األجر هو الدافع إىل ذلك

 التعويض.

تقدير مدة التأخري وما إذا كانت بسيطة أو قليلة إىل احلد الذي ال يلحق بالعامل -

 ضررًا يدفعه إىل إنهاء العمل من عدمه. موضوعي. متى كان سائغًا.

 مثال لتسبيب سائغ. -

  

 ( أجر. إجازة. بدالت "بدل اإلجازة" "بدل السكن". عقد "عقد العمل". عمال.0

البدل النقدي عن اإلجازة اليت مل حيصل عليها العامل. احتسابه على أساس آخر -

أجره األساسي الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه لإلجازة. ال يدخل يف حسابه بدل 

ضاف إليه إذا كان العقد ساريًا بني الطرفني. السكن بعد انتهاء عالقة العمل وي

 مثال.

  



 ( أجر. بدالت "بدل العمل اإلضايف". إثبات "عبء اإلثبات". عقد "عقد العمل". عمال.1

العمل له بالعمل لساعات  استحقاق العامل لألجر اإلضايف. مناطه. تكليف صاحب-

 إضافية واجناز العامل ما كلف به. عبء إثباته على عاتق العامل.

عجز العامل عن إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل لساعات إضافية وقيامه -

 بإجناز ما كلف به. قضاء احلكم برفض طلبه األجر عن العمل اإلضايف. صحيح.

  

قرر من أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى امل-0

وتقدير األدلة واملستندات املقدمة فيها واألخذ مبا تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ما 

العامل ال يستحق  دام سائغا ويكفي حلمل قضاء احلكم. كما أن من املقرر أن

تعويضا عن إنهاء عقد العمل إال إذا أثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله  

تعسفيا وأنه مل يرتك العمل بإرادته املنفردة، واستخالص ذلك من سلطة حمكمة 

املوضوع مبا هلا من سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة متى أقامت قضاءها 

 أصلها الثابت يف األوراق وتكفي حلمل قضائها.على أسباب سائغة هلا 

املقرر أن عدم أداء صاحب العمل ألجر العامل يف املواعيد املقررة ال يدل مبجرده -7

على استحقاق العامل للتعويض ما مل يثبت أن هذا التأخري هو الذي دفع العامل  إىل 

مل يف موعد استحقاقه ترك العمل، وتقدير ما إذا كانت مدة التأخري يف أداء أجر العا

من سلطة -بسيطة وقليلة إىل احلد الذي ال يلحق به ضررا يدفعه إىل إنهاء عقد العمل

حمكمة املوضوع كذلك ال معقب عليه من حمكمة النقض متى كان سائغا. ملا 

ال يستحق إال يف آخر   7106كان ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن أجر شهر أكتوبر 

من هذا الشهر نفسه قبل  06لطاعن قد تقدم باستقالته بتاريخ هذا الشهر وكان ا

من الشهر  05حلول استحقاق أجره عنه وأنه منح املطعون ضدها مهلة إنذار تنتهي يف 

وكان بدل اإلنذار ال يستحق إال بعد انتهاء اخلدمة، وكان  7106نوفمرب  –الالحق 

يوما من  05الشهر وعن  بتأخري أجره عن ذلك- الطاعن يتعلل كذريعة لالستقالة

الشهر التالي وهي اليت تدخل يف فرتة اإلنذار وكالهما مل يكن مستحقا له وقت 

من  قانون تنظيم عالقات العمل أو  070تقديم االستقالة ومن ثم فال وجه لتطبيق املادة 

العتبار أن إنهاء الطاعن عالقة العمل كان حتت وطأة عدم دفع أجوره يف مواعيدها، 

لرغم من أنه كان قد أنهى العالقة قبل استحقاق ما يزعمه من أجر، وملا كان على ا



احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه مبا ورد يف 

 سبب النعي يغدو بغري أساس ويتعني رفضه.

من قانون تنظيم  29و 28املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن مفاد نص املادتني -0

عالقات العمل أن بدل اإلجازة اليت مل حيصل عليها العامل حيسب على  أساس أجره 

انتهاء  األساسي الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه لإلجازة وال يدخل يف حسابها بعد

عالقة العمل بدل السكن إذ هو ال يضاف إال إذا كان عقد العمل ساريا بني 

ن فيه قد واكب هذا النظر القانوني الطرفني، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعو

 الصحيح فإن النعي على قضائه يكون ساقطا ويتعني رفضه.

قرر أن مناط استحقاق العامل لألجر اإلضايف وعلى ما جرى به قضاء هذه امل-1

احملكمة أمران أوهلما: أن يكون صاحب العمل هو الذي كلف العامل بالقيام بالعمل 

قام العامل بالعمل ساعات إضافية من تلقاء نفسه ساعات إضافية فإن مل يكلفه و

فإنه ال يستحق أجرا إضافيا مقابل هذه الساعات، وُيعد متطوعا، واألمر الثاني: أن 

ينجز العامل ما كلف به من العمل اإلضايف، ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي 

ات اإلضافية املؤيد باحلكم املطعون فيه قد رفض القضاء بطلب التعويض عن الساع

من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية وأن  0تأسيسا على مقتضى املادة 

عجز عن إثبات ما يدعي، من أنه مت تكليفه من املدعى عليها -الطاعن  –املدعي

بذلك العمل أو أنه أجنزه فعال، وهو تسبيب سائغ وصحيح وخلت األوراق مما يعارضه 

 احلكم املطعون فيه فيتعني رفض النعي. وجاء كافيا حلمل قضاء

 احملكمــــــــــــــــة

كان قد أقام الدعوى رقم -الطاعن  –وحيث إن الوقائع جتمل يف أن املدعي 

على الشركة املطعون ضدها طالبا احلكم  عمالي كلي أبوظيب، 95/7102

وما من ومدة مخسة عشر ي 7106بإلزامها بأداء أجره املتأخر عن مدة شهر أكتوبر 

وبدل إجازة عن آخر سنتني من العمل ومكافأة نهاية اخلدمة  7106شهر نوفمرب 

قائال إن فصله وقع  يف صورة إجباره على االستقالة بعدم   وتعويض عن فصله تعسفيا

السالف ذكرهما، وبدل عمل إضايف -الوفاء بأجره املطلوب عن شهر ونصف شهر 

ر املادي  واملعنوي، وقال تأسيسا لدعواه إنه وتسليمه شهادة خربة والتعويض عن الضر

عمل يف الشركة املدعى عليها بوظيفة مهندس مدني بأجر شهري أساسي قدره 

حتى قدم  70/8/7115من تاريخ -درهم  516111درهم واألجر الشامل  016111

، ومل 05/00/7106ومنحها مهلة إنذار تنتهي يف  06/01/7106استقالته منها بتاريخ 



قوقه فكانت دعواه، قدمت املدعى عليها دعوى متقابلة بطلب تعويضها عما توفه ح

نسبته للمدعي أصليا من إتالف معدات ومعلومات وملفات أبلغت بشأنها ضده يف 

وطلبت وقف الدعوى العمالية حلني الفصل يف تلك  965/7102القضية اجلزائية رقم 

يف الدعوى األصلية القضية اجلزائية حبكم بات، وحمكمة أول درجة حكمت 

درهم وتسليمه شهادة اخلربة وفقا  172111بإلزام املدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 

من قانون العمل ورفضت بعض الطلبات، وحكمت احملكمة يف الدعوى  075للمادة 

واستأنفته احملكوم  879/7102املتقابلة برفضها، استأنف املدعي هذا احلكم برقم 

وحمكمة االستئناف قضت برفض االستئناف األول وقضت  909/7102ضدها  برقم 

درهم وتأييد احلكم فيما عدا  1766927يف الثاني بإنقاص املبلغ احملكوم به إىل مبلغ 

ذلك، فأقام املدعي أصليا طعنه املاثل والذي بعرضه على غرفة املشورة حددت لنظره 

 بطلب رفضه. جلسة وملا أعلنت به املطعون ضدها قدم حماميها مذكرة 

وحيث إن الطعن أقيم على  سببني، وينعي الطاعن بالوجه األول من السبب األول على 

احلكم املطعون فيه، أنه أخطأ يف تطبيق القانون بعدم قضائه للطاعن بتعويض عن 

فصله تعسفيا استنادا إىل قول احلكم  بأنه تقدم باستقالته ومل يقم دليال على أنه 

من قانون العمل جتيز للعامل أن يرتك  070ها، برغم أن املادة كان جمربا على تقدمي

عمله بغري إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو العقدية قبل العامل  

وكانت املطعون ضدها قد تأخرت يف صرف أجره املستحق عن مدة شهر ونصف  

إىل االستقالة وهو ما   ، مبا اضطره7106  نوفمرب 05شهر هي مدة  شهر أكتوبر حتى 

 يعد مبثابة فصل تعسفي كان يستحق التعويض عنه بأجر  ثالثة  أشهر. 

وحيث  إن هذا النعي مردود، مبا هو  مقرر من أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف 

حتصيل وفهم الواقع  يف الدعوى وتقدير األدلة واملستندات املقدمة فيها واألخذ مبا  

ا وإطراح ما عداه ما دام سائغا ويكفي حلمل قضاء احلكم. كما أن تطمئن إليه منه

من املقرر أن العامل ال يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل إال إذا  أثبت أن صاحب 

العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه مل يرتك العمل بإرادته املنفردة، واستخالص 

فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة ذلك من سلطة حمكمة املوضوع مبا هلا من سلطة 

متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت يف األوراق وتكفي حلمل 

 قضائها.

ومن املقرر أن عدم أداء صاحب العمل ألجر العامل يف املواعيد املقررة ال يدل مبجرده 

دفع العامل إىل على استحقاق العامل للتعويض ما مل يثبت أن هذا التأخري هو الذي 



ترك العمل، وتقدير ما إذا كانت مدة التأخري يف أداء أجر العامل يف موعد استحقاقه 

من سلطة -بسيطة وقليلة إىل احلد الذي ال يلحق به ضررا يدفعه إىل إنهاء عقد العمل

 حمكمة املوضوع كذلك ال معقب عليه من حمكمة النقض متى كان سائغا. 

ال يستحق إال يف  7106ثابت باألوراق أن أجر  شهر أكتوبر ملا كان ما تقدم وكان ال

من هذا الشهر نفسه قبل  06آخر هذا الشهر وكان الطاعن قد تقدم باستقالته بتاريخ 

من الشهر  05حلول استحقاق أجره عنه  وأنه منح املطعون ضدها مهلة إنذار تنتهي يف 

 بعد انتهاء اخلدمة، وكان وكان بدل اإلنذار ال يستحق إال 7106نوفمرب  –الالحق 

يوما من  05بتأخري أجره عن ذلك الشهر وعن - الطاعن يتعلل  كذريعة لالستقالة

الشهر التالي وهي اليت تدخل يف فرتة اإلنذار وكالهما مل يكن مستحقا له وقت 

من  قانون تنظيم عالقات العمل أو  070تقديم االستقالة ومن ثم فال وجه لتطبيق املادة 

ار أن إنهاء الطاعن عالقة العمل كان حتت وطأة عدم دفع أجوره يف مواعيدها، العتب

على الرغم من أنه كان قد أنهى العالقة قبل استحقاق ما يزعمه من أجر، وملا كان 

احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه مبا ورد يف 

 فضه. سبب النعي يغدو بغري أساس ويتعني ر

وحيث إن الطاعن  ينعي بالوجه الثاني من السبب األول على احلكم املطعون فيه 

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ قضى له ببدل اإلجازة عن السنتني األخريتني 

درهم،  01811على أساس أجره األساسي وحده دون إضافة بدل السكن وهو مبلغ 

نظيم عالقات العمل، مما يعيب احلكم من قانون ت 28كما تقضي بهذا املادة 

 ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غري سديد، إذ  من املقرر يف قضاء  هذه احملكمة أن مفاد نص 

من قانون تنظيم عالقات العمل أن بدل اإلجازة اليت مل حيصل عليها  29و 28املادتني 

استحقاقه لإلجازة العامل حيسب على أساس أجره األساسي الذي كان يتقاضاه وقت 

وال يدخل يف حسابها بعد انتهاء عالقة العمل بدل السكن إذ هو ال يضاف إال إذا 

كان عقد العمل ساريا بني الطرفني، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 

واكب هذا النظر القانوني الصحيح فإن النعي على قضائه يكون ساقطا ويتعني 

 رفضه. 

ي بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب وحيث إن الطاعن ينع

وخمالفة الثابت باألوراق إذ رفض القضاء له مبقابل عمله اإلضايف املتمثل يف إدارة 



مشروعني بإمارة أبوظيب، فضال عن عمله األصلي يف  مشروع  سجن اإلبعاد والرتحيل 

 ك. بإمارة الشارقة، برغم أنه قدم ما يفيد تكليفه بذل

وحيث إن النعي غري مقبول، ملا سبق بيانه يف الرد على الوجه األول من السبب األول 

من  أن حمكمة املوضوع تستقل بسلطة حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى وتقدير ما 

يقدم فيها من مستندات وأدلة، وال تعقيب عليها يف ذلك طاملا أقامت قضاءها على 

 ت باألوراق.أسباب سائغة مستمدة من أصل ثاب

والنعي مردود كذلك مبا هو مقرر من أن مناط استحقاق العامل لألجر اإلضايف وعلى  

ما جرى به قضاء هذه احملكمة أمران أوهلما: أن يكون صاحب العمل هو الذي 

كلف العامل بالقيام بالعمل ساعات إضافية فإن مل يكلفه وقام العامل بالعمل 

نه ال يستحق أجرا إضافيا مقابل هذه الساعات، ساعات إضافية من تلقاء نفسه فإ

وُيعد متطوعا، واألمر الثاني: أن ينجز العامل ما كلف به من العمل اإلضايف، ملا 

كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد رفض القضاء 

اإلثبات من قانون  0بطلب التعويض عن الساعات اإلضافية تأسيسا على مقتضى املادة 

عجز عن إثبات ما يدعي، من -الطاعن  –يف املعامالت املدنية والتجارية وأن املدعي

أنه مت تكليفه من املدعى عليها بذلك العمل أو أنه أجنزه فعال، وهو تسبيب سائغ   

وصحيح وخلت األوراق مما يعارضه وجاء كافيا حلمل قضاء احلكم املطعون فيه 

 م  يتعني رفض الطعن.وملا تقد فيتعني رفض النعي.

 

********** 



 )جتاري( 01/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. – برئاسة السيد املستشار/ عبد اهلل علي عبد اهلل

 وعضوية املستشارين: عبد املنعم عوض، حممد العيادي.

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 (716) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  801)الطعن رقم  

 تسجيل. دائرة التنمية االقتصادية. عالمة جتارية. بيع. ( اسم جتاري.0

 االسم التجاري والعالمة التجارية. ماهية كل منهما؟-

وجوب أن يكون االسم التجاري مقيدًا يف السجل املعد لذلك لدى دائرة التنمية -

 االقتصادية لتمتعه باحلماية القانونية.

 و جزءًا منها إذا كان مبتكرًا.جواز أن يكون االسم التجاري عالمة جتارية أ-

  

( اسم جتاري. تسجيل. دائرة التنمية االقتصادية. عالمة جتارية. بيع. غش. حمكمة 7

 املوضوع "سلطتها".

املنافسة غري  احلماية القانونية لالسم التجاري. مقصودها. محاية التاجر من-

 املشروعة ومجهور املستهلكني من االخنداع.

 . موضوعي.طفيليًاتقدير التشابه يف االمساء التجارية أو ما يعد تصرفًا -

ثبوت تقليد العالمة التجارية أو استعمال الغري السم جتاري ليس له. وجوب منعه من -

 استعمال االسم التجاري أو شطبه من السجالت إن مت القيد.

  

( اسم جتاري. تسجيل. دائرة التنمية االقتصادية. عالمة جتارية. بيع. ملكية. غش. 0

 حمكمة املوضوع "سلطتها".

 اعتبار من سجل العالمة التجارية مالكًا هلا. حقه دون غريه يف استعماهلا.-

 رينة على اسبقية االستعمال. انسحاب أثره إىل تاريخ تقديم الطلب.التسجيل. ق-



عبء إثبات عكس ذلك. وقوعه على عاتق من يدعيه. إال إذا كان من قام -

بتسجيلها قد استعملها ملدة مخس سنوات مستمرة على األقل من تاريخ التسجيل دون 

 أن ينازعه أحد يف ملكيتها.

اسم جتاري وشطبه لوجود تطابق بينه وبني آخر  مثال لتسبيب صحيح ملنع استعمال-

 سبق تسجيله واستعماله يف ذات اجملال.

  

( اسم جتاري. تسجيل. تعويض. دائرة التنمية االقتصادية. عالمة جتارية. ضرر. خطأ. 1

 لطتها".مسؤولية. حمكمة املوضوع "س

مالك العالمة التجارية. حقه يف إقامة الدعوى بطلب التعويض قبل من عمد إىل -

تقليدها أو تزويرها أو استعماهلا على حنو يؤدي إىل اإلضرار به. تقدير الضرر 

 والتعويض اجلابر له يف هذا اخلصوص. موضوعي. متى كان سائغًا.

 ي.مثال لتسبيب سائغ للتعويض عن استعمال اسم جتار-

  

املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان االسم التجاري هو اسم معني يتخذه التاجر أو -0

الشركة التجارية لتمييز متجره أو الشركة عن غريهما، وحتى يكون هلذا االسم 

مقيدًا يف السجل املعد بذلك لدى دائرة التنمية التجاري محاية قانونية جيب أن يكون 

االقتصادية وأال يؤدي إىل االلتباس مع غريه من األمساء التجارية يف جمال التجارة 

املماثلة، أما العالمة التجارية فهي كل ما يستخدم أو يراد استخدامه يف متييز 

بسبب صنعها أو خدمات أو منتجات للداللة على أنها ختص صاحب العالمة التجارية 

انتاجها أو االجتار فيها أو عرضها للبيع، وجيوز ان يكون االسم التجاري عالمة 

 جتارية أو جزءًا منها إذا كان مبتكرًا.

املقرر ان احلماية القانونية لألمساء التجارية هي احلماية من املنافسة غري -7

تجاته أو نشاطه املشروعة واليت من شأنها إحداث لبس مع أحد املنافسني أو من

التجاري ويتحقق ذلك باستعمال اسم جتاري مماثل أو مشابه من شأنه اخنداع مجهور 

املستهلكني أو الربط بني االمسني أو وجود صلة بينهما، وتبعًا لذلك فإن استعمال 

الغري السم جتاري ليس له يشكل تصرفًا طفيليًا باالستفادة من دون مقابل من السمعة 

صاحب االسم التجاري بفعل جمهوده ونشاطه ورعايته، وتقدير التشابه اليت اكتسبها 

يف االمساء التجارية أو ما يعد تصرفًا طفيليًا من سلطة حمكمة املوضوع، ومن املقرر 



ان اجلزاء على ثبوت تقليد العالمة التجارية أو استعمال الغري السم جتاري ليس له أو 

ل ذلك االسم التجاري أو شطبه من السجالت مشابه له هو منع هذا الغري من استعما

 املعدة لذلك ان مت القيد.

 0997لسنة  02من القانون االحتادي رقم  06،02املقرر وفق ما تقضي به املادتان -0

وتعديالته يف شأن العالمات التجارية أنه إذا سجلت العالمة التجارية انسحب أثر 

بتسجيل العالمة يعترب مالكًا هلا  التسجيل إىل تاريخ تقديم الطلب وان من يقوم

ويكون له وحده دون غريه حق استعماهلا، ويعد هذا التسجيل قرينة على أسبقية 

استعماهلا وان جاز ملن يدعي خالف ذلك بأنه كان أسبق يف استعماهلا قبل التسجيل 

إثبات العكس إال إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها ملدة مخس سنوات مستمرة 

األقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى باملنازعة يف ملكيتها. ملا كان  على

ذلك وكان الثابت باألوراق ان املطعون ضدها هي املالكة لرخصة املؤسسة الفردية 

( ..................................( وامسها بالالتيين )................اليت حتمل االسم التجاري )مطعم 

على حنو ما هو ثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية  وذلك

( وذلك منذ ......................................بدبي. وقامت بتسجيل عالمتها التجارية باسم )

سنوات أخرى اعتبارًا  01ملدة عشرة سنوات ومت جتديد تسجيلها ملدة  0/0/7110تاريخ 

وذلك على النحو الوارد بشهادة تسجيل عالمة  0/0/7170ى وحت 0/0/7100من 

جتارية الصادرة عن إدارة العالمات التجارية بوزارة االقتصاد، كما ان الثابت أيضًا ان 

( .......................الطاعنة قد حصلت على رخصة مؤسسة فردية بذات االسم أي )مطعم 

( وذلك على النحو الثابت بالرخصة ........................................واالسم الالتيين أيضًا )

التجارية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية بأبوظيب، كما قامت بتسجيل عالمتها 

(. وملا كان االسم التجاري للطاعنة على .............................................التجارية باسم )

لالسم التجاري للمطعون ضدها ويتم استغالهلا يف ذات  النحو املذكور مطابق متامًا

اجملال )أي مطعم( كما ان شكل عالمتها التجارية مشابهة لشكل العالمة التجارية 

للمطعون ضدها مبا من شأنه إحداث لبس بني منتجاتهما وخداع مجهور املستهلكني، 

ة بوزارة االقتصاد ان وملا كان الثابت بالشهادة الصادرة عن إدارة العالمات التجاري

مبا مفاده ان  06/00/7105الطاعنة أودعت الطلب لتسجيل عالمتها التجارية بتاريخ 

املطعون ضدها كانت السابقة يف تسجيل عالمتها التجارية وان الطاعنة مل تكمل 

( من 02مدة اخلمس سنوات من تاريخ التسجيل على النحو املنصوص عليه باملادة )

لتجارية املشار إليه، ومن ثم تكون املطعون ضدها هي األوىل قانون العالمات ا



باحلماية. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة مبا أورده يف أسبابه من أن 

)العالمة التجارية املتضمنة االسم التجاري للمستأنف ضدها مؤهلة للحماية القانونية 

يف حني  07/6/7117صادية يف دبي بتاريخ منذ تاريخ تسجيلها لدى دائرة التنمية االقت

ان تسجيل االسم التجاري للمستأنفة لدى دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظيب كان يف 

وعليه يكون طلب املستأنف ضدها مبنع املستأنف من استعمال االسم  06/00/7105

على  التجاري وشطبه من السجل قائمًا على سند صحيح من القانون( وكان ما قال به

هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق ويكفي حلمل قضائه وال خمالفة فيه 

 للقانون فيكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.

املقرر ان مالك العالمة التجارية هو وحده املخول باستعماهلا يف متييز املنتجات أو -1

زويرها أو استعماهلا يف متييز اخلدمات املقررة هلا فإذا عمد آخر إىل تقليدها أو ت

منتجات أو خدمات مماثلة أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها 

عالمة مقلدة أو موضوعة بغري حق فإن ذلك يشكل اعتداء على حق صاحب العالمة 

يؤدي إىل اإلضرار به جراء إضعاف الثقة يف البضاعة أو اخلدمة اليت متيزها تلك 

مة، األمر الذي خيّول له احلق يف إقامة الدعوى بطلب التعويض املناسب عما العال

حلقه من أضرار. ومن املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان تقدير الضرر وحتديد 

التعويض اجلابر له هو من مسائل الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع مادام انها 

التعويض عنها وأقامت قضاءها على  قد بينت عناصر الضرر ومدى أحقية املضرور يف

أسباب سائغة وكافية حلمله. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام 

قضاءه بتعويض املطعون ضدها على ما أورده يف أسبابه من ان استعمال الطاعنة 

لالسم التجاري اخلاص باملطعون ضدها من شأنه اإلضرار باألخرية وذلك باستدراج 

األمر الذي خّيول هلا حق إقامة دعوى املنافسة غري املشروعة وطلب  عمالئها هلا

من قانون  66من قانون العالمات التجارية و 02التعويض استنادًا إىل نصوص املواد 

من قانون املعامالت املدنية، وهي أسباب سائغة وتكفي  787املعامالت التجارية و

ل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة حلمل قضائه وال خمالفة فيها للقانون ومما يدخ

 .املوضوع فيكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب يف  0000/7106 يف ان املطعون ضدها أقامت الدعوى رقم

بطلب احلكم بإثبات ملكيتها لالسم والعالمة التجارية مواجهة الطاعنة 



( وثبوت منازعة ومزامحة الطاعنة هلا يف االسم والعالمة .................................)

واستعماهلا بطريقة غري مشروعة وإلزامها بإزالة االسم املذكور من على واجهة احملل 

اعنة وعدم استعماهلا حااًل أو مستقباًل، وأية أوراق او ملصقات أو متعلقات بنشاط الط

درهم والتصريح، هلا بنشر احلكم يف الصحف  71ر111مع إلزامها بتعويض قدره 

احمللية على نفقة الطاعنة. وذلك على سند من القول ان املطعون ضدها متتلك العالمة 

دولة لدى وزارة االقتصاد ( واملسجلة قانونًا بال......................................التجارية )

( وقامت الطاعنة باستصدار رخصة حتت اسم 150812والتجارة حتت الرقم )

( مبدينة أبوظيب ووضع الفتة باحلجم الكبري باالسم املذكور .................................)

على واجهة احملل ورغم اعرتاض املطعون ضدها على ذلك وإنذارها هلا والتنبيه عليها 

إزالة االسم امللصق على واجهة احملل وكافة األوراق واملتعلقات بنشاطها والكف عن ب

استعماهلا بأية صورة وعدم التعرض هلا كونها املالكة هلذه العالمة إال أن الطاعنة 

استمرت يف استعمال االسم والعالمة التجارية، األمر الذي أضر بها فكانت الدعوى. 

كمة بثبوت ملكية االسم والعالمة التجارية حكمت احمل 72/7/7102وبتاريخ 

للمطعون ضدها ومبنع الطاعنة من التعدي على العالمة  ).......................................(

التابع  ).......................................( التجارية وإلزامها بوقف استعمال االسم التجاري

يف ملكيتها للعالمة التجارية، وألزمت الطاعنة للمطعون ضدها وعدم التعرض هلا 

درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا  05ر111بتعويض قدره 

قضت احملكمة  6/6/7102جتاري، وبتاريخ  090/7102احلكم باالستئناف رقم 

برفضه وتأييد احلكم املستأنف، طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض 

ملاثل، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالطعن ا

 بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه، وذلك حينما قضى بتأييد احلكم املستأنف رغم وجود االختالف 

ي والعالمة التجارية للمطعون ضدها وبني االسم التجاري الواضح بني االسم التجار

( بينما االسم ..................................للطاعنة حيث أن االسم التجاري للمطعون ضدها )

( ومن ثم ال يوجد تشابه فيما بني االمسني، ..........................التجاري للطاعنة )مطعم 

يكن هلا علم بوجود تشابه المسها التجاري مع االسم إضافة إىل ان للطاعنة مل 

التجاري للمطعون ضدها، خاصة وانه قد متت املوافقة على امسها التجاري من دائرة 

التنمية االقتصادية بعد اختاذ كافة اإلجراءات املتطلبة قانونًا ومل تقم هي بوضعها من 



، وإذ خالف احلكم تلقاء نفسها مبا كان يتعني معه رفض دعوى املطعون ضدها

املطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد احلكم املستأنف فيكون معيبًا ويستوجب 

 نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان االسم التجاري 

هو اسم معني يتخذه التاجر أو الشركة التجارية لتمييز متجره أو الشركة عن 

هلذا االسم التجاري محاية قانونية جيب أن يكون مقيدًا يف  غريهما، وحتى يكون

السجل املعد بذلك لدى دائرة التنمية االقتصادية وأال يؤدي إىل االلتباس مع غريه من 

األمساء التجارية يف جمال التجارة املماثلة، أما العالمة التجارية فهي كل ما يستخدم 

ات للداللة على أنها ختص صاحب العالمة أو يراد استخدامه يف متييز خدمات أو منتج

التجارية بسبب صنعها أو انتاجها أو االجتار فيها أو عرضها للبيع، وجيوز ان يكون 

االسم التجاري عالمة جتارية أو جزءًا منها إذا كان مبتكرًا. ومن املقرر ان احلماية 

واليت من شأنها  القانونية لألمساء التجارية هي احلماية من املنافسة غري املشروعة

إحداث لبس مع أحد املنافسني أو منتجاته أو نشاطه التجاري ويتحقق ذلك باستعمال 

اسم جتاري مماثل أو مشابه من شأنه اخنداع مجهور املستهلكني أو الربط بني 

االمسني أو وجود صلة بينهما، وتبعًا لذلك فإن استعمال الغري السم جتاري ليس له 

باالستفادة من دون مقابل من السمعة اليت اكتسبها صاحب  يشكل تصرفًا طفيليًا

االسم التجاري بفعل جمهوده ونشاطه ورعايته، وتقدير التشابه يف االمساء التجارية أو 

ما يعد تصرفًا طفيليًا من سلطة حمكمة املوضوع، ومن املقرر ان اجلزاء على ثبوت 

ري ليس له أو مشابه له هو منع هذا تقليد العالمة التجارية أو استعمال الغري السم جتا

الغري من استعمال ذلك االسم التجاري أو شطبه من السجالت املعدة لذلك ان مت القيد. 

لسنة  02من القانون االحتادي رقم  06،02ومن املقرر أيضا وفق ما تقضي به املادتان 

رية انسحب وتعديالته يف شأن العالمات التجارية أنه إذا سجلت العالمة التجا 0997

أثر التسجيل إىل تاريخ تقديم الطلب وان من يقوم بتسجيل العالمة يعترب مالكًا هلا 

ويكون له وحده دون غريه حق استعماهلا، ويعد هذا التسجيل قرينة على أسبقية 

استعماهلا وان جاز ملن يدعي خالف ذلك بأنه كان أسبق يف استعماهلا قبل التسجيل 

ن من قام بتسجيلها قد استعملها ملدة مخس سنوات مستمرة إثبات العكس إال إذا كا

على األقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى باملنازعة يف ملكيتها. ملا كان 

ذلك وكان الثابت باألوراق ان املطعون ضدها هي املالكة لرخصة املؤسسة الفردية 

( ...............................وامسها بالالتيين )( ...................اليت حتمل االسم التجاري )مطعم 



وذلك على حنو ما هو ثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية 

( وذلك منذ ......................................بدبي. وقامت بتسجيل عالمتها التجارية باسم )

سنوات أخرى اعتبارًا  01ديد تسجيلها ملدة ملدة عشرة سنوات ومت جت 0/0/7110تاريخ 

وذلك على النحو الوارد بشهادة تسجيل عالمة  0/0/7170وحتى  0/0/7100من 

جتارية الصادرة عن إدارة العالمات التجارية بوزارة االقتصاد، كما ان الثابت أيضًا ان 

( .......................الطاعنة قد حصلت على رخصة مؤسسة فردية بذات االسم أي )مطعم 

( وذلك على النحو الثابت بالرخصة .....................................واالسم الالتيين أيضًا )

التجارية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية بأبوظيب، كما قامت بتسجيل عالمتها 

كان االسم التجاري للطاعنة على  (. وملا.................................................التجارية باسم )

النحو املذكور مطابق متامًا لالسم التجاري للمطعون ضدها ويتم استغالهلا يف ذات 

اجملال )أي مطعم( كما ان شكل عالمتها التجارية مشابهة لشكل العالمة التجارية 

للمطعون ضدها مبا من شأنه إحداث لبس بني منتجاتهما وخداع مجهور املستهلكني، 

ا كان الثابت بالشهادة الصادرة عن إدارة العالمات التجارية بوزارة االقتصاد ان ومل

مبا مفاده ان  06/00/7105الطاعنة أودعت الطلب لتسجيل عالمتها التجارية بتاريخ 

املطعون ضدها كانت السابقة يف تسجيل عالمتها التجارية وان الطاعنة مل تكمل 

( من 02على النحو املنصوص عليه باملادة ) مدة اخلمس سنوات من تاريخ التسجيل

قانون العالمات التجارية املشار إليه، ومن ثم تكون املطعون ضدها هي األوىل 

باحلماية. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل هذه النتيجة مبا أورده يف أسبابه من أن 

ماية القانونية )العالمة التجارية املتضمنة االسم التجاري للمستأنف ضدها مؤهلة للح

يف حني  07/6/7117منذ تاريخ تسجيلها لدى دائرة التنمية االقتصادية يف دبي بتاريخ 

ان تسجيل االسم التجاري للمستأنفة لدى دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظيب كان يف 

وعليه يكون طلب املستأنف ضدها مبنع املستأنف من استعمال االسم  06/00/7105

من السجل قائمًا على سند صحيح من القانون( وكان ما قال به على  التجاري وشطبه

هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق ويكفي حلمل قضائه وال خمالفة فيه 

 للقانون فيكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس. 

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، وذلك حينما قضى بإلزامها بتعويض و

درهم رغم خلو األوراق من مثة دليل يفيد وقوع الضرر  05ر111املطعون ضدها مببلغ 

عليها من جراء خطأ الطاعنة أو اخنداع أحاد الناس أو التدليس عليه واختالط األمر 



ململوكني للطاعنة واملطعون ضدها فيكون عليه فيما يتعلق بأمساء املطعمني ا

 احلكم مشوبًا باخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت باألوراق ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك ان املقرر ان مالك العالمة التجارية هو وحده 

مد آخر إىل تقليدها املخول باستعماهلا يف متييز املنتجات أو اخلدمات املقررة هلا فإذا ع

أو تزويرها أو استعماهلا يف متييز منتجات أو خدمات مماثلة أو عرض للبيع أو للتداول 

أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمة مقلدة أو موضوعة بغري حق فإن ذلك يشكل 

اعتداء على حق صاحب العالمة يؤدي إىل اإلضرار به جراء إضعاف الثقة يف البضاعة 

ة اليت متيزها تلك العالمة، األمر الذي خيّول له احلق يف إقامة الدعوى بطلب أو اخلدم

التعويض املناسب عما حلقه من أضرار. ومن املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان تقدير 

الضرر وحتديد التعويض اجلابر له هو من مسائل الواقع اليت تستقل بها حمكمة 

ر ومدى أحقية املضرور يف التعويض عنها املوضوع مادام انها قد بينت عناصر الضر

وأقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية حلمله. ملا كان ذلك وكان احلكم 

املطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض املطعون ضدها على ما أورده يف أسبابه من ان 

استعمال الطاعنة لالسم التجاري اخلاص باملطعون ضدها من شأنه اإلضرار باألخرية 

لك باستدراج عمالئها هلا األمر الذي خّيول هلا حق إقامة دعوى املنافسة غري وذ

من قانون العالمات التجارية  02املشروعة وطلب التعويض استنادًا إىل نصوص املواد 

من قانون املعامالت املدنية، وهي أسباب  787من قانون املعامالت التجارية و 66و

ة فيها للقانون ومما يدخل يف حدود السلطة سائغة وتكفي حلمل قضائه وال خمالف

التقديرية حملكمة املوضوع فيكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس يتعني معه 

 رفض الطعن.

 

********** 



 )جتاري( 00/01/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم 

 اهلل علي عبد اهلل. وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد

 د. خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  057)الطعن رقم  

 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". إثبات "القرائن". عقد. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

 نية. ماهيته؟من قانون املعامالت املد 010، 000، 001، 075العقد يف معنى املواد -

 انعقاده. شرطه. مطابقة االجياب للقبول وارتباطه به وتوافقهما.-

 االجياب والقبول يف هذا اخلصوص. مقصودهما؟-

ما يسبق العقد من مفاوضات ومطالبات ورسائل متبادلة. أعمال مادية. ال ترتب أثرًا -

 قانونيًا. اعتبارها جمرد قرينة دالة على نية املتعاقدين.

ص االجياب والقبول وتطابقهما على حنو يرتب األثر يف امتام العقد من استخال-

 عدمه. موضوعي. متى كان سائغًا.

مثال الستخالص سائغ لعدم وجود العقد وأن ما مت كان من قبيل املفاوضات -

 السابقة.

  

"بوجه عام" "عبء اإلثبات". حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". سوق أبوظيب ( إثبات 7

لألوراق املالية. وساطة مالية. عقد "أنواع من العقود. الوساطة املالية". هيئة سوق األوراق 

 املالية.

الوساطة املالية. التزام الوسيط بعدم إجراء أي عملية حلساب العميل إال بإذن -

 أو هاتفي. مكتوب أو تفويض شفهي

 جواز إثباته جبميع وسائل اإلثبات املتاحة.-

عجز العميل الطاعن عن إثبات اتفاقه مع الوسيط على شراء األسهم املدعاة أو -

 اإلذن له بشرائها. قضاء احلكم برفض دعواه بأحقيته يف تلك األسهم. صحيح.

  



من قانون املعامالت املدنية،  010ـــ  000ـــ  001ــ  075املقرر وفقا لنصوص املواد -0

ان وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به احداث اثر قانوني، وأن اسباغ وصف 

املتعاقد امنا ينصرف اىل من يفصح عن ارادة منطبقة مع ارادة أخرى على انشاء التزام 

تعديله أو زواله يف خصوص حمل معني حيدد العقد نطاقه، وأنه يشرتط أو نقله أو 

قانونا النعقاد العقد مطابقة االجياب للقبول وارتباطه به، وتوافقهما على وجه يثبت 

أثره يف املعقود عليه ويرتتب عليه التزام كل منهما مبا وجب لآلخر، حبيث يتم 

وعلى باقي الشروط املشروعة األخرى تراضي طرفيه على العناصر األساسية لاللتزام 

اليت تعترب أنها أساسية وأن يكون حمل العقد شيئا ممكنا ومعينا أو قابال للتعيني 

وجائز التعامل فيه، وأن املقصود باإلجياب هو العرض الذي يعرب به الشخص الصادر 

االجياب، منه على وجه جازم عن ارادته يف ابرام عقد معني وفقا للشروط املقرتنة بهذا 

حبيث اذا ما اقرتن به قبول مطابق له انعقد العقد، واذا مل يكن القبول مطابقا أو 

فيه اخالل بأحد الشروط املقرتنة باإلجياب او اقرتن مبا يعادل االجياب أو يزيد عليه أو 

ينقص منه فال يكون يف حكم القبول الذي يتم به التعاقد وامنا يعترب مبثابة اجياب 

عقد به العقد اال اذا صادفه قبول من الطرف اآلخر وأن ما يسبق العقد من جديد ال ين

مفاوضات ومطالبات ورسائل متبادلة بني العاقدين ليست اال عمال ماديا وال يرتتب 

عليه أثر قانوني وأنها ال تعدو أن تكون جمرد حتضري أو متهيد للعقد وأن العربة مبا 

ينص عليها يف العقد باعتبار ان هذه  تتمخض عنه املفاوضات من اتفاق وشروط

املفاوضات تعترب قرينة دالة على نية املتعاقدين، ومن املقرر أن حملكمة املوضوع ـــ  مبا 

هلا من سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة واملستندات والقرائن املقدمة فيها 

أوفى اىل نية عاقديها  مبا هلا من سلطة تفسري االتفاقات واحملررات والعقود مبا هو

ومبا ال خيرج عما حتتمله عباراتها واملعنى املقصود منها ــ السلطة التامة يف استخالص 

كل من االجياب والقبول ويف تقدير مدى مطابقتهما على حنو يرتتب أثره يف امتام 

العقد من عدمه بغري معقب عليها يف ذلك من حمكمة النقض متى أقامت قضاءها 

سائغة هلا اصلها الثابت يف األوراق وتكفي حلمله. ملا كان ذلك، وكان  على اسباب

الثابت أن احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه قد واجه عناصر النزاع 

القانونية والواقعية وانتهى اىل رفض دعوى الطاعن وأقام قضاءه على ما ورد مبدوناته 

 07فاق أو طلب من املدعى عليها إليداع مبلغ من أن ))املدعي مل يقدم ما يثبت وجود ات

مليون درهم  ومن املمكن أن يكون ذلك االيداع من قبيل االيداعات املتعلقة بعمله 

........................... اليومي وأن اخلتم املوجود بطلب تداول الصفقات الكبرية حيمل اسم 



ق من شخصية املوقع، وهذا وهو ختم من قبل موظف عالقات الزبائن يشري اىل التحق

الشخص غري خمول بالتوقيع عن الشركة املدعى عليها كوسيط يف الصفقات 

 الكبرية وأن اخلانة املخصصة لتوقيع البائع ال حتتوي على أي توقيع او ختم

.................((، ولقد استخلصت احملكمة من هذه الوقائع الثابتة أنه ال وجود التفاق 

العقارية من البنك الذي يتمتع  .........................أن بيع حصص شركة بني الطرفني بش

بشخصية اعتبارية مستقلة عن شركة الوساطة وكل منهما مسؤول عن أعماله 

وأفعاله وال يرتتب على املفاوضات السابقة أي أثر قانوني، واذ انتهى احلكم املطعون 

نون تطبيقا سليما ويكون النعي مبا فيه اىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق القا

 سلف غري قائم على اساس واقعا وقانونا وتعني االلـتفات عنه.

يف شأن انشاء سوق  7111لسنة  0من القانون رقم  78املقرر وفق أحكام املادة -7

أبوظيب لألوراق املالية أنه "ال جيوز للوسيط اجــراء عمليات حلساب عمالئه اال اذا 

م بإجرائها ويتحقق االذن مبوجب عقد مكتوب أو فاكس او تلكس كان مأذونا منه

أو مبوجب تفويض شفهي أو هاتفي وعلى الوسيط تثبيت هذا التفويض وفق النظام 

الذي يصدره اجمللس ..... "، ومؤدى ذلك أنه ال ميكن اجراء أي عملية حلساب العميل 

ميع وسائل االثبات اال باذن مكتوب أو تفويض شفهي أو هاتفي وميكن اثباته جب

املتاحة. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد عجز عن اثبات اتفاقه مع الوسيط 

العقارية وأن تقديم كشف للمكاملات  ......................على أن يشرتي له أسهم شركة 

حتى  05/2/7100اهلاتفية بني الطاعن واملطعون ضدهما خالل املدة املرتاوحة من 

غري كاف إلثبات االذن بالشراء، وكان بإمكان الطاعن انتهاج  00/8/7100

الوسائل املتاحة قانونا للحصول على مضمون املكاملة اليت تثبت االذن بالشراء 

العقارية وقبوهلا ذلك  ........................للمطعون ضدها األوىل لشراء حصص الشركة 

ت احملكمة برفض دعواه لكونه التكليف، وهو ما عجز الطاعن عن اثباته وقض

املكلف باإلثبات اعماال ألحكام املادة األوىل من قانون االثبات، وهو ما انتهى اليه 

احلكم املطعون فيه ويكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي مبا سلف غري 

 قائم على أساس وتعني االلتفات عنه.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  ـــ تتحصل يف  وحيث إن الوقائع ــــ

جتاري كلي أبوظيب ضد املطعون ضدهما  887/7101 أن الطاعن أقام الدعوى رقم



احلكم بندب خبري يف الدعوى لبيان العالقة بني أطراف الدعوى واالنتقال  بطلب

 09/8/7100العقارية يوم  ...................لسوق دبي املالي للوقوف على سعر سهم شركة 

وبيان مدى أحقية الطاعن يف ما يطالب به وعما اذا كانت  9/01/7100وحتى 

املطعون ضدها األوىل قد نفذت التزاماتها حسب األعراف املتبعة يف سوق دبي املالي 

وكذلك بيان كمية األسهم اليت قام البنك ببيعها للغري يف ذات الفرتة وكذلك بيان 

ألضرار اليت حلقت الطاعن وقيمة تلك األضرار واحلكم مبا تسفر عنه أعمال كافة ا

اخلربة من تعويضات، على سند من القول أن املطعون ضدها األوىل  عرضت عليه 

العقارية اململوكة للبنك املطعون ضده  .........................شراء حصة من اسهم شركة 

يف حساب التداول اخلاص به لدى  08/8/7100خ الثاني ووافقها على ذلك وأودع بتاري

البنك اثنني وثالثني مليون درهم ثم وقع على منوذج أمر شراء صفقات كبرية مع ترك 

بياناته خالية لفتح اجملال للمطعون ضدها األوىل وتفويضها لشراء أسهم شركة 

ر املناسب بالسوق، ولقد العقارية املعروضة للبيع من قبل البنك بالسع .........................

مت تصديق ذلك النموذج خبتم وتوقيع من ممثل املطعون ضدها األوىل، اال أن هذه 

األخرية تقاعست عن تنفيذ أمر الشراء وامتام البيع األمر الذي دعاه اىل توجيه كتاب 

وكتاب  76/8/7100للمطعون ضدها األوىل لالستفسار وأردفه بكتاب ثان بتاريخ 

، ويف النهاية أتى ردها 02/9/7100وكتاب رابع بتاريخ  0/9/7100 ثالث بتاريخ

متعللة مبربرات ال أساس هلا من الواقع مبا يقوم دليال على خطئها، وكانت هذه 

حكمت احملكمة: اوال: بعدم قبول الدعوى جتاه  72/5/7101الدعوى. وبتاريخ 

صاريفها. طعن الطاعن يف املدعى عليه الثاني. ثانيا: برفض الدعوى والزام املدعي مب

  7102/ 6/7جتاري أبوظيب، وبتاريخ  0118/7101احلكم املذكور باالستئناف رقم 

قضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنـف. طعن الطاعن يف هذا 

القضاء بطريق النقض بالطعن املاثل، وعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة 

 نظر وحددت جلسة لنظــره.مشورة ورأت أنه جدير بال
 

وحيث  ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بأسباب الطعن األول والثاني والثالث 

واخلامس خمالفة القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه بنى 

قضاءه على أن الطاعن قد عجز عن اثبات عرض املطعون ضده الثاني لبيع األسهم وأن 

الذي تعامل معه هو يف ذات الوقت وكيال عن البنك ومديرا  ....................................

 76/8/7100عاما لشركة االمارات دبي لألوراق املالية واحلال أن الكتاب املؤرخ يف 



والصادر عن البنك واملتضمن أن الرد يعترب مبثابة رد من الشركة مما يعين أن 

ممثال لكل من املطعون ضدهما وأن صفقة الشراء قد اكتملت ......... .......................

أركانها من اجياب وقبول، وكان على املطعون ضدها األوىل تنفيذ صفقة األسهم 

واذ تقاعست فتكون مسؤولة بالتضامن مع البنك باعتبار أن املطعون ضدها األوىل 

قع من املوظف املختص لدى قدمت منوذج تداول الصفقات الكبرية، وهذا النموذج مو

مليون درهم  07، واثر ذلك أودع الطاعن ..............................املطعون ضدها األوىل وهو 

 71/8/7100حبساب التداول اخلاص باألسهم ثم خاطب املطعون ضدهما يف 

، ولقد رد املطعون ضدهما على الطاعن 77/9/7100و 0/9/7100و 76/8/7100و

ملوضوع قيد املراجعة، وهذه املخاطبات تقطع باكتمال صفقة الشراء وأخطراه أن ا

مليون سهم لكنهما متلصا من  87العقارية مبا يعادل  .......................ألسهم شركة 

ليس له  ............................التنفيذ ويكونا مسؤولني ال سيما وأنهما مل يتمسكا بأن 

معه العديد من املكاملات اهلاتفية ومتسك الطاعن صفة يف متثيل البنك وجرت 

بضرورة اعادة الدعوى للخبري للحصول على ملف املكاملات اهلاتفية اليت متت بني 

الطرفني حول صفقة شراء األسهم، وهذا الطلب يعترب دفاعا جوهريا ويرتتب عليه ان 

ا يعيبه صح تغري وجه الراي يف الدعوى، وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه مب

 ويستوجب نقضـه. 
 

 001ــ  075وحيث ان هذا النعي يف غري حمله،  ذلك أنه من املقرر وفقا لنصوص املواد 

من قانون املعامالت املدنية، ان وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد  010ـــ  000ـــ 

رادة به احداث اثر قانوني، وأن اسباغ وصف املتعاقد امنا ينصرف اىل من يفصح عن ا

منطبقة مع ارادة أخرى على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله يف خصوص حمل 

معني حيدد العقد نطاقه، وأنه يشرتط قانونا النعقاد العقد مطابقة االجياب للقبول 

وارتباطه به، وتوافقهما على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه ويرتتب عليه التزام كل 

ر، حبيث يتم تراضي طرفيه على العناصر األساسية لاللتزام منهما مبا وجب لآلخ

وعلى باقي الشروط املشروعة األخرى اليت تعترب أنها أساسية وأن يكون حمل العقد 

شيئا ممكنا ومعينا أو قابال للتعيني وجائز التعامل فيه، وأن املقصود باإلجياب هو 

عن ارادته يف ابرام عقد العرض الذي يعرب به الشخص الصادر منه على وجه جازم 

معني وفقا للشروط املقرتنة بهذا االجياب، حبيث اذا ما اقرتن به قبول مطابق له انعقد 

العقد، واذا مل يكن القبول مطابقا أو فيه اخالل بأحد الشروط املقرتنة باإلجياب او 



لذي اقرتن مبا يعادل االجياب أو يزيد عليه أو ينقص منه فال يكون يف حكم القبول ا

يتم به التعاقد وامنا يعترب مبثابة اجياب جديد ال ينعقد به العقد اال اذا صادفه قبول 

من الطرف اآلخر وأن ما يسبق العقد من مفاوضات ومطالبات ورسائل متبادلة بني 

العاقدين ليست اال عمال ماديا وال يرتتب عليه أثر قانوني وأنها ال تعدو أن تكون 

لعقد وأن العربة مبا تتمخض عنه املفاوضات من اتفاق وشروط جمرد حتضري أو متهيد ل

ينص عليها يف العقد باعتبار ان هذه املفاوضات تعترب قرينة دالة على نية املتعاقدين، 

ـــ مبا هلا من سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير   ومن املقرر أن حملكمة املوضوع

ا هلا من سلطة تفسري االتفاقات واحملررات األدلة واملستندات والقرائن املقدمة فيها مب

والعقود مبا هو أوفى اىل نية عاقديها ومبا ال خيرج عما حتتمله عباراتها واملعنى 

املقصود منها ــ السلطة التامة يف استخالص كل من االجياب والقبول ويف تقدير مدى 

عليها يف ذلك من مطابقتهما على حنو يرتتب أثره يف امتام العقد من عدمه بغري معقب 

حمكمة النقض متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة هلا اصلها الثابت يف األوراق 

وتكفي حلمله. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

املطعون فيه قد واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية وانتهى اىل رفض دعوى الطاعن 

ما ورد مبدوناته من أن ))املدعي مل يقدم ما يثبت وجود اتفاق أو وأقام قضاءه على 

مليون درهم  ومن املمكن أن يكون ذلك  07طلب من املدعى عليها إليداع مبلغ 

االيداع من قبيل االيداعات املتعلقة بعمله اليومي وأن اخلتم املوجود بطلب تداول 

وهو ختم من قبل موظف عالقات  ..............................الصفقات الكبرية حيمل اسم 

الزبائن يشري اىل التحقق من شخصية املوقع، وهذا الشخص غري خمول بالتوقيع عن 

الشركة املدعى عليها كوسيط يف الصفقات الكبرية وأن اخلانة املخصصة لتوقيع 

من  البائع ال حتتوي على أي توقيع او ختم .................((، ولقد استخلصت احملكمة

هذه الوقائع الثابتة أنه ال وجود التفاق بني الطرفني بشأن بيع حصص شركة 

العقارية من البنك الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شركة  ............................

الوساطة وكل منهما مسؤول عن أعماله وأفعاله وال يرتتب على املفاوضات السابقة أي 

نتهى احلكم املطعون فيه اىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق أثر قانوني، واذ ا

القانون تطبيقا سليما ويكون النعي مبا سلف غري قائم على اساس واقعا وقانونا 

 وتعني االلـتفات عنه.

  



وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بالسبب الرابع خمالفة القانون والقصور 

من  09و 08اعة، ذلك أنه أخطأ يف تأويل املادتني يف التسبيب واإلخالل حبق الدف

بشأن النظام اخلاص بالوسطاء باعتبار أن مفاد نص هذين  7111لسنة  0القانون رقم 

املادتني أنه ال جيوز تنفيذ أمر بيع وشراء لألوراق املالية الغري مدرجة باألسواق املالية، 

 صورة احلال انها مدرجة وال أما األوراق املدرجة فيجوز تداوهلا خارج السوق، ويف

يشملها املنع، كما أنه ال جيوز لشركة الوساطة أن تكون وكيال عن العميل يف 

تنفيذ صفقات األوراق املالية وال بد أن يتم التنفيذ مبوجب أوامر صادرة من العميل 

مقابل عمولة، ومن ثم وخالفا ملا ذهب اليه احلكم املطعون فيه فانه من الثابت ان 

العقارية بدليل توقيع  .........................رفني اتفقا على شراء الطاعن ألسهم شركة الط

الطاعن ألمر الشراء واملختوم من موظف املطعون ضدها األوىل بالرغم من عدم ملء 

مليون درهم لغاية شراء أسهم  07مت ايداع  08/8/7100البيانات، واثر ذلك بتاريخ 

العقارية اال ان املطعون ضدها األوىل مل تقم بإرسال منوذج  .........................شركة 

التداول اىل ادارة العمليات بسوق دبي املالي املنوط بها تنفيذ صفقات األسهم الكبرية 

لصاحل الطاعن يعترب خطأ وقعت فيه املطعون ضدها األوىل وتكون ملزمة بالتعويض 

درهم فرق السعر  78111111ن يقل عن مبا فات الطاعن من ربح والذي ال ميكن ا

فلس مما خيول للطاعن  85فلس اىل  02باعتبار أن مثن سعر السهم قد ارتفع من 

من قانون املعامالت املدنية أن يطالب املطعون ضدها األوىل  797و 787استنادا للمواد 

 بهذا املبلغ وهو ما رفضه احلكم املطعون فيه مبا يعيبه ويستوجب نقضـه.
  

من  78ث ان هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر وفق أحكام املادة وحي

يف شأن انشاء سوق أبوظيب لألوراق املالية أنه "ال جيوز  7111لسنة  0القانون رقم 

للوسيط اجــراء عمليات  حلساب عمالئه اال اذا كان مأذونا منهم بإجرائها ويتحقق 

لكس أو مبوجب تفويض شفهي أو هاتفي االذن مبوجب عقد مكتوب أو فاكس او ت

وعلى الوسيط تثبيت هذا التفويض وفق النظام الذي يصدره اجمللس ..... "، ومؤدى 

ذلك أنه ال ميكن اجراء أي عملية حلساب العميل اال باذن مكتوب أو تفويض شفهي 

أن أو هاتفي وميكن اثباته جبميع وسائل االثبات املتاحة. ملا كان ذلك، وكان الثابت 

الطاعن قد عجز عن اثبات اتفاقه مع الوسيط على أن يشرتي له أسهم شركة 

العقارية وأن تقديم كشف للمكاملات اهلاتفية بني الطاعن واملطعون  ..........................

غري كاف إلثبات  00/8/7100حتى  05/2/7100ضدهما خالل املدة املرتاوحة من 



طاعن انتهاج الوسائل املتاحة قانونا للحصول على االذن بالشراء، وكان بإمكان ال

مضمون املكاملة اليت تثبت االذن بالشراء للمطعون ضدها األوىل لشراء حصص 

العقارية وقبوهلا ذلك التكليف، وهو ما عجز الطاعن عن  .............................الشركة 

اعماال ألحكام املادة اثباته وقضت احملكمة برفض دعواه لكونه املكلف باإلثبات 

األوىل من قانون االثبات، وهو ما انتهى اليه احلكم املطعون فيه ويكون قد اصاب 

 صحيح القانون ويكون النعي مبا سلف غري قائم على أساس وتعني االلتفات عنه.

 

********** 
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(718) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  165)الطعن رقم  

إعذار. التزام "مصادر االلتزام. العقد". دعوى "إجراءات رفع الدعوى". عقد "فسخ العقد 

 باب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".وانفساخه". نقض "أس

صحيفة افتتاح الدعوى. كافية لتحقيق الغرض من اإلعذار. متى تضمنت البيان -

 الكايف إلخالل املدين بالتزامه ووضعه موضع املتخلف عن تنفيذه. مثال.

  

ان صحيفة افتتاح الدعوى تعد إجراء كافيا  –قضاء هذه احملكمة  يف –املقرر -

لتحقيق الغرض من االعذار وهو وضع املدين موضوع املتخلف عن تنفيذ التزامه، مما 

مفاده ان صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام االعذار. ملا كان ذلك وكانت صحيفة 

ده( خالف شروط  عقد االجارة افتتاح الدعوى قد ورد بها ان املدعى عليه )املطعون ض

املوصوفة يف شان الوفاء باالقساط االجيارية املستحقة يف ذمته، وأن الطاعنة قد 

اخطرته لتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد أن قامت بتسجيل القيد العقاري على الوحدة 

موضوع النزاع باسم املطعون ضده ومن ثم فقد اصبح العقد نافذا مبا يستوجب قيام 

خري بسداد االقساط االجيارية املستحقة يف ذمته، إال انه جتاهل اخطارت الطاعنة اال

وهو ما دعاها اىل انذاره بشكل نهائي بضرورة االلتزام بالوفاء باالقساط وإال تكون 

لالتفاقية وبند االنهاء  7اتفاقية االجارة املوصوفة مفسوخة حسبما ورد يف امللحق رقم 

ا ورد يف صحيفة افتتاح الدعوى وعلى حنو ما سلف فيه البيان منها، وإذ كان م 5رقم 

الكايف الخالل املطعون ضده بالتزاماته الواردة باالتفاقية ويتحقق به الغرض من 

احلكم  االعذار وهو وضع املدين موضوع املتخلف عن تنفيذ التزامه، وإذ خالف

وى حبالتها مبقولة هذا النظر وأيد حكم حمكمة اول درجة برفض الدع املطعون فيه



إال انه جاء خلوا من اعالن  0/00/7101أن الطاعنة قد قدمت صورة من اخطار مؤرخ 

املطعون ضده وتوقيعه كي يرتب اثاره القانونية، ودون حضور املطعون ضده امام 

احلكم  وانكاره ذلك االخطار، فان-رغم اعالنه نشرا -حمكمة االستئناف 

 اخلطأ يف تطبيق القانون. يكون قد تردى يف املطعون فيه
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي ابوظيب على  0192/7106 الدعوى رقم تأقام ةالطاعنالشركة يف ان 

ن ضده  املطعون ضده بطلب احلكم بفسخ اتفاقية االجارة ومالحقها والزام املطعو

بتسليم العقار موضوع اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك خاليا من الشواغل ورد احليازة 

اىل الطاعنة والزام املطعون ضده  بسداد كافة الرسوم املقررة على العني موضوع 

الدعوى وحتى رد حيازتها اىل الطاعنة وااليعاز للمطور العقاري أو اي جهة رمسية 

ة اشارة اىل املطعون ضده  بسجالتهم وتسجيل العقار باسم اخرى خمتصة بشطب اي

الطاعنة خاليا من اي حق او قيد، وبالزام املطعون ضده بان يؤدى هلا مبلغ 

درهم تعويض عما اصابها من ضرر وما فاتها من كسب جراء اخالل  0605815615

من انه  املطعون ضده  بالتزاماته العقدية وما تكبدته من مصاريف. وذلك على سند

الصحراء  717دى 0تقدم املطعون ضده بطلب متويل للفيال رقم دى 07/8/7118بتاريخ 

درهم،  0605815615فيالت الريف منازل العقارية ذ. م. م أبوظيب ومت التمويل مببلغ 

مت ابرام اتفاقية تنازل بني الطاعنة ومطور ومالك املشروع حيث  7118/ 01/8وبتاريخ 

ن احلقوق وااللتزامات الناشئة عن شراء الوحدة املشار اليها اىل تنازل املطعون ضده ع

الطاعنة وكذلك مت ابرام اتفاقية اجارة موصوفة يف الذمة وجدول باألقساط املستحقة 

وتواريخ استحقاقها وأخل املطعون ضده  بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن الوفاء خالل 

تب عليه حق الطاعنة يف فسخ االتفاقية املدة احملددة يف االخطار، االمر الذي تر

واستعادة حيازة العقار خاليا من الشواغل وكذلك حقها مبطالبة املطعون ضده 

من ديسمرب  76بالتعويض عن العطل والضرر، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 

حكمت احملكمة برفض الدعوى حبالتها. استأنفت الطاعنة هذا احلكم لدى  7106

جتاري واليت قضت بتاريخ  7102لسنة 021ناف أبوظيب باالستئناف رقم حمكمة استئ

بتأييد احلكم املستأنف. طعنت الطاعنة يف هذا احلكم  7102االول من مارس 



حددت  –يف غرفة مشورة -بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة 

 جلسة لنظره.
 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق على احلكم  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن

، ويف بيانها ذلك تقول ان احلكم أيد حكم حمكمة اول درجة برفض القانون

مل تقدم ما يثبت وجود اخطار  –اي الطاعنة  –الدعوى حبالتها تأسيسا على انها 

( من اتفاقية االجارة اليت تنتهى بالتمليك، يف 5خطى موجه للمطعون ضده وفقا للبند )

ة الدعوى تعد اجراءًا كافيا لتحقيق الغرض من االعذار وتقوم مقامه، حني أن صحيف

وهو ما متسكت به يف مذكرتها الشارحة السباب االستئناف واعرض عنه احلكم، 

 االمر الذي يعيبه مبا يستوجب نقضه.
 

ان  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من املقرر 

تعد إجراء كافيا لتحقيق الغرض من االعذار وهو وضع املدين صحيفة افتتاح الدعوى 

موضوع املتخلف عن تنفيذ التزامه، مما مفاده ان صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام 

االعذار. ملا كان ذلك وكانت صحيفة افتتاح الدعوى قد ورد بها ان املدعى عليه 

لوفاء باالقساط )املطعون ضده( خالف شروط عقد االجارة املوصوفة يف شان ا

االجيارية املستحقة يف ذمته، وأن الطاعنة قد اخطرته لتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد 

أن قامت بتسجيل القيد العقاري على الوحدة موضوع النزاع باسم املطعون ضده ومن 

ثم فقد اصبح العقد نافذا مبا يستوجب قيام االخري بسداد االقساط االجيارية 

ه، إال انه جتاهل اخطارت الطاعنة وهو ما دعاها اىل انذاره بشكل املستحقة يف ذمت

نهائي بضرورة االلتزام بالوفاء باالقساط وإال تكون اتفاقية االجارة املوصوفة 

منها، وإذ كان ما  5لالتفاقية وبند االنهاء رقم  7مفسوخة حسبما ورد يف امللحق رقم 

فيه البيان الكايف الخالل املطعون  ورد يف صحيفة افتتاح الدعوى وعلى حنو ما سلف

ضده بالتزاماته الواردة باالتفاقية ويتحقق به الغرض من االعذار وهو وضع املدين 

هذا النظر وأيد  احلكم املطعون فيه موضوع املتخلف عن تنفيذ التزامه، وإذ خالف

حكم حمكمة اول درجة برفض الدعوى حبالتها مبقولة أن الطاعنة قد قدمت صورة 

إال انه جاء خلوا من اعالن املطعون ضده وتوقيعه كي  0/00/7101اخطار مؤرخ  من

رغم -يرتب اثاره القانونية، ودون حضور املطعون ضده امام حمكمة االستئناف 

يكون قد تردى يف  احلكم املطعون فيه وانكاره ذلك االخطار، فان-اعالنه نشرا 



وع الدعوى مبا يوجب قضه هلذا اخلطأ يف تطبيق القانون وحجب نفسه عن نظر موض

 السبب ودون حاجة لبحث باقي اسباب.
 

جتاري ابوظيب، وملا تقدم،  7102لسنة  021وحيث إنه عن موضوع االستئناف رقم 

وكانت احملكمة استجالء لوجه احلق يف الدعوى ترى ندب خبري الداء املأمورية 

حلني الفصل يف  املوضحة مبنطوق هذا احلكم، مع ارجاء البت يف املصروفات

 املوضوع حبكم منه للخصومة.

 

********** 



 )جتاري( 0/00/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 املصطفى بنسلمون، ضياء الدين جربيل زياده.

 

 (719) 

 

 ق. أ( 00س  7102ة لسن 696)الطعن رقم 

 ( طعن "الصفة واملصلحة يف الطعن". نقض "الصفة واملصلحة يف الطعن بالنقض". 0

الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون اخلصم طرفًا يف اخلصومة أمام احملكمة -

اليت أصدرت احلكم املطعون. وجوب أن يكون قد أفاد من احلكم أو ممن يوجب 

 تصامه غري مقبول. مثال.القانون اختصامهم وإال كان اخ

  

 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". إثبات "بوجه عام" "اليمني احلامسة". وكالة.7

 اإلجازة يف الوكالة. ماهيتها. ال جيوز العدول عنها.-

 من وكيله متجاوزًا فيه حدود الوكالة.لألصيل حق إجازة التصرف الصادر -

إجازة مالك املؤسسة الطاعنة حملاميه الحقًا حق توجيه اليمني أو قبوهلا أو ردها. -

 مؤداه: صحة توجيه اليمني املوجهة سابقًا على تلك اإلجازة. مثال.

  

 ات "أدلة اإلثبات. اليمني". بطالن.( إثب0

حلف اليمني. وجوب أن تكون أمام احملكمة املنظور أمامها الدعوى. عدم جواز أن -

 حيلف الشخص أمام اجلهة التابع هلا.

توجيه اليمني إىل غري مسلم. جواز أن يطلب حلفها وفقًا لألوضاع املقررة يف دينه. -

نذاك. ليس له التحدي بديانته لالمتناع عن التزام احملكمة باالستجابة إىل طلبه آ

 احللف.



حضور املطعون ضده وهو غري مسلم أمام احملكمة وحلفه اليمني املوجهة إليه -

بالصيغة القانونية احملددة من احملكمة دون اعرتاض من أحد. صحيح. النعي عليه 

املقررة يف  بالبطالن كون احلالف غري مسلم وكان يتعني توجيه اليمني طبقًا لألوضاع

 دينه. على غري أساس. علة ذلك.

  

 ( نقض "أثر نقض احلكم".1

نقض احلكم كليًا. أثره: عودة اخلصومة أمام حمكمة اإلحالة إىل ما كانت -

قعة من مصدر آخر من عليه قبل صدور احلكم املنقوض. حقها يف استخالص الوا

عناصر الدعوى. امتناعها عن خمالفة احلكم املنقوض يف املسألة القانونية اليت 

 حسمها.

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. اليمني احلامسة". طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". 5

 الطعن يف احلكم".حكم "

اليمني احلامسة. أثرها. حسم النزاع ثبوتًا أو نفيًا واعتبار الدليل املستمد من حلفها -

أو النكول عنها وحدة دعامه كافية حلمل قضاء احلكم. ال يقبل التمسك مبا سبق 

 أن قدم من بيانات.

أو ردها ما عدم جواز الطعن يف األحكام الصادرة بناًء على حلفها أو النكول عنها -

مل يكن الطعن مبنيًا على عدم جواز توجيهها أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطالن 

 توجيهها. مثال.

  

املقرر أنه ال يكفي فيمن خيتصم يف الطعن بالنقض أن يكون طرفا يف -0

اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بل يتعني أن يكون قد  اخلصومة أمام احملكمة

أفاد من احلكم بأن قضي له بكل أو بعض طلباته أو يكون ممن أوجب القانون 

اختصامهم فيه. ملا كان ذلك وكان البني من األوراق أن الطاعنة مل تقيم الدعوى 

عون ضدهم على املطعون ضدها الرابعة وإمنا طلب إدخاهلا كان بناء على طلب املط

الثالثة األول للحكم يف مواجهتها ومل حيكم عليها بشيء، وكانت أسباب الطعن ال 

 تتعلق بها، فإن اختصامها يف الطعن يكون غري جائز.



املقرر أن اإلجازة تصرف قانوني من جانب واحد تنتج أثرها مبجرد التعبري عنها -7

و داللة، وتصبح ملزمة ملن بكل فعل أو قول صادر من املوكل مبا يدل عليه صراحة أ

صدرت منه ال جيوز العدول عنها، ومن ثم جيوز لألصيل إجازة التصرف الصادر من 

وكيله الذي جتاوز حدود وكالته دون التقيد مبيعاد يتعني إبداؤها فيه. ملا كان ذلك 

احملامي قد  ....................................وكان البني من األوراق أن وكيل الطاعنة األستاذ 

توجيه اليمني احلامسة للمطعون  00/7/7102طلب يف مذكرته املقدمة جبلسة 

ضدهم بشأن الواقعة حمل احللف استنادًا إىل التوكيل الصادر له من مالك املؤسسة 

الطاعنة والذي جاء خلوًا من التصريح له بتوجيه اليمني احلامسة، إال أنه قدم بعد ذلك 

الكاتب  أخري الحقة غري حمددة املدة مصّدق عليها لدي وكالة 0/1/7102جبلسة 

دائرة القضاء صادرة من مالك املؤسسة  7/1/7102بتاريخ  0271111518العدل برقم 

تبيح له توجيه اليمني أو قبوهلا أو ردها مبا يعين تأكيد ما  الطاعنة للمحامي املذكور

 لشق على غري أساس.قام به من اجراءات سابقة، ومن ثم يضحي النعي يف هذا ا

ملا كان حلف اليمني يتعني أن يكون أمام احملكمة املنظور أمامها الدعوى، وال -0

جيوز أن حيلف الشخص اليمني أمام اجلهة التابع هلا وإال كانت اليمني باطلة وال يعتد 

بها. فإذا ما كان احلالف غري مسلم، كان له أن يطلب من احملكمة تأدية اليمني 

لطلب -عندئذ  –اع املقررة يف دينه، وعلى احملكمة أن تستجيب وفقا لألوض

احلالف. وليس هلذا األخري أن حيتمي وراء ديانته لالمتناع عن حلف اليمني، واخليار يف 

احللف طبقُا لألوضاع املقررة يف ديانة احلالف مرتوك له، فإذا قبل أن حيلف بالصيغة 

ذلك. ملا كان ذلك وكان املطعون ضده  اليت قررها القانون فال شأن ألحد غريه يف

قد حضر بشخصه جلسة  "غري مسلم فرنسي اجلنسية ..............................احلالف "

واحملكمة وجهت إليه اليمني بالصيغة احملددة يف منطوق احلكم  76/0/7102

فحلفها دون اعرتاض منه فإن احللف يكون قد وقع صحيحًا وال شأن ألحد غريه يف 

 لك ومن ثم يضحى النعي يف شقيه على غري أساس.ذ

من قانون اإلجراءات املدنية يدل وعلى ما جري به قضاء هذه  085مفاد نص املادة -1

احملكمة على أن نقض احلكم كليًا يرتتب عليه أن تعود اخلصومة أمام حمكمة 

اإلحالة إىل ما كانت عليه قبل صدور احلكم املنقوض ويكون هلا احلق يف 

تخالص الواقعة اليت نقض احلكم يف خصوصها من مصدر آخر من عناصر اس

الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو خمالفة احلكم الناقض يف املسألة القانونية 

 اليت فصلت فيها حمكمة النقض.



من قانون اإلثبات أن اليمني احلامسة هي اليت يوجهها  60،67مفاد نص املادتني -5

خر حمتكمًا إىل ذمته يف أمر يعترب مقطع النزاع فيما نشب اخلصم إىل خصمه اآل

اخللف بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويرتتب على حلفها أو النكول 

عنها ثبوته أو نفيه على حنو ينحسم به النزاع حوله وميتنع معه اجلدل يف حقيقته إذ 

ه دعامة كافية حلمل قضاء يضحي الدليل املستمد من حلفها أو النكول عنها وحد

احلكم يف شأنه، وال يقبل منه بعد أن ارتضاها خصمه أن يعود إىل التمسك مبا سبق 

أن قدمه من بيانات. ومن ثم ال جيوز الطعن يف األحكام الصادرة بناء على حلف 

اليمني احلامسة أو النكول عنها أو ردها بأي طريق من طرق الطعن إال إذا كان 

لى عدم جواز توجيهها أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطالن توجيهها. ملا الطعن مبنيا ع

كان ذلك وكانت حمكمة اإلحالة قد استجابت لطلب الطاعنة توجيه اليمني 

احلامسة ملمثل املطعون ضدها األولي فقبلها وحافها بالصيغة املبينة مبحضر احللف 

بإهدار احلكم املطعون فيه ومن ثم فال يقبل من الطاعنة التحدي  76/0/7102املؤرخ 

لبينة سبق أن تنازلت عن التمسك بها إىل خصومها ومن ثم يضحي هذا النعي غري 

 .مقبول

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل يف -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-حيث إن الوقائع 

ى املطعون جتاري كلي أبوظيب عل 0660/7101ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 

ضدهم الثالثة اأُلول بطلب احلكم بندب جلنة خربة للوقوف على ترسية املشروع 

موضوع عقد التسويق على املطعون ضدها األوىل واحتساب املبالغ املرتصدة للطاعنة 

% من قيمة العقود املربمة بني املطعون ضدهما األوىل والرابعة، وحساب 7بواقع 

ر التعويض اجلابر وإلزام املطعون ضدهم بالتضامن مبا األضرار اليت حلقت بها وتقدي

حترر بني  05/2/7107تسفر عنه أعمال اخلربة، وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 

الطاعنة واملطعون ضدها األوىل اتفاقية استشارات جتارية تقوم الطاعنة مبوجبها 

سكان املواطنني يف فيال مبجمع ا 511بتقديم خدمات االستشارات التجارية ملشروع 

% من قيمة العقد املزمع ابرامه بني املطعون 7جبل حفيت مقابل عمولة مقدارها 

حترر عقد استشارات جتارية آخر  01/2/7107ضدهما األوىل والرابعة، وبتاريخ 

 7111بغرض تقديم الطاعنة خدمات استشارات التسويق للمطعون ضدها األوىل على 

فيال يف جبل حفيت وإثر تأكد املطعون ضدهم من إمثار  7511فيال يف عني الفائضة و

فيال  7111فيال جببل حفيت و  0111جهود الطاعنة مت توسيع خدمات التسويق لتغطي 



بعني الفائضة وكانت الطاعنة على تواصل مستمر معهم عن طريق الربيد االلكرتوني 

وىل واليت على أو االجتماعات املشرتكة وتقديم العون الفين للمطعون ضدها األ

ضوئها أعدت عرض األسعار، ونتيجة جلهود الطاعنة أصدرت املطعون ضدها الرابعة 

فيال ثم تعديل  511( خطاب ترسية للمطعون ضدها األوىل عن ................)شركة 

فيال وحترر عقد مقاولة بينهما، وملا كانت الطاعنة  251خطاب الرتسية إىل عدد 

من قيمة العقدين بعد أن قامت بتنفيذ كامل التزاماتها % 7تستحق عمولة قدرها 

وامتنع املطعون ضدهم عن السداد كانت الدعوى. أدخل املطعون ضدهم الثالثة األول 

املطعون ضدها الرابعة يف الدعوى للحكم يف مواجهاتها. ندبت حمكمة أول درجة 

احلكم باالستئناف  استأنفت الطاعنة هذا خبريًا وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى.

قضت بقبول االستئناف شكاًل بالنسبة  9/9/7105جتاري وجبلسة  0702/7105رقم 

للمطعون ضدهم الثالثة اأُلول وبعدم قبوله بالنسبة للرابعة "اخلصم املدخل" ويف 

املوضوع برفضه. طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

نقضت هذه احملكمة احلكم املطعون  00/07/7105جتاري، وبتاريخ  217/7105

ندبت حمكة اإلحالة جلنة خرباء ثالثية وبعد أن  77/0/7106فيه مع اإلحالة. وجبلسة 

أودعت اللجنة تقريرها طلبت الطاعنة على سبيل االحتياط الكلي توجيه اليمني 

 احلامسة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما ممثالن للمطعون ضدها األولي

التجارية أو أيًا  ......................بالصيغة التالية "أقسم باهلل العظيم أن املستأنفة مؤسسة 

من ممثلهما مل يقدموا أي استشارات أيًا كان نوعها للمستأنف ضدهم من األول 

وحتى الثالث للحصول على مشاريع من اخلصم املدخل ومل تقم املستأنفة أو أيًا من 

اع مع مدير املستأنف ضدها األولي )املستأنف ضده الثاني( لتوجيهه ممثليها باالجتم

إىل العرض الفين واملالي األمثل لقبول عرض املستأنف ضدها األولي لدى اخلصم 

املدخل، وأن املستأنفة أو أي من ممثليها مل تزود املستأنف ضدهم من األولي وحيت 

املشاريع اليت حتّصل عليها الثالث بأي مستندات أو خمططات أو مواصفات خاصة ب

املستأنف ضدهم من األول حيت الثالث من اخلصم املدخل قبل ترسية املشروع، وأن 

املستأنفة مل توف بأي التزام رتبه العقد موضوع النزاع املاثل وأنها ال تستحق أي مبالغ 

ولي % من قيمة األعمال اليت مت ترسيتها على املستأنف ضدها األ7بذمتنا سواء بواقع 

درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، كما أن املستأنف ضدهم من  661166111بواقع مبلغ 

مل يعرضوا على املستأنفة أو أي من  ...........................األول وحيت الثالث وعرب املدعو 

ممثليها أي مبالغ بالغًا ما بلغت نظري التسوية واهلل على ما أقول وكيل وشهيد". 



قضت احملكمة بتوجيه اليمني احلامسة للممثل القانوني  01/0/7102وبتاريخ 

 76/0/7102 للمستأنف ضدها األولي بالصيغة احملددة يف منطوق احلكم. وجبلسة

حضر املطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته املمثل القانوني للمستأنف ضدها األولي 

مبنطوق احلكم  واحملكمة وجهت إليه اليمني احلامسة بالصيغة اليت مت حتديدها

قضت احملكمة يف موضوع  9/5/7102املذكور فقبلها وحلفها بذات الصيغة. وبتاريخ 

االستئناف برفضه فكان الطعن للمرة الثانية. أودع املطعون ضدهم الثالثة األول 

مذكرة بدفاعهم طلبوا يف ختامها رفض الطعن. وإذ ُعرض على هذه احملكمة يف 

 .غرفة مشورة حددت جلسة لنظره

حيث إن من املقرر أنه ال يكفي فيمن خيتصم يف الطعن بالنقض أن يكون طرفا يف 

اخلصومة  أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بل يتعني أن يكون قد 

أفاد من احلكم بأن قضي له بكل أو بعض طلباته أو يكون ممن أوجب القانون 

وراق أن الطاعنة مل تقيم الدعوى اختصامهم فيه. ملا كان ذلك وكان البني من األ

على املطعون ضدها الرابعة وإمنا طلب إدخاهلا كان بناء على طلب املطعون ضدهم 

الثالثة األول للحكم يف مواجهتها ومل حيكم عليها بشيء، وكانت أسباب الطعن ال 

 تتعلق بها ، فإن اختصامها يف الطعن يكون غري جائز.

 عه الشكلية. حيث إن الطعن استويف سائر أوضا

وحيث إن الطعن أقيم على سببني تنعي الطاعن بالوجه األول من السبب األول منها 

على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والبطالن، إذ أسس قضاءه على 

اليمني  احلامسة رغم أن وكيل الطاعنة مل تتضمن وكالته صالحية توجيه اليمني 

الة قد انتهت بتاريخ سابق على تاريخ تقديم املذكرة احلامسة، فضاًل عن أن الوك

اليت تضمنت طلب توجيه اليمني، كما أن من وجهت إليه اليمني من غري املسلمني 

ويتعني توجيه اليمني له وفق األوضاع املقررة له يف دين احلالف مبا يعيب احلكم 

 ويستوجب نقضه.

لة فهو غري سديد ذلك أن من وحيث إن النعي يف شقه املتعلق بعدم صالحية الوكا

املقرر أن اإلجازة تصرف قانوني من جانب واحد تنتج أثرها مبجرد التعبري عنها بكل 

فعل أو قول صادر من املوكل مبا يدل عليه صراحة أو داللة، وتصبح ملزمة ملن 

صدرت منه ال جيوز العدول عنها، ومن ثم جيوز لألصيل إجازة التصرف الصادر من 

جتاوز حدود وكالته دون التقيد مبيعاد يتعني إبداؤها فيه. ملا كان ذلك  وكيله الذي

احملامي قد  ....................................وكان البني من األوراق أن وكيل الطاعنة األستاذ 



توجيه اليمني احلامسة للمطعون  00/7/7102طلب يف مذكرته املقدمة جبلسة 

استنادًا إىل التوكيل الصادر له من مالك املؤسسة  ضدهم بشأن الواقعة حمل احللف

الطاعنة والذي جاء خلوًا من التصريح له بتوجيه اليمني احلامسة، إال أنه قدم بعد ذلك 

الكاتب  وكالة أخري الحقة غري حمددة املدة مصّدق عليها لدي 0/1/7102جبلسة 

من مالك املؤسسة  دائرة القضاء صادرة 7/1/7102بتاريخ  0271111518العدل برقم 

تبيح له توجيه اليمني أو قبوهلا أو ردها مبا يعين تأكيد ما  الطاعنة للمحامي املذكور

 قام به من اجراءات سابقة، ومن ثم يضحي النعي يف هذا الشق على غري أساس.

والنعي يف شقه اآلخر املتعلق بالبطالن لكون احلالف غري مسلم فهو غري سديد ذلك 

ف اليمني يتعني أن يكون أمام احملكمة املنظور أمامها الدعوى، وال أنه ملا كان حل

جيوز أن حيلف الشخص اليمني أمام اجلهة التابع هلا وإال كانت اليمني باطلة وال يعتد 

بها . فإذا ما كان احلالف غري مسلم، كان له أن يطلب من احملكمة تأدية اليمني 

لطلب -عندئذ  –كمة أن تستجيب وفقا لألوضاع املقررة يف دينه، وعلى احمل

احلالف. وليس هلذا األخري أن حيتمي وراء ديانته لالمتناع عن حلف اليمني، واخليار يف 

احللف طبقُا لألوضاع املقررة يف ديانة احلالف مرتوك له، فإذا قبل أن حيلف بالصيغة 

ن ضده اليت قررها القانون فال شأن ألحد غريه يف ذلك. ملا كان ذلك وكان املطعو

غري مسلم" قد حضر بشخصه جلسة  فرنسي اجلنسية ...............................احلالف "

واحملكمة وجهت إليه اليمني بالصيغة احملددة يف منطوق احلكم  76/0/7102

فحلفها دون اعرتاض منه فإن احللف يكون قد وقع صحيحًا وال شأن ألحد غريه يف 

 على غري أساس. ذلك ومن ثم يضحى النعي يف شقيه

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب األول وبالسبب الثاني على احلكم 

املطعون فيه خمالفة احلكم الناقض واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب إذ 

خالف حجية احلكم الناقض الذي خلص إىل أن املستندات املقدمة من الطاعنة تقطع 

تها وبأن جهودها هي اليت أسفرت عن ظفر املطعون ضدهم بوفائها بكافة التزاما

بالعقود موضوع االتفاقات اليت متت بينهم وبني املطعون ضدها الرابعة، حيث أرسل 

عرب الربيد اليكرتوني مسودة العقد للمطعون ضدها  8/2/7107مدير الطاعنة بتاريخ 

ة، كما ذكر املطعون األولي، فأرسلت األخرية رسالة الكرتونية مرفق بها االتفاقي

ضده الثاني أن مدير الطاعنة كان جيتمع بشكل دوري اسبوعيًا بشأن تلك 

االتفاقيات، كما أصدرت املطعون ضدها األولي للطاعنة فاتورة موقعة من املطعون 

ضده الثاني مما يقطع بعلم املطعون ضدهما الثاني والثالث بها ومبضمونها، فضاًل 



طعت بوجود عالقة تعاقدية بني طريف التعاقد. وإذ على أن حمكمة النقض قد ق

أغفلت حمكمة اإلحالة مساع أقوال الشهود يف هذا الصدد فإن حكمها يكون معيبًا 

 مبا ورد بهذا النعي ويستوجب نقضه.

من قانون اإلجراءات  085حيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أن مفاد نص املادة 

ء هذه احملكمة على أن نقض احلكم كليًا يرتتب املدنية يدل وعلى ما جري به قضا

عليه أن تعود اخلصومة أمام حمكمة اإلحالة إىل ما كانت عليه قبل صدور احلكم 

املنقوض ويكون هلا احلق يف استخالص الواقعة اليت نقض احلكم يف خصوصها من 

مصدر آخر من عناصر الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو خمالفة احلكم 

ض يف املسألة القانونية اليت فصلت فيها حمكمة النقض. وكان مفاد نص الناق

من قانون اإلثبات أن اليمني احلامسة هي اليت يوجهها اخلصم إىل  67، 60املادتني 

خصمه اآلخر حمتكمًا إىل ذمته يف أمر يعترب مقطع النزاع فيما نشب اخللف بينهما 

ب على حلفها أو النكول عنها  ثبوته أو حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويرتت

نفيه على حنو ينحسم به النزاع حوله وميتنع معه اجلدل يف حقيقته إذ يضحي الدليل 

املستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية حلمل قضاء احلكم يف 

شأنه، وال يقبل منه بعد أن ارتضاها خصمه أن يعود إىل التمسك مبا سبق أن قدمه 

ن بيانات. ومن ثم ال جيوز الطعن يف األحكام الصادرة بناء على حلف اليمني م

احلامسة أو النكول عنها أو ردها بأي طريق من طرق الطعن إال إذا كان الطعن مبنيا 

على عدم جواز توجيهها أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطالن توجيهها. ملا كان ذلك 

الطاعنة توجيه اليمني احلامسة ملمثل وكانت حمكمة اإلحالة قد استجابت لطلب 

املطعون ضدها األولي فقبلها وحافها بالصيغة املبينة مبحضر احللف املؤرخ 

ومن ثم فال يقبل من الطاعنة التحدي بإهدار احلكم املطعون فيه لبينة  76/0/7102

سبق أن تنازلت عن التمسك بها إىل خصومها ومن ثم يضحي هذا النعي غري مقبول.  

 تقدم يتعني رفض الطعن. وملا

 

********** 



 )جتاري( 7/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(751) 

 ق . أ( 00 س 7102لسنة  607)الطعن رقم   

( إجراءات "إجراءات الطعن يف األحكام". حمكمة النقض. نقض "إجراءات الطعن 0

 بالنقض". نظام عام.

الطعن بالنقض. وجوب اتباع الطريق الذي رمسه القانون من حيث إيداع الصحيفة -

 وبياناتها وما يصاحبه من أوراق ومستندات وما جيب أن تشتمل عليه من أسباب.

ع من املطعون ضده. وجوب تقدميها خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ مذكرة الدفا-

اعالنه. امتناع التمسك بسبب مل يرد بالصحيفة أو مبذكرة دفاع قدمت خارج امليعاد 

 ما مل يكن متعلقًا بالنظام. مثال.

  

ختصاص الوالئي". قانون "القانون الواجب التطبيق". إمارة ابوظيب. ( اختصاص "اال7

 هيئة عامة. حمكمة النقض "سلطتها". نقض. دستور.

سريان التشريعات النافذة على حماكم دائرة القضاء بإمارة أبوظيب. فيما مل يرد -

بشأنه نص خاص يف قانون إنشائها أو أي تشريع آخر. مؤدى ذلك. اهليئة العامة 

كمة النقض بدائرة القضاء إمارة أبوظيب. تشكيلها واختصاصها واإلحالة إليها حمل

من قانون احملكمة االحتادية العليا.  65وإصدارها األحكام يرجع بشأنه لنص املادة 

 أساس ذلك.

  

الئي". دعوى "إجراءات رفع الدعوى. سداد الرسم" "الدفع ( اختصاص "االختصاص الو0

بعدم قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية. استئناف 

"ميعاده". طعن "ميعاده". قانون "القانون الواجب التطبيق". إمارة ابوظيب. هيئة عامة. 

 . ما ال يقبل منها".حمكمة النقض "سلطتها". دستور. نقض "أسباب الطعن بالنقض



إحالة الطعن إىل اهليئة العامة حملكمة النقض يف حالة إذا ما رأت إحدى دوائر -

احملكمة العدول عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة 

سبق صدورها. شأن تقوم به الدائرة املنظور أمامها الطعن إذا توافرت شروطه. ال شأن 

 ذلك. للخصوم به. علة

  

( اختصاص "االختصاص الوالئي". دعوى "إجراءات رفع الدعوى. سداد الرسم" "الدفع 1

بعدم قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية. استئناف 

"القانون الواجب التطبيق". إمارة ابوظيب. هيئة عامة. "ميعاده". طعن "ميعاده". قانون 

 حمكمة النقض "سلطتها". دستور. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

الطعن باالستئناف. وجوب إيداع الصحيفة مصحوبًا بأداء الرسم املقرر خالل امليعاد -

امليعاد. يرتب عدم القبول. املقرر لالستئناف. تراخي سداد الرسم إىل ما بعد فوات ذلك 

التزام احلكم املطعون فيه هذا النظر باعتباره مبدأ أرسته حمكمة النقض بإمارة 

أبوظيب. صحيح. النعي عليه بتعارضه مع مبدأ أرسته حمكمة متييز دبي اعتربت فيه 

أن العربة بتسجيل الصحيفة وليس بسداد الرسم وطلب إحالة الطعن إىل اهليئة العامة 

 ة النقض. نعي وطلب على غري أساس.حملكم

  

حمامي الطاعن قد قدم مذكرة بعد ثالثة أشهر من ايداع صحيفة  إذ كان-0

وحيث ان  هذه  وأضاف فيها سببا جديدا للطعــن.  07/9/7102الطعن وذلك بتاريخ 

ــــ  022تضمنة سببا ميكن اعتمادها باعتبار أنه واعماال ألحكام املواد املذكرة  امل

من قانون االجراءات املدنية قد رسم املشرع طريقا خاصا ال بداء  081و 029ــــ  028

أسباب الطعن وحظر ابداءها بغري هذا الطريق فأوجب ايداع صحيفة الطعن قلم 

امال مع التأمني وصورا بقدر عدد كتاب احملكمة مصحوبة مبا يفيد أداء الرسم ك

اخلصوم وسند الوكالة وأن تشمل الصحيفة على البيانات املتعلقة بأمساء اخلصوم 

وصفاتهم واحلكم املطعون فيه وتاريخ صدوره وبيان األسباب اليت بين عليها الطعن 

وعلى قلم الكتاب قيدها بالسجل املعد لذلك واعالن املطعون ضدهم بها، وأباح 

ن تقديم مذكرة بدفاعهم خالل مخسة عشر يوما من تاريخ اعالنهم، وحظر لآلخري

املشرع التمسك بعد ايداع صحيفة الطعن باي سبب من اسباب الطعن غري اليت ذكرت 

فيها وهذا حظر عام ومطلق حبيث يشمل ما يقدم من هذه األسباب يف ميعاد الطعن أو 



سباب املتعلقة بالنظام العام فأجاز بعد انقضائه، ومل يستثن القانون من ذلك سوى األ

تقدميها يف أي وقت. ملا كان ذلك، وكان السبب الذي أبداه الطاعن يف املذكرة 

املقدمة منهما بعد ثالثة شهر من تقديم صحيفة الطعن يتعلق باجراءات التقاضي اليت 

أسباب تهم النظام العام، ومن ثم يتعني االطالع على مضمونها ومناقشته بعد ايراده ب

 الطعن.

من قانون دائرة القضاء يف أبوظيب أنه تسري  06املقرر وفق أحكام املادة -7

التشريعات النافذة على احملاكم مبختلف درجاتها، فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف 

من قانون  65هذا القانون أو أي تشريع آخر. كما أنه من املقرر وفق أحكام املادة 

ا أنه تشكل هيئة من رئيس احملكمة أو من ينوب عنه وأقدم احملكمة االحتادية العلي

أربعة قضاة ال يزيد املناوبني منهم عن قاضيني. فاذا رأت احدى دوائر احملكمة وهي 

بصدد نظر دعوى أو طعن العدول يف غري املواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة 

مة تأمر بإحالة الدعوى أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من احملك

أو الطعن اىل هذه اهليئة لتفصل فيه. وتصدر اهليئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة 

 .قضاة على األقل

بشأن الرسوم  7100لسنة  6من القانون  05و 1و 7املقرر وفق ما تقضي به املواد -0

بعد  لب االالقضائية يف امارة ابوظيب أنه ال تقيد أي دعوى أو طعن وال يقبل أي ط

استيفاء الرسم كامال ما مل يكن قد صدر قرار باإلعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو 

جزئيا ويفصل رئيس احملكمة املختصة يف املنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غري 

بتعديل  7101لسنة  01من القانون االحتادي رقم  11قابل للطعن. كما تنص املادة 

اءات املدنية على أن يقوم مكتب ادارة الدعوى بعد استيفاء بعض أحكام قانون االجر

الرسم بقيد الدعوى يف السجل اخلاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع خياطب احملاكم 

أنه يتعني عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات يف الدعوى قبل 

د اىل قلم الكتاب فال تفصل يف اختاذ أي اجراء فيها فاذا تبني هلا أن الرسوم مل تسد

موضوع أي دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب الذي مل يسدد رمسه 

ال فرق يف هذا الشأن بني دعوى أصلية أو دعوى فرعية أومتقابلة أو طلب عارض، 

وذلك فيما عدا الدعاوى واملواد اليت ينص القانون على االعفاء فيها من هذه الرسوم، 

عدم قبول الدعوى أو الطلب هلذا السبب من النظام العام وتقضي به احملكمة  وجزاء

من تلقاء نفسها. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن مسألة احالة الدعوى على اهليئة 



العامة اجراء تقوم به الدائرة املتعهدة بنظر الطعن اذا توفرت شروطه وال شأن للخصوم 

 .قضاء وعدم تضارب األحكامبهذا االجراء املتعلق حبسن سري ال

، 02/0/7102الثابت أن احلكم املستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ إذ كان -1

ويكون الطعن قد قدم خارج  09/7/7102ولقد سدد الطاعن رسم االستئناف بتاريخ 

امليعاد وقضت احملكمة بعدم قبوله شكال لرفعه بعد امليعاد ورفضت دفع الطاعن 

بقيد استئنافه الكرتونيا قبل انقضاء أجل الطعن بتاريخ الذي متسك بأنه قد قام 

، وهي حمقة يف ذلك باعتبار أنه من املتعني سداد الرسم بإيداعه خزينة 01/7/7102

احملكمة واستالم ايصال يف ذلك أو بطريقة الدفع االلكرتوني خالل امليعاد املقرر 

ايداع الصحيفة ويكون هذا لالستئناف باعتبار أن الطعن ال يعترب مقيدا اال اذا مت 

االيداع مصحوبا بأداء الرسم املقرر على الدعوى أو الطعن كامال ما مل يكن القائم 

به قد اعفي منه، واذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق 

 0/7106القانون تطبيقا سليما والتزم حبكم اهليئة العامة الصادر يف هذا الشأن برقم 

والذي أرسى املبدأ القائل بأن ال تقيد أي دعوى وال طعن وال يقبل أي طلب اال بعد 

سداد الرسم أي أن ايداع صحيفة الطعن ال يعترب صحيحا اال بعد سداد الرسم يف 

 .ميعاد الطعن، ويكون النعي مبا سلف على غري أساس وتعني االلتفات عنـه

 احملكمــــــــــــــــة

ـــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ــــ تتحصل يف حيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب ضد الطاعن  7118/7105أن املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

والزام الطاعن بتسليمه  06/8/7119بطلب احلكم بفسخ عقد االستثمار املؤرخ يف 

ة من األشخاص وباحلالة اليت ( خالي08/7منطقة شرق  88العني املتعاقد عليهـا )قطعة 

قيمة  71/9/7100كانت عليها مع الزامه بأن يؤدي للمطعون ضده اعتبارا من 

% من تاريخ 07درهم مع الفائدة القانونية بواقع  000001االستثمار السنوي مبا قدره 

رفع الدعوى وحتى التسليم الفعلي، على سند من القول أنه  مبوجب العقد املؤرخ يف 

اتفق املطعون ضده مع الطاعن على استثمار قطعة األرض التجارية رقم  06/8/7119

شارع هزاع بن زايد األول أبوظيب، ومت االتفاق على أن تكون  08/7منطقة شرق  88

درهم  000001بقيمة إجياريه قدرها  0/0/7119سنة اعتبارا من  01مدة العقد 

أنه مل يقم بتنفيذ التزاماته ومل يقم سنويا، ومنذ تاريخ العقد تسلم الطاعن القطعة اال 

بتشييد البناء املتفق عليه ومل يسدد قيمة االستثمار، وكانت هذه الدعوى. أقام 

الطاعن دعوى متقابلة وطلب مبوجبها ندب خبري هندسي الحتساب التعويض اجلابر 



حكمت  02/0/7102لألضرار اليت حلقته، وبعد أن أودع اخلبري تقريره وبتاريخ 

 06/8/7119( ـــ بفسخ عقد االستثمار املؤرخ يف 0 أوال: يف الدعوى األصلية:مة: احملك

واحملرر بني الطرفني مع الزام املدعى عليه اصليا بتسليم املدعي اصليا قطعة األرض 

شارع هزاع بن زايد األول  08/7منطقة شرق  88موضوع الدعوى )األرض التجارية رقم 

ص وباحلالة اليت كانت عليها وقت معاينة اخلربة يف ــــ أبوظيب( خالية من األشخا

( بالزام املدعى عليه أصليا بأن يؤدي للمدعي أصليا قيمة عقد 7. 00/5/7106

 275006مبلغ  70/00/7105اىل  71/9/7100االستثمار املرتصد يف ذمته للفرتة من 

االنتفاع وقدره  ( الزام املدعى عليه تقابال بأن يؤدي للمدعي تقابال قيمة بدل0درهم. 

وحتى متام التسليم والزامه بالفائدة التأخريية  71/00/7105درهم سنويا من  000001

على هذا املبلغ من حني صريورة هذا احلكم باتا مبا ال جياوز اصل الدين والزامه 

برسوم ومصاريف الدعوى األصلية ومبلغ مائيت درهم عن أتعاب احملاماة ورفض ما 

بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها  ثانيا: يف الدعوى املتقابلة. عدا ذلك من طلبات

اداري واملطعون  0/7101اداري أبوظيب واملستأنفة برقم  078/7101يف الدعوى رقم 

وبالزام املدعي تقابال مبصروفات الدعوى املتقابلة  7101لسنة  01عليها بالنقض رقم 

لطاعن يف احلكم املذكور باالستئناف ومبلغ مائيت درهم عن أتعاب احملاماة. طعن ا

قضت احملكمة بسقوط احلق  75/1/7102جتاري أبوظيب، وبتاريخ  799/7102رقم 

يف االستئناف وألزمت املستأنف املصاريف ومبلغ مخسمائة درهم مقابل أتعاب احملاماة. 

طعن الطاعن يف هذا القضاء بطريق النقض بالطعن املاثل وعرض الطعن على هذه 

 مة يف غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلســـة لنظـره. احملك

وحيث ان حمامي الطاعن قد قدم مذكرة بعد ثالثة أشهر من ايداع صحيفة الطعن 

 وأضاف فيها سببا جديدا للطعــن.  07/9/7102وذلك بتاريخ 

حكام وحيث ان  هذه املذكرة املتضمنة سببا ميكن اعتمادها باعتبار أنه واعماال أل

من قانون االجراءات املدنية قد رسم املشرع طريقا  081و 029ــــ  028ــــ  022املواد 

خاصا ال بداء أسباب الطعن وحظر ابداءها بغري هذا الطريق فأوجب ايداع صحيفة 

الطعن قلم كتاب احملكمة مصحوبة مبا يفيد أداء الرسم كامال مع التأمني وصورا 

الة وأن تشمل الصحيفة على البيانات املتعلقة بأمساء بقدر عدد اخلصوم وسند الوك

اخلصوم وصفاتهم واحلكم املطعون فيه وتاريخ صدوره وبيان األسباب اليت بين عليها 

الطعن وعلى قلم الكتاب قيدها بالسجل املعد لذلك واعالن املطعون ضدهم بها، 

يخ اعالنهم، وأباح لآلخرين تقديم مذكرة بدفاعهم خالل مخسة عشر يوما من تار



وحظر املشرع التمسك بعد ايداع صحيفة الطعن باي سبب من اسباب الطعن غري اليت 

ذكرت فيها وهذا حظر عام ومطلق حبيث يشمل ما يقدم من هذه األسباب يف ميعاد 

الطعن أو بعد انقضائه، ومل يستثن القانون من ذلك سوى األسباب املتعلقة بالنظام 

ي وقت. ملا كان ذلك، وكان السبب الذي أبداه الطاعن يف العام فأجاز تقدميها يف أ

املذكرة املقدمة منهما بعد ثالثة شهر من تقديم صحيفة الطعن يتعلق باجراءات 

التقاضي اليت تهم النظام العام ، ومن ثم يتعني االطالع على مضمونها ومناقشته بعد 

 ايراده بأسباب الطعن.

 شكلــية.وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه ال

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والفساد 

من  067يف االستدالل والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أن املادة 

قانون االجراءات املدنية تنص يف فقرتها األوىل على أن االستئناف يرفع بصحيفة تودع 

احملكمة االستئنافية املختصة وتقيد فورا بالسجل املعد  مكتب ادارة الدعوى يف

لذلك أو بقيدها الكرتونيا، وهذا النص يؤكد وبيقني جازم أن العربة يف االستئناف 

بالقيد االلكرتوني وليس بسداد الرسوم كما هو وارد نصا وال جيوز االجتهاد مع 

االرتكان اليه فقط  وجود نص ثابت، ومن ثم يكون النص هو األساس الذي ال بد من

دون سواه، وفضال عما تقدم فان احلكم الصادر عن حمكمة النقض بأبوظيب 

والذي ارتكن اليه احلكم املطعون فيه قد اسس قضاءه على نص املادة الثالثة من 

يف شان انشاء ونظام عمل مكتب ادارة  7105لسنة  2قرار رئيس دائرة القضاء رقم  

تقدير واستيفاء الرسوم وفق القانون وقيد الدعاوى  الدعوى واليت جاء من بينها

والطعون يف السجل اخلاص بذلك الكرتونيا أو يدويا أو كليهما حبسب األحوال، 

من قانون االجراءات املدنية،  11و 17كما استند احلكم نفسه اىل نص املادتني 

ليت لو تأخر وهذه املواد خاصة بتسجيل الدعاوى املبتدأة وال ختص قيد االستئناف وا

املدعي فيها عن سداد رسوم الدعوى فهو امر ال يدخل يف نطاق مثة مواعيد كمواعيد 

االستئناف كحال االستئناف حمل الطعن املاثل، وهو ما يعيب احلكم املطعون فيه 

الرتكانه على نصوص قانونية ال ختص وال تنطبق على وقائع االستئناف حمل الطعن 

ان الطاعن قد قام بقيد استئنافه الكرتونيا بتاريخ املاثل، ويف صورة احلال 

وكان ذلك خالل املواعيد املقررة للطعن بطريق االستئناف عمال بنص  01/7/7102

من قانون االجراءات املدنية، ومن ثم يكون الطاعن قد قام بالتسجيل  059املادة 

كمة متييز الفعلي لالستئناف خالل املواعيد، أما عن سداد الرسوم فقد تبنت حم



دبي يف أحد أحكامها أن العربة بتسجيل االستئناف هو بتقديم طلب االستئناف 

الكرتونيا على النظام اخلاص باحملامني وليس بسداد رسوم االستئناف، األمر الذي 

يكون معه أن احلكم املطعون فيه جاء معيبا مبخالفة القانون مبا يتعني معه احالة 

ئة العامة حملكمة النقض لتتوىل ارساء مبدأ يف موضوع ملف الطعن املاثل اىل اهلي

سداد الرسوم بعد مواعيد االستئناف يف ظل تقديم صحيفة االستئناف يف املواعيد 

 املقررة طبقا للقانون.  

من قانون  06حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر وفق أحكام املادة 

التشريعات النافذة على احملاكم مبختلف دائرة القضاء يف أبوظيب أنه تسري 

كما أنه  .درجاتها، فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون أو أي تشريع آخر

من قانون احملكمة االحتادية العليا أنه تشكل هيئة  65من املقرر وفق أحكام املادة 

نهم عن من رئيس احملكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة ال يزيد املناوبني م

قاضيني. فاذا رأت احدى دوائر احملكمة وهي بصدد نظر دعوى أو طعن العدول يف 

غري املواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة 

سبق صدورها من احملكمة تأمر بإحالة الدعوى أو الطعن اىل هذه اهليئة لتفصل فيه. 

ول بأغلبية أربعة قضاة على األقل، كما أنه من املقرر وتصدر اهليئة أحكامها بالعد

بشأن الرسوم  7100لسنة  6من القانون  05و 1و 7أيضا وفق ما تقضي به املواد 

القضائية يف امارة ابوظيب أنه ال تقيد أي دعوى أو طعن وال يقبل أي طلب االبعد 

الرسم كليا أو  استيفاء الرسم كامال ما مل يكن قد صدر قرار باإلعفاء أو تأجيل

جزئيا ويفصل رئيس احملكمة املختصة يف املنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غري 

بتعديل  7101لسنة  01من القانون االحتادي رقم  11قابل للطعن. كما تنص املادة 

بعض أحكام قانون االجراءات املدنية على أن يقوم مكتب ادارة الدعوى بعد استيفاء 

وى يف السجل اخلاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع خياطب احملاكم الرسم بقيد الدع

أنه يتعني عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات يف الدعوى قبل 

اختاذ أي اجراء فيها فاذا تبني هلا أن الرسوم مل تسدد اىل قلم الكتاب فال تفصل يف 

وى أو الطلب الذي مل يسدد رمسه موضوع أي دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدع

ال فرق يف هذا الشأن بني دعوى أصلية أو دعوى فرعية أومتقابلة أو طلب عارض، 

وذلك فيما عدا الدعاوى واملواد اليت ينص القانون على االعفاء فيها من هذه الرسوم، 

وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطلب هلذا السبب من النظام العام وتقضي به احملكمة 

من تلقاء نفسها. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن مسألة احالة الدعوى على اهليئة 



العامة اجراء تقوم به الدائرة املتعهدة بنظر الطعن اذا توفرت شروطه وال شأن للخصوم 

بهذا االجراء املتعلق حبسن سري القضاء وعدم تضارب األحكام، وكان الثابت أن 

، ولقد سدد الطاعن رسم 02/0/7102تاريخ احلكم املستأنف قد صدر حضوريا ب

ويكون الطعن قد قدم خارج امليعاد وقضت احملكمة  09/7/7102االستئناف بتاريخ 

بعدم قبوله شكال لرفعه بعد امليعاد ورفضت دفع الطاعن الذي متسك بأنه قد قام 

 ، وهي حمقة يف01/7/7102بقيد استئنافه الكرتونيا قبل انقضاء أجل الطعن بتاريخ 

ذلك باعتبار أنه من املتعني سداد الرسم بإيداعه خزينة احملكمة واستالم ايصال يف 

ذلك أو بطريقة الدفع االلكرتوني خالل امليعاد املقرر لالستئناف باعتبار أن الطعن ال 

يعترب مقيدا اال اذا مت ايداع الصحيفة ويكون هذا االيداع مصحوبا بأداء الرسم املقرر 

طعن كامال ما مل يكن القائم به قد اعفي منه، واذ انتهى احلكم على الدعوى أو ال

املطعون فيه إىل تلك النتيجة فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما والتزم حبكم 

والذي أرسى املبدأ القائل بأن ال  0/7106اهليئة العامة الصادر يف هذا الشأن برقم 

بعد سداد الرسم أي أن ايداع صحيفة تقيد أي دعوى وال طعن وال يقبل أي طلب اال 

الطعن ال يعترب صحيحا اال بعد سداد الرسم يف ميعاد الطعن، ويكون النعي مبا سلف 

 على غري أساس وتعني االلتفات عنـه. وحيث، وملا تقدم فانه من املتعني رفض الطعن.
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 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 

(750) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  19)الطعن رقم 

( بطالن. دعوى "اإلدخال والتدخل يف الدعوى". دفوع "الدفع بالبطالن". نيابة عامة. 0

نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما اليقبل منها". تعليم. مدارس. قرار إداري.  نظام عام.

 طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". جملس أبوظيب للتعليم.

عدم تدخل النيابة العامة يف الدعاوى اخلاصة بعدميي األهلية وناقصيها. يرتب -

لحة عامة. جواز إبدائه البطالن املطلق املتعلق بالنظام العام. متى كان مقصودًا به مص

من أي من اخلصوم ويف أية حالة تكون عليها الدعوى. وحتكم به احملكمة من تلقاء 

 نفسها.

اعتباره بطالنًا نسبيًا متى كان مقصودًا به رعاية مصلحة عدميي األهلية -

وناقصيها. اقتصار حق التمسك به على من ميثلهم دون اخلصم اآلخر كما يف الدعوى 

 ر وقف جنلي املطعون ضده القاصرين عن الدراسة. بالغاء قرا

  

( تعليم. جزاء تأدييب. قرار إداري. مدارس. جملس أبوظيب للتعليم. حكم "تسبيبه. 7

الطعن بالنقض. تسبيب غري معيب". طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". نقض "أسباب 

 ما اليقبل منها".

قرار وقف الطالب عن الدراسة الوارد يف دليل سياسات املدارس اخلاصة -

الصادر عن جملس أبوظيب للتعليم مؤقتًا بطبيعته. وجوب  7105- 7101وإرشاداتها 

 أن حتدد مدته وأن يقوم على سبب يربره قانونًا. أساس ذلك وعلته.



وقف جنلي املطعون ضده األول مؤقتًا عن الدراسة ملا صدور القرار املطعون فيه ب-

نسب إليهما من توزيع مواد ممنوعة داخل املدرسة دون أن يكون مقيدًا مبدة زمنية 

معينة. خمالفة لدليل السياسات املذكور. قضاء احلكم بإلغائه وما ترتب عليه من 

 آثار. صحيح.

  

( من قانون اإلجراءات 60/0املقرر يف قضاء هذه احملكمة أنه ولئن كانت املادة )-0

املدنية توجب تدخل النيابة العامة يف الدعاوى اخلاصة بعدميي األهلية وناقصيها وإال 

 كان احلكم باطال، إال أنه يتعني التفرقة بني حالتني: األوىل، أن يكون التدخل

مقصودا به محاية مصلحة عامة، وعندها يكون البطالن املرتتب على عدم تدخل 

النيابة العامة بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام حبيث جيوز إبداؤه من أي من 

اخلصوم ويف أية حالة تكون عليها الدعوى كما يكون من حق احملكمة أن حتكم 

من تدخل النيابة العامة رعاية مصلحة به من تلقاء نفسها، والثانية أن يكون اهلدف 

عدميي األهلية وناقصيها كما هو الشأن يف احلالة املاثلة، وعندها يكون البطالن 

املرتتب على عدم تدخل النيابة العامة بطالنا نسبيا مقررا ملصلحتهم فقط، وينحصر 

 حق التمسك به مبمثلهم حبيث ال يكون من حق اخلصم اآلخر أن يتذرع بعدم تدخل

النيابة العامة توصال إلبطال احلكم إضرارا مبن وضع النص حلمايتهم طاملا أن 

ممثلهم مل يطلب إبطال احلكم هلذا السبب، ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن 

( جنلي املطعون ضده األول كانا ممثلني .................،.................القاصرين يف الدعوى )

، وهو مل يطلب إبطال احلكم لعدم تدخل ....................................... همفيها بوالية والد

 النيابة العامة، ومن ثم يكون النعي على احلكم بالبطالن من الطاعن غري مقبول.

السلطة التامة  –وعلى ما استقر عليه قضاء هذه احملكمة  –حملكمة املوضوع -7

قدير ما يطرح فيها من أدلة ومستندات يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى وت

واستخالص احلقيقة منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله 

وتؤدي إىل النتيجة اليت انتهى إليها، وكان املقرر بدليل سياسات  املدارس اخلاصة 

( 51( الصادر عن جملس أبوظيب للتعليم يف السياسة رقم )7105 – 7101وإرشاداتها )

اصة بسياسة السلوك الطالبي واليت ترتكز على الئحة دعم السلوك اإلجيابي يف اخل

املدارس بإمارة أبو ظيب، أن خمالفات الطالب السلوكية تنقسم إىل ثالثة مستويات، 

يتعلق املستوى الثالث منها بالسلوك املؤدي إىل تعريض حياة اآلخرين إىل اخلطر 



تعاطي املواد املخدرة واملواد املخالفة للنظام واآلداب   وانتهاك القوانني، ويشمل ...........

العامة أو الرتويج هلا، وأنه يف حال ارتكاب الطالب هلذا املسلك املخالف جيب على 

املدرسة تقديم املشورة له، ثم إبالغ ولي األمر، فإن استمر الطالب يف السلوك املخالف 

ة ال تتجاوز مخسة أيام وإنذاره وولي أمره غري املقبول جاز إيقافه مؤقتا عن الدراسة ملد

بذلك، ويف حال اإلخفاق يف تعديل سلوك الطالب وفقا ملتطلبات املدرسة، فإنه ميكن 

نقله إىل مدرسة أخرى أو فصله نهائيا وفق الضوابط املقررة ، وبذلك فقد متيز وقف 

ؤقتة، وذلك الطالب عن الدراسة الوارد يف دليل السياسات املشار إليه بطبيعته امل

حفاظا من املشرع على مستقبل الطالب الدراسي، وحتى تتدبر اجلهة املختصة أمرها 

خالله بالتصرف وفق أحكام القانون، ومن ثم فإنه يلزم لصحة قرار الوقف املؤقت 

للطالب عن الدراسة أن حتدد مدته، وأن يقوم على سبب يربره قانونا، فال تتدخل 

قامت حالة حتملها على التدخل، ورقابة القضاء هلذه احلالة اإلدارة إلصداره إال إذا 

اليت تكون ركن السبب يف القرار اإلداري جتد حدها الطبيعي يف التحقق مما إذا 

كانت النتيجة اليت انتهت إليها اإلدارة مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها 

ى سببه مطابقا للقانون، ماديا أو قانونيا، فإذا كانت كذلك كان القرار قائما عل

أما إذا كانت النتيجة منتزعة من غري أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول 

ال تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا غري صحيح  كان القرار 

فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع خمالفا للقانون، ملا كان ذلك، 

( ...............،...............يه  بوقف جنلي املطعون ضده األول )وكان القرار املطعون ف

مؤقتا عن الدراسة ملا نسب إليهما من توزيع مواد ممنوعة داخل املدرسة، قد صدر دون 

التقيد مبدة زمنية معينة باملخالفة ملا ورد بدليل السياسات سالف البيان، وكان 

اإلشارة إىل القواعد العامة يف جمال احلكم املطعون فيه بعد أن مهد لقضائه ب

التأديب، وأيا كان وجه الرأي يف ذلك وما اتصل به يف احلكم، فقد استند هذا 

احلكم إىل دليل السياسات املذكور، منتهيا إىل أن القرار املطعون فيه صدر خمالفا  

ما هلذا الدليل لعدم حتديد مدة له واستمرار تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، ك

صدر مفتقدا لركن السبب الذي يربره قانونا ملا ثبت بتحريات الشرطة )إدارة 

قسم مكافحة املخدرات( من عدم وجود أية نتائج -التحريات واملباحث اجلنائية 

تفيد الشبهة حول الطالبني القاصرين يف حيازة املواد املخدرة أو تعاطيها أو أية أنشطة 

إىل أن القرار املطعون فيه واحلال كذلك  أخرى يف هذا اخلصوص، وخلص احلكم

كان هذا الذي خلص إليه احلكم املطعون فيه  قد صدر معيبا خليقا باإللغاء؛ وإذ



سائغا ومتفقا مع واقع الدعوى، وما كشفت عنه أوراقها ومستنداتها، وملتزما 

صحيح حكم القانون، وكافيا حلمل ما حكم به، ومؤديا إىل النتيجة اليت انتهى 

 ها، فإن النعي عليه مبا سلف يغدو على غري أساس.إلي

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق تتحصل يف أن 

( ...............،...............املطعون ضده األول بصفته الولي الطبيعي على جنليه القاصرين )

إداري أمام حمكمة أبوظيب االبتدائية، بطلب  01/7106قم كان قد أقام الدعوى ر

مع ما يرتتب  79/7/7106احلكم بإلغاء القرار اإلداري الصادر حبق جنليه بتاريخ  

على ذلك من آثار قانونية، وإعادة جنليه إىل الدراسة مبدرسة أخرى خالف مدرسة 

تاريخ صدور القرار املطعون فيه حتى اخلاصة، واعتبار الفرتة من  .............................

عودتهما للدراسة فرتة توقف ال دخل هلما فيها، وحفظ حقه يف التعويض ملا أصابه 

 وجنليه من أضرار جراء القرار املطعون فيه، وذلك على سند من أنه بتاريخ

فوجئ باتصال من املدرسة املذكورة ليتسلم كتاب إنهاء تسجيل جنليه  79/7/7106

من تورطهما يف ترويج املخدرات، وملا كان هذا ال أساس له يف احلقيقة على سند 

والواقع ويضر مبستقبل جنليه، فقد تظلم من قرار إنهاء تسجيل جنليه وحرمانهما من 

استكمال الدراسة إىل العديد من اجلهات مبا فيها جملس أبوظيب للتعليم لعدم صحة 

لسلوك اإلجيابي املعمول بها لدى جملس هذا القرار وخمالفته للقانون والئحة دعم ا

أبوظيب للتعليم، كما تقدم بعريضة إىل قاضي األمور املستعجلة ولكن دون جدوى، 

 72/7/7102 األمر الذي حدا به إىل إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ

لي قضت احملكمة بإلغاء القرار الصادر من جملس أبوظيب للتعليم املتعلق بوقف جن

( عن الدراسة وما يرتتب على ذلك من آثار، ...............،...............) املطعون ضده األول

، قضت حمكمة 01/6/7102، وبتاريخ 01/7102فاستأنفه الطاعن باالستئناف رقم 

استئناف أبوظيب بقبول االستئناف شكال ورفضه موضوعا، وبتأييد احلكم 

احلكم، فطعن عليه بطريق النقض مبوجب املستأنف، مل يرتض الطاعن بهذا 

، قيدت 01/8/7102صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه احملكمة بتاريخ 

، طلب فيها احلكم بقبول الطعن شكال، وأصليا بنقض 7102لسنة 19برقم 

احلكم املطعون فيه والتصدي بإلغاء احلكم املستأنف، والقضاء جمددا برفض 

مع اإلحالة، وعرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة الدعوى، واحتياطيا النقض 

 مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره. 



وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب األول منها على 

احلكم املطعون فيه بالبطالن لعدم استيفاء تدخل النيابة العامة يف املوضوع املطروح 

( من قانون اإلجراءات املدنية، إذ ال يعترب هذا التدخل متحققا 60/0دة )وفق حكم املا

بتفويض النيابة الرأي للمحكمة أمام حمكمة االستئناف فقط دون حمكمة البداية، 

 مما يصم احلكم املطعون فيه بالبطالن ويستوجب نقضه.  

نه ولئن وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أن املقرر يف قضاء هذه احملكمة أ

( من قانون اإلجراءات املدنية توجب تدخل النيابة العامة يف 60/0كانت املادة )

الدعاوى اخلاصة بعدميي األهلية وناقصيها وإال كان احلكم باطال، إال أنه يتعني 

التفرقة بني حالتني: األوىل، أن يكون التدخل مقصودا به محاية مصلحة عامة، 

على عدم تدخل النيابة العامة بطالنا مطلقا متعلقا وعندها يكون البطالن املرتتب 

بالنظام العام حبيث جيوز إبداؤه من أي من اخلصوم ويف أية حالة تكون عليها 

الدعوى كما يكون من حق احملكمة أن حتكم به من تلقاء نفسها، والثانية أن 

كما  يكون اهلدف من تدخل النيابة العامة رعاية مصلحة عدميي األهلية وناقصيها

هو الشأن يف احلالة املاثلة، وعندها يكون البطالن املرتتب على عدم تدخل النيابة 

العامة بطالنا نسبيا مقررا ملصلحتهم فقط، وينحصر حق التمسك به مبمثلهم حبيث 

ال يكون من حق اخلصم اآلخر أن يتذرع بعدم تدخل النيابة العامة توصال إلبطال 

مايتهم طاملا أن ممثلهم مل يطلب إبطال احلكم احلكم  إضرارا مبن وضع النص حل

هلذا السبب، ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن القاصرين يف الدعوى 

( جنلي املطعون ضده األول كانا ممثلني فيها بوالية والدهم ...............،...............)

طال احلكم لعدم تدخل النيابة العامة، ، وهو مل يطلب إب.........................................

 ومن ثم يكون النعي على احلكم بالبطالن من الطاعن غري مقبول. 

وحيث ينعى الطاعن بالسببني الثاني والثالث على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل وخمالفة الثابت باألوراق واإلخالل حبق 

القصور يف التسبيب، ذلك أنه قد قضى بتأييد احلكم املستأنف، وأورد أن الدفاع و

الوقف يف جمال التأديب بصفة عامة قد يكون عقوبة إذا أجري حتقيق وثبت فيه 

ارتكاب الذنب اإلداري، وقد يكون احتياطيا صونا للعمل العام ليجرى التحقيق يف 

ال احلبس االحتياطي أو تنفيذا جو خال من املؤثرات، كما قد يكون بقوة القانون ح

حلكم جزائي، وأن جمرد إجراء التحقيق ال يعطى السلطة اإلدارية القائمة به حقا 

تلقائيا يف وقف احملال إىل التحقيق، بل البد من وجود سند تشريعي جييزه وأن تتطلبه 



مصلحة التحقيق، وإال كان القرار الصادر به مشوبا بالبطالن، وصدر احلكم 

ن فيه مستندا إىل خلو السياسات واللوائح املنظمة للعملية التعليمية من نص املطعو

جييز إيقاف الطالب عن الدراسة ملصلحة التحقيق، وأن التحقيق الذي أجري مبناسبة 

موضوع النزاع كان قد انتهى بتاريخ سابق على إصدار القرار املطعون فيه، مبا مؤداه 

صدار هذا القرار، مما جيعل إيقاف الطالب عدم وجود أي حتقيق تقتضى مصلحته إ

عن الدراسة هو يف حقيقته عقوبة تأديبية، وبزعم أن احلكم املطعون فيه قد استقى 

ما انتهى إليه على ضوء اللوائح والقرارات املنظمة للعملية التعليمية إال أنه جاء يف غري 

مساءلة والتأديب يف حمله، إذ أورد ذلك على ضوء اإلطار العام للقواعد احلاكمة لل

جمال الوظيفة العامة، بينما أن احلالة املعروضة ختتلف عن ذلك، فنصوص اللوائح 

والقرارات املنظمة للعملية التعليمية جمتمعة دالة على إمكانية اختاذ اإلدارة قرار 

اإليقاف املؤقت دون كونه عقوبة أو وقفا احتياطيا ملقتضيات التحقيق، بل وقفا مؤقتا 

حة العامة وإجراء احرتازيا وقائيا محاية للمجتمع املدرسي وحفاظا على أمن للمصل

وسالمة الطلبة وصحتهم من آفة املواد املخدرة واملواد اجملرمة، ويف هذا اإلطار صدر 

مؤقتا عن  (...............،...............القرار املطعون فيه بوقف جنلي املطعون ضده األول )

 حقهما بالتحقيقات من خطورة ما قاما به من أفعال تتعلق بتوزيع الدراسة ملا ثبت يف

مواد ممنوعة داخل املدرسة، وكان ذلك تطبيقا لصحيح حكم السياسات واللوائح 

املعمول بها يف هذا الشأن، خاصة الئحة دعم السلوك اإلجيابي يف املدارس بإمارة 

لب مؤقتا ملدة مخسة أيام جيوز أبوظيب، اليت تعطي ملدير املدرسة احلق يف ايقاف الطا

متديدها كلما دعت احلاجة إىل ذلك، حال ارتكاب الطالب خمالفة من املخالفات 

السلوكية الثالثة وهي املتعلقة بتعريض حياة اآلخرين للخطر وانتهاك القوانني 

 كاالعتداء على املعلمني، وحيازة أو بيع أسلحة، وتعاطي املواد املخدرة واملواد املخالفة

للنظام العام واآلداب العامة أو الرتويج هلا، وقد مكنا املذكوران من دخول 

االمتحانات املقررة يف الفصلني الثاني والثالث، وعليه يضحي احلكم املطعون فيه 

 معيبا مبا يستوجب نقضه.

وعلى ما استقر  –وحيث إن هذا النعي يف مجلته غري منتج، ذلك أنه حملكمة املوضوع 

السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى وتقدير  –هذه احملكمة عليه قضاء 

ما يطرح فيها من أدلة ومستندات واستخالص احلقيقة منها متى أقامت قضاءها على 

أسباب سائغة تكفي حلمله وتؤدي إىل النتيجة اليت انتهى إليها، وكان املقرر بدليل 

( الصادر عن جملس أبوظيب 7105 – 7101سياسات املدارس اخلاصة وإرشاداتها )



( اخلاصة بسياسة السلوك الطالبي واليت ترتكز على 51للتعليم يف السياسة رقم )

الئحة دعم السلوك اإلجيابي يف املدارس بإمارة أبو ظيب، أن خمالفات الطالب 

السلوكية تنقسم إىل ثالثة مستويات، يتعلق املستوى الثالث منها بالسلوك املؤدي إىل 

ض حياة اآلخرين إىل اخلطر وانتهاك القوانني، ويشمل ........ تعاطي املواد املخدرة تعري

واملواد املخالفة للنظام واآلداب العامة أو الرتويج هلا، وأنه يف حال ارتكاب الطالب 

هلذا املسلك املخالف جيب على املدرسة تقديم املشورة له، ثم إبالغ ولي األمر، فإن 

سلوك املخالف غري املقبول جاز إيقافه مؤقتا عن الدراسة ملدة ال استمر الطالب يف ال

تتجاوز مخسة أيام وإنذاره وولي أمره بذلك، ويف حال اإلخفاق يف تعديل سلوك الطالب 

وفقا ملتطلبات املدرسة، فإنه ميكن نقله إىل مدرسة أخرى أو فصله نهائيا وفق 

الدراسة الوارد يف دليل  الضوابط املقررة، وبذلك فقد متيز وقف الطالب عن

السياسات املشار إليه بطبيعته املؤقتة، وذلك حفاظا من املشرع على مستقبل الطالب 

الدراسي، وحتى تتدبر اجلهة املختصة أمرها خالله بالتصرف وفق أحكام القانون، 

ومن ثم فإنه يلزم لصحة قرار الوقف املؤقت للطالب عن الدراسة أن حتدد مدته، وأن 

لى سبب يربره قانونا، فال تتدخل اإلدارة إلصداره إال إذا قامت حالة حتملها يقوم ع

على التدخل، ورقابة القضاء هلذه احلالة اليت تكون ركن السبب يف القرار اإلداري 

جتد حدها الطبيعي يف التحقق مما إذا كانت النتيجة اليت انتهت إليها اإلدارة 

ها ماديا أو قانونيا، فإذا كانت كذلك مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتج

كان القرار قائما على سببه مطابقا للقانون، أما إذا كانت النتيجة منتزعة من غري 

أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول ال تنتجها أو كان تكييف الوقائع على 

فرض وجودها ماديا غري صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن 

وقع خمالفا للقانون، ملا كان ذلك، وكان القرار املطعون فيه  بوقف جنلي السبب و

مؤقتا عن الدراسة ملا نسب إليهما من توزيع  (...............،...............املطعون ضده األول )

مواد ممنوعة داخل املدرسة، قد صدر دون التقيد مبدة زمنية معينة باملخالفة ملا ورد 

الف البيان، وكان احلكم املطعون فيه بعد أن مهد لقضائه بدليل السياسات س

باإلشارة إىل القواعد العامة يف جمال التأديب، وأيا كان وجه الرأي يف ذلك وما 

اتصل به يف احلكم، فقد استند  هذا احلكم إىل دليل السياسات املذكور، منتهيا 

ديد مدة له واستمرار إىل أن القرار املطعون فيه صدر خمالفا هلذا الدليل لعدم حت

تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، كما صدر مفتقدا لركن السبب الذي يربره قانونا 

قسم مكافحة -ملا ثبت بتحريات الشرطة )إدارة التحريات واملباحث اجلنائية 



املخدرات( من عدم وجود أية نتائج تفيد الشبهة حول الطالبني القاصرين يف حيازة 

أو تعاطيها أو أية أنشطة أخرى يف هذا اخلصوص، وخلص احلكم إىل املواد املخدرة 

كان هذا  أن القرار املطعون فيه واحلال كذلك قد صدر معيبا خليقا باإللغاء؛ وإذ

الذي خلص إليه احلكم املطعون فيه سائغا ومتفقا مع واقع الدعوى، وما كشفت 

افيا حلمل ما حكم عنه أوراقها ومستنداتها، وملتزما صحيح حكم القانون، وك

به، ومؤديا إىل النتيجة اليت انتهى إليها، فإن النعي عليه مبا سلف يغدو على غري 

 .وملا تقدم، يتعني رفض الطعن أساس.

 

********** 



 )جتاري( 6/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. – برئاسة السيد املستشار/ عبد اهلل علي عبد اهلل

 وض، حممد العيادي.وعضوية املستشارين: عبد املنعم ع

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 (757) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  508)الطعن رقم  

( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". بطالن. خربة. دفوع "الدفع ببطالن تقرير اخلربة". 0

 حمكمة املوضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

ري وترجيح الرأي فيها عند تعددها واألخذ بأحدها. من سلطة تقدير عمل اخلب-

 حمكمة املوضوع.

هي غري ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما أبداه اخلصوم من مطاعن على التقرير -

 أو أن تعيد املأمورية مرة أخرى للخبري.

  

إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". بطالن. خربة. دفوع "الدفع ببطالن تقرير اخلربة".  (7

 حمكمة املوضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

تعدد اخلرباء عند القيام باملهمة. ال إلزام عليهم بأن يشرتكوا سويًا يف إعداد تقرير -

هم بتقديم تقرير مستقل عن اآلخر. أساس ذلك. واحد. ال بطالن على قيام كل من

 مثال.

مثال بشأن تعدد اخلرباء إىل خربة هندسية وأخرى حسابية وتقديم كل منهم -

 تقريرًا مستقاًل.

  

ة املوضوع سلطة تقدير وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة ان حملكم- املقرر-0

عمل اخلبري وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه عند تعدد تقارير اخلرباء واألخذ بأحدهما 

فيما خيتلفون فيه متى اقتنعت بكفاية األحباث اليت أجراها اخلبري وسالمة األسس 

نتهى اليت بنى عليها تقريره مبا يتفق مع الواقع الثابت باألوراق وتؤدي إىل النتيجة اليت ا

إليها وهي غري ملزمة من بعد ان ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه اخلصوم من 

مطاعن على التقرير أو ان تعيد املأمورية مرة أخرى للخبري طاملا مل جتد يف دفاع 



اخلصوم ما ينال من صحة النتيجة اليت توصل إليها يف تقريره وال يستحق الرد عليه 

 بأكثر مما تضمنه.

من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية على  81ن النص يف املادة املقرر ا-7

انه )على اخلبري ان يقدم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه واألوجه اليت استند 

إليها، فإذا تعدد اخلرباء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرًا مستقاًل برأيه ما مل يتفقوا 

يدل على أن اخلرباء املنتدبني ال يلتزمون عند القيام باملهمة  على تقديم تقرير واحد(

املوكلة إليهم بأن يشرتكوا سويًا يف إعداد تقرير واحد ما مل يتفقوا على خالف ذلك 

وال يرتتب البطالن على قيام كل منهم بتقديم تقرير مستقل عن اآلخر. ملا كان ذلك 

ية من بينهم خبري هندسي قامت وكانت حمكمة اإلحالة قد ندبت جلنة خربة ثالث

بإعادة حبث الدعوى من جديد والرد على اعرتاضات اخلصوم على التقرير األصلي 

وأودع اخلبريان احلسابيان من اللجنة تقريرًا تكميليًا أثبت ان مشروع املارينا مول 

كان أحد املشاريع اليت قامت بها املؤسسة خالل فرتة الشراكة ومل يكن املشروع 

د وان اخلربة احلسابية أخذت يف االعتبار ما مت استالمه من دفعات ضمن الوحي

ايرادات مشاريع املؤسسة عند احتساب األرباح واخلسائر كما اطلعت على امليزانيات 

ومل تستبعدها وإمنا أبدت حتفظها على البيانات  7107وحتى العام  7112املدققة للعام 

قيق، ثم قامت اخلربة احلسابية حبصر املشاريع الواردة بها وفقًا ألسس ومعايري التد

اليت نفذتها املؤسسة خالل فرتة الشراكة وانتهت إىل أن مجلة تعاقداتها قد بلغت 

درهم حصة  0ر112ر621ر11درهم وان صايف األرباح الفعلية  70ر107ر106ر61

درهم، وبتصفية احلساب وذلك بإضافة املبالغ  0ر117ر556ر11املطعون ضده منها 

درهم ثم خصم إمجالي مسحوباته اليت بلغت  651ر511ر11ملدفوعة منه وقدرها ا

درهم أصبح صايف املستحق للمطعون ضده بذمة الطاعنني مبلغ  765ر511ر85

درهم، وهو ما يقارب النتيجة اليت انتهى إليها أيضا اخلبري املنتدب  0ر091ر550ر05

نة اخلربة الثالثية قد أودع لدى حمكمة أول درجة، وكان اخلبري اهلندسي عضو جل

تقريرًا تكميليًا مستقاًل عن اخلربة احلسابية أكد فيه عدم علم اخلربة اهلندسية 

باألمور احلسابية للشركة بشكل عام وأرباحها ولكنها تؤكد أن مشروع املارينا 

% من هذه اخلسارة واملطعون 61مول مشروع خاسر ورأت حتميل الطاعن الثاني نسبة 

% منها باعتبارهما املسؤولني عن اإلدارة خالل تلك الفرتة، ومن ثم ال 11 ضده نسبة

تعارض بني التقريرين بشأن األرباح احملققة بعد أن أثبت اخلبري اهلندسي عدم علمه 

باألمور احلسابية للشركة وأرباحها ومن ثم يكون املرجع يف إثبات ذلك هو تقرير 



ها اخلسارة اليت حلقت بالشراكة عن تنفيذ اخلربة احلسابية واليت أخذت يف اعتبار

، وعليه 7112مشروع املارينا مول كذا ما ورد بامليزانيات املدققة للمؤسسة منذ العام 

وطاملا ان العمل كان يف إطار الشراكة كما أن االتفاق بينهم على اقتسام األرباح  

قط خبسارة مشروع  واخلسائر مثالثة فال معنى إللزام الطاعن الثاني واملطعون ضده ف

املارينا مول وجملرد مسؤوليتهما عن اإلدارة يف حقبة خسارة املشروع ذلك أن املقرر 

املشار إليه الشركة عقد يلتزم  81( من قانون الشركات التجارية لسنة 1باملادة )

مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم يف مشروع اقتصادي يستهدف الربح 

ن مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن املشروع من ربح أو خسارة، وذلك بتقديم حصة م

فيكون ما انتهى إليه اخلبري اهلندسي يف هذا الصدد ال سند له. ملا كان ذلك وكان 

املطعون فيه قد اعتد يف قضائه بتقرير اخلربة احلسابية التكميلي مما مؤداه اعتبار 

وكانت هذه األسباب سائغة وهلا أصل األسباب اليت بنى عليها التقرير أسبابًا للحكم 

ثابت يف األوراق وال خمالفة فيها للقانون وتكفي حلمل قضائه وتتضمن الرد املسقط 

ملا أثاره الطاعنون، وكان ال يبطله وال ينال منه تقديم اخلربة احلسابية لتقريرها 

ون اإلثبات من قان 81منفصاًل عن تقرير اخلربة اهلندسية على النحو الوارد يف املادة 

السابق اإلشارة إليه ومل يرد يف القانون أي نص آخر ببطالن عمل اخلبري يف هذه 

احلالة وليس يف هذا اإلجراء أي عيب أو نقص جوهري مل تتحقق بسببه الغاية من 

من قانون اإلثبات، ومن ثم ال يعدو  00ندب كل منهم وذلك إعمااًل ملا تقضي به املادة 

طعون فيه مبا سلف أن يكون جداًل يف سلطة حمكمة املوضوع النعي على احلكم امل

 يف تقدير الدليل مما ال جيوز التحدي به أمام حمكمة النقض يتعني معه رفض الطعن.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي  080/7100الطاعنني الدعوى رقم يف أن املطعون ضده أقام يف مواجهة 

العني بطلب احلكم بندب خبري لبيان مستحقاته عن الشراكة اليت كانت قائمة بينه 

وبني كل من الطاعنني. وذلك على سند من القول ان الطاعن الثاني صاحب ترخيص 

نة األوىل( كما للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية )الطاع .........................مؤسسة 

مت  7111للتجارة واالسترياد ويف سنة  ........................انه صاحب ترخيص مؤسسة 

تأسيس شراكة ثالثية من الطاعنني واملطعون ضده متارس نشاطها من خالل 

املؤسسة الطاعنة األوىل بنسبة الثلث لكل شريك وقام املطعون ضده بتمويل املؤسسة 

عددًا من املشاريع اليت عادت بأرباح وكذا مشلت الشراكة  وباشرت نشاطها ونفذت



للتجارة واالسترياد، ومنذ تأسيس الشركة ظل املطعون  .............................مؤسسة 

ضده يف مطالبة الطاعنني بنصيبه يف األرباح اليت حتققت إال أنهما مل يؤديا له نصيبه 

لشراكة القائمة بني األطراف، وعليه طالب إنهاء ا 00/07/7107إىل أن تقرر بتاريخ 

املطعون ضده بإجراء احملاسبة وتزويده بكافة حسابات الشركة وأرصدتها لدى 

البنوك للوقوف على ما حققته من أرباح إال أن الطاعنني امتنعا ورفضا دون مربر مما 

قدم أحلق اضرارًا به األمر الذي حدا به إىل إقامة الدعوى بالطلبات السالفة. ت

الطاعنون بدعوى متقابلة بطلب ندب خبري لبيان إهمال املطعون ضده يف إدارة 

الشركة وحماسبته عن األضرار اليت حلقت بالشركاء وتصفية احلساب بينهم، 

ندبت حمكمة أول درجة خبريًا قام بأداء املهمة املوكلة إليه وأودع تقريرا مبا انتهى 

على التقرير أعادت احملكمة املهمة لذات  إليه، ونتيجة ملطاعن ومالحظات اخلصوم

حكمت يف  78/01/7101اخلبري فقام بإعادة حبثها وأودع تقريرا تكميليا، وبتاريخ 

الدعوى األصلية بإثبات فسخ عقد االتفاق وحل شركة احملاصة مع ما يرتتب على ذلك 

باقي  درهم 0ر162ر620ر05من آثار أهمها إلزام الطاعنني بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 

حصته يف رأمسال الشركة ونصيبه من األرباح، ويف موضوع الدعوى املتقابلة برفضها. 

كما استأنفه  522/7101استأنف املطعون ضده هذا احلكم باالستئناف رقم 

وبعد أن ندبت حمكمة االستئناف جلنة خربة  588/7101الطاعنون باالستئناف رقم 

يف  9/00/7105ت تقريرها قضت بتاريخ ثالثية قامت ببحث الدعوى من جديد وأودع

بتعديل احلكم املستأنف جبعل املبلغ املقضي به إىل  588/7101االستئناف رقم 

% من تاريخ احلكم وتأييده فيما 7درهم والفائدة التأخريية عنه بواقع  0ر091ر550ر05

برفضه. طعن الطاعنون يف هذا احلكم  522/7101عدا ذلك، ويف االستئناف رقم 

حكمت  75/7/7106نقض جتاري، وبتاريخ  00/7106ق النقض بالطعن رقم بطري

احملكمة بنقض احلكم املطعون فيه وأحالت القضية حملكمة االستئناف اليت 

أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة. وبعد تعجيل نظر الدعوى أمامها أعادت حمكمة 

عت تقريرها، وبتاريخ اإلحالة املهمة للجنة اخلربة السابقة فقامت بإعادة حبثها وأود

بتعديل احلكم املستأنف  588/7101قضت يف موضوع االستئناف رقم  78/0/7102

درهم  0ر091ر550ر05الصادر يف موضوع الدعوى األصلية جبعل املبلغ املقضي به 

% من تاريخ النطق باحلكم وتأييده فيما عدا ذلك. طعن 7والفائدة التأخريية عنه بواقع 

حلكم بطريق النقض مبوجب الطعن املاثل. وإذ عرض الطعن على الطاعنون يف هذا ا

 هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.



وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

ق الدفاع واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل واإلخالل حب

فضاًل عن خمالفته للثابت باألوراق. وذلك حينما استند يف قضائه على التقرير 

التكميلي للجنة اخلربة احلسابية الذي انتهى إىل استحقاق املطعون ضده ملبلغ 

درهم يف ذمة الطاعنني رغم أن التقرير قد انبنى على جمرد  0ر091ر550ر05

كم عن تقرير اخلبري اهلندسي الذي أكد افرتاضات ظنية ودون دليل، والتفت احل

حتقق خسارة مبشروع املارينا مول وهو املشروع األكرب من ضمن املشاريع اليت نفذتها 

املؤسسة وأثبت اخلبري ان املسؤول الفعلي عن هذه اخلسارة هما املطعون ضده 

جود والطاعن الثالث حبكم انهما من كانا يقومان على إدارة وتنفيذ املشاريع وال و

ملسؤولية الطاعن الثاني عنها ال من الناحية اإلدارية وال من الناحية املالية على التفصيل 

الذي انتهى إليه اخلبري اهلندسي، وملا كانت النتيجة يف الدعوى متعارضة فيما بني 

اخلرباء مبا كان يتعني على احلكم املطعون فيه ان يرفع هذا التعارض، فضاَل عن 

ثر اخلسارة الناجتة عن اإلهمال والتقصري الواقع من املطعون عدم حبث احلكم أل

ضده يف تنفيذ مشروع املارينا مول يف استحقاقه ألرباح من عدمه خاصة وان اخلبري 

اهلندسي قد أكد أيضا قيام صاحب هذا املشروع يف الدفع املباشر ملوردي املواد 

ته، إضافة لذلك فقد تقدم % من قيم81وملقاولي الباطن وبنسبة وصلت إىل أكثر من 

تفيد ان الشراكة  7107وحتى  7118الطاعنون للخربة مبيزانيات املؤسسة عن األعوام 

مل حتقق أي أرباح بسبب اخلسارة الناجتة عن مشروع املارينا مول، إال ان احلكم 

املطعون فيه التفت عن كامل دفاعهم  ومل يعن ببحثه ومل ميحص األدلة اليت تقدموا 

ستند يف قضائه على تقرير جلنة اخلربة احلسابية التكميلي رغم ما شابه من بها وا

قصور وبطالن وخمالفته لتقرير اخلبري اهلندسي كما رفض طلبهم إعادة املأمورية مرة 

أخرى للجنة اخلربة إلثبات صحة اعرتاضاتهم على التقرير األمر الذي يعيبه ويستوجب 

 نقضه.

وعلى ما جرى به قضاء هذه -له ذلك ان املقرروحيث إن هذا النعي يف غري حم

احملكمة ان حملكمة املوضوع سلطة تقدير عمل اخلبري وترجيح الرأي الذي تطمئن 

إليه عند تعدد تقارير اخلرباء واألخذ بأحدهما فيما خيتلفون فيه متى اقتنعت بكفاية 

ا يتفق مع الواقع األحباث اليت أجراها اخلبري وسالمة األسس اليت بنى عليها تقريره مب

الثابت باألوراق وتؤدي إىل النتيجة اليت انتهى إليها وهي غري ملزمة من بعد ان ترد 

بأسباب خاصة على كل ما أبداه اخلصوم من مطاعن على التقرير أو ان تعيد 



املأمورية مرة أخرى للخبري طاملا مل جتد يف دفاع اخلصوم ما ينال من صحة النتيجة 

يف تقريره وال يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. ومن املقرر ان اليت توصل إليها 

من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية على انه )على  81النص يف املادة 

اخلبري ان يقدم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه واألوجه اليت استند إليها، فإذا 

دم تقريرًا مستقاًل برأيه ما مل يتفقوا على تقديم تعدد اخلرباء جاز لكل منهم أن يق

تقرير واحد( يدل على أن اخلرباء املنتدبني ال يلتزمون عند القيام باملهمة املوكلة إليهم 

بأن يشرتكوا سويًا يف إعداد تقرير واحد ما مل يتفقوا على خالف ذلك وال يرتتب 

خر. ملا كان ذلك وكانت البطالن على قيام كل منهم بتقديم تقرير مستقل عن اآل

حمكمة اإلحالة قد ندبت جلنة خربة ثالثية من بينهم خبري هندسي قامت بإعادة حبث 

الدعوى من جديد والرد على اعرتاضات اخلصوم على التقرير األصلي وأودع اخلبريان 

احلسابيان من اللجنة تقريرًا تكميليًا أثبت ان مشروع املارينا مول كان أحد املشاريع 

يت قامت بها املؤسسة خالل فرتة الشراكة ومل يكن املشروع الوحيد وان اخلربة ال

احلسابية أخذت يف االعتبار ما مت استالمه من دفعات ضمن ايرادات مشاريع املؤسسة 

وحتى  7112عند احتساب األرباح واخلسائر كما اطلعت على امليزانيات املدققة للعام 

بدت حتفظها على البيانات الواردة بها وفقًا ألسس ومل تستبعدها وإمنا أ 7107العام 

ومعايري التدقيق، ثم قامت اخلربة احلسابية حبصر املشاريع اليت نفذتها املؤسسة 

درهم  70ر107ر106ر61خالل فرتة الشراكة وانتهت إىل أن مجلة تعاقداتها قد بلغت 

نها درهم حصة املطعون ضده م 0ر112ر621ر11وان صايف األرباح الفعلية 

درهم، وبتصفية احلساب وذلك بإضافة املبالغ املدفوعة منه وقدرها  0ر117ر556ر11

درهم أصبح  765ر511ر85درهم ثم خصم إمجالي مسحوباته اليت بلغت  651ر511ر11

درهم، وهو ما  0ر091ر550ر05صايف املستحق للمطعون ضده بذمة الطاعنني مبلغ 

بري املنتدب لدى حمكمة أول درجة، وكان يقارب النتيجة اليت انتهى إليها أيضا اخل

اخلبري اهلندسي عضو جلنة اخلربة الثالثية قد أودع تقريرًا تكميليًا مستقاًل عن 

اخلربة احلسابية أكد فيه عدم علم اخلربة اهلندسية باألمور احلسابية للشركة 

بشكل عام وأرباحها ولكنها تؤكد أن مشروع املارينا مول مشروع خاسر ورأت 

% منها 11% من هذه اخلسارة واملطعون ضده نسبة 61ميل الطاعن الثاني نسبة حت

باعتبارهما ا املسؤولني عن اإلدارة خالل تلك الفرتة، ومن ثم ال تعارض بني التقريرين 

بشأن األرباح احملققة بعد أن أثبت اخلبري اهلندسي عدم علمه باألمور احلسابية 

جع يف إثبات ذلك هو تقرير اخلربة احلسابية للشركة وأرباحها ومن ثم يكون املر



واليت أخذت يف اعتبارها اخلسارة اليت حلقت بالشراكة عن تنفيذ مشروع املارينا 

، وعليه وطاملا ان  7112مول كذا ما ورد بامليزانيات املدققة للمؤسسة منذ العام 

واخلسائر   العمل كان يف إطار الشراكة كما أن االتفاق بينهم على اقتسام األرباح

مثالثة فال معنى إللزام الطاعن الثاني واملطعون ضده فقط خبسارة مشروع املارينا مول 

( من 1وجملرد مسؤوليتهما عن اإلدارة يف حقبة خسارة املشروع ذلك أن املقرر باملادة )

املشار إليه الشركة عقد يلتزم مبقتضاه شخصان  81قانون الشركات التجارية لسنة 

يسهم كل منهم يف مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة  أو أكثر بأن

من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن املشروع من ربح أو خسارة، فيكون ما انتهى 

إليه اخلبري اهلندسي يف هذا الصدد ال سند له. ملا كان ذلك وكان املطعون فيه قد 

ا مؤداه اعتبار األسباب اليت بنى اعتد يف قضائه بتقرير اخلربة احلسابية التكميلي مم

عليها التقرير أسبابًا للحكم وكانت هذه األسباب سائغة وهلا أصل ثابت يف األوراق 

وال خمالفة فيها للقانون وتكفي حلمل قضائه وتتضمن الرد املسقط ملا أثاره 

عن الطاعنون، وكان ال يبطله وال ينال منه تقديم اخلربة احلسابية لتقريرها منفصاًل 

من قانون اإلثبات السابق اإلشارة  81تقرير اخلربة اهلندسية على النحو الوارد يف املادة 

إليه ومل يرد يف القانون أي نص آخر ببطالن عمل اخلبري يف هذه احلالة وليس يف هذا 

اإلجراء أي عيب أو نقص جوهري مل تتحقق بسببه الغاية من ندب كل منهم وذلك 

من قانون اإلثبات، ومن ثم ال يعدو النعي على احلكم  00ملادة إعمااًل ملا تقضي به ا

املطعون فيه مبا سلف أن يكون جداًل يف سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير الدليل 

 مما ال جيوز التحدي به أمام حمكمة النقض يتعني معه رفض الطعن.

 

********** 



 )جتاري( 8/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –زيز حممد عبد العزيز برئاسة السيد املستشار/ عبد الع

 وعضوية املستشارين: حممد زكي مخيس، زهري اسكندر.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

(750) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  618)الطعن رقم 

إثبات "بوجه عام" "عبء اإلثبات". إفالس. دعوى "دعوى اإلفالس". دين. حكم "تسبيبه. 

اب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". نظام عام. إجراءات تسبيب غري معيب". نقض "أسب

 "إجراءات دعوى اإلفالس".

 أحكام اإلفالس. تعلقها بالنظام العام.-

دعوى اإلفالس. إجراءات يقتصر احلكم فيها على إثبات سبب التوقف عن دفع -

 الديون. ليست دعوى خصومة.

ب أن يتضمنه من مستندات يف طلب التاجر إشهار إفالسه. أحواله وإجراءاته وما جي-

 من قانون املعامالت التجارية الواجبة التطبيق. 619معنى املادة 

 عدم مراعاة ما استلزمته املادة املذكورة. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال.-

  

 سالفة الذكر ـ 619لنظام العام، وأن مفاد املادة أحكام االفالس متعلقة با-

 اضطربت إذا إفالسه، إشهار يطلب أن للتاجر أنه لئن كان جيوز-التطبيق الواجبة

 بتقرير مقرونا بتقديم طلب فإن ذلك يكون ديونه، دفع عن وتوقف املالية أعماله

وثائق حددتها  بالتقرير ويرفق الدفع عن التوقف أسباب فيه يبني احملكمة إىل يقدمه

 لألصول وفًقا مدققة ميزانية آخر من الرئيسية ـ صورة التجارية )الدفاتر املادة

 السنتني عن الشخصية باملصروفات إمجالي واخلسائر ـ بيان األرباح وحساب احلسابية

 أقل كانت إذا بالتجارة اشتغاله مدة عن أو اإلفالس إشهار طلب تقديم على السابقتني

 تاريخ يف التقريبية وقيمتها ومنقوالت عقارات من ميلكه مبا تفصيلي ذلك ـ بيان من

 ديونهم أو حقوقهم ومقدار وعناوينهم واملدينني الدائنني بأمساء الدفع ـ بيان عن التوقف

 السنتني خالل التاجر ضد حررت اليت باالحتجاجات هلا ـ بيان الضامنة والتأمينات

 الوثائق الس(، وأن من الواجب أن تكون تلكاإلف إشهار طلب تقديم على السابقتني



 أن وجب بياناتها استيفاء أو بعضها تقديم تعذر وإذا التاجر، من وموقعة مؤرخة

 أن ومن املقرر .بذلك حمضًرا احملكمة كتاب قلم وحيرر األسباب، التقرير يتضمن

 ال االفالس بشهر واحلكم خصومة دعوى ليست طبيعتها حبسب االفالس دعوى

 سبب على إثبات فيها احلكم يقتصر اجراءات هي بل نزاع يف الفصل أصاًل به يقصد

 أسباب يف حتيل أن االستئناف حملكمة أن املقرر كما أن من. الديون دفع عن التوقف

 بني وهلا ومقبولة سائغة األسباب تلك كانت متى درجة أول حكم أسباب إىل قضاءها

ملا كان ذلك وكان احلكم . حلملها كفيي ما أدلة من فيها عرض وما الدعوى أوراق

املطعون فيه قد رد أسباب االستئناف بأن "احلكم املستأنف مل يستند يف أسبابه إىل 

من قانون املعامالت  619من قانون اإلثبات اجلديد بل استندت للمادة  68نص املادة 

املدين التجارية وهي اليت تنظم إجراءات شهر اإلفالس إذا كان طالب اإلفالس هو 

من قانون اإلفالس اجلديد وقد بينت احملكمة يف  20نفسه وهذه املادة يقابلها املادة 

حكمها وحبق عدم توافر هذه الشروط حتى تكون الدعوى مقبولة باعتبار أن 

من قانون املعامالت التجارية  665إجراءات التقاضي من النظام العام، كما أن املادة 

ة سالفة البيان ألنها ال خترج عن كونها تكملة هلا ألنها ال تعارض بينها وبني املاد

توجب نظر دعاوي اإلفالس على وجه السرعة واشرتطت أيضا أن يكون ذلك بطلب 

على عريضة مشتمال على ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب االستعجال ومل تتبع 

الستئناف مرفوض املستأنفتان هذا الطريق أيضا" وانتهى احلكم املطعون فيه إىل "أن ا

يف مجلته ويكون احلكم املستأنف صحيحا واحملكمة تؤيده لألسباب اليت بين 

عليها وملا تقدم من أسباب" وإذ الثابت من واقع أوراق الدعوى أن صحيفة الدعوى مل 

ترفق سوى بصورة من املديونية من البنوك املطعون ضدها وصورة من عقود القروض 

من قانون املعامالت  619ن باقي ما استلزمته املادة الباقية للمطعون ضدهم، دو

التجارية اليت ال يقوم مقامها تقرير اخلربة االستشاري املرفق باألوراق بعد رفع الدعوى 

ألنه أشار إىل أنه مل يتح للخبري االنتقال إىل املؤسستني ومل يتم االطالع على 

........................ وصور بعض  حساباتهما ومت االستناد فقط على إفادات وكيل السيد/

( منه يف بعض طلبات القروض 1املستندات احملصورة وفقا ملا ورد يف الصفحة )

والفواتري ورخص جتارية وملكية بعض السيارات، ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه 

دم بالتزامه هذا النظر القانوني ـ بتأييده للحكم االبتدائي ألسبابه اليت استندت إىل ع

سالفة الذكر ـ يكون قد أحسن تطبيق القانون، والنعي  619مراعاة ما تشرتطه املادة 

 على غري أساس. 



وحيث إن النعي يف شقه اآلخر املستِند إىل حتقق شروط التوقف عن الدفع املربِّر 

إلشهار اإلفالس، فلما كانت احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه قد انتهت إىل أن 

بول الدعوى حيجب النظر عن حبث املوضوع، فإن النعي ـ أيا كان احلكم بعدم ق

 وجه الرأي فيه ـ يكون يف غري حمله.

 احملكمــــــــــــــــة 

تتحصل يف  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـ وحيث إن الوقائع 

 الدعوى...................( )................. تا يف شخص مالكهماأقاماملؤسستني الطاعنتني أن 

بصحيفة عرض فيها أنه كان حصل على  العنيجتاري كلي  718/7106رقم 

جمموعة من القروض باسم الطاعنتني من كل واحد من املطعون ضدهم وسدد عددا 

 8( إىل 7من األقساط يف كل قرض وبقي دون سداٍد يف تلك القروض ما بني قسطني )

يف صحيفة االدعاء، وأن إمجالي املديونية املتبقية على أقساط حسب التفصيل املبني 

درهم وما بقي على حساب الطاعنة الثانية  2106850611حساب الطاعنة األوىل قدره 

درهم. وأنه بسبب توقفه عن  761816751611درهما ومبا جمموعه  060816098611قدره 

قة مالية، أقام الدعوى الضطراب حالته املالية وتعرضه لضائ 7106السداد منذ فرباير 

تارخيا مؤقتا لتوقفه عن  78/17/7106للحكم بإشهار إفالسه مع حتديد تاريخ األحد 

مع اختاذ كافة اإلجراءات للمحافظة على  ةوتعيني أحد القضاة مأمورا للتفليس الدفع

 00/01/7106شخصه وماله مبا يف ذلك وضع األختام. صدر احلكم االبتدائي بتاريخ 

من قانون  619الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القانون وفقا للمادة  بعدم قبول

صدر  655/7106املعامالت التجارية. وبعد أن استأنفت الطاعنتان باالستئناف رقم 

كل  أودعبالنقض بالطعن املاثل، و احلكم برفضه وتأييد احلكم املستأنف. فطعنتا

وُعرض  ه موضوعا.رفضاب بطلب من املطعون ضدهما األول والثالث مذكرة جو

على هذه احملكمة يف غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة  الطعن

   لنظره.

املطعون فيه أنه خالف القانون  احلكم يف جممل أسباب طعنه على الطاعن ينعى حيث

ل من قانون اإلثبات املعد 68وأخطأ يف تطبيقه ألنه أيد احلكم االبتدائي وفقا للمادة 

( اليت 08/0990السابق )القانون  619من قانون اإلفالس املعدل املقابل للمادة  20و

وقبل  72/11/7106اعتمدها احلكم االبتدائي وكانت الدعوى أقيمت يف ظله بتاريخ 

على أن  71/19/7106( الذي صدر بتاريخ 9/7106سريان العمل بالقانون اجلديد )

من  665فع الدعوى باإلجراءات العادية ألن املادة يعمل به بعد ثالثة أشهر. ومن ثم تر



قانون اإلفالس مل حتدد طريقا معينا وأشارت فقط لنظر دعاوى اإلفالس إضافة إىل 

أن تقديم طلب على عريضة أمر جوازي وليس وجوبيا. وأنه قد حتققت شروط التوقف 

ة واليت يتزعزع عن الدفع بالنظر ملركزه املالي املضطرب والضائقة املالية املستحكم

معها ائتمانه وتتعرض حقوق دائنيه للخطر، خاصة وأن املطعون ضده الثالث أقام 

(. وقد أثبتت امليزانيات 85/7102درهما )رقم  0006206607دعوى للمطالبة مببلغ 

وضعية األرباح واخلسائر واملصروفات  7105إىل  7100املدققة املقدمة عن أعوام 

امة دعوى اإلفالس. وبالنظر إىل عدم حبث عناصر الشخصية، فيحق للطاعن إق

الدعوى يطلب الطاعن إعادتها حملكمة أول درجة، مع االلتفات عما دفع به املطعون 

 ضدهم.

وحيث إن النعي مبا ورد يف الشق األول من أوجه النعي خبصوص اعتماد احلكم 

اإلفالس املعدل بدال  من قانون 20من قانون اإلثبات املعدل و 68املطعون فيه على املادة 

من قانون املعامالت التجارية، فهو يف غري حمله، ذلك أن أحكام  619من املادة 

التطبيق  الواجبة سالفة الذكر ـ 619االفالس متعلقة بالنظام العام، وأن مفاد املادة 

 املالية أعماله اضطربت إذا إفالسه، إشهار يطلب أن للتاجر أنه لئن كان جيوز-

 إىل يقدمه بتقرير مقرونا بتقديم طلب فإن ذلك يكون ديونه، دفع عن وتوقف

 وثائق حددتها املادة بالتقرير ويرفق الدفع عن التوقف أسباب فيه يبني احملكمة

 احلسابية لألصول وفًقا مدققة ميزانية آخر من الرئيسية ـ صورة التجارية )الدفاتر

 السابقتني السنتني عن الشخصية تباملصروفا إمجالي واخلسائر ـ بيان األرباح وحساب

ذلك ـ  من أقل كانت إذا بالتجارة اشتغاله مدة عن أو اإلفالس إشهار طلب تقديم على

 عن التوقف تاريخ يف التقريبية وقيمتها ومنقوالت عقارات من ميلكه مبا تفصيلي بيان

 والتأمينات همديون أو حقوقهم ومقدار وعناوينهم واملدينني الدائنني بأمساء الدفع ـ بيان

 على السابقتني السنتني خالل التاجر ضد حررت اليت باالحتجاجات هلا ـ بيان الضامنة

 وموقعة مؤرخة الوثائق اإلفالس(، وأن من الواجب أن تكون تلك إشهار طلب تقديم

 التقرير يتضمن أن وجب بياناتها استيفاء أو بعضها تقديم تعذر وإذا التاجر، من

 االفالس دعوى أن ومن املقرر .بذلك حمضًرا احملكمة كتاب مقل وحيرر األسباب،

 أصاًل به يقصد ال االفالس بشهر واحلكم خصومة دعوى ليست طبيعتها حبسب

 دفع عن التوقف سبب على إثبات فيها احلكم يقتصر اجراءات هي بل نزاع يف الفصل

 إىل قضاءها أسباب يف حتيل أن االستئناف حملكمة أن املقرر كما أن من. الديون

 أوراق بني وهلا ومقبولة سائغة األسباب تلك كانت متى درجة أول حكم أسباب



ملا كان ذلك وكان احلكم . حلملها يكفي ما أدلة من فيها عرض وما الدعوى

املطعون فيه قد رد أسباب االستئناف بأن "احلكم املستأنف مل يستند يف أسبابه إىل 

من قانون املعامالت  619ديد بل استندت للمادة من قانون اإلثبات اجل 68نص املادة 

التجارية وهي اليت تنظم إجراءات شهر اإلفالس إذا كان طالب اإلفالس هو املدين 

من قانون اإلفالس اجلديد وقد بينت احملكمة يف  20نفسه وهذه املادة يقابلها املادة 

تبار أن حكمها وحبق عدم توافر هذه الشروط حتى تكون الدعوى مقبولة باع

من قانون املعامالت التجارية  665إجراءات التقاضي من النظام العام، كما أن املادة 

ال تعارض بينها وبني املادة سالفة البيان ألنها ال خترج عن كونها تكملة هلا ألنها 

توجب نظر دعاوي اإلفالس على وجه السرعة واشرتطت أيضا أن يكون ذلك بطلب 

ا يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب االستعجال ومل تتبع على عريضة مشتمال على م

املستأنفتان هذا الطريق أيضا" وانتهى احلكم املطعون فيه إىل "أن االستئناف مرفوض 

يف مجلته ويكون احلكم املستأنف صحيحا واحملكمة تؤيده لألسباب اليت بين 

صحيفة الدعوى مل عليها وملا تقدم من أسباب" وإذ الثابت من واقع أوراق الدعوى أن 

ترفق سوى بصورة من املديونية من البنوك املطعون ضدها وصورة من عقود القروض 

من قانون املعامالت  619الباقية للمطعون ضدهم، دون باقي ما استلزمته املادة 

التجارية اليت ال يقوم مقامها تقرير اخلربة االستشاري املرفق باألوراق بعد رفع الدعوى 

 أنه مل يتح للخبري االنتقال إىل املؤسستني ومل يتم االطالع على ألنه أشار إىل

حساباتهما ومت االستناد فقط على إفادات وكيل السيد/..................... وصور بعض 

( منه يف بعض طلبات القروض 1املستندات احملصورة وفقا ملا ورد يف الصفحة )

ومن ثم فإن احلكم املطعون فيه والفواتري ورخص جتارية وملكية بعض السيارات، 

بالتزامه هذا النظر القانوني ـ بتأييده للحكم االبتدائي ألسبابه اليت استندت إىل عدم 

سالفة الذكر ـ يكون قد أحسن تطبيق القانون، والنعي  619مراعاة ما تشرتطه املادة 

 على غري أساس. 

وقف عن الدفع املربِّر وحيث إن النعي يف شقه اآلخر املستِند إىل حتقق شروط الت

إلشهار اإلفالس، فلما كانت احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه قد انتهت إىل أن 

احلكم بعدم قبول الدعوى حيجب النظر عن حبث املوضوع، فإن النعي ـ أيا كان 

 وجه الرأي فيه ـ يكون يف غري حمله.

 

********** 



 )جتاري( 8/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –ر/ عبد العزيز حممد عبد العزيز برئاسة السيد املستشا

 وعضوية املستشارين: حممد زكي مخيس، زهري اسكندر.

 املصطفى بنسلمون، خالد صاحل.

(751) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  299)الطعن رقم 

( إثبات "أدلة اإلثبات. الكتابة". صورية. غش. حمكمة املوضوع "سلطتها". عقد 0

 "الصورية يف العقود".

 الصورية. حتققها بقيام مظهر قانوني إرادي خمالف للواقع يسرت ما قصده الطرفان.-

 الصورية املطلقة. تنفي قيام التصرف.-

 الصورية النسبية. تسرت تصرفًا آخر أو شرطًا يف العقد.-

 إثباتها بني طريف العقد بالكتابة. ما مل يكن هناك غش أو حتايل على القانون.-

 رية أو نفيها. موضوعي. متى كان سائغًا. مثال.تقدير ثبوت الصو-

  

( حكم "تسبيبه. ضوابط التسبيب". دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما يوفره". دعوى 7

عن "نظر الدعوى واحلكم فيها". حمكمة املوضوع "سلطتها". نقض "أسباب الط

 بالنقض. ما يقبل منها".

احلكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن املطلع إىل أن احملكمة قد حمصت األدلة -

 واملستندات يف الدعوى والرد على أوجه الدفاع اجلوهرية.

التفات احملكمة عن أوجه الدفاع تلك واستنادها إىل عبارات عامة ال تؤدي -

 ة. قصور يف التسبيب وإخالل حبق الدفاع.مبجردها إىل ما خلص إليه احلكم من نتيج

 فساد احلكم يف االستدالل. مناطه. مثال.-

  

املقرر قانونًا أن الصورية تتحقق بقيام مظهر قانوني إرادي خمالف للواقع لإليهام -0

سواء كانت صورية مطلقة تنفي قيام التصرف أو  بصحته وسرت ما قصده الطرفان

صورية نسبية بقصد سرت تصرف آخر أو شرط أو بيان يف العقد، ال جيوز ألي من 

طريف العقد الثابت بالكتابة إثبات صوريته إال طبقًا للقواعد العامة يف اإلثبات اليت 



 يكن هناك توجب يف األصل اإلثبات بالكتابة فيما خيالف الثابت بالكتابة ما مل

غش أو حتايل على القانون فيجوز يف هذه احلالة ملن كان التحايل موجهًا ضد 

مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق اإلثبات، وكان تقدير أدلة الصورية ثبوتًا 

أو نفيًا من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة هلا أصلها 

لك وكانت العقود الثالثة حمل النزاع ثابتة بالكتابة الثابت باألوراق، ملا كان ذ

وموقع عليها من الطاعن واملصرف املطعون ضده وكان الطاعن قد دفع بصورية تلك 

العقود الثالثة وأن حقيقتها هي عقود قروض إال أنه مل يثبت صورية تلك العقود الثابتة 

ش أو حتايل على القانون بالكتابة مبا خيالف ما ورد بها بالكتابة ومل يدع وجود غ

 حال حتريرها ومن ثم يكون النعي على غري سند من القانون خليقًا بالرفض.

أنه يتعني على حمكمة -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة  –املقرر قانونًا -7

املوضوع إذا ما عرضت للفصل يف اخلصومة القائمة بني طرفيها أن يشتمل حكمها 

ى أنها حمصت األدلة واملستندات املؤثرة يف الدعوى واليت على ما يطمئن املطلع عل

متسك اخلصم بداللتها، وأن ترد على أوجه الدفاع اجلوهري املطروحة عليها مبا يفيد 

أنها قد أحاطت حبقيقة الواقع يف الدعوى، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع أو ما قدمه 

حلق فيها واستندت يف قضائها اخلصم من مستندات دون أن تسعى إىل استبيان وجه ا

إىل عبارات عامة ال تؤدي مبجردها إىل ما خلص إليه احلكم وال تصلح ردًا على دفاع 

اخلصم فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، 

وكان املقرر أيضًا أن اسباب احلكم تكون مشوبة بالفساد يف االستدالل إذا انطوت 

س سالمة االستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت احملكمة يف اقتناعها إىل على عيب مي

أدلة غري صاحلة من الناحية املوضوعية لالقتناع بها أو إىل عدم فهم العناصر الواقعية 

اليت تثبت لديها أو وقوع تناقض بني هذه العناصر كما يف حالة عدم اللزوم املنطقي 

بناء على تلك العناصر اليت تثبت لديها، ملا كان للنتيجة اليت انتهت إليها احملكمة 

ذلك وكان البني من االطالع على العقود الثالثة حمل النزاع اتفاق طرفيها الطاعن 

واملصرف املطعون ضده على احقية األخري يف املطالبة بقيمة باقي األقساط اليت مل 

كم املطعون فيه حيل أجلها يف حالة ختلف الطاعن عن سداد أي منها، وإذ أقام احل

قضاءه بتأييد احلكم املستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إىل املصرف املطعون ضده 

درهم قيمة باقي األقساط املتفق عليها يف العقود الثالثة حمل  060506070651مبلغ 

النزاع ودون أن يتحقق من تأخر الطاعن يف سداد األقساط السابقة اليت كانت واجبة 

الدعوى االبتدائية كشرط الستحقاق املصرف لقيمة باقي األقساط  السداد قبل رفع



الواردة بتلك العقود وفقًا لشروطها وعما إذا كان الطاعن قد اخل بالتزاماته يف كل 

منها بعدم سداد األقساط السابقة على املطالبة القضائية يف مواعيدها من عدمه ورغم 

وى من بيان وجود هذا اإلخالل ومتسك خلو األوراق وتقرير اخلبري املنتدب يف الدع

 الطاعن بالدفع الوارد بوجه النعي فإنه يكون معيبًا مبا يوجب نقضه.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الواقعات 

كلي أبوظيب جتاري  7106لسنة  067يف أن املصرف املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

درهم  وبتعويض عن املطل يف  06050607065بطلب احلكم بإلزام الطاعن بأن إليه مبلغ 

درهم ، على سند من القول أن الطاعن قد  516111سداد مستحقات املصرف مقداره 

حصل منه على تسهيالت مصرفية عبارة عن عقد إجياره معينة وعقدي مراحبة لسلع 

األقساط املتفق عليها بتلك التسهيالت وبات يف ذمته  دولية وتوقف الطاعن عن سداد

املبلغ املطالب به فأقام الدعوى، حكمت احملكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إىل 

درهم، استأنف  016111درهم وتعويض مقداره  060506070651املطعون ضده مبلغ 

بطالن جتاري أبوظيب ودفع ب 7106لسنة  995الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم 

إعالنه بصحيفة الدعوى االبتدائية وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان لعدم 

استحقاق أجل باقي األقساط، رفضت احملكمة الدفع ببطالن اإلعالن بصحيفة 

الدعوى وندبت خبريًا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد احلكم املستأنف، طعن 

الطعن وقدم املصرف املطعون ضده مذكرة الطاعن يف هذا القضاء بطريق النقض ب

التمس فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت 

 أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 

بالسبب الثاني من سبيب الطعن على احلكم املطعون فيه  ىوحيث إن الطاعن ينع

حلكم املستأنف بإلزامه باملبلغ اخلطأ يف تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد ا

املقضي به استنادًا إىل عقود املراحبة حمل النزاع رغم ما متسك به الطاعن من صورية 

تلك العقود الثالثة لعدم وجود سلع مشرتاه وأن حقيقة العقود املربمة بني الطرفني هي 

عقود عقود قروض وليست مراحبة اسالمية إذ مل يقدم املصرف ما يؤكد صحة تلك ال

كمراحبة مبا كان يوجب خصم الفوائد اليت احتسبها املصرف على الطاعن مما 

 يعيب احلكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن املقرر قانونًا أن الصورية تتحقق بقيام مظهر 

قانوني إرادي خمالف للواقع لإليهام بصحته وسرت ما قصده الطرفان سواء كانت 



تنفي قيام التصرف أو صورية نسبية بقصد سرت تصرف آخر أو شرط أو  صورية مطلقة

بيان يف العقد، ال جيوز ألي من طريف العقد الثابت بالكتابة إثبات صوريته إال طبقًا 

للقواعد العامة يف اإلثبات اليت توجب يف األصل اإلثبات بالكتابة فيما خيالف الثابت 

على القانون فيجوز يف هذه احلالة ملن كان  بالكتابة ما مل يكن هناك غش أو حتايل

التحايل موجهًا ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق اإلثبات، وكان تقدير 

أدلة الصورية ثبوتًا أو نفيًا من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاءها على 

ة حمل أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق، ملا كان ذلك وكانت العقود الثالث

النزاع ثابتة بالكتابة وموقع عليها من الطاعن واملصرف املطعون ضده وكان الطاعن 

قد دفع بصورية تلك العقود الثالثة وأن حقيقتها هي عقود قروض إال أنه مل يثبت 

صورية تلك العقود الثابتة بالكتابة مبا خيالف ما ورد بها بالكتابة ومل يدع وجود 

حال حتريرها ومن ثم يكون النعي على غري سند من  غش أو حتايل على القانون

 القانون خليقًا بالرفض. 

بالسبب األول من سبيب الطعن على احلكم املطعون فيه  ىوحيث إن الطاعن ينع

اخلطأ يف تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد احلكم املستأنف بإلزامه باملبلغ 

لنزاع رغم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها املقضي به استنادًا إىل عقود املراحبة حمل ا

قبل األوان لعدم حلول أجال سداد قيمة باقي األقساط املستحقة للمصرف على العقود 

الثالثة حمل النزاع النتظام الطاعن يف سداد األقساط اليت استحقت عليه قبل املطالبة 

رغم إنهاء املصرف القضائية بدليل تناقص املبالغ املطالب بها عن قيمة تلك العقود 

املطعون ضده خلدمات الطاعن لديه ودون تقديم كشف حساب تفصيلي بشأن ما مت 

 سداده من اقساط قبل رفع الدعوى مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.   

وعلى ما جرى به قضاء هذه  –وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن املقرر قانونًا 

إذا ما عرضت للفصل يف اخلصومة  أنه يتعني على حمكمة املوضوع-احملكمة 

القائمة بني طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن املطلع على أنها حمصت األدلة 

واملستندات املؤثرة يف الدعوى واليت متسك اخلصم بداللتها، وأن ترد على أوجه 

الدفاع اجلوهري املطروحة عليها مبا يفيد أنها قد أحاطت حبقيقة الواقع يف الدعوى، 

فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع أو ما قدمه اخلصم من مستندات دون أن تسعى إىل 

استبيان وجه احلق فيها واستندت يف قضائها إىل عبارات عامة ال تؤدي مبجردها إىل 

ما خلص إليه احلكم وال تصلح ردًا على دفاع اخلصم فإن حكمها يكون مشوبًا 

، وكان املقرر أيضًا أن اسباب احلكم بالقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع



تكون مشوبة بالفساد يف االستدالل إذا انطوت على عيب ميس سالمة االستنباط 

ويتحقق ذلك إذا استندت احملكمة يف اقتناعها إىل أدلة غري صاحلة من الناحية 

املوضوعية لالقتناع بها أو إىل عدم فهم العناصر الواقعية اليت تثبت لديها أو وقوع 

تناقض بني هذه العناصر كما يف حالة عدم اللزوم املنطقي للنتيجة اليت انتهت إليها 

احملكمة بناء على تلك العناصر اليت تثبت لديها، ملا كان ذلك وكان البني من 

االطالع على العقود الثالثة حمل النزاع اتفاق طرفيها الطاعن واملصرف املطعون ضده  

ة بقيمة باقي األقساط اليت مل حيل أجلها يف حالة ختلف على احقية األخري يف املطالب

الطاعن عن سداد أي منها، وإذ أقام احلكم املطعون فيه قضاءه بتأييد احلكم 

 060506070651املستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إىل املصرف املطعون ضده مبلغ 

زاع ودون أن يتحقق درهم قيمة باقي األقساط املتفق عليها يف العقود الثالثة حمل الن

من تأخر الطاعن يف سداد األقساط السابقة اليت كانت واجبة السداد قبل رفع 

الدعوى االبتدائية كشرط الستحقاق املصرف لقيمة باقي األقساط الواردة بتلك 

العقود وفقًا لشروطها وعما إذا كان الطاعن قد اخل بالتزاماته يف كل منها بعدم 

لى املطالبة القضائية يف مواعيدها من عدمه ورغم خلو سداد األقساط السابقة ع

األوراق وتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى من بيان وجود هذا اإلخالل ومتسك الطاعن 

 بالدفع الوارد بوجه النعي فإنه يكون معيبًا مبا يوجب نقضه.

 

********** 



 )جتاري( 9/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. – ليمهبرئاسة السيد املستشار/ د. حسني بن س

 وعضوية املستشارين: عبد اهلل علي عبد اهلل، د6خلف نهار عيد الرقاد.

 أمحد احلسيين حممد يوسف، د. األمني عوض.

(755) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  527، 505)الطعنان رقما 

 ( إثبات "بوجه عام" "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة ومنها تقارير اخلرباء. موضوعي. ما حتصيل -

 دام سائغًا. مثال.
  

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حكم "حجية األحكام". دعوى "الطلبات 7

"دعوى متقابلة". قوة األمر املقضي. حمكمة اإلحالة. نقض "أثر نقض يف الدعوى" 

 احلكم".

نقض احلكم واإلحالة. أثره. حيازة املسألة اليت فصلت فيها حمكمة النقض -

حجية الشيء احملكوم فيه. امتناع حمكمة اإلحالة واخلصوم عن املساس بهذه 

دعوى خلربة متخصصة احلجية. اعتبار احلكم الناقض أن طلب الطاعن إحالة ال

الستكمال أعمال اخلربة وتصفية احلساب ال يعترب تعدياًل لطلبه األصلي والتزام 

 حمكمة اإلحالة بهذا التقرير. صحيح. ال يعيبه إيراده لتقريرات خاطئة. علة ذلك.
  

ركة "أشكال الشركات. الشركة ذات املسؤولية احملدودة" "توزيع ( حق. ش0

األرباح". حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل 

 منها".

حق الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة يف احلصول على األرباح. عدم -

يق على امليزانية واعتماد توزيع حتققه إال بصدور قرار اجلمعية العمومية بالتصد

األرباح الصافية على الشركاء. جواز مطالبته بنصيبه من األرباح آنذاك. عدم جواز 

 رفع الدعوى باملطالبة به أمام القضاء قبل صدور قرار اجلمعية العمومية. علة ذلك.



صحة احلكم القاضي برفض طلب الطاعن أحقيته يف األرباح املستند إىل عدم -

 قرار اجلمعية العمومية للشركة باعتماد هذه األرباح وتوزيعها. صدور
  

( إثبات "أدلة اإلثبات. القرائن". حمكمة املوضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن 1

 بالنقض. ما ال يقبل منها".

. سلطتها التامة يف استنباط القرائن مع الواقع الثابت لديها. دون حمكمة املوضوع-

 رقابة من حمكمة النقض. مادام سائغًا. ومل تستنبط من واقعة واحدة قرائن متعارضة. 

  

دعوى وتقدير األدلة ومنها تقارير اخلرباء من املقرر أن حتصيل فهم الواقع يف ال-0

سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا أن تأخذ منها ما تقتنع به واطراح ما عداها متى 

أقامت قضاءها على ما تطمئن اليه منها وبينت احلقيقة اليت اقتنعت بها وأقامت 

ة قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن حمكم

أول درجة ندبت خبريا يف الدعوى وأجنز أعماله وصدر على أساسها احلكم الذي 

استأنفه الطاعن األول واعرتض على أعمال اخلبري فأعادت حمكمة االستئناف 

املأمورية للجنة خربة ثالثية لبحث االعرتاضات ومت ذلك واعتربت حمكمة االستئناف 

رير اخلربة املعتمد من حمكمة أول درجة أن جلنة اخلرباء مل تأت جبديد عما ورد بتق

وجعلته أساسا حلكمها القتناعها بسالمة أعماله وال تثريب عليها باعتبار أنها هلا 

سلطة مطلقة يف تقدير األدلة ومن بينها تقرير اخلرباء والرتجيح بينها طاملا أن تعليلها 

ى أساس وتعني سائغ وله اصل ثابت يف األوراق، ومن ثم يكون النعي غري قائم عل

 االلتفات عنه.

املقرر أنه اذا قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه وأحيلت القضية -7

من قانون االجراءات املدنية تكون  081اىل حمكمة االستئناف فانه وفقا لنص املادة 

املسألة اليت فصلت فيها هذه احملكمة ـــ وهي الواقعة اليت تكون قد طرحت عليها 

يها برأيها عن بصر وبصرية ـــ قد حاز حكمها بشأنها حجية الشيء احملكوم وأدلت ف

فيه يف حدود ما بتت فيه حبيث ميتنع على حمكمة االحالة واخلصوم املساس بهذه 

ملا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن األول أقام دعوى متقابلة وطلب ندب  .احلجية

اخلبري تقريره طلب احلكم بالزام املطعون خربة وسدد رمسا ثابتا على ذلك، وملا أودع 

واحالة الدعوى خلربة  7118درهم باقي أرباح سنة  07069276ضدهما بأن يؤديا له 

متخصصة الستكمال أعمال اخلربة وتصفية احلساب بني الطرفني، وهذا الطلب ال 



يعتربا تعديال للطلبات األصلية مثلما أكده احلكم الناقض، واذ التزمت حمكمة 

حالة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى املتقابلة، فان احلكم املطعون فيه يكون قد اال

انتهى اىل النتيجة الصحيحة قانونا وال يعيبه من بعد ايراده لتقريرات خاطئة وحملكمة 

 النقض أن تصوبه دون نقضـه.

املقرر أن حق الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة يف احلصول على -0

ألرباح ال حتدد بصفة نهائية اال بعد أن حيدد جملس ادارتها ميزانية حصته من ا

الشركة وحساب األرباح واخلسائر ويبني فيها الطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح 

الصافية ويعرض ما يقرره يف هذا اخلصوص على اجلمعية العمومية للشركاء يف 

وحساب األرباح واخلسائر  اجتماعها السنوي الذي يدخل فيه مناقشة امليزانية

والتصديق عليهما ويتعني على جملس االدارة بعد ذلك تنفيذ القرار الذي تصدره 

اجلمعية العمومية يف شأن ما تقدم خالل ثالثني يوما من تاريخ صدوره، وبالتالي فان 

حق الشريك يف الشركة يف احلصول على حصته يف األرباح الصافية هو حق احتمالي 

ال بصدور قرار اجلمعية العمومية بالتصديق على امليزانية واعتماد توزيع ال يتحقق ا

األرباح الصافية على الشركاء وحينئذ يثبت للشريك احلق يف مطالبة الشركة 

بنصيبه يف األرباح املوزعة أو من بعضها باعتبار أن حقه يف احلصول على تلك احلصة 

املساس بها، أما قبل صدور قرار  من األرباح من احلقوق األساسية اليت ال جيوز

اجلمعية للشركة على حنو ما سلف بيانه فانه ال جيوز للشريك رفع دعوى للمطالبة 

بنصيبه من األرباح املوزعة أمام القضاء باعتبار نصيبه يف تلك األرباح وعلى ما سبقه 

 شرحه احتمالي ال يتحقق اال بصدور ذلك القرار. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن

احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد احلكم املستأنف الذي قضى برفض طلب 

على ما أورده مبدوناته )) ... فانه  7118الطاعن يف أحقيته يف املطالبة باألرباح لسنة 

درهم وملتفتا عن دفاع املدعى  52070000يتعني الزام املدعى عليه األول بأداء مبلغ 

اذ الثابت أنه مل  7118باعتبار ذلك املبلغ أرباحا له عن عام  عليه يف دعواه املتقابلة

يصدر له قرار من اجلمعية العمومية للشركة املدعية األوىل باعتماد هذه األرباح أو 

((، ويكون ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه مطابقا للقانون ويكون النعي ...توزيعها

 لتفات عنـــه.عليه مبا سلف على غري أساس ومن املتعني اال

املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى -1

وتقدير األدلة ويف استنباط القرائن مع الواقع الثابت لديها وال رقابة عليها يف ذلك 

كله من حمكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة هلا مأخذها 



ه ما دامت مل تستنبط من واقعة واحدة قرائن متعارضة. ملا من األوراق وتكفي حلمل

كان ذلك، وكان الثابت أن حمكمة املوضوع ندبت خبريا يف الدعوى وانتهى اىل أن 

مليون  11مشغولة لصاحل الطاعنة مببلغ  .................................ذمة املطعون ضده األول 

اال أن هذه األرباح مل توزع  بقرار  7118ام درهم استلمها منها حتت حساب أرباح عن ع

درهم  07070000من اجلمعية العمومية وتعترب دينا يف ذمته، كما هو مدين هلا مببلغ 

للغري وارجتع لعدم وجود رصيد فتم خصم  .................................وهو قيمة شيك أصدره 

صادر يف هذا الشأن، كما املبلغ من مستحقات الطاعنة لدى الغري مبوجب تفويض 

درهم وهو مبلغ قامت الطاعنة بسداده ألحد الشركات  576112هو مدين هلا مببلغ 

درهم، وأن  52070000اململوكة للمطعون ضده األول، ويكون امجالي هذه املبالغ 

درهم مقابل مبالغ قامت بسدادها  0050659ذمة املطعون ضدها الثانية مشغولة مببلغ 

بناء على طلبها، ولقد اعرتض احملكوم عليهما على هذه األعمال  الطاعنة للغري

واعادت احملكمة املأمورية للخبري  وتبنت حمكمة االستئناف النتيجة اليت انتهت اليها 

اخلربة املعينة أمام حمكمة أول درجة ملا هلا من سلطة مطلقة يف تقدير األدلة والرتجيح 

ليه له اصله الثابت يف األوراق، ومن ثم يكون بينها طاملا أن ما اقنعت به وانتهت ا

 النعي غري قائم على اساس وتعني االلتفات عنه.

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل 

............... ................جتاري شركة  505/7102يف أن املطعون ضدهما يف الطعن رقم 

جتاري كلي  118/7100أقاما الدعوى رقم  و.................................حتت التصفية 

بطلب احلكم بندب  .................................ومؤسسة  .................................أبوظيب ضد 

  و................................. .................................خبري يف الدعوى، على سند من القول أن 

  لـ.................................% 00وذلك بنسبة  .................................شريكني يف شركة 

وذلك مبوجب عقد بيع من الشركاء يف الشركة املطعون  لـ.................................% 62و

قد طلب قرضا من املطعون ................................. الطاعن األول ضدها األوىل وأن 

درهم قيمة الشيكات املستحقة للبائعني على أن يقوم  11111111ضدها األوىل مببلغ 

 لـ....................مليون درهم يف احلساب الشخصي  15برد هذه املبالغ حيث قد مت ايداع 

زء من هذا املبلغ فقد اصبح احلساب غري كاف للوفاء ونظرا لكونه قد قام بسحب ج

 07070000بالشيك األخري من مستحقات البائعني الذين قاموا خبصم شيك قدره 

 ..............................درهم من مستحقات الشركة لدى البائعني ليصبح مجلة ما استلمه 



لغ فامتنع عن السداد مدعيا درهم، وأن املطعون ضدها األوىل طالبته باملب 52070000

بأن هذا املبلغ ميثل نصيبه من ارباح الشركة، وفضال عن ذلك لقد قامت املطعون 

ومل  لـ.................................ضدها األوىل بأعمال مقاوالت للطاعنة الثانية اململوكة 

ت باحلكم تسدد مثنها، وكانت هذه الدعوى. قام املدعيان الطاعنان بتعديل الطلبا

درهم  11/87172116 على املطعون ضدهما املدعى عليهما متضامنني بسداد مبلغ

% من تاريخ رفع الدعوى وحتة السداد التام والزامهما بإعادة 07والفائدة القانونية بواقع 

مليون درهم أو دفع قيمتهما مع  71بقيمة  72598و 72592اصل الشيكني رقم 

دعوى متقابلة طلب  .................................املدعى عليه الرسوم واملصاريف. كما اقام 

مبوجبها ندب خبري حسابي حلساب املبالغ املستحقة من قبله يف ذمة الطاعنني عن 

بعد تدقيق هذه احلسابات من مكتب التدقيق مع  7100و 7101و 7119األعوام 

ه عدل املدعي تقابال طلباته الزامهما بالرسوم واملصاريف، وبعد أن أودع اخلبري تقرير

درهم املسحوب  15111111بطلب احلكم بعدم قبول الدعوى األصلية واثبات أن مبلغ 

وليس مبديونية والزام املدعى عليهما تقابال بسداد باقي  7118منه هو أرباح عن عام 

درهم واحالة الدعوى اىل خربة  07069276البالغة  7118أرباحه غري املسددة عن عام 

اسبية الستكمال األعمال واعادة حبث الدعويني األصلية واملتقابلة وصوال اىل حم

حكمت احملكمة: أوال: يف  76/00/7107تصفية احلساب بني الطرفني. وبتاريـخ 

موضوع الدعوى األصلية بإلزام الطاعن األول بأن يؤدي للمطعون ضدها األوىل مبلغ 

تؤدي للمطعون ضدها األوىل مبلغ  درهم والزام الطاعنة الثانية بأن 52070000

% من تاريخ رفع الدعوى إىل متام السداد مبا ال جياوز 5درهم والفائدة بواقع  0050659

اصل الدين وألزمتهما باملصاريف ومبلغ مائيت درهم مقابل أتعاب احملاماة ورفضت ما 

ى احلكم عدا ذلك من طلبات. ثانيا: يف الدعوى املتقابلة برفضها. طعن الطاعنان عل

جتاري أبوظيب، كما طعن املطعون ضدهما  0251/7107املذكور باالستئناف رقم 

 71/0/7100جتاري أبوظيب، وبتاريخ  0910/7107على ذات احلكم باالستئناف رقم 

قضت احملكمة: أوال: بقبول االستئنافني شكال. ثانيا: ويف موضوع االستئناف رقم 

: ويف 7107لسنة  0251وضوع االستئناف رقم برفضه. ثالثا: ويف م 7107لسنة  0910

موضوع الدعويني األصلية واملتقابلة بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به ضد 

 ..............................والقضاء جمددا بالزام شركة  .................................املستأنف األول 

درهم بعد اجراء املقاصة بينهما وتأييد  718605مبلغ  ..............................بأن تدفع اىل 

  ............................احلكم املستأنف فيما قضى به ضد املؤسسة املستأنفة الثانية. طعن 



نقض جتاري أبوظيب،  7100لسنة  025يف هذا احلكم بطرق النقض بالطعن رقم 

ممثلة باحلارس القضائي يف ذات احلكم  ..............................كما طعنت شركة 

يف  .................................جتاري، وطعن  7100لسنة  080بطريق النقض بالطعن رقم 

جتاري، وجبلسة  7100لسنة  081احلكم املذكور بطريق النقض بالطعن رقم 

 قضت احملكمة يف الطعون الثالثة بنقض احلكم املطعون فيه وأحالت 76/00/7100

القضية حملكمة االستئناف اليت اصدرته لنظرها بهيئة مغايرة. وبعد تعجيل االستئناف 

قضت احملكمة بعد النقض واالحالة: أوال: يف موضوع  78/0/7102وبتاريخ 

بإلغاء احلكم املستأنف جزئيا فيما قضى به من  0251/7107االستئناف األصلي رقم 

تهاء الدعوى. ثانيا: ويف موضوع االستئناف رفض الدعوى املتقابلة والقضاء جمددا بان

برفضه وتأييد احلكم املستأنف فيما قضى به يف الدعوى  7107لسنة  0910رقم 

 505/7102األصلية. طعن الطاعنان على احلكم املذكور بطريق النقض بالطعن رقم 

 527/7102جتاري، كما طعن املطعون ضدهما يف ذات احلكم بالطعن رقم 

لطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة فحددت جلسة جتاري، وعرض ا

 لنظرهما، ثم قررت ضم الطعن الالحق للسابق ليصدر فيهما حكم واحد. 

  جتاري : 505/7102يف الطعن رقم 

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه بالوجهني األول والثاني من السبب 

ب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنـه أعرض األول يف خمالفة القانون والقصور يف التسبي

عن األخذ بتقرير اخلربة املنتدبة من حمكمة االستئناف بعد النقض واالحالة وأخذ 

بتقرير اخلربة املقدم حملكمة أول درجة دون ان ايراد أي سبب على عدم األخذ 

قد بالتقرير الصادر عن جلنة اخلربة واحلال أن تقرير اخلربة املعتمد من احملكمة 

فصل يف مسألة قانونية حبتة املتعلقة بكيفية توزيع األرباح وتكون احملكمة قد 

ختلت عن واليتها للخربة مبا يعيب احلكم الصادر عنها مبخالفة القانون ويوجب 

 .نقضه

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن حتصيل فهم الواقع يف 

رير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا أن الدعوى وتقدير األدلة ومنها تقا

تأخذ منها ما تقتنع به واطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على ما تطمئن اليه منها 

وبينت احلقيقة اليت اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حلمله. ملا 

عوى وأجنز أعماله كان ذلك، وكان الثابت أن حمكمة أول درجة ندبت خبريا يف الد

وصدر على أساسها احلكم الذي استأنفه الطاعن األول واعرتض على أعمال اخلبري 



فأعادت حمكمة االستئناف املأمورية للجنة خربة ثالثية لبحث االعرتاضات ومت ذلك 

واعتربت حمكمة االستئناف أن جلنة اخلرباء مل تأت جبديد عما ورد بتقرير اخلربة 

أول درجة وجعلته أساسا حلكمها القتناعها بسالمة أعماله وال املعتمد من حمكمة 

تثريب عليها باعتبار أنها هلا سلطة مطلقة يف تقدير األدلة ومن بينها تقرير اخلرباء 

والرتجيح بينها طاملا أن تعليلها سائغ وله اصل ثابت يف األوراق، ومن ثم يكون النعي 

 غري قائم على أساس وتعني االلتفات عنه. 

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه بالوجهني الثالث والرابع من السبب 

األول خمالفة القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه قضى يف 

الدعوى املتقابلة بانتهائها على زعم أن الطلبات املعدلة مل يسدد عنها الرسم القانوني 

لة نظرت أمام حمكمة أول درجة ومت الفصل يف موضوعها، واحلال أن الدعوى املتقاب

كما نظرت أمام حمكمة االستئناف قبل النقض ومت الفصل فيها وطعن الطاعن 

األول على احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف وقضت حمكمة النقض بنقض 

احلكم الصادر يف االستئناف ملصلحة الطاعن على اعتبار أن الطلبات الواردة يف 

وكذلك الطلبات الواردة يف مذكرته  2/07/7100يفة دعواه املتقابلة املؤرخة يف صح

متثل طلبات الطاعن وهو ما يعين أن حمكمة النقض قد  01/01/7107املؤرخة يف

نقضت احلكم ملصلحة الطاعن وألزمت حمكمة االستئناف احملال اليها الدعوى أن 

طعون يف حكمها قد قضت بانتهاء تفصل يف مجيع طلبات الطاعن اال أن احملكمة امل

من  051الدعوى ويكون الطاعن قد أضري بطعنه وهو ما خيالف النظام العام واملادة 

من ذات القانون باعتبار أن حمكمة النقض قررت أن  081قانون االجراءات املدنية و

مسألة الفصل يف الطلبات منتهية وهي موضوع ال يقبل املناقشة واضافت لزوم الفصل 

يها ويكون احلكم املطعون فيه عندما قضى بانتهاء الدعوى قد مس حبجية ف

احلكم الناقض وهو ما كان يوجب على حمكمة االحالة أن تفصل يف طلبات 

الطاعن األول وهي أحقيته يف مبلغ الشيكني واملبلغ الذي أنفقه على املطعون ضدها 

النظر مبا يعيبه ويستوجب  بسداد جزء من ديونها، واذ خالف احلكم املطعون فيه هذا

 نقضه. 

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أنه اذا قضت حمكمة النقض 

بنقض احلكم املطعون فيه وأحيلت القضية اىل حمكمة االستئناف فانه وفقا لنص 

من قانون االجراءات املدنية تكون املسألة اليت فصلت فيها هذه احملكمة  081املادة 

ـ وهي الواقعة اليت تكون قد طرحت عليها وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصرية ـــ قد ــ



حاز حكمها بشأنها حجية الشيء احملكوم فيه يف حدود ما بتت فيه حبيث ميتنع 

ملا كان ذلك، وكان الثابت أن  .على حمكمة االحالة واخلصوم املساس بهذه احلجية

ندب خربة وسدد رمسا ثابتا على ذلك، وملا  الطاعن األول أقام دعوى متقابلة وطلب

 07069276أودع اخلبري تقريره طلب احلكم بالزام املطعون ضدهما بأن يؤديا له 

واحالة الدعوى خلربة متخصصة الستكمال أعمال  7118درهم باقي أرباح سنة 

 اخلربة وتصفية احلساب بني الطرفني، وهذا الطلب ال يعتربا تعديال للطلبات األصلية

مثلما أكده احلكم الناقض، واذ التزمت حمكمة االحالة بذلك وقضت بانتهاء 

فان احلكم املطعون فيه يكون قد انتهى اىل النتيجة الصحيحة  الدعوى املتقابلة،

قانونا وال يعيبه من بعد ايراده لتقريرات خاطئة وحملكمة النقض أن تصوبه دون 

 نقضـه. 

طعون فيه بالسبب الثاني خمالفة القانون وحيث ينعى الطاعنان على احلكم امل

والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه اعتمد على تقرير اخلربة املنتدبة 

أمام حمكمة أول درجة والذي اعترب أن األرباح غري املوزعة عن طريق اجلمعية 

ا، وما العمومية تعترب مسحوبات، وهي مسألة قانونية ما كان للخبري أن يتعرض هل

كان للمحكمة املطعون يف حكمها أن تعول يف قضائها على ذلك التقرير لبطالنه 

% أي 00% واملطعون ضده الثاني بنسبة 62وألن الطاعن هو شريك يف الشركة بنسبة 

أنهما ميلكان كامل حصص الشركة وأن اجلمعية العمومية تتكون منهما وهو ما 

قوم مقام اجلمعية العمومية، واعماال لنص املادة يعين أن توافقهما على توزيع األرباح ي

من قانون الشركات املنطبق على الدعوى أن تصرفات املدير تكون ملزمة  702

للشركة، ومن ثم ال حيق للشركة أن حتتج يف مواجهة أحد الشركاء أو مجيعهم 

ه أن قد جاء ب 7118بقرار اختذه الشريك املدير، وان التقرير املالي الصادر عن عام 

درهم، وقد صرف  018202662املطعون ضدها األوىل قد حققت أرباحا بلغت 

 ولـ..............................درهم  77511111مدير الشركة لنفسه مبلغ  ...............................

درهم، وان تلك الدفعات هي توزيع أرباح باالتفاق الضمين بني الشركاء  15111111

وهما  7118اد الشريكني للقوائم املالية للشركة الصادرة عن عام وفقا العتم

الشركة دون شركاء آخرين، وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه مبا يعيبه  امالكي

 ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أنه من املقرر أن حق الشريك يف الشركة 

حصته من األرباح ال حتدد بصفة نهائية اال ذات املسؤولية احملدودة يف احلصول على 



بعد أن حيدد جملس ادارتها ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر ويبني فيها 

الطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح الصافية ويعرض ما يقرره يف هذا اخلصوص على 

امليزانية اجلمعية العمومية للشركاء يف اجتماعها السنوي الذي يدخل فيه مناقشة 

وحساب األرباح واخلسائر والتصديق عليهما ويتعني على جملس االدارة بعد ذلك تنفيذ 

القرار الذي تصدره اجلمعية العمومية يف شأن ما تقدم خالل ثالثني يوما من تاريخ 

صدوره، وبالتالي فان حق الشريك يف الشركة يف احلصول على حصته يف األرباح 

 يتحقق اال بصدور قرار اجلمعية العمومية بالتصديق على الصافية هو حق احتمالي ال

امليزانية واعتماد توزيع األرباح الصافية على الشركاء وحينئذ يثبت للشريك احلق يف 

مطالبة الشركة بنصيبه يف األرباح املوزعة أو من بعضها باعتبار أن حقه يف احلصول 

 ال جيوز املساس بها، أما قبل على تلك احلصة من األرباح من احلقوق األساسية اليت

صدور قرار اجلمعية للشركة على حنو ما سلف بيانه فانه ال جيوز للشريك رفع دعوى 

للمطالبة بنصيبه من األرباح املوزعة أمام القضاء باعتبار نصيبه يف تلك األرباح وعلى 

ما سبقه شرحه احتمالي ال يتحقق اال بصدور ذلك القرار. ملا كان ذلك، وكان 

الثابت أن احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد احلكم املستأنف الذي قضى 

على ما أورده مبدوناته  7118برفض طلب الطاعن يف أحقيته يف املطالبة باألرباح لسنة 

درهم وملتفتا عن دفاع  52070000)) ... فانه يتعني الزام املدعى عليه األول بأداء مبلغ 

اذ الثابت أنه  7118املتقابلة باعتبار ذلك املبلغ أرباحا له عن عام املدعى عليه يف دعواه 

مل يصدر له قرار من اجلمعية العمومية للشركة املدعية األوىل باعتماد هذه األرباح أو 

توزيعها ...... ((، ويكون  ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه مطابقا للقانون ويكون 

 ومن املتعني االلتفات عنـــه. النعي عليه مبا سلف على غري أساس

 .وحيث، وملا تقدم فانه من املتعني رفض الطعــــن

 :جتاري  527/7102يف الطعن رقم 

ن حاصل ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والقصور إوحيث 

يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه رفض طلب احلكم للطاعنة مببلغ 

 0010595درهم ومبلغ  576111درهم الثابت بتقرير اخلربة وكذلك مبلغ  07070000

درهم يف ذمة املطعون ضدها الثانية وهي عبارة عن أعمال قامت بها الطاعنة 

 لصاحلها، ولقد أكد حكم النقض أحقية الطاعنة هلذه املبالغ ليصبح االمجالي

درهم  0959650لغ درهم. كما التفت احلكم املطعون فيه عن مب 11/87172116

 1987051قيمة أعمال ومباني انشائية لفيال املطعون ضده األول مبنطقة اخلزنة ومبلغ 



 01671111درهم قيمة اعمال انشائية وحديدية مببنى العمال مبنطقة الغاية ومبلغ 

درهم قيمة  550751درهم قيمة أعمال انشائية باملبنى التجاري مبنطقة الغاية ومبلغ 

% اال أن 06625انشائية وحديدية لقاعة أفراح ومطبخ الشهامة بنسبة  اجناز أعمال

احلكم املطعون فيه التفت عن هذه املبالغ ويكون من الضروري احتسابها ليصبح 

درهم وهو ما خالفه احلكم املطعون فيه مبا يعيبه  11/87172116 املبلغ املطالب به

ن فيه ليصبح املبلغ احملكوم ويستوجب نقضه جزئيا والتصدي وتعديل احلكم املطعو

% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 07مع الفائدة القانونية بواقع  درهم 11/87172116ه بـ

متام السداد مع الزام املطعون ضدهما بإعادة اصل الشيكني بقيمة عشرين مليون 

 درهم أو الزامهما بدفع قيمتهما وتأييد احلكم فيما عدا ذلك. 

ري حمله، ذلك أنه من املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة ن هذا النعي يف غإوحيث 

التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة ويف استنباط القرائن مع الواقع 

الثابت لديها وال رقابة عليها يف ذلك كله من حمكمة النقض مادامت قد أقامت 

مله ما دامت مل قضاءها على أسباب سائغة هلا مأخذها من األوراق وتكفي حل

تستنبط من واقعة واحدة قرائن متعارضة. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن حمكمة 

 .........................املوضوع ندبت خبريا يف الدعوى وانتهى اىل أن ذمة املطعون ضده األول 

مليون درهم استلمها منها حتت حساب أرباح عن  11مشغولة لصاحل الطاعنة مببلغ 

اال أن هذه األرباح مل توزع  بقرار من اجلمعية العمومية وتعترب دينا يف ذمته،  7118عام 

للغري  .......................درهم وهو قيمة شيك أصدره  07070000كما هو مدين هلا مببلغ 

وارجتع لعدم وجود رصيد فتم خصم املبلغ من مستحقات الطاعنة لدى الغري مبوجب 

درهم وهو مبلغ قامت  576112أن، كما هو مدين هلا مببلغ تفويض صادر يف هذا الش

الطاعنة بسداده ألحد الشركات اململوكة للمطعون ضده األول، ويكون امجالي 

 0050659درهم، وأن ذمة املطعون ضدها الثانية مشغولة مببلغ  52070000هذه املبالغ 

، ولقد اعرتض درهم مقابل مبالغ قامت بسدادها الطاعنة للغري بناء على طلبها

احملكوم عليهما على هذه األعمال واعادت احملكمة املأمورية للخبري وتبنت حمكمة 

االستئناف النتيجة اليت انتهت اليها اخلربة املعينة أمام حمكمة أول درجة ملا هلا من 

سلطة مطلقة يف تقدير األدلة والرتجيح بينها طاملا أن ما اقنعت به وانتهت اليه له اصله 

 بت يف األوراق، ومن ثم يكون النعي غري قائم على اساس وتعني االلتفات عنه.الثا

 

********** 



 )مدني( 07/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (756) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  716ن رقم )الطع

اختصاص "االختصاص النوعي. اختصاص قاضي التنفيذ". تنفيذ. دفوع "الدفع بعدم 

االختصاص".  إكراه. غرامة. حكم "تنفيذ حكم الغرامة" "تسبيب احلكم. تسبيب 

غري معيب". قانون "القانون الواجب التطبيق". نيابة عامة. حمكمة جزائية. نقض 

 ن بالنقض. ما يقبل منها"."أسباب الطع

اختصاص النيابة العامة بتنفيذ أحكام الغرامة وغريها من العقوبات املالية بطريق -

اإلكراه البدني حببس احملكوم عليه مبقدار يوم واحد عن كل مائة درهم أو جزء 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 019منها مبا ال جياوز ستة أشهر. املادة 

لتنفيذ طبقًا للمنصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية بالتنفيذ اختصاص قاضي ا-

 اجلربي فيما زاد على ذلك. أساس ذلك وعلته.

قضاء احلكم بإلغاء قرار قاضي التنفيذ بتوقيع احلجز التنفيذي على حسابات -

د مدة استنفاومستحقات احملكوم عليها تنفيذًا للغرامة احملكوم بها جزائيًا بعد 

 البدني وقضاؤه بعدم اختصاصه. خمالفة للقانون.اإلكراه 

  

( من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه )جيوز اإلكراه البدني 019 املادة )يفالنص -

اه حببس احملكوم لتحصيل الغرامات وغريها من العقوبات املالية ويكون هذا اإلكر

عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل. وال جيوز أن تزيد مدة 

اإلكراه على ستة أشهر." وقد نظمت أحكام اإلكراه البدني املشار إليه آنفا املواد 

( من ذات القانون وجعلت تنفيذه من اختصاص النيابة 001و 000و 00760006001)

تبقى  اهذه النصوص وباقي نصوص القانون من اجراءات حتصيل م العامة وقد خلت

وبالرجوع  من دين الغرامة بعد استنفاذ مدة احلبس املنصوص عليها يف ذات القانون،

ألحكام الفقرة اخلامسة من املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية املشار إليه 



اءات أمام احملاكم املدنية على جند أنها تنص على أنه )وتسري أحكام قانون اإلجر

ما مل يرد فيه نص خاص يف هذا القانون(، وبالرجوع ألحكام قانون اإلجراءات 

وما بعدها منه فنصت املادة  709املدنية جند أنه نظم اجراءات التنفيذ اجلربي يف املواد 

ل خيتص قاضي التنفيذ دون غريه بتنفيذ السند التنفيذي وبالفص –0( على أنه )771)

يف مجيع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما خيتص بإصدار األحكام 

ال جيوز  –0( منه على أنه )775كما نصت املادة )  والقرارات واألوامر املتعلقة بذلك(،

التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي اقتضاء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وحال األداء 

واملستفاد من جممل النصوص  األحكام واألوامر...(. –هي: أ والسندات التنفيذية  – 7

السابقة وإزاء عدم وجود نص يف قانون اإلجراءات اجلزائية لتنظيم اجراءات حتصيل 

دين الغرامة من أموال احملكوم عليه وعدم وجود قانون خاص ينظم حتصيل حقوق 

وفقا  –فإنه يتعني  اخلزينة العامة من األفراد عن طريق السلطات العامة مباشرة،

 –( من قانون اإلجراءات اجلزائية 0/5للقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة )

الرجوع إىل أحكام التنفيذ اجلربي الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية لتنفيذ دين 

الغرامة الذي ترصد بذمة احملكوم عليه بعد استنفاذ النيابة العامة إلجراءات اإلكراه 

بتنفيذ األحكام واألوامر لقاضي التنفيذ دون  االختصاصني ضده واليت عقدت البد

من الغرامة هو دين يف ذمة احملكوم عليه لصاحل اخلزينة  املتبقيغريه باعتبار أن املبلغ 

العامة ويتوجب حتصيله وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية. ملا 

طعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء قرار كان ذلك، وكان احلكم امل

بتوقيع احلجز التنفيذي على  0/5/7102الصادر يف  519/7101قاضي التنفيذ رقم 

حسابات ومستحقات املنفذ ضدها والقضاء جمددا بعدم اختصاص قاضي التنفيذ 

 فإنه قد أضحى خمالفا للقانون مبا يوجب نقضه.  

برفضه وتأييد احلكم  االستئنافالقضاء يف موضوع  وحيث إنه وملا تقدم فإنه يتعني

 املستأنف فيما قضى به.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل يف  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -حيث إن الوقائع 

أن املطعون ضدها أقامت الدعوى للطعن على قرار قاضي التنفيذ الصادر يف 

خماطبة املصرف املركزي وذلك لتوقيع احلجز التنفيذي  واملتضمن أوال: 0/5/7102

على حسابات ومستحقات وأموال املنفذ ضدها لدى البنوك العاملة يف الدولة يف حدود 

املبلغ املنفذ من أجله، ثانيا: خماطبة إدارة املرور والرتخيص للحجز على سيارات املنفذ 



ق أبو ظيب لألوراق املالية للحجز ضدها يف حدود املبلغ املنفذ به، ثالثا: خماطبة سو

جنح  62/7106على أسهم باسم املنفذ ضدها، رابعا: احلجز على الكفالتني رقمي 

استئناف  5111/7100درهم ورقم  0561116111مببلغ  028080املودعة باإليصال رقم 

وتوريدها لصاحل امللف التنفيذي، وطلبت  110702جزائي املودعة باإليصال رقم 

دها إلغاء القرار الصادر عن قاضي التنفيذ والقضاء جمددا بعدم املطعون ض

اختصاصه نوعيا بتنفيذ ما جاء باحلكم حمل السند التنفيذي وحبفظ امللف نهائيا، 

وذلك على سند من القول أن هيئة مياه وكهرباء أبوظيب بادرت إىل تنفيذ احلكم 

صول على املبلغ الصادر به بغرض احل 70/0/7107اجلزائي الصادر بتاريخ  االستئنايف

برد  256/7106و 211و 201مليون درهم، وبعد صدور احلكم يف الطعون  792وقدره 

األمر بكف البحث  درهم إىل هيئة مياه وكهرباء أبوظيب وصدور 01565016111مبلغ 

 02/0/7100عن املطعون ضدها لكونها استنفذت الغرامة املقضي بها بالتوقيف من 

وذلك وفق كتاب سجن الوثبة  79/6/7107إىل  70/00/7100من و 02/5/7100إىل 

فإن احلكم حمل السند التنفيذي يكون قد مت  1/5/7106املؤرخ  08262رقم 

تنفيذه، إال أن قاضي التنفيذ قضى مبا خيالف هذا النظر وأمر باحلجز على أمالك 

ون ضدها هذا من استنفاذ الغرامة املقضي بها، استأنفت املطع بالرغماملنفذ ضدها 

قضت بإلغائه   06/2/7102واحملكمة يف  781/7102رقم  باالستئنافالقرار 

والقضاء جمددا بعدم اختصاص قاضي التنفيذ، أقامت النيابة العامة طعنها املاثل 

بطريق النقض على هذا احلكم وأعلنت املطعون ضدها بالطعن فقدم حماميها يف 

عن على هذه الدائرة بغرفة مشورة رأت مبذكرة برفضه، وإذ عرض الط 00/9/7102

 أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الوحيد على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

وذلك تأسيسا على أنه قضى بعدم اختصاص قاضي  االستداللالقانون والفساد يف 

اإلجراءات اجلزائية تنص على أن  من قانون 727التنفيذ بالنظر بالرغم من أن املادة 

تتوىل النيابة العامة تنفيذ األحكام الصادرة يف مجيع الدعاوى اجلزائية، وإذ أورد 

من قانون اإلجراءات اجلزائية بأنه جيوز اإلكراه البدني لتحصيل  019نص املادة 

ص الغرامات وغريها من العقوبات املالية وجعلت تنفيذ األحكام اجلزائية من اختصا

النيابة العامة وخلت باقي نصوص القانون من اجراءات خاصة بتحصيل ما تبقى من 

دين الغرامة بعد استنفاذ مدة احلبس املنصوص عليها يف ذات القانون، فإنه بالرجوع 

ألحكام الفقرة اخلامسة من املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية جند بأنها 



اإلجراءات أمام احملاكم املدنية على ما مل يرد  تنص على أنه تسري أحكام قانون

فيه نص خاص يف هذا القانون، وبالرجوع إىل أحكام قانون اإلجراءات املدنية جند 

وما بعدها، واملستفاد من جممل تلك  709بأنه نظم اجراءات التنفيذ اجلربي يف املواد 

ة ينظم حتصيل وإزاء عدم وجود نص خاص يف قانون اإلجراءات اجلزائي –النصوص 

دين غرامة أموال احملكوم عليها، وعدم وجود قانون خاص ينظم حتصيل حقوق 

اخلزينة العامة من األفراد عن طريق السلطات العامة مباشرة، فإنه أصبح من املتعني 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  0/5وفقا للقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة 

يذ اجلربي الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية لتنفيذ دين الرجوع إىل أحكام التنف

الغرامة الذي ترصد بذمة احملكوم عليها بعد استنفاذ النيابة العامة إلجراءات 

اإلكراه البدني ضدها، وملا كانت النصوص يف مادة اإلجراءات املدنية قد عقدت 

باعتبار أن املبلغ  بتنفيذ األحكام واألوامر لقاضي التنفيذ دون غريه االختصاص

من الغرامة هو دين يف ذمة احملكوم عليها لصاحل اخلزينة ويتوجب حتصيله  املتبقي

وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية فإنه يكون من املتعني 

اإلقرار باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى، ويكون احلكم املطعون فيه ملا 

الدعوى فإنه أخطأ يف  قضى بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرخالف هذا النظر و

 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  االستداللتطبيق القانون وشابه الفساد يف 

( من قانون اإلجراءات 019 املادة )يفوحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص 

لعقوبات اجلزائية على أنه )جيوز اإلكراه البدني لتحصيل الغرامات وغريها من ا

املالية ويكون هذا اإلكراه حببس احملكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن 

كل مائة درهم أو أقل. وال جيوز أن تزيد مدة اإلكراه على ستة أشهر." وقد نظمت 

( من ذات 001و 000و 00760006001أحكام اإلكراه البدني املشار إليه آنفا املواد )

ن اختصاص النيابة العامة وقد خلت هذه النصوص وباقي القانون وجعلت تنفيذه م

تبقى من دين الغرامة بعد استنفاذ مدة  انصوص القانون من اجراءات حتصيل م

احلبس املنصوص عليها يف ذات القانون، وبالرجوع ألحكام الفقرة اخلامسة من املادة 

لى أنه )وتسري األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية املشار إليه جند أنها تنص ع

أحكام قانون اإلجراءات أمام احملاكم املدنية على ما مل يرد فيه نص خاص يف هذا 

القانون (، وبالرجوع ألحكام قانون اإلجراءات املدنية جند أنه نظم اجراءات التنفيذ 

خيتص قاضي  –0( على أنه )771وما بعدها منه فنصت املادة ) 709اجلربي يف املواد 

ريه بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل يف مجيع منازعات التنفيذ الوقتية التنفيذ دون غ



بصفة مستعجلة ، كما خيتص بإصدار األحكام والقرارات واألوامر املتعلقة بذلك(، 

ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي  – 0( منه على أنه )775كما نصت املادة )

 والسندات التنفيذية هي: – 7ال األداء اقتضاء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وح

 األحكام واألوامر ...(.  –أ

واملستفاد من جممل النصوص السابقة وإزاء عدم وجود نص يف قانون اإلجراءات 

اجلزائية لتنظيم اجراءات حتصيل دين الغرامة من أموال احملكوم عليه وعدم وجود 

راد عن طريق السلطات العامة قانون خاص ينظم حتصيل حقوق اخلزينة العامة من األف

( من قانون 0/5وفقا للقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة ) –مباشرة، فإنه يتعني 

الرجوع إىل أحكام التنفيذ اجلربي الواردة يف قانون اإلجراءات  –اإلجراءات اجلزائية 

نيابة العامة املدنية لتنفيذ دين الغرامة الذي ترصد بذمة احملكوم عليه بعد استنفاذ ال

بتنفيذ األحكام واألوامر  االختصاصإلجراءات اإلكراه البدني ضده واليت عقدت 

من الغرامة هو دين يف ذمة احملكوم  املتبقيلقاضي التنفيذ دون غريه باعتبار أن املبلغ 

عليه لصاحل اخلزينة العامة ويتوجب حتصيله وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون 

دنية. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر اإلجراءات امل

بتوقيع  0/5/7102الصادر يف  519/7101وقضى بإلغاء قرار قاضي التنفيذ رقم 

احلجز التنفيذي على حسابات ومستحقات املنفذ ضدها والقضاء جمددا بعدم 

 ه.  اختصاص قاضي التنفيذ فإنه قد أضحى خمالفا للقانون مبا يوجب نقض

برفضه وتأييد احلكم  االستئنافوحيث إنه وملا تقدم فإنه يتعني القضاء يف موضوع 

 املستأنف فيما قضى به.

 

********** 



 )إداري( 00/00/7102جلسة 

 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي 

 ن.وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمو

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 

(752) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  50)الطعن رقم 

( إثبات "بوجه عام". جزاء تأدييب. خدمة مدنية. قرار إداري. موظفون عموميون. موارد 0

بشرية. بطالن. طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". دعوى "دعوى إلغاء القرارات 

 اإلدارية".

إجراء حتقيق كتابي مع املوظف تسمع فيه أقواله وحيقق دفاعه قبل توقيع وجوب -

 جزاء عليه. أساس ذلك وعلته.

قاعدة وجوب كتابة وتدوين التحقيق. من أهم املبادئ االساسية والضمانات -

 اجلوهرية يف جمال التحقيق والتأديب الوظيفي. أساس ذلك وعلته.

نة من أصل التحقيقات الكتابية اجملراه مع خلو املستند املقدم من املؤسسة الطاع-

املوظفة املطعون ضدها املتضمن أقوال الشهود واالتهامات املنسوبة والردود عليها وما 

يفيد توقيعها عليه أو امتناعها عن التوقيع وغري ذلك من البيانات. مؤداه: البطالن. علة 

 ذلك.

  

( أجر. جزاء تأدييب. خدمة مدنية. طعن "الطعن يف القرارات اإلدارية". قرار إداري. 7

 موظفون عموميون.

إلغاء القرار الصادر بإنهاء اخلدمة حبكم قضائي. أثره. عودة املوظف إىل عمله -

ه رهن خدمة جهة وحصوله على رواتبه ومستحقاته املالية مادام أن توقفه عن وضع نفس

 عمله ليس راجعًا إليه. علة ذلك.

 ال تناقض بينه وبني قاعدة األجر رهني بأداء العمل. علة ذلك.-



قضاء احلكم باستحقاق املطعون ضدها لرواتبها ومستحقاتها خالل الفرتة من -

تاريخ صدور قرار إنهاء خدمتها وحتى تاريخ عودتها إىل العمل. صحيح. مادامت قد 

 ها للعمل لدى جهة العمل.أعدت نفس

  

امللغى )وهو القانون  7116لسنة  0( من قانون اخلدمة املدنية رقم 59املادة )-0

الواجب التطبيق لكون القرار املطعون فيه قد صدر يف ظله( تنص على أنه " ال جيوز 

اء على املوظف إال بعد إجراء حتقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله وحيقق توقيع جز

دفاعه، وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببًا" كما تنص سياسة 

)البند املتعلق ببيان السياسة/أهداف  وإجراءات املوارد البشرية اخلاصة بالطاعنة

ان توفري الرتتيبات الفعالة والعادلة اإلجراءات( على أنه: "تهدف هذه السياسة إىل ضم

 ملعاجلة املسائل التأديبية وإتباع املعايري العامة عرب كافة اقسام املؤسسة العليا ..... "

"... ال يتم فرض أية عقوبات قبل  وتنص يف )البند املتعلق باملبادئ األساسية( على أنه

 اجلزء املتعلق وتنص أيضًا يف إجراء حتقيق مكتوب من املنتهك مع تربير قرار العقوبة"

باإلجراءات التأديبية على أنه: أ( جتري ـــ جلنة املوارد البشرية ـــ حتقيقًا شاماًل للتحقق 

من وجود مربر لإلجراء التأدييب من عدمه. ب( إبالغ املوظف الذى سيخضع أو ميتثل 

لوقائع حيثما للتحقيقات أو جللسة تأديبية مع مراعاة إجراء حتقيقات شاملة جبميع ا

احلفاظ على سرية مجيع  توافرت أسباب معقولة لالشتباه يف سوء سلوك املوظف..

وملا كان التحقيق يف جمال التأديب هو أحد  اإلجراءات وبيانات الشهود والسجالت...".

أهم الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبية وهو إجراء تتخذه السلطات 

املخالفات الوظيفية املبلغ عنها والوقوف على حقيقة الوقائع  التأديبية بقصد حتديد

املنسوبة للموظف والتثبت من صحة إسنادها إليه من عدمه. كما أن قاعدة وجوب 

كتابة وتدوين التحقيق تعد من أهم املبادئ األساسية والضمانات اجلوهرية يف جمال 

ويرتتب على خمالفتها التحقيق والتأديب الوظيفي إذ وردت بنص آمر من املشرع 

البطالن باستثناء احلاالت اليت قد يراها املشرع بنص صريح منه، حيث تتعلق هذه 

القاعدة حبق املوظف يف تسجيل كل ما يتصل بشأن املخالفة حتى ال تضيع معامل 

الظروف واملالبسات اليت جيرى التحقيق يف ظلها بل تكون حجة للموظف أو عليه، 

اط اإلثبات الكتابي للتحقيق أن يف ذلك متكني للكافة من وتغدو احلكمة من اشرت

الرجوع إىل وقائع التحقيق ومالبساته اليت جرى يف كنفها يف أي وقت دون خشية أن 



ميحو حقيقة ما قد مت يف التحقيق نسيان أو جتاهل، فضاًل عما لكتابة التحقيق من 

قد ينجم عن التحقيق من  أهمية يف تيسري مهمة القاضي يف الرقابة على مشروعية ما

جزاء. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أورد يف تنصيصاته "وكان البني 

املقدم من الطاعنة  )احملضر من مطالعة واستقراء ما ورد باملستند سالف الذكر

ها مع ئ( أنه مل يتضمن أصل التحقيقات الكتابية حالة إجرا 07/01/7106واملؤرخ يف 

و مع الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة واليت تتضمن تسجيل كل ما املستأنفة أ

يتصل بشأن الوقائع واالتهامات املنسوبة والردود احلرفية للمستأنفة على هذه 

االتهامات وتوقيعها على هذا التحقيق أو ما يفيد امتناعها عن ذلك وتسجيل شهادات 

شأنها وإثبات دفاعها وحتقيقه وغري الشهود ومواجهة املوظفة بأدلة اإلثبات وردودها ب

ذلك من األمور اجلوهرية حتقيقًا للغاية اليت أرادها املشرع بالنص على وجوبية كتابة 

التحقيق حبسبانها من القواعد األساسية يف جمال التأديب الوظيفي، واليت تتمثل يف 

ء لصاحله ضمان حق املوظف احملال للتحقيق يف تسجيل وقائع التحقيق ومالبساته سوا

أو ضده وكذلك متكني القاضي من إعمال رقابته على هذا التحقيق وما قد ينجم 

 عنه من قرارات أو جزاءات إعمااًل ملبدأ املشروعية.

وحيث إن املستند سالف الذكر ال يتوافر فيه املقومات القانونية للتحقيق مبعناه الفين 

ه من أقوال وشهادات ضمن مرحلة االصطالحي إذ يعد مبثابة تقرير وسرد ملا مت جتميع

مجع االستدالالت، وعلى أقصى تقدير فإنه ميثل سردًا لبعض التحقيقات الشفوية 

لألسباب اليت سبق  –اليت متت بشأن املوضوع، وفى كل األحوال فإنه ال يصح قانونًا 

مر بيانها ــ اعتبار هذا املستند حتقيقًا كتابيًا باملعنى الذى استلزمه املشرع بنص آ

سواًء يف قانون اخلدمة املدنية أو يف سياسة والئحة اجلهة اإلدارية املستأنف ضدها، 

كما أنه ال جيوز حبال أيضًا أن يغين هذا املستند عن التحقيق الكتابي املطلوب أو 

يكون عوضًا عنه حبسبان أن قاعدة وجوب كتابة التحقيق هي من القواعد األساسية 

تحقيق التأدييب، وإذ قررت جهة اإلدارة أن هذا املستند هو والضمانات اجلوهرية يف ال

التحقيق الذى أجري مع املستأنفة وليس من مستند غريه، األمر الذى يفضي إىل 

البطالن لعدم استيفاء شرط إجراء التحقيق الكتابي قبل توقيع اجلزاء" هذا مع 

حققت مع املطعون اإلشارة أنه ورد يف  احملضر سالف البيان أن جلنة التحقيق قد 

 07/01/7106 يف حني جند أن احملضر املذكور مؤرخ يف 0/01/7106ضدها بتاريخ 

غري قائم على  مبا يفيد بأنه ليس هو التحقيق املتطلب قانونًا، مما يكون معه النعي

 أساس حريًا بالرفض.



من مقتضيات وآثار إلغاء قرار إنهاء اخلدمة حبكم قضائي عودة املوظف إىل إن -7

عمله وإال أفرغ احلكم من مضمونه، وكذا حصوله على رواتبه ومستحقاته املالية، 

ما دام أن توقفه عن وضع نفسه رهن خدمة جهة عمله ليس راجعًا إليه، إمنا يرجع إىل 

جهة العمل ذاتها اليت أصدرت قرار إنهاء اخلدمة غري املشروع، مبا جيعل موجبات 

الفرتة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته حصوله على رواتبه ومستحقاته خالل 

ذلك أنه  دون أن يكون يف ذلك إخالل بقاعدة "األجر مقابل العمل" إىل العمل متحققة،

وإن كان صحيحًا من الناحية املبدئية أن األجر رهني بأداء العمل وفقًا ملا هو مقرر 

املادة تنص يف ذات الوقت  ( من قانون املعامالت املدنية، إال أن هذه907بنص املادة )

على استحقاق األجر متى أعد العامل نفسه للعمل وتفرغ له وإن مل يسند إليه أي عمل 

جبلسة  66/7101و 60)يف هذا حكم حمكمة النقض يف الطعنني رقمي 

ملا كان ذلك، وكانت املطعون ضدها قد أعدت نفسها للعمل لدى  (.02/00/7101

رهن إشارتها، إال أن ذلك مل يتحقق بسبب إصدار  اجلهة الطاعنة ووضعت خدماتها

الطاعنة لقرار إنهاء خدمة املطعون ضدها، والذي ثبت عدم سالمته وخمالفته حلكم 

القانون، ومن ثم إلغاؤه على حنو ما سلف بيانه، األمر الذي يكون من حق املطعون 

تاريخ ضدها واحلال كذلك احلصول على رواتبها ومستحقاتها خالل الفرتة من 

صدور قرار إنهاء خدمتها حتى تاريخ عودتها إىل العمل، حبسبان أن عدم تأديتها 

لعملها مل يكن راجعًا هلا، وتطبيقا لقاعدة "التمكني كاالستيفاء" ومن ناحية أخرى 

تعويضًا هلا عن خطأ الطاعنة بإنهاء خدمتها باملخالفة حلكم القانون، وعليه يغدو 

 فيه مبا سلف على غري أساس.النعي على احلكم املطعون 
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

أن املدعية . وحيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه ومن سائر الوثائق املرفقة به

أمام حمكمة  2/00/7106بتاريخ  20/7106)املطعون ضدها( أقامت الدعوى رقم 

ء القرار اإلداري أبوظيب االبتدائية يف مواجهة املدعى عليها )الطاعنة( تطلب فيها إلغا

الصادر بإنهاء خدمتها مع ما يرتتب على ذلك من آثار ومنها إعادتها للعمل مع صرف 

كافة رواتبها ومستحقاتها املالية من تاريخ صدور القرار، وإلزام املدعى عليها 

بالرسوم واملصروفات وأتعاب احملاماة. وقالت شرحًا لدعواها، انه قد مت تعيينها 

يف وظيفة "مدير دائرة تقنية املعلومات"  7112يف عام  .......................................باملؤسسة 

"نائب رئيس إدارة تقنية  وأخريًا مت ترقيتها إىل وظيفة ثم تدرجت يف الوظائف،



املعلومات واالتصاالت" وخالل فرتة خدمتها لدى اجلهة اإلدارية املدعى عليها كانت 

الكفء القائم مبهام وظيفته بأفضل مستوى، إال أنها بتاريخ  مثااًل للموظف املثالي

فوجئت بإخطارها بإنهاء خدماتها الوظيفية تأديبيًا ومنعها من التواجد  02/01/7106

 71/01/7106أشهر، فتقدمت بالتظلم بتاريخ  0يف مقر العمل خالل فرتة إنذار مدتها 

اجلهة اإلدارية برفض التظلم، تسلمت رد  01/01/7106من القرار املذكور، وبتاريخ 

وأضافت أن قرار إنهاء خدمتها املطعون فيه قد صدر ممن ال ميلك الصالحية إلصداره 

 7116لسنة  0بناَء على إجراءات حتقيق وتأديب غري صحيحة وباملخالفة للقانون رقم 

(، وقد صدر مشوبًا 69، 61، 59بشأن اخلدمة املدنية يف إمارة ابوظبى )املواد 

عسف جمحفًا حبقوقها، األمر الذى حدا بها إىل إقامة دعواها بغية احلكم هلا بالت

 بطلباتها سالفة البيان.
 

ـ أجابت املدعى عليها بواسطة إدارة قضايا احلكومة مبذكرة طلبت يف ختامها 

أصليًا احلكم بعدم اختصاص احملكمة االبتدائية بنظر الدعوى وإحالتها على 

اص واحتياطيًا احلكم برفض الدعوى وحتميل املدعية حمكمة االستئناف لالختص

 املصاريف.
 

حكمت حمكمة أبوظيب االبتدائية بقبول الدعوى شكاًل  77/5/7102ـ وبتاريخ 

 ورفضها موضوعًا وألزمت املدعية املصاريف ومائيت درهم مقابل أتعاب احملاماة.

وبتاريخ  00/7102ـ مل ترض املدعية بهذا احلكم فطعنت فيه باالستئناف برقم 

قضت حمكمة استئناف أبوظيب بقبول االستئناف شكاًل، وفى  00/8/7102

املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا بإلغاء القرار املطعون فيه الصادر 

بإنهاء خدمة املستأنفة مع ما يرتتب على ذلك من آثار على النحو املبني باألسباب ـــ 

املستأنفة لعملها وصرف مستحقاتها ورواتبها من تاريخ صدور واليت أوردت فيها إرجاع 

القرار املطعون فيه ـ وألزمت اجلهة اإلدارية املستأنف ضدها املصروفات عن درجيت 

 درهم مقابل أتعاب احملاماة. 511و التقاضي
 

ـ مل ترض املستأنف ضدها بهذا احلكم فطعنت عليه بالنقض بواسطة إدارة قضايا 

صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه احملكمة بتاريخ  احلكومة مبوجب

عابت فيها على احلكم املطعون فيه،  50/7102فقيدت حتت رقم 78/9/7102

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب 



ها نقض احلكم واإلخالل حبق الدفاع وخمالفة الثابت باألوراق ، ملتمسة  يف ختام

 املطعون فيه، وإعادة القضية إىل احملكمة مصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

ـ أجابت املطعون ضدها بواسطة حماميها مبذكرة طلبت يف ختامها رفض الطعن، وإذ 

عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة املشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت 

 جلسة لنظره.
  

أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب األول منها يف وجهه  الطعن على أربعة ـ وحيث أقيم

األول واألسباب الثاني والثالث والرابع على احلكم املطعون فيه، خمالفة القانون 

واخلطأ يف تطبيقه وتأويله والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل واإلخالل حبق 

بيان ذلك يف الوجه األول، أنه خالفًا ملا ذهب  الدفاع وخمالفة الثبت باألوراق. وتقول يف

إليه احلكم املطعون فيه، فإنه ال ميكن االستشهاد بالفقه املقارن لبعض الدول 

العربية، ألن ذلك ال يتفق مع القوانني املعمول بها يف الدولة وكذا السياسات اخلاصة 

توفرت فيه كل  باملؤسسة، وإن التحقيق الذي قامت به الطاعنة مع املطعون ضدها

أركان التحقيق حسب الئحة املوارد البشرية للمؤسسة وحسب قانون اخلدمة املدنية 

ــــ من أن يكون التحقيق مكتوبًا وأن يتم مساع أقوال احملقق معه وأن  0/7116 رقم

يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببًا ــــ ومن ثم فإن الطاعنة قد التزمت بكل 

هرية الالزمة للتحقيق، على خالف ما ورد يف احلكم املطعون فيه الشكليات اجلو

من كون التحقيق ال تتوافر فيه املقومات القانونية للتحقيق مبعناه الفين االصطالحي. 

وتقول يف السبب الثاني أن احلكم املطعون فيه جاء متناقضًا يف تنصيصاته إذ نص 

ية للتحقيق ــــ عدم تضمنه أصل على أن التحقيق جاء مفتقرًا للمقومات القانون

التحقيقات الكتابية مع املطعون ضدها ـــــ يف حني أن الثابت باألوراق أن الطاعنة 

قدمت أصل التحقيق للمحكمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد نص احلكم 

املطعون فيه على أن هناك حتقيقًا حيتوي على جتميع أقوال احملقق معها وشهادة 

)مبعناه الفين  ويف نفس الوقت قال بعدم وجود حتقيق كتابي.... الشهود و...

االصطالحي(، وتقول يف السببني الثالث والرابع، أنه خالفًا ملا ذهب إليه احلكم 

املطعون فيه من كون التحقيق مل يكن حياديًا ــــ لوجود خالف بني املطعون ضدها 

 التحقيق( وعضو آخر يف اللجنة )رئيس جلنة ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع املؤسسي

)وهو أمني سرها كذلك( ــــ دون أن يكون هناك دليل يثبت ذلك، هذا مع العلم أن 

جلنة املوارد البشرية جلنة دائمة مشكلة مبوجب الئحة وسياسة املوارد البشرية 



املعمول بها يف املؤسسة، ومل يتم اختيار أعضائها ملهمة التحقيق مع املطعون ضدها 

، وان دورها يقتصر على القيام باستجواب املخالفات وتقديم التوصيات للمدير فقط

العام، هذا مع اإلشارة بأن تلك اخلالفات )املزعومة( مل تثرها املطعون ضدها يف أية 

مرحلة من املراحل، وليست هي من النظام العام حتى تثريها احملكمة من تلقاء 

 نفسها، مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.
 

 0( من قانون اخلدمة املدنية رقم 59ـ وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن املادة )

امللغى )وهو القانون الواجب التطبيق لكون القرار املطعون فيه قد صدر  7116لسنة 

يف ظله( تنص على أنه "ال جيوز توقيع جزاء على املوظف إال بعد إجراء حتقيق كتابي 

قق دفاعه، وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء معه تسمع فيه أقواله وحي

)البند املتعلق  مسببًا" كما تنص سياسة وإجراءات املوارد البشرية اخلاصة بالطاعنة

ببيان السياسة/ أهداف اإلجراءات( على أنه: "تهدف هذه السياسة إىل ضمان توفري 

وإتباع املعايري العامة عرب كافة  الرتتيبات الفعالة والعادلة ملعاجلة املسائل التأديبية

"... ال يتم  وتنص يف )البند املتعلق باملبادئ األساسية( على أنه اقسام املؤسسة العليا ....."

وتنص  فرض أية عقوبات قبل إجراء حتقيق مكتوب من املنتهك مع تربير قرار العقوبة"

ري ـــ جلنة املوارد البشرية ـــ باإلجراءات التأديبية على أنه: أ( جت اجلزء املتعلق أيضًا يف

حتقيقًا شاماًل للتحقق من وجود مربر لإلجراء التأدييب من عدمه. ب( إبالغ املوظف 

الذى سيخضع أو ميتثل للتحقيقات أو جللسة تأديبية مع مراعاة إجراء حتقيقات شاملة 

احلفاظ  جبميع الوقائع حيثما توافرت أسباب معقولة لالشتباه يف سوء سلوك املوظف..

وملا كان التحقيق يف جمال  على سرية مجيع اإلجراءات وبيانات الشهود والسجالت...".

التأديب هو أحد أهم الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبية وهو إجراء تتخذه 

السلطات التأديبية بقصد حتديد املخالفات الوظيفية املبلغ عنها والوقوف على حقيقة 

سوبة للموظف والتثبت من صحة إسنادها إليه من عدمه. كما أن قاعدة الوقائع املن

وجوب كتابة وتدوين التحقيق تعد من أهم املبادئ األساسية  والضمانات اجلوهرية يف 

جمال التحقيق والتأديب الوظيفي إذ وردت بنص آمر من املشرع ويرتتب على خمالفتها 

شرع بنص صريح منه، حيث تتعلق هذه البطالن باستثناء احلاالت اليت قد يراها امل

القاعدة حبق املوظف يف تسجيل كل ما يتصل بشأن املخالفة حتى ال تضيع معامل 

الظروف واملالبسات اليت جيرى التحقيق يف ظلها بل تكون حجة للموظف أو عليه، 

وتغدو احلكمة من اشرتاط اإلثبات الكتابي للتحقيق أن يف ذلك متكني للكافة من 



إىل وقائع التحقيق ومالبساته اليت جرى يف كنفها يف أي وقت دون خشية أن الرجوع 

ميحو حقيقة ما قد مت يف التحقيق نسيان أو جتاهل، فضاًل عما لكتابة التحقيق من 

أهمية يف تيسري مهمة القاضي يف الرقابة على مشروعية ما قد ينجم عن التحقيق من 

فيه قد أورد يف تنصيصاته "وكان البني جزاء. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون 

املقدم من الطاعنة  )احملضر من مطالعة واستقراء ما ورد باملستند سالف الذكر

ها مع ئ( أنه مل يتضمن أصل التحقيقات الكتابية حالة إجرا07/01/7106واملؤرخ يف 

املستأنفة أو مع الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة واليت تتضمن تسجيل كل ما 

يتصل بشأن الوقائع واالتهامات املنسوبة والردود احلرفية للمستأنفة على هذه 

االتهامات وتوقيعها على هذا التحقيق أو ما يفيد امتناعها عن ذلك وتسجيل شهادات 

الشهود ومواجهة املوظفة بأدلة اإلثبات وردودها بشأنها وإثبات دفاعها وحتقيقه وغري 

للغاية اليت أرادها املشرع بالنص على وجوبية كتابة  ذلك من األمور اجلوهرية حتقيقًا

التحقيق حبسبانها من القواعد األساسية يف جمال التأديب الوظيفي، واليت تتمثل يف 

ضمان حق املوظف احملال للتحقيق يف تسجيل وقائع التحقيق ومالبساته سواء لصاحله 

حقيق وما قد ينجم أو ضده وكذلك متكني القاضي من إعمال رقابته على هذا الت

 عنه من قرارات أو جزاءات إعمااًل ملبدأ املشروعية.
 

وحيث إن املستند سالف الذكر ال يتوافر فيه املقومات القانونية للتحقيق مبعناه الفين 

االصطالحي إذ يعد مبثابة تقرير وسرد ملا مت جتميعه من أقوال وشهادات ضمن مرحلة 

فإنه ميثل سردًا لبعض التحقيقات الشفوية  مجع االستدالالت، وعلى أقصى تقدير

لألسباب اليت سبق  –اليت متت بشأن املوضوع، وفى كل األحوال فإنه ال يصح قانونًا 

بيانها ــ اعتبار هذا املستند حتقيقًا كتابيًا باملعنى الذى استلزمه املشرع بنص آمر 

دارية املستأنف ضدها، سواًء يف قانون اخلدمة املدنية أو يف سياسة والئحة اجلهة اإل

كما أنه ال جيوز حبال أيضًا أن يغين هذا املستند عن التحقيق الكتابي املطلوب أو 

يكون عوضًا عنه حبسبان أن قاعدة وجوب كتابة التحقيق هي من القواعد األساسية 

والضمانات اجلوهرية يف التحقيق التأدييب، وإذ قررت جهة اإلدارة أن هذا املستند هو 

ق الذى أجري مع املستأنفة وليس من مستند غريه، األمر الذى يفضي إىل التحقي

البطالن لعدم استيفاء شرط إجراء التحقيق الكتابي قبل توقيع اجلزاء" هذا مع 

اإلشارة أنه ورد يف  احملضر سالف البيان أن جلنة التحقيق قد حققت مع املطعون 

 07/01/7106 ذكور مؤرخ يفيف حني جند أن احملضر امل 0/01/7106ضدها بتاريخ 



غري قائم على  مبا يفيد بأنه ليس هو التحقيق املتطلب قانونًا، مما يكون معه النعي

 أساس حريًا بالرفض.
 

وفيما يتعلق بنعي السببني الثالث والرابع ، فإنه ملا انتهت هذه احملكمة يف ردها على 

ود حمضر حتقيق يستجمع الوجه األول من السبب األول والسبب الثاني ثبوت عدم وج

مقومات التحقيق املشرتط قانونًا والذي يفرتض فيه أن يكون مستقاًل عن التقارير 

الالحقة له واملستندة إليه. وأن هذه الدعامة اليت استند إليها احلكم املطعون فيه 

الستخالص عدم مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه كافية لوصفه بعدم 

أيًا كان وجه الرأي فيما أثري بشأن عدم حيادية بعض أعضاء جلنة املشروعية، لذلك، 

التحقيق، فإن ذلك ال ينال من سالمة احلكم املطعون فيه، مما يكون معه هذا 

 النعي غري منتج.
 

وتقول يف الوجه الثاني من السبب األول، بأن االجتهاد القضائي يف الدولة استقر على 

يف إلغاء القرار اإلداري فحسب دون النظر يف بقية أن القضاء اإلداري تنحصر سلطته 

الطلبات، وان احملكمة مصدرة  احلكم املطعون فيه قد جتاوزت اختصاصها عندما 

 قضت بإرجاع املطعون ضدها لعملها وصرف مستحقاتها،مما يعيبه ويستوجب نقضه.

اء اخلدمة ـ وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن من مقتضيات وآثار إلغاء قرار إنه

حبكم قضائي عودة املوظف إىل عمله وإال أفرغ احلكم من مضمونه، وكذا 

حصوله على رواتبه ومستحقاته املالية، ما دام أن توقفه عن وضع نفسه رهن خدمة 

جهة عمله ليس راجعًا إليه، إمنا يرجع إىل جهة العمل ذاتها اليت أصدرت قرار إنهاء 

جبات حصوله على رواتبه ومستحقاته خالل الفرتة اخلدمة غري املشروع، مبا جيعل مو

من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته إىل العمل متحققة،دون أن يكون يف ذلك 

ذلك أنه وإن كان صحيحًا من الناحية املبدئية أن  "األجر مقابل العمل" إخالل بقاعدة

قانون املعامالت  ( من907األجر رهني بأداء العمل وفقًا ملا هو مقرر بنص املادة )

املدنية، إال أن هذه املادة تنص يف ذات الوقت على استحقاق األجر متى أعد العامل 

نفسه للعمل وتفرغ له وإن مل يسند إليه أي عمل )يف هذا حكم حمكمة النقض يف 

ملا كان ذلك، وكانت املطعون  (.02/00/7101جبلسة  66/7101و 60الطعنني رقمي 

لعمل لدى اجلهة الطاعنة ووضعت خدماتها رهن إشارتها، إال ضدها قد أعدت نفسها ل

أن ذلك مل يتحقق بسبب إصدار الطاعنة لقرار إنهاء خدمة املطعون ضدها، والذي 

ثبت عدم سالمته وخمالفته حلكم القانون ، ومن ثم إلغاؤه على حنو ما سلف بيانه، 



لى رواتبها األمر الذي يكون من حق املطعون ضدها واحلال كذلك احلصول ع

ومستحقاتها خالل الفرتة من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمتها حتى تاريخ عودتها إىل 

العمل، حبسبان أن عدم تأديتها لعملها مل يكن راجعًا هلا، وتطبيقا لقاعدة "التمكني 

كاالستيفاء" ومن ناحية أخرى تعويضًا هلا عن خطأ الطاعنة بإنهاء خدمتها باملخالفة 

، وعليه يغدو النعي على احلكم املطعون فيه مبا سلف على غري حلكم القانون

 أساس.

 

********** 



 )جتاري( 00/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. – برئاسة السيد املستشار/ عبد اهلل علي عبد اهلل

 وعضوية املستشارين: عبد املنعم عوض، حممد العيادي.

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 (758) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  610رقم  )الطعن 

 ( مسسرة. عقد "عقد السمسرة". عرف. أجر.0

 من قانون املعامالت التجارية. ماهيته. 751عقد السمسرة يف معنى املادة -

استحقاق السمسار األجر مبجرد إمتام الوساطة وإبرام الصفقة دون توقف على -

 .التنفيذ. ما مل ينص القانون أو العرف على خالف ذلك

  

 ( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة". نظام عام.7

الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة أحد اخلصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. ال -

 ء نفسها. مقرر ملصلحة صاحب الشأن.متلك احملكمة التعرض له من تلقا

  

( إثبات "بوجه عام" "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. مسسرة. عقد "عقد السمسرة". 0

 حمكمة املوضوع "سلطتها".

ت وتقارير اخلربة واملوازنة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وحبث األدلة واملستندا-

 بينها والرتجيح. موضوعي. مادام سائغًا. مثال.

مثال الستخالص انعقاد عقد السمسرة وحتديد من فوض السمسار والعقد الذي -

 توسط السمسار يف إبرامه.

  

در االلتزام. القانون". مسسرة. عقد "عقد السمسرة". عرف. ( أجر. التزام "مصا1

 حمكمة املوضوع "سلطتها".

أجر السمسار. حتديده وفقًا ملا يقضي به العرف. متى خال القانون أو االتفاق على -

 حتديده.



حتديده مبعرفة القاضي إذا مل يوجد عرف. وجوب مراعاة قيمة الصفقة ومدى -

 د سائغ.اجلهد املبذول. مثال لتحدي

  

من قانون املعامالت التجارية على ان )السمسرة عقد يتعهد  751النص يف املادة -0

مبقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني إلبرام عقد معني وبالوساطة يف 

 وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة –( مفاده مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر

يف نظري عمولة معينة - ان عقد السمسرة هو العقد الذي يلتزم السمسار مبقتضاه-

إما بالعثور على شخص يرضى التعاقد مع العميل وإما بإقناع - يتقاضاها من عميله

 شخص معني عن طريق التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل، ولكي يستحق السمسار

أجره جيب أن يتم االتفاق بني الطرفني فإبرام العقد يكفي الستحقاق األجر وال 

 يشرتط تنفيذه ما مل ينص القانون أو العرف على خالف ذلك.

املقرر ان عدم قبول الدعوى النتفاء صفة أحد اخلصوم ال يتعلق بالنظام العام -7

 ض له من تلقاء نفسها.وإمنا هو مقرر ملصلحة صاحب الشأن فال متلك احملكمة التعر

املقرر انه ولئن كان حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل فهم الواقع يف -0

وموازنة - مبا يف ذلك تقارير اخلرباء –الدعوى وحبث األدلة واملستندات املقدمة فيها 

بعضها بالبعض اآلخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخالص الواقع احلق يف الدعوى 

إال انه يشرتط ان يكون استخالصها يف ذلك سائغًا وله أصله الثابت باألوراق. ملا منها 

كان ذلك وكان البّين باألوراق ان الطاعن هو من قام بالوساطة بني املطعون ضدهما 

وان جهوده قد انتهت باالتفاق بينهما وتوقيع العقد  ..........................ومالك مستشفى 

ضدهما لرخصة املستشفى والصيدلية امللحق بها على النحو املبّين  باستثمار املطعون

تفصياًل بالعقد، وكان البّين من مجاع البينات املطروحة ومنها الرسائل املتبادلة 

واملطروحة يف الدعوى واليت تبّين االتصاالت اليت قام بها الطاعن وكذا أقوال الشهود 

كان حاضرًا يف االجتماعات بني مالك لدى اخلربة اليت يتبًين منها أن الطاعن 

املستشفى ومدير أعماله واملطعون ضده األول وانه شارك يف التوفيق بينهما إىل ان مت 

إبرام العقد وهو األمر الذي ثبت أيضًا بتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى، بل ان 

ا كانت احلكم املطعون فيه نفسه قد أثبت ذلك مبا أورده يف مدوناته من انه )ومل

احملكمة وفق سلطتها يف فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى وتقدير ما طرح فيها من 

أدلة ومستندات والرتجيح واملوازنة بينها ترى أن تلك املستندات وان كانت تفيد قيام 



املستأنف ضده بأعمال السمسرة إلبرام عقد االستثمار إال أنها ال تقوم بذاتها كدليل 

ول وكله أو فوضه يف الوساطة لصاحله بشأن إبرام العقد( وملا على ان املستأنف األ

كان البّين باألوراق ان الطاعن قد ساهم يف التفاوض يف انقاص القيمة املطلوبة مقابل 

عقد االستثمار حمل السمسرة لصاحل املطعون ضدهما كما انه عمل وسيطًا بني 

إىل ان مت إبرامه يف صورته الطرفني يف تبادل املستندات ومسودة العقد وتعديالته 

حمل التعاقد  ...........................النهائية، وكان البًين من أقوال مالك مستشفى 

( واليت أدىل بها لدى اخلربة املنتدبة يف الدعوى أن الطاعن قد .............................)

( وأنهم ذهبوا لياًل إىل ....................حضر إليه مرتني مع املطعون ضده األول )الدكتور 

العيادة لدى املطعون ضده املذكور كما انه وعند توقيع العقد ذهب هو ومدير 

، وذكر ...................والطاعن لتوقيع العقد بدبي مبركز .......................... مكتبه 

مبكتبه أي مكتب  – .......................الشاهد يف ذات األقوال )بأنه سأل الدكتور 

فقال عندي عمولته(  –وانه ال يدفع  ....................قال له عمولة -....................... 

وكان داللة ذلك ان املطعون ضده هو من كلف الطاعن بالقيام باملهمة بدليل مرافقته 

والتزام  له ملرتني يف مقابلة مالك املستشفى حمل التفاوض وحضوره معهم توقيع العقد

املطعون ضده للشاهد بدفع عمولة الطاعن، فضاًل عما هو ثابت من قيام الطاعن 

بعملية الوساطة واالتصال بينهما على النحو السابق اإلشارة إليه، وملا كان احلكم 

املطعون فيه قد انتهى رغم ذلك إىل عدم ثبوت تفويض املطعون ضده األول للطاعن 

ثم إىل عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي صفة للقيام بأعمال الوساطة ومن 

 ا.فيكون معيب

من قانون املعامالت التجارية إذا مل يعني أجر  755املقرر وعماًل مبا جاء باملادة -1

السمسار يف القانون أو يف االتفاق عني وفقًا ملا يقضي به العرف، فإذا مل يوجد عرف 

هود الذي بذله السمسار وما صرفه من قدره القاضي مبراعاة قيمة الصفقة ومدى اجمل

وقت يف القيام بالعمل املكلف به. ومن املقرر ان السمسار وكيل يف عقد الصفقات 

وطبقًا للقواعد املتبعة يف عقد الوكالة يتوىل قاضي املوضوع تقدير أجر الوكيل يف 

الوكيل  حالة عدم االتفاق مستعينًا يف ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله

ومبا جرى عليه العرف يف هذه احلالة. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق عدم اتفاق 

األطراف على مبلغ معني كعمولة للمستأنف مقابل قيامه بالوساطة حمل الدعوى، 

وكان جمرد تقدميه لشهادات من بعض املكاتب العقارية ال ينهض دلياًل تطمئن إليه 

ف وتواتره ملدة طويلة واستقراره يف سوق املعامالت بتحديد احملكمة إلثبات وجود العر



% من قيمة الصفقة الكلية اليت يتوسط يف إبرامها، 5% أو 1عمولة السمسار بنسبة 

ومن ثم يكون تقديرها مبا يراه قاضي املوضوع مناسبًا مستعينًا يف ذلك بأهمية العمل 

لقيام به، وملا كان احلكم وقيمته وما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت ل

درهم مبا  511ر111املستأنف قد توىل تقدير قيمة العمولة املستحقة للمستأنف مببلغ 

أورده يف مدوناته من أنه )... ملا كان ذلك وكان املدعي ليس تاجرًا حمرتفًا للسمسرة 

يف وإمنا قام مبجهود مبوافقة املدعى عليه الثاني واملدعى عليه األول بصفته شريك 

املدعى عليه الثاني فيكون املدعي يف حقيقة ما قام به بصفته وكياًل عن املدعى 

عليهما يف التفاوض بشأن إبرام عقد االستثمار وتقدر احملكمة قيمة ما قام به من 

جمهود وما سدده من مبالغ إلبرام العقد شاملة رسوم العقد املطالب بقيمته يستحق عن 

.( وكان ما قال به على هذا النحو سائغًا ومما يدخل درهم.. 511ر111كل ذلك مبلغ 

يف حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع وال خمالفة فيه للقانون فيكون النعي 

 عليه مبا سلف على غري أساس يتعني معه رفض االستئناف.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -ألوراقعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر ا-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب بطلب احلكم بندب  91/7106يف أن الطاعن أقام الدعوى رقم 

خبري لبيان نسبة عمولة السمسرة املستحقة له من إمجالي قيمة الصفقة موضوع عقد 

االستثمار واحلكم مبا يسفر عنه تقرير اخلبري، وذلك على سند من القول انه يف 

ملطعون ضده األول شفاهة البحث عن مبنى جمهز طلب منه ا 01/7101غضون شهر 

الستثماره كمستشفى مقابل عمولة حتدد حسب سعر السوق من إمجالي قيمة 

الصفقة وانه قام ببذل اجملهود الالزم حتى متكن من االتفاق مع مالك مستشفى 

يارات على استثمار رخصة املستشفى والصيدلية ومواقف الس ................................

التابعة هلا وقام بعقد عدة اجتماعات مع مالكها ومدير اعماله مت خالهلا االتفاق على 

للمحاماة مقابل مبلغ  .....................بنود عقد االستثمار وصياغة العقد لدى مكتب 

درهم، وإذ  015ر001ر628ر97درهم ومت توقيع العقد بني الطرفني مببلغ  51ر111

عون ضده األول مبقابل العمولة املستحقة له فامتنع فقام بإنذاره إال طالب الطاعن املط

انه أنكر عالقته به األمر الذي حدا به إىل إقامة الدعوى بالطلبات السالفة. ندبت 

حمكمة أول درجة خبريًا قام ببحث الدعوى وأودع تقريرًا مبا انتهى إليه، وبتاريخ 

 511ر111اني بأن يؤدي للطاعن مبلغ حكمت بإلزام املطعون ضده الث 00/01/7106

% سنويًا من تاريخ صريورة احلكم نهائيًا وحتى 5درهم والفائدة التأخريية عنه بواقع 



السداد التام ورفض الدعوى قبل املطعون ضده األول، استأنف الطاعن هذا احلكم 

، كما استأنفه املطعون ضدهما باالستئناف رقم 0262/7106باالستئناف رقم 

وبعد أن ضمت احملكمة االستئناف الثاني لألول ونظرهما معا لالرتباط  0289/7106

برفضه ويف  0262/7106يف االستئناف األصلي رقم  1/1/7102قضت بتاريخ 

بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا بعدم  0289/7106االستئناف املتقابل رقم 

هذا احلكم بطريق النقض  قبول الدعوى لرفعها على غري ذي صفة، طعن الطاعن يف

بالطعن املاثل، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير 

 بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن باألسباب األول والثاني والثالث على احلكم 

والفساد يف املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب 

االستدالل، وذلك حينما قضى بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا بعدم قبول 

الدعوى لرفعها على غري ذي صفة رغم ان الثابت باألوراق هو قيام الطاعن بأعمال 

واليت أدت إىل إبرام عقد االستثمار موضوع الدعوى وهو ما خلص إليه  السمسرة

انه عاد وعصف جبهود الطاعن واألعمال اليت قام بها احلكم املطعون فيه نفسه إال 

إلبرام الصفقة وقضى بعدم قبول الدعوى مبقولة ان املستندات املقدمة ال تقوم بذاتها 

كدليل على قيام املطعون ضده األول بتوكيل الطاعن أو تفويضه يف الوساطة 

ملنتدبة يف الدعوى لصاحله وهو ما يغاير وخيالف الثابت باملستندات وبتقرير اخلربة ا

وأقوال الشهود، واليت تثبت مجيعها بذل الطاعن جهودًا صادقة للبحث للمطعون 

ضدهما عن املقر املناسب واستطاع من خالل عالقاته ومتابعاته االتفاق مبدئيًا مع 

 05أ حوض ز 1مبدينة حممد بن زايد قطعة رقم  ................................مالك مستشفى 

أجري املبنى اجملهز كمستشفى والصيدلية التابعة هلا مبا فيهما من معدات طبية على ت

وغري طبية، إضافة لذلك فقد خالف احلكم املطعون فيه التعريف القانوني 

للسمسرة، كما خالف القانون أيضا حينما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري 

غري متعلق بالنظام العام مبا  ذي صفة دون ان يتمسك املطعون ضدهما به وهو أمر

 يعيبه ويستوجب نقضه.

من قانون املعامالت  751وحيث إن هذا النعي مبجمله يف حمله ذلك ان النص يف املادة 

التجارية على ان )السمسرة عقد يتعهد مبقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف 

 –ل أجر( مفاده ثاني إلبرام عقد معني وبالوساطة يف مفاوضات التعاقد وذلك مقاب

ان عقد السمسرة هو العقد الذي يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة



إما بالعثور على - يف نظري عمولة معينة يتقاضاها من عميله- السمسار مبقتضاه

شخص يرضى التعاقد مع العميل وإما بإقناع شخص معني عن طريق التفاوض بالتعاقد 

سمسار أجره جيب أن يتم االتفاق بني الطرفني مع هذا العميل، ولكي يستحق ال

فإبرام العقد يكفي الستحقاق األجر وال يشرتط تنفيذه ما مل ينص القانون أو العرف 

على خالف ذلك. ومن املقرر ان عدم قبول الدعوى النتفاء صفة أحد اخلصوم ال يتعلق 

ة التعرض له من بالنظام العام وإمنا هو مقرر ملصلحة صاحب الشأن فال متلك احملكم

تلقاء نفسها. ومن املقرر انه ولئن كان حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل 

مبا يف ذلك تقارير  –فهم الواقع يف الدعوى وحبث األدلة واملستندات املقدمة فيها 

وموازنة بعضها بالبعض اآلخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخالص - اخلرباء

عوى منها إال انه يشرتط ان يكون استخالصها يف ذلك سائغًا وله الواقع احلق يف الد

أصله الثابت باألوراق. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق ان الطاعن هو من قام 

وان جهوده قد  ................................بالوساطة بني املطعون ضدهما ومالك مستشفى 

استثمار املطعون ضدهما لرخصة املستشفى انتهت باالتفاق بينهما وتوقيع العقد ب

والصيدلية امللحق بها على النحو املبّين تفصياًل بالعقد، وكان البّين من مجاع البينات 

املطروحة ومنها الرسائل املتبادلة واملطروحة يف الدعوى واليت تبّين االتصاالت اليت قام 

منها أن الطاعن كان حاضرًا بها الطاعن وكذا أقوال الشهود لدى اخلربة اليت يتبًين 

يف االجتماعات بني مالك املستشفى ومدير أعماله واملطعون ضده األول وانه شارك يف 

التوفيق بينهما إىل ان مت إبرام العقد وهو األمر الذي ثبت أيضًا بتقرير اخلبري املنتدب 

اته من يف الدعوى، بل ان احلكم املطعون فيه نفسه قد أثبت ذلك مبا أورده يف مدون

انه )وملا كانت احملكمة وفق سلطتها يف فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى وتقدير ما 

طرح فيها من أدلة ومستندات والرتجيح واملوازنة بينها ترى أن تلك املستندات وان 

كانت تفيد قيام املستأنف ضده بأعمال السمسرة إلبرام عقد االستثمار إال أنها ال 

ان املستأنف األول وكله أو فوضه يف الوساطة لصاحله تقوم بذاتها كدليل على 

بشأن إبرام العقد( وملا كان البّين باألوراق ان الطاعن قد ساهم يف التفاوض يف 

انقاص القيمة املطلوبة مقابل عقد االستثمار حمل السمسرة لصاحل املطعون ضدهما 

لعقد وتعديالته إىل كما انه عمل وسيطًا بني الطرفني يف تبادل املستندات ومسودة ا

ان مت إبرامه يف صورته النهائية، وكان البًين من أقوال مالك مستشفى 

( واليت أدىل بها لدى اخلربة ................................حمل التعاقد ) ..............................

)الدكتور املنتدبة يف الدعوى أن الطاعن قد حضر إليه مرتني مع املطعون ضده األول 



( وأنهم ذهبوا لياًل إىل العيادة لدى املطعون ضده املذكور كما انه وعند ....................

والطاعن لتوقيع العقد بدبي ................................ توقيع العقد ذهب هو ومدير مكتبه 

 ....................ور ، وذكر الشاهد يف ذات األقوال )بأنه سأل الدكت..................مبركز 

فقال  –وانه ال يدفع  .................قال له عمولة -...................... مبكتبه أي مكتب  –

عندي عمولته( وكان داللة ذلك ان املطعون ضده هو من كلف الطاعن بالقيام باملهمة 

ره معهم توقيع بدليل مرافقته له ملرتني يف مقابلة مالك املستشفى حمل التفاوض وحضو

العقد والتزام املطعون ضده للشاهد بدفع عمولة الطاعن، فضاًل عما هو ثابت من قيام 

الطاعن بعملية الوساطة واالتصال بينهما على النحو السابق اإلشارة إليه، وملا كان 

احلكم املطعون فيه قد انتهى رغم ذلك إىل عدم ثبوت تفويض املطعون ضده األول 

بأعمال الوساطة ومن ثم إىل عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي للطاعن للقيام 

 صفة فيكون معيبا ويوجب نقضه. 

عليه وملا ذكر وحيث أن املوضوع صاحل للحكم فيه فإن احملكمة تتصدى بالفصل 

 من قانون اإلجراءات املدنية.  081فيه عماًل بأحكام املادة 

حيث إن احملكمة قد انتهت إىل و 0289/7106وحيث إنه وعن موضوع االستئناف 

احلكم املطعون فيه بشأنه وملا سلف يتعني رفضه، أما عن موضوع االستئناف  نقض

وما متسك به املستأنف من خطأ احلكم املستأنف حينما قضى له  0262/7106رقم 

ألف درهم فقط وذلك للخطأ يف كيفية احتساب العمولة املستحقة  511بعمولة قدرها 

من قانون املعامالت املدنية بقوهلا انه إذا مل يعني أجر  755/0تها املادة له واليت حدد

السمسار يف القانون أو يف االتفاق عني وفقًا ملا يقضي به العرف فإذا مل يوجد عرف 

قدره القاضي، وقد تقدم املستأنف إثباتا للعرف اجلاري يف سوق املعامالت العقارية 

عقارية خمتلفة تفيد أن عمولة عقود االستثمار ( شهادات صادرة عن مكاتب 1عدد )

% من قيمة الصفقة الكلية فكان يتعني 5% إىل 1طويلة املدة عرفًا وسوقيًا ما بني 

إعمال ذلك يف احتساب عمولته، ومن ثم فإن العمولة املستحقة له سوف تعادل مبلغ 

وصواًل  درهم إضافة الستحقاقه قيمة إعداد مسودات عقد الصفقة 07ر715ر772ر05

درهم، إال أن احلكم املستأنف جتاهل هذا  51ر111إلعداد العقد النهائي مببلغ 

درهم مبا يكون معه قد  511ر111العرف واكتفى بتقدير العمولة املستحقة له مببلغ 

أجحف حبقه وخالف الثابت باألوراق وصدر خماًل حبق الدفاع مبا يعيبه ويستوجب 

من قانون  755املقرر وعماًل مبا جاء باملادة  نقضه، فهذا النعي مردود ذلك ان

املعامالت التجارية إذا مل يعني أجر السمسار يف القانون أو يف االتفاق عني وفقًا ملا 



يقضي به العرف، فإذا مل يوجد عرف قدره القاضي مبراعاة قيمة الصفقة ومدى 

كلف به. ومن اجملهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت يف القيام بالعمل امل

املقرر ان السمسار وكيل يف عقد الصفقات وطبقًا للقواعد املتبعة يف عقد الوكالة 

يتوىل قاضي املوضوع تقدير أجر الوكيل يف حالة عدم االتفاق مستعينًا يف ذلك 

بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل ومبا جرى عليه العرف يف هذه 

البّين باألوراق عدم اتفاق األطراف على مبلغ معني  احلالة. ملا كان ذلك وكان

كعمولة للمستأنف مقابل قيامه بالوساطة حمل الدعوى، وكان جمرد تقدميه 

لشهادات من بعض املكاتب العقارية ال ينهض دلياًل تطمئن إليه احملكمة إلثبات 

ة السمسار وجود العرف وتواتره ملدة طويلة واستقراره يف سوق املعامالت بتحديد عمول

% من قيمة الصفقة الكلية اليت يتوسط يف إبرامها، ومن ثم يكون 5% أو 1بنسبة 

تقديرها مبا يراه قاضي املوضوع مناسبًا مستعينًا يف ذلك بأهمية العمل وقيمته وما 

بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت للقيام به، وملا كان احلكم املستأنف قد 

درهم مبا أورده يف  511ر111ة املستحقة للمستأنف مببلغ توىل تقدير قيمة العمول

مدوناته من أنه )... ملا كان ذلك وكان املدعي ليس تاجرًا حمرتفًا للسمسرة وإمنا قام 

مبجهود مبوافقة املدعى عليه الثاني واملدعى عليه األول بصفته شريك يف املدعى عليه 

وكياًل عن املدعى عليهما يف  الثاني فيكون املدعي يف حقيقة ما قام به بصفته

التفاوض بشأن إبرام عقد االستثمار وتقدر احملكمة قيمة ما قام به من جمهود وما 

سدده من مبالغ إلبرام العقد شاملة رسوم العقد املطالب بقيمته يستحق عن كل ذلك 

درهم...( وكان ما قال به على هذا النحو سائغًا ومما يدخل يف حدود  511ر111مبلغ 

سلطة التقديرية حملكمة املوضوع وال خمالفة فيه للقانون فيكون النعي عليه مبا ال

 .سلف على غري أساس يتعني معه رفض االستئناف

 

********** 



 )جتاري( 00/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 مخيس. وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

 (759) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  686، 662)الطعنان رقما 

 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". عقد "عقد املقاولة". مقاولة.0

عقود املقاوالت يف البناء ذات القيمة الثابتة. يتحمل فيها رب العمل خماطر -

تحمل املقاول خماطر الزيادة فيها عما كان االخنفاض يف تكاليف تنفيذ األعمال وي

 مقدرًا وقت التعاقد.

عقود املقاوالت ذات األجر اإلمجالي. يتحمل فيها رب العمل االخنفاض يف كميات -

 البنود املنفذة ويتحمل املقاول خماطر الزيادة فيها.

عر إذا تعلقها يف احلالتني بثبات األجر وتغريه بتغري األعمال املنفذة ال ثبات الس-

 تغريت تكلفة التنفيذ. مثال.

  

( التزام "مصادر االلتزام. العقد". عقد "عقد املقاولة". حمكمة املوضوع "سلطتها". 7

 مقاولة. إثبات "بوجه عام" "اخلربة". خربة.

ي واملقاول من الباطن وحقوق والتزامات كل منهما جتاه عالقة املقاول األصل-

 اآلخر. حيددها العقد املربم بينهما.

حمكمة املوضوع. سلطتها التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ومتحيص -

األدلة واملستندات واستخالص الواقع الصحيح منها واألخذ مبا تطمئن إليه وطرح ما 

 عداه. مادام سائغًا.

خذ بتقرير اخلبري متى اطمأنت إليه. غري ملزمة من بعد بإحالة الدعوى إىل هلا األ-

خربة جديدة وال بالرد بأسباب خاصة على كل ما يثريه اخلصوم من دفوع ومطاعن. 

 علة ذلك.

 مثال لتسبيب صحيح يف عقد مقاولة من الباطن.-

  



اليت يتحمل فيها رب العمل  تلكهي  ةالثابت القيمةذات ـ يف البناء ـ قاوالت املعقود -0

خماطر االخنفاض يف تكاليف تنفيذ األعمال، ويتحمل املقاول خماطر الزيادة فيها 

قاوالت ذات األجر اإلمجالي هي املعما كان مقدرا وقت التعاقد، بينما تكون عقود 

يتحمل فيها رب العمل خماطر االخنفاض يف كميات البنود املنفذة، ويتحمل اليت 

يف  جوهر العقود. أي أن املقاول خماطر الزيادة فيها عما كان مقدرا وقت التعاقد

يف  انشرتكت إذال يتعلق بثبات السعر إذا تغريت تكلفة التنفيذ،  كلتا احلالتني

يتغري بتغري كميات  ال ود املربمة بأجر ثابتالعق الصفة، وإمنا يتعلق بأن األجر يف هذه

األعمال املنفذة عما كان مقدرا عند التعاقد، بينما يف عقد القياس فإن احملاسبة 

أن حتصيل فهم الواقع يف ومن املقرر  ة.تكون طبقا للكميات املنفذة على الطبيع

ليت هلا أن الدعوى وتقدير األدلة ومنها تقارير اخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع ا

كما  ،على أسباب سائغة تكفي حلملهحكمها  شرط بناِءليه إتأخذ منها ما تطمئن 

تفسري العقود واالتفاقات وسائر احملررات وفق ما تراه أوفى مبقصود  يرجع هلا

العاقدين ومبا ال خروج فيه عما حتمله ألفاظها وعباراتها دون رقابة عليها من حمكمة 

حلمل قضائها. ملا كان  مبا يكفيا سائغا له أصله الثابت النقض طاملا كان تفسريه

متثلت  من الباطن لطاعنة أعمال مقاولةلملطعون ضدها أسندت اأن  البنيذلك، وكان 

، توريد وتركيب وصيانة أعمال األلومنيوم ملشروع .................................. بأبوظيبيف 

من طرف احملكمة مصدرة  اخلبري املنتدب وقام ،ق عليهِفبتنفيذ ما اتُّ األخرية وقامت

احلكم املطعون فيه ببحث النزاع فسجل بأنه "لكي تقوم اخلربة بتصفية احلساب 

بني الطرفني ال بد وأن تسلك مسار احلسابات املالية على أساس عقد مقطوع أو إعادة 

ا لنظام القياس" إذ يعترب النص على عقد مقطوع أو عقد إعادة قياس "شرطا تعاقدي

وإجراءات السداد بغرض التطبيق يف احملاسبة عن الدفعات اجلارية ثم اخلتامية ويف 

تقييم األعمال التغيريية بالزيادة أو النقص" وأضاف أنه "مل ُيذكر ـ يف العقد ـ كما 

×× جرت األعراف يف حالة عقود إعادة القياس ما يفيد ... قيمة األعمال تقدر مببلغ 

ت الفعلية املنفذة ... أو ما يفيد هذا املعنى"، ثم قام اخلبري بتصفية والعربة بالكميا

 560516111611التعاقد باملقطوع هو مبلغ  قيمةاحلساب بني الطرفني معتمدا على أن 

درهم( لعدم ثبوت  769826111611  َخَصم منها ما كانت الطاعنة استلمته )مبلغدرهم 

قيمة عدم تغطية درهم  8786111611مبلغ  أيضا مَصَخالقيام بأعمال إضافية، كما 

مساحات كانت ضمن التعاقد موضوع النزاع املقطوع القيمة متَّ استبداُل تغطيتها 

بطلب من املطعون ضدها "بزجاج مقاوم للحريق ـ ساعتان" غري أنه الختالف الطرفني 



ال حيق حول قيمة األعمال املطلوبة قامت املطعون ضدها بتنفيذها بواسطة الغري، مبا 

فانتهى اخلبري ، معه ملقاول الباطن )الطاعنة( تقاضي قيمة تلك املساحات غري املنفذة

درهم، وهو ما قضت به  060056111611مبلغ  هو املرتصد بذمة الطاعنة بذلك إىل أن

ا هلا من سلطة مطلقة يف تقدير األدلة والرتجيح بينها طاملا أن ما مبحمكمة االستئناف 

وال ينال من ل ثابت يف األوراق، ومن ثم يكون النعي على غري أساس. اقتنعت به له أص

ذلك أن تكون الطاعنة نازعت يف طبيعة العقد على أساس أنه معاد القياس فهو مردود 

بأن البند )ب( من عقد املقاولة مفاده اتفاق الطرفني على سعر تنفيذ األعمال بصريح 

درهم"، وتضمن البند )ب( اخلاص  560516111611العبارة أنه "فقط مبلغ وقدره 

يف مبنى ........................  8من الصفحة  5بأعمال األلومنيوم من مبنى الثكنات والبند 

من جدول الكميات واألسعار أنه )يتعني على املتناقص التحقق من الكميات الواردة 

دراج أي مطالبة بالرسومات اهلندسية ومالحظة االختالفات أدناه باإلضافة إىل عدم إ

إضافية عن الكميات( مما يتعارض مع العقد معاد القياس. كما ال ينال منه ما 

متسكت به الطاعنة خبصوص اخلصم عن أعمال الزجاج والفوالذ املقاوم للحريق 

ذلك أن سبب اخلصم ال يرجع لكونها ضمن العقد ومل تنفَّذ ولكن ألنه توجد 

 .ومل تنفذ أعماٌل مقابلهامساحات ضمن العقد األصلي مت سحبها 

العقد املربم بني املقاول األصلي واملقاول من الباطن هو الذي حيدد حقوق  املقرر أن-7

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف  . واملقرر أنوالتزامات كل منهما جتاه اآلخر

حتصيل الواقع يف الدعوى وحبث ومتحيص سائر األدلة واملستندات املطروحة عليها 

تخالص الواقع الصحيح منها وصواًل اىل ما تراه متفقًا ووجه احلق يف الدعوى واس

واألخذ مبا تطمئن اليه وطرح ما عداه وحسبها أن يكون ملا استخلصته ما حيمله من 

األسباب من واقع األدلة الصحيحة املقدمة يف الدعوى، وهلا أن تعول على تقارير 

 الدعوى الذي خيضع ملطلق سلطتها التقديرية اخلرباء باعتبارها من عناصر اإلثبات يف

يف األخذ بها متى اطمأنت لصحة النتائج اليت توصلت إليها التقارير وسالمة األسس 

اليت أقيمت عليها وهي غري ملزمة بعد ذلك بإحالة الدعوى اىل خربة جديدة، وال بالرد 

انتهت اليه  بأسباب خاصة على كل ما يثريه اخلصوم من دفوع ومطاعن ألن يف ما

 واستخلصته الرد الضمين على تلك الدفوع واملطاعن، ملا كان ذلك وكان البني من

 اطمأنت ان بعد احملكمة به أخذت املنتدب يف املرحلة االستئنافية والذي اخلبري تقرير

إليه أن جداول الكميات واملواصفات مل يرد بها استخدام زجاج مقاوم للحريق ـ 

يف االستثناءات والتزامات املقاول الرئيسي ونفس األمر يف  ساعتان طبقا ملا ورد



اطالعها على املخططات وانتهى اخلبري إىل أن التعاقد مل يتضمن تلك األعمال مما 

تعد معه أعماال إضافية لصاحل مقاول الباطن لو كان مت تنفيذها من طرفه، وأيضا 

عدم تركيب الزجاج املقاوم  إىل أنه ال سند للقول مبخالفة املواصفات لتأسيسها على

 سلطة من موضوع هلا كمحكمة مبا ما انتهت إليه احملكمة سائغا كان للحريق. وإذ

بنتيجة اخلربة  التقديرية وقضت لسلطتها املرتوكة األدلة بني واملفاضلة الوقائع فهم يف

 بوجهي الطاعنة أثارته فيكون ما األوراق، يف الثابت أصله له ما اليت ارتكزت على

 حمكمة أمام إثارته جيوز ال مما املوضوع حمكمة سلطة يف جدل جمرد النعي

وال يؤثر فيه قول الطاعنة أنها تعرضت خلصومات تنفيذا للعقد األصلي  النقض.

حبكم تنازهلا عن قيمة األعمال اإلضافية لفائدة املالك ذلك أن من أثر نسبية العقد أن 

 طرفا فيه أو مل يثبت أنها قبلت به. املطعون ضدها ال حيتج ضدها مبا مل تكن
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

يف أن  ـعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـ وحيث تتحصل الوقائع 

جتاري كلي  125/7105رقم  الدعوى تأقام( 662/7102لطاعنة يف الطعن األول )ا

ها أن، على سند %07 ة نسبتهافائد مع درهم 760206172611للحكم هلا مببلغ أبو ظيب 

بتوريد  قامت تنفيذا للعقد املربم بينها وبني الطاعنة يف الطعن الثاني ـ ولفائدة األخرية ـ

وتركيب وصيانة أعمال األلومنيوم ملشروع شرطة الشعبية بأبوظيب مقابل 

درهما مبا  7016172658درهم، فضال عن أعمال إضافية بقيمة  560516111611

درهم فبقي مبلغ  769826111611درهما، ُسدِّد منه  560616712658غ جمموعه مبل

املطالبة دون سداٍد. متَّ ندب خبري أودع تقريره وأعيدت له املهمة لبحث االعرتاضات 

بإلزام  71/01/7105 فأودع تقريرا تكميليا. صدر حكم احملكمة االبتدائية بتاريخ

% من 5درهم مع فائدة تأخريية بواقع  9166191611الطاعنة يف الطعن الثاني بأداء مبلغ 

استأنفته الطاعنة يف الطعن األول  .تاريخ رفع الدعوى مبا ال جياوز أصل الدين

واستأنفته الطاعنة يف الطعن الثاني باالستئناف رقم  0880/7105باالستئناف رقم 

، وبعد قبول االستئنافني شكال وندب خبري آخر أودع تقريره صدر 0882/7105

بتعديل  0880/7105يف االستئناف رقم  75/11/7102كم املطعون فيه بتاريخ احل

درهم بدال من مبلغ  060056111611احلكم املستأنف جزئيا باإللزام مببلغ 

درهم وبتأييد احلكم االبتدائي فيما عدا ذلك، وبرفض االستئناف  9166191611

بالطعن رقم يف هذا احلكم ة يف الطعن األول الطاعن تطعن. 0882/7105



وُعرض . 686/7102بالطعن رقم  الطاعنة يف الطعن الثاني ت، كما طعن662/7102

للطعن األول،  على هذه احملكمة يف غرفة مشورة، وبعد ضم الطعن الثاني الطعنان

 ا.مبالنظر فحددت جلسة لنظره انا جديرمرأت أنه
 

 662/7102أوال: الطعن رقم 
 

وأخطأ يف تطبيقه  أنه خالف القانون فيه عوناملط احلكم على الطاعنة حيث تنعى

وشابه الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب باستناده على تقرير خربة فاسٍد 

وقاصٍر دون األمر خبربة أخرى مشوب مبخالفات جسيمة متثلت فيما انتهى إليه بأن 

ا عمل إضايف العقد مقطوع القيمة مبا ال جيوز معه احتساب أية إضافة ما مل يثبت أنه

أو تعديل جوهري دون أن يوضح الدالئل اليت استند عليها، وال يفيد يف ذلك ارتكانه 

على البند )ب( من العقد، ألن العقد مل يذكر بشكل مباشر طبيعة التعاقد. وتؤكد 

األوراق السابقة يف فرتة املناقصة والتعاقد الذي استند إليها أن العقد معاد املقاس، 

ألسعار فيه نسبًة إىل املخططات املسلمة يف املرحلة األولية على أن حيدد الذي تتحدد ا

سعر العقد النهائي بعد االنتهاء من األعمال وإعادة القياس والتسعري بناء على األسعار 

احملددة يف جداول الكميات، يؤكده صراحة عرض السعر املنسوب إىل الرسومات 

-Reن عرض السعر هو معاد القياس )واملخططات املسلمة يف فرتة املناقصة أ

measurable وهو الثابت أيضا من املراسالت املتبادلة يف مرحلة التسليم املعنونة ،)

بإعادة القياس كاعرتاف بطبيعة العقد بإعادة القياس )الرسالة املؤرخة يف 

املرسلة للطاعنة من الطاعنة الثانية تطلب منها إرسال الكميات معادة  76/10/7101

قياس ملقارنتها مع كمياتها وعنونت رسالتها بأعمال األلومنيوم والزجاج معاد ال

بذات املضمون ـ الرسائل العديدة األخرى   06/17/7101القياس ـ الرسالة املؤرخة يف 

املرفقة بالتقرير االستشاري املقدم أمام حمكمة االستئناف(، إضافة إىل جداول إعادة 

ة بعد تنفيذ األعمال مطبق عليها األسعار املوجودة يف القياس اليت مت تسليمها للخرب

جداول الكميات التابعة لعرض السعر والعقد األصلي مما ينطبق مع مبادئ العقد 

درهم(. كما متثلت عيوب  560616172658معاد القياس، ويتفق ذلك مع مبلغ املطالبة )

يق يف أنه وإن انتهى صحيحا تقرير اخلربة بالنسبة ألعمال الزجاج والفوالذ املقاوم للحر

إىل أنها ليست ضمن نطاق العقد إال أنه أخطأ خبصم قيمتها من باقي مستحقات 

الطاعنة رغم أنها مل تكن ضمن مطالباتها ومل تكن ضمن أعمال العقد، فنتج عن 

ذلك خصم قيمة هذه األعمال من مستحقات الطاعنة مرتني األوىل عندما خصمتها 



والثانية حني خصمها اخلبري من باقي مستحقاتها. ومل يول  الطاعنة من مطالبتها

اخلبري أهمية للمستند املرفق مع صحيفة الدعوى بشأن الكميات املنفذة ومعادة 

القياس الذي يبني منه أن األعمال املنفذة من الزجاج تساوي صفر، فخصم مبلغ 

م إدراجه هذه درهم دون أن يبيِّن من أين استقى هذا اخلصم رغم عد 8786111611

 األعمال يف حسابات الطاعنة. وهو ما يستوجب إلغاء احلكم املطعون فيه.
 

 القيمةذات ـ يف البناء ـ قاوالت املوحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن عقود 

اليت يتحمل فيها رب العمل خماطر االخنفاض يف تكاليف تنفيذ  تلكهي  ةالثابت

طر الزيادة فيها عما كان مقدرا وقت التعاقد، بينما األعمال، ويتحمل املقاول خما

قاوالت ذات األجر اإلمجالي هي اليت يتحمل فيها رب العمل خماطر املتكون عقود 

االخنفاض يف كميات البنود املنفذة، ويتحمل املقاول خماطر الزيادة فيها عما كان 

تعلق بثبات السعر إذا ال ي يف كلتا احلالتني جوهر العقود. أي أن مقدرا وقت التعاقد

العقود  الصفة، وإمنا يتعلق بأن األجر يف يف هذه انشرتكت إذتغريت تكلفة التنفيذ، 

يتغري بتغري كميات األعمال املنفذة عما كان مقدرا عند  ال املربمة بأجر ثابت

التعاقد، بينما يف عقد القياس فإن احملاسبة تكون طبقا للكميات املنفذة على 

أن حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة ومنها تقارير املقرر  ومن ة.الطبيع

 شرط بناِءليه إاخلرباء من سلطة حمكمة املوضوع اليت هلا أن تأخذ منها ما تطمئن 

تفسري العقود واالتفاقات  يرجع هلاكما  ،على أسباب سائغة تكفي حلملهحكمها 

دين ومبا ال خروج فيه عما حتمله وسائر احملررات وفق ما تراه أوفى مبقصود العاق

ألفاظها وعباراتها دون رقابة عليها من حمكمة النقض طاملا كان تفسريها سائغا له 

ملطعون ضدها اأن  البنيحلمل قضائها. ملا كان ذلك، وكان  مبا يكفيأصله الثابت 

توريد وتركيب وصيانة أعمال متثلت يف  من الباطن لطاعنة أعمال مقاولةلأسندت 

ق ِفبتنفيذ ما اتُّ األخرية ، وقامتلومنيوم ملشروع ..................................... بأبوظيباأل

من طرف احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه ببحث  اخلبري املنتدب وقام ،عليه

النزاع فسجل بأنه "لكي تقوم اخلربة بتصفية احلساب بني الطرفني ال بد وأن تسلك 

الية على أساس عقد مقطوع أو إعادة القياس" إذ يعترب النص على مسار احلسابات امل

عقد مقطوع أو عقد إعادة قياس "شرطا تعاقديا لنظام وإجراءات السداد بغرض 

التطبيق يف احملاسبة عن الدفعات اجلارية ثم اخلتامية ويف تقييم األعمال التغيريية 

ـ كما جرت األعراف يف حالة  بالزيادة أو النقص" وأضاف أنه "مل ُيذكر ـ يف العقد



والعربة بالكميات الفعلية ×× عقود إعادة القياس ما يفيد ... قيمة األعمال تقدر مببلغ 

املنفذة ... أو ما يفيد هذا املعنى"، ثم قام اخلبري بتصفية احلساب بني الطرفني معتمدا 

ا ما كانت َخَصم منهدرهم  560516111611التعاقد باملقطوع هو مبلغ  قيمةعلى أن 

درهم( لعدم ثبوت القيام بأعمال إضافية،  769826111611  الطاعنة استلمته )مبلغ

قيمة عدم تغطية مساحات كانت ضمن درهم  8786111611مبلغ  أيضا مَصَخكما 

التعاقد موضوع النزاع املقطوع القيمة متَّ استبداُل تغطيتها بطلب من املطعون ضدها 

ان" غري أنه الختالف الطرفني حول قيمة األعمال املطلوبة "بزجاج مقاوم للحريق ـ ساعت

قامت املطعون ضدها بتنفيذها بواسطة الغري، مبا ال حيق معه ملقاول الباطن 

 فانتهى اخلبري بذلك إىل أن، )الطاعنة( تقاضي قيمة تلك املساحات غري املنفذة

به حمكمة درهم، وهو ما قضت  060056111611مبلغ  هو املرتصد بذمة الطاعنة

ا هلا من سلطة مطلقة يف تقدير األدلة والرتجيح بينها طاملا أن ما اقتنعت مباالستئناف 

وال ينال من ذلك أن به له أصل ثابت يف األوراق، ومن ثم يكون النعي على غري أساس. 

تكون الطاعنة نازعت يف طبيعة العقد على أساس أنه معاد القياس فهو مردود بأن 

قد املقاولة مفاده اتفاق الطرفني على سعر تنفيذ األعمال بصريح البند )ب( من ع

درهم"، وتضمن البند )ب( اخلاص  560516111611العبارة أنه "فقط مبلغ وقدره 

يف مبنى ........................  8من الصفحة  5بأعمال األلومنيوم من مبنى الثكنات والبند 

ى املتناقص التحقق من الكميات الواردة من جدول الكميات واألسعار أنه )يتعني عل

بالرسومات اهلندسية ومالحظة االختالفات أدناه باإلضافة إىل عدم إدراج أي مطالبة 

إضافية عن الكميات( مما يتعارض مع العقد معاد القياس. كما ال ينال منه ما 

متسكت به الطاعنة خبصوص اخلصم عن أعمال الزجاج والفوالذ املقاوم للحريق 

ك أن سبب اخلصم ال يرجع لكونها ضمن العقد ومل تنفَّذ ولكن ألنه توجد ذل

 .مساحات ضمن العقد األصلي مت سحبها ومل تنفذ أعماٌل مقابلها
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فيه أخطأ يف تطبيق  املطعون احلكم يف جممل سبيب طعنها أن الطاعنة تنعى حيث

يف التسبيب والفساد يف االستدالل فضال عن خمالفة والقصور  القانون وتأويله وتفسريه

الثابت باألوراق بأخذه بتقرير اخلبري رغم إخفاقه من عدة نواح جوهرية: أوهلا أنه 

احتسب قيمة األلومنيوم والزجاج العادي بدل املقاوم للحريق خالفا ملا ورد يف جدول 

مبشروع ........................ الكميات علما بأن الطاعنة ال متلك تغيري العقد كونه خاص 



وهي جهة حكومية أصدرت عقد املقاولة الرئيسي ومالحقه ومفرداته واعتمدت عقود 

الباطن، ونسب اخلبري للطاعنة قبوهلا لتسوية. وثانيها: أن الطاعنة تعرضت خلصومات 

تنفيذا للعقد األصلي، وقدمت دليل ذلك حيث تنازلت عن قيمة األعمال اإلضافية 

م لتأخر املطعون ضدها يف األعمال مدة تزيد عن سنة بوصفها مقاول الباطن، كخص

وكان يتعني إلزام األخرية بنتيجة قيامها بأعمال خمالفة للمواصفات املتفق عليها 

وعدم تنفيذ بند الزجاج املقاوم للحريق والذي هو مشمول يف عقد املقاولة من الباطن. 

فاع باألخذ بتقرير اخلربة حمموال على أسبابه فضال عن أن ذات احلكم أخل حبق الد

حبسبان أنه رد على دفوع الطرفني وهو ما مل يتحقق، ومل يتضمن احلكم ردا على ما 

أبدي من دفوع جوهرية ألن التأخري ثابت وكذا اخلصومات اليت تسببت فيها املطعون 

 ضدها.
 

عقد املربم بني املقاول ال من املقرر أن أنه ذلك حمله، غري حيث إن النعي بوجهيه يف

. األصلي واملقاول من الباطن هو الذي حيدد حقوق والتزامات كل منهما جتاه اآلخر

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل الواقع يف الدعوى وحبث  واملقرر أن

ومتحيص سائر األدلة واملستندات املطروحة عليها واستخالص الواقع الصحيح منها 

تراه متفقًا ووجه احلق يف الدعوى واألخذ مبا تطمئن اليه وطرح ما عداه وصواًل اىل ما 

وحسبها أن يكون ملا استخلصته ما حيمله من األسباب من واقع األدلة الصحيحة 

املقدمة يف الدعوى، وهلا أن تعول على تقارير اخلرباء باعتبارها من عناصر اإلثبات يف 

ية يف األخذ بها متى اطمأنت لصحة النتائج الدعوى الذي خيضع ملطلق سلطتها التقدير

اليت توصلت إليها التقارير وسالمة األسس اليت أقيمت عليها وهي غري ملزمة بعد ذلك 

بإحالة الدعوى اىل خربة جديدة، وال بالرد بأسباب خاصة على كل ما يثريه اخلصوم 

لك الدفوع من دفوع ومطاعن ألن يف ما انتهت اليه واستخلصته الرد الضمين على ت

املنتدب يف املرحلة االستئنافية  اخلبري تقرير واملطاعن، ملا كان ذلك وكان البني من

إليه أن جداول الكميات واملواصفات مل  اطمأنت ان بعد احملكمة به أخذت والذي

يرد بها استخدام زجاج مقاوم للحريق ـ ساعتان طبقا ملا ورد يف االستثناءات والتزامات 

سي ونفس األمر يف اطالعها على املخططات وانتهى اخلبري إىل أن التعاقد املقاول الرئي

مل يتضمن تلك األعمال مما تعد معه أعماال إضافية لصاحل مقاول الباطن لو كان مت 

تنفيذها من طرفه، وأيضا إىل أنه ال سند للقول مبخالفة املواصفات لتأسيسها على 

هلا  مبا ما انتهت إليه احملكمة سائغا انك عدم تركيب الزجاج املقاوم للحريق. وإذ



 لسلطتها املرتوكة األدلة بني واملفاضلة الوقائع فهم يف سلطة من موضوع كمحكمة

 األوراق، يف الثابت أصله له ما بنتيجة اخلربة اليت ارتكزت على التقديرية وقضت

 ال امم املوضوع حمكمة سلطة يف جدل جمرد النعي بوجهي الطاعنة أثارته فيكون ما

وال يؤثر فيه قول الطاعنة أنها تعرضت خلصومات  النقض. حمكمة أمام إثارته جيوز

تنفيذا للعقد األصلي حبكم تنازهلا عن قيمة األعمال اإلضافية لفائدة املالك ذلك أن 

من أثر نسبية العقد أن املطعون ضدها ال حيتج ضدها مبا مل تكن طرفا فيه أو مل 

 تقدم يتعني رفض الطعنني. يثبت أنها قبلت به. وملا

 

********** 



 )مدني( 01/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  008)الطعن رقم 

"تسبيبه. تسبيب غري معيب". شريعة إسالمية. عقد "عقد البيع". بيع. ضمان. حكم 

مذاهب فقهية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". طعن "قاعدة ال يضار 

 الطاعن بطعنه" "السبب غري املنتج".

العيب القديم املؤثر يف املبيع. يعطي املشرتي أحد خياري رد املبيع إىل البائع -

 ن أو قبوله حبالته وبذات الثمن املتفق عليه.واسرتداد الثم

 ليس للمشرتي طلب إنقاص الثمن أو اخلصم منه مبقدار العيب. أساس ذلك وعلته.-

قضاء احلكم يف دعوى املشرتي املتقابلة بطلب انقاص الثمن بسبب العيب يف املبيع -

ها. غري منتجة. علة بالزام البائع بقيمة التصليحات. أسباب الطعن املقام منه واملتعلقة ب

 ذلك. ال يضار الطاعن بطعنه. مؤداه: وجوب القضاء برفض طعنه.

  

نه )وتسرى القواعد العامة أ( من قانون املعامالت املدنية تنص على 510/7املادة )-

 مع مراعاة أحكام املواد التالية( كما تنص املادة بشأن خيار العيب على عقد البيع

إذا ظهر يف املبيع عيب قديم كان املشرتي -0من ذات القانون على أنه )( 511/0)

مساكه واملطالبة مبا إن شاء قبله بالثمن املسمى، وليس له إخمريًا إن شاء رده و

ديم املؤثر يف املبيع انقصه العيب من الثمن.( وان املستفاد من ذلك أن وجود العيب الق

ن يقوم برد املبيع إىل البائع ويسرتد الثمن منه، أيعطى املشرتي أحد خيارين: االول 

ن يقبل املبيع بالعيب املوجود فيه وبنفس الثمن املتفق عليه، على أن القانون إذا أ والثاني

مى، فانه مل كان قد اعطى املشرتى خيارًا بني أن يرد املبيع وبني أن يقبله بالثمن املس

يعطه احلق بإمساك املبيع وابقائه لديه ومطالبة البائع بانقاص الثمن مبقدار العيب 

ن يطالب البائع بأن خيصم له مقدارًا من أاملوجود يف املبيع، فليس من حق املشرتي 

ن يرد املبيع أالثمن يعادل حجم العيب املوجود يف املبيع، وكل ما يستطيع فعله هو 



، أو أن يقبل املبيع بالعيب املوجود فيه وبنفس الثمن املسمى دون نقصان، ويسرتد الثمن

يعتربون العيب املوجود يف املبيع نقصًا يف  فاالصنافمن الفقه احلنفي،  وذلك أخذًا

أوصافه، واألوصاف عندهم ال يقابلها شيء من الثمن، وبالتالي ال حيق للمشرتى ان 

من، ألن يف ذلك ارغاما للبائع على البيع ثة بتنقيص اليطالب باإلبقاء على املبيع واملطالب

بثمن مل يقبله ومل يكن ليقبل بهذا البيع بأقل من الثمن املسمى، حبيث ال جيوز أن 

ملا كان ذلك  على حساب إحلاق الضرر بالبائع. يتكون إزالة الضرر عن املشرت

ية أمام حمكمة الدرجة وكان الطاعن مل يطلب يف دعواه املتقابلة او يف طلباته اخلتام

االوىل رد اليخت املبيع واسرتداد الثمن وامنا طالب بانقاص مثنه نتيجة العيوب اخلفية 

( درهم مع التعويض عما اصابه من اضرار نتيجة لذلك، وكانت 511111وجعله )

كافة اسباب الطعن تدور حول ذلك فان الرد عليها يغدو غري منتج، وتكون دعواه 

 سالفه الذكر. 511/0الة هذه تستحق الرفض ملخالفتها أحكام املادة املتقابلة واحل

وحيث ان حمكمة االستئناف كانت قد حكمت يف الدعوى املتقابلة بإلزام املطعون 

قيمة التصليحات واستنادًا لقاعدة ال  ( درهم77511ن يؤدى للطاعن مبلغ )أضده ب

وملا تقدم يتعني رفض  .هيضار طاعن بطعنه فانه يتوجب تأييد احلكم املطعون في

 الطعن.
 

 احملكمــــــــــــــــة 
 

تتلخص   –حسبما يتبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

مدنى كلي  91/7106أقام املطعون ضده الدعوى رقم  0/0/7116يف أنه بتاريخ 

لفائدة، وذلك على سند أبوظيب بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مليون درهم مع ا

( .............................باع للطاعن اليخت املسمى ) 77/9/7105من القول بأنه بتاريخ 

( درهم سدد 0511111( بثمن قدره )..................املسجل مبيناء أبوظيب حتت الرقم )

ديق ( درهم على ان يسدد الباقي عند التص511111منها عند إجراء العقد مبلغ )

النهائي على العقد وموافقة اجلهات االمنية وبعد تسجيل اليخت بامسه لدى ميناء 

أبوظيب أخذ الطاعن باملماطلة يف تسديد باقي الثمن فأقام املطعون ضده الدعوى 

املاثلة بالطلبات سالفة الذكر. لدى تداول الدعوى باجللسات قدم الطاعن مذكرة 

يها ندب خبري هندسي لبيان العيوب اليت ظهرت جوابية والئحة دعوى متقابلة طلب ف

ندبت  76/1/7106باليخت بعد البيع ومدى تأثريها على قيمته الفعلية، وجبلسة 

اجنز اخلبري املهمة  أن  حمكمة الدرجة االوىل خبريًا هندسيًا للقيام بهذه املهمة، وبعد



ال ادوات التوصيل املناطة به، قدم تقريرًا خلص فيه إىل أنه البد من اصالح واستبد

بني املاكينة وجهاز نقل احلركة، وهي اعطال اعتيادية بسبب االستخدام وتكلفة 

( درهم وانها ال تؤثر على القيمة املتفق 75111-71111اصالحها ترتاوح ما بني ) 

حكمت احملكمة بإلزام  02/0/7102على قيمة اليخت السوقية، وجبلسة  وعليها أ

ضده مبلغ مليون درهم وبرفض الدعوى املتقابلة. استأنف  الطاعن بأن يؤدي للمطعون

حيث قضت حمكمة االستئناف يف  92/7102الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم 

الدعوى املتقابلة بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا بالزام املطعون ضده بان 

اخلبري، ويف ( درهم قيمة االصالحات الواردة بتقرير 77511يؤدى للطاعن مبلغ )

الدعوى االصلية برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف، األمر الذي حدا 

بالطاعن إىل ايداع طعنه املاثل بالنقض والذي رات هذه احملكمة يف غرفة املشورة أنه 

 جدير بالنظر فحددت جلسه لنظره.
 

القانون  وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بالسبب االول اخلطأ يف تطبيق

وخمالفته حينما رفض الدعوى املتقابلة بانقاص الثمن واكتفى بالزام املطعون ضده 

( درهم قيمة اصالح العيوب وفقًا لتقرير اخلربة بالرغم 77511بأن يؤدى للطاعن مبلغ )

من العيوب كما  قرار املطعون ضده يف البند الرابع من عقد البيع بأن اليخت خاٍلإمن 

بري إىل أن العيوب كانت موجودة قبل البيع وانها خفية ال تظهر اال انتهى تقرير اخل

 بالتجربة.
  

وبالسبب الثاني القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل، حينما تبنى تقرير اخلربة 

 ةينة اليخت معاينة تؤكد صالحيته للمالحارغم ما شابه من قصور تتمثل يف عدم مع

ن من تشغيل املكائن وجتربتها إال أنه قدر قيمته نه مل يتمكأحيث ذكر اخلبري ب

دون أن يتأكد من سالمته وقدرته على االحبار  ( درهم0091021السوقية مببلغ )

 االمر الذي يتوجب معه الغاء احلكم املطعون فيه.
 

عادة الدعوى للخبري إن الطاعن طلب أوبالسبب الثالث، االخالل حبق الدفاع، ذلك 

هو طلب جوهري إلثبات حالة اليخت وتقرير قيمته احلقيقية اال ان ملعاينة املاكينة و

عادة الدعوى للمرافعة املرفق به إاحملكمة التفتت عن هذا الطلب، كما رفضت طلبه 

املستندات اليت تثبت وجود عيوب جوهرية وان املاكينات ال تعمل ومعطلة متاما وان 

اخالاًل حبق الدفاع. وبالسبب ( مما يشكل 0111ارة ) راحملرك يتوقف عند درجة ح



للطاعن بطلباته  ي، إذ كان على احملكمة أن تقضوالواقع الرابع خمالفة القانون

نقاص الثمن والتعويض، وقد قدر اخلبري الثمن إوهى ، الواردة يف الدعوى املتقابلة

السوقي لليخت بسعر يقل عن الثمن املسمى يف عقد البيع وكان على احملكمة أن 

قاص الثمن طبقًا ملا ورد بتقرير اخلبري والتقارير احلديثة املقدمة من الطاعن بان يتقض

صالح القطع البالغة قيمتها إت بأن اليخت ال يصلح لإلحبار حتى بعد تواليت اثب

 ( درهم األمر الذي يستوجب نقض احلكم املطعون فيه والغاؤه.751111)
 

( من قانون 510/7ن املادة )بأسبابه كافة يف غري حمله، ذلك ا ين النعإوحيث 

نه ) وتسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد أاملعامالت املدنية تنص على 

من ذات القانون على ( 511/0) البيع مع مراعاة أحكام املواد التالية( كما تنص املادة

قبله ن شاء إإذا ظهر يف املبيع عيب قديم كان املشرتي خمريًا إن شاء رده و -0أنه )

مساكه واملطالبة مبا انقصه العيب من الثمن.( وان املستفاد إبالثمن املسمى، وليس له 

ن أمن ذلك أن وجود العيب القديم املؤثر يف املبيع يعطى املشرتي أحد خيارين: االول 

ن يقبل املبيع بالعيب املوجود فيه أ يقوم برد املبيع إىل البائع ويسرتد الثمن منه، والثاني

الثمن املتفق عليه، على أن القانون إذا كان قد اعطى املشرتى خيارًا بني أن  وبنفس

يرد املبيع وبني أن يقبله بالثمن املسمى، فانه مل يعطه احلق بإمساك املبيع وابقائه لديه 

ومطالبة البائع بانقاص الثمن مبقدار العيب املوجود يف املبيع، فليس من حق املشرتي 

خيصم له مقدارًا من الثمن يعادل حجم العيب املوجود يف املبيع،  ن يطالب البائع بأنأ

ن يرد املبيع ويسرتد الثمن، أو أن يقبل املبيع بالعيب املوجود أوكل ما يستطيع فعله هو 

 فاالصنافمن الفقه احلنفي،  فيه وبنفس الثمن املسمى دون نقصان، وذلك أخذًا

أوصافه، واألوصاف عندهم ال يقابلها شيء يعتربون العيب املوجود يف املبيع نقصًا يف 

من الثمن، وبالتالي ال حيق للمشرتى ان يطالب باإلبقاء على املبيع واملطالبة بتنقيص 

من ، ألن يف ذلك ارغاما للبائع على البيع بثمن مل يقبله ومل يكن ليقبل بهذا البيع ثال

على  ين املشرتبأقل من الثمن املسمى، حبيث ال جيوز أن تكون إزالة الضرر ع

 حساب إحلاق الضرر بالبائع.
 

ملا كان ذلك وكان الطاعن مل يطلب يف دعواه املتقابلة او يف طلباته اخلتامية أمام 

حمكمة الدرجة االوىل رد اليخت املبيع واسرتداد الثمن وامنا طالب بانقاص مثنه 

اضرار نتيجة  ( درهم مع التعويض عما اصابه من511111نتيجة العيوب اخلفية وجعله )

لذلك، وكانت كافة اسباب الطعن تدور حول ذلك فان الرد عليها يغدو غري منتج، 



 511/0وتكون دعواه املتقابلة واحلالة هذه تستحق الرفض ملخالفتها أحكام املادة 

 سالفه الذكر.
 

وحيث ان حمكمة االستئناف كانت قد حكمت يف الدعوى املتقابلة بإلزام املطعون 

قيمة التصليحات واستنادًا لقاعدة ال  ( درهم77511دى للطاعن مبلغ )ن يؤأضده ب

وملا تقدم يتعني رفض  .يضار طاعن بطعنه فانه يتوجب تأييد احلكم املطعون فيه

 الطعن.

 

********** 



 )مدني عمالي( 05/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 شارين: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.وعضوية املست

 عثمان مكرم، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 (760) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  021)الطعن رقم 

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. اليمني احلامسة". حكم "حجية األحكام". قوة األمر املقضي.0

يث ينتهي بها اليمني احلامسة. شروطها. أن تكون وحدها فاصلة يف النزاع حب-

 موضوعه.

قصر حجيتها على الواقعة اليت كانت حماًل للحلف متى انصبت على جزء من -

 النزاع أو مسألة أولية فيه دون حسمه كليًة.

  

حجية األحكام". قوة األمر املقضي. ( إثبات "أدلة اإلثبات. اليمني احلامسة". حكم "7

 فصل تعسفي. عمال.

تعلق اليمني احلامسة املوجهة من املطعون ضده ملمثل املؤسسة الطاعنة بثبوت عدم -

اخطار األخري لألول هاتفيًا بالظروف الصحية اليت أملت بوالده وأنه مل يطلب منه 

ر املطعون ضده ومل تقديم موعد سفره وأن ممثل الطاعنة مل يوافق على تعجيل سف

يطلب منه البقاء مبنزله غداة عودته أو احلقوق العمالية املطالب بها. اعمال احلكم 

سلطته التقديرية يف حتديد نهاية العقد وحبثه حقوق املطعون ضده املرتتبة عليه. ال 

 عيب. النعي عليه بأنها حسمت بأداء ممثل الطاعنة اليمني. غري سديد. 

  

( دعوى "إجراءات الدعوى" "اإلدخال والتدخل يف الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول 0

 الدعوى". عمال. عقد "عقد العمل". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها". 

ضد صاحب العمل وقيام الدائرة  التجاء العامل إىل دائرة العمل لعرض شكواه-

بإحالة النزاع إىل احملكمة املختصة بعد تعذر تسويته وديًا. كفايته لقبول دعواه 

 أمامها.



جواز أن يدخل يف الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو أن يضيف طلبات -

أخرى غري اليت سبق عرضها دون حاجة إىل االلتجاء مرة أخرى إىل دائرة العمل. علة 

 ك.ذل

 النعي على تلك الطلبات بعدم القبول لعدم سبق عرضها. على غري أساس.-

  

 ( نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب اجملهل".1

فيه وال  أسباب الطعن بالنقض: وجوب حتديدها بالصحيفة حتديدًا دقيقًا ال غموض-

 جتهيل. علة ذلك.

اإلحالة اجململة إىل ما قدم من مذكرات أمام حمكمة املوضوع دون بيان ماهية -

 العوار الذي يعذوه إىل احلكم وأثره يف قضائه. نعي جمهل. غري مقبول.

إطالق القول بتعييب احلكم املطعون فيه بقصوره وعدم تصديه ألوجه الدفوع -

لتقصري يف حبثها ووجه احلق فيها وأثر ذلك يف قضائه. نعي املثارة دون بيانها ومدى ا

 جمهل. غري مقبول.

  

( حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عمال. عقد "عقد العمل". نقض "أسباب الطعن 5

 بالنقض. ما يقبل منها".

العمل بنفقات عودة العامل بعد انتهاء العقد. مشروط بعدم التحاق التزام صاحب -

 العامل خبدمة صاحب عمل آخر.

التفات احلكم املطعون فيه عن طلب الطاعنة بتقييد التزامها مبنح املطعون ضده -

لتذكرة العودة على شرط عدم التحاقه خبدمة صاحب عمل آخر. خطأ يف تطبيق 

 القانون.

  

املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن اليمني احلامسة يشرتط فيها أن تكون -0

وحدها فاصلة يف النزاع وحامسة له حبيث ينتهي بها حتما موضوعه أما إذا انصبت 

تؤدي إىل حسمه كله ومتسك اليمني على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن 

اخلصم بدفاع موضوعي منتج يف الدعوى مل يشمله احللف فإنها ال تؤدي إىل حسم 

النزاع كله وتكون حجيتها قاصرة على الواقعة اليت كانت حمال للحلف دون غريها 

 .من الوقائع



استخالص عالقة العمل بعناصرها وحتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من -7

لواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع اليت هلا يف سبيل ذلك حتصيل أمور ا

فهم الواقع الصحيح يف الدعوى ويف تقدير املستندات املقدمة إليها وتقدير أدلتها  

ومنها تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه متى كان 

وراق ودون معقب من حمكمة النقض، ملا استخالصها سائغًا وغري خمالف للثابت باأل

كان ذلك وكانت اليمني احلامسة اليت تتمسك الطاعنة حبجيتها قد انصبت على 

مسألة أولية "يف شأن ثبوت عدم إخطار املطعون ضده ملمثل الطاعنة هاتفيًا بالظروف 

 الصحية اليت أملت بوالده وأنه مل يطلب منه تقديم موعد سفره وأن ممثل الطاعنة مل

يوافق على تعجيل سفر املطعون ضده ومل يطلب منه البقاء مبنزله غداة عودته من 

% من قيمتها" ومل حتسم صراحة 21السفر ومل يعرض عليه تسوية مستحقاته بواقع 

شيئًا من النزاع حول انتهاء العقد أو احلقوق العمالية املطالب بها وكان احلكم 

يف شأن حتديد نهاية عقد العمل وفق ما انتهى  املطعون فيه قد أعمل سلطته التقديرية

إليه تقرير اخلبري ومضى من بعد يف حبث حقوق املطعون ضده وبالتالي ينحل النعي 

عليه يف هذا الشأن إىل جمرد جدل موضوعي غري مقبول فيما تستقل حمكمة 

 املوضوع بتقديره.

يف شأن تنظيم  0981( لسنة 8من القانون االحتادي رقم ) 6النص يف املادة -0

على أنه )إذا تنازع صاحب العمل  0986( لسنة 07عالقات العمل املعدلة بالقانون رقم )

أو العامل أو أي مستحق عنهما يف أي حق من احلقوق املرتتبة ألي منهما مبقتضى 

أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلًبا بذلك إىل دائرة العمل املختصة وعلى هذه 

باستدعاء طريف النزاع واختاذ ما تراه الزًما لتسوية النزاع بينهما ودًيا،  الدائرة أن تقوم

فإذا مل تتم التسوية تعني على الدائرة املذكورة خالل أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب 

إليها إحالة النزاع إىل احملكمة املختصة........ ويف مجيع األحوال ال تسمع دعوى 

ملرتتبة مبقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من املطالبة بأي حق من احلقوق ا

تاريخ استحقاقه كما ال تقبل الدعوى إذا مل تتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 

املادة( يدل على أن التجاء العامل إىل دائرة العمل لعرض شكواه ضد صاحب العمل 

ة النزاع إىل احملكمة مطالبًا حبقوقه الناشئة عن عالقة العمل وقيام الدائرة بإحال

املختصة بعد تعذر تسويته ودًيا؛ يعد إجراء كافًيا لقبول دعواه أمامها باعتبارها اجلهة 

املختصة أساًسا واليت هلا والية الفصل يف موضوع النزاع مما مؤداه أنه جيوز للعامل 

 بعد تقديم شكواه إىل دائرة العمل وإحالتها إىل احملكمة أن يدخل يف الدعوى من



كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى غري اليت سبق عرضها على دائرة 

العمل وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى باعتبارها اجلهة املختصة دون حاجة إىل 

االلتجاء مرة أخرى إىل دائرة العمل، ملا كان ذلك وكان الثابت يف الدعوى أن 

لعمل ضد الطاعنة للمطالبة مبستحقاته عن فرتة املطعون ضده قدم شكواه إىل دائرة ا

عمله لديها ومل تتم التسوية الودية فأحيل النزاع إىل احملكمة املختصة وأمامها قدم 

املطعون ضده مذكرات شارحة لطلباته وأجرى تعدياًل لبعض من هذه الطلبات 

عوى وبالتالي فال حاجة إىل إلزامه بتقديم شكوى عند كل طلب، باعتبار أن الد

سلكت منذ بدايتها الطريق الذي رمسه القانون وال يؤثر يف ذلك قيام املطعون ضده 

 التزماحلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد  التزمبتعديل طلباته فيها وإذ 

 صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري أساس.

يد أسباب الطعن يف صحيفته قرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ من وجوب حتدامل-1

حتديدًا دقيقًا ال غموض فيه وال جتهيل حتى تبسط حمكمة النقض رقابتها على 

سالمة تلك األسباب وتنزهلا منزلتها يف حماكمة احلكم املطعون فيه، وأن اإلحالة 

اجململة إىل مذكرات الطاعن أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها دون بيان ماهية العوار 

إىل احلكم وأثره يف قضائه هو نعي جمهل غري مقبول. ملا كان ذلك  الذي يعزوه

وكانت الطاعنة تعيب على احلكم املطعون فيه قصوره وعدم تصديه ألوجه الدفوع 

اليت أثارتها يف مذكراتها اليت حتيل إليها دون توضيح ملاهية هذه الدفوع ومدى 

ها وأثر ذلك يف قضائه فإن تقصري احلكم املطعون فيه يف حبثها وبيان وجه احلق في

 نعيها أضحى نعيًا جمهاًل غري مقبول.

من قانون تنظيم عالقات  000ـ أن النص يف املادة  ـ يف قضاء هذه احملكمة املقرر-5

العمل على أن "يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل اىل اجلهة 

لطرفان قد اتفقا عليه، واذا التحق اليت استقدمه منها أو إىل أي مكان آخر يكون ا

العامل بعد انتهاء عقده خبدمة صاحب عمل آخر كان هذا األخري ملتزمًا بنفقات سفر 

العامل عند انتهاء اخلدمة...." يدل على أن التزام صاحب العمل بنفقات عودة العامل 

مشروط بعدم التحاق هذا األخري خبدمة صاحب عمل آخر والذي ينتقل إليه هذا 

االلتزام عند انتهاء اخلدمة، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا 

النظر وأعرض عن طلب الطاعنة تقييد التزامها ـ مبنح املطعون ضده لتذكرة العودةـ 

على شرط عدم التحاقه خبدمة صاحب عمل آخر؛ فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

 القانون مبا يوجب نقضه يف هذا اخلصوص.



 حملكمــــــــــــــــةا

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـ تتحصل يف أن 

عمالي جزئي  7106لسنة  0680املطعون ضده أقام على املؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 

ـ بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته  ـ وفق الطلبات اخلتامية أبوظيب بطلب احلكم

لية املتمثلة يف األجور املتأخرة، وبدل اإلجازة، ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل العما

اإلنذار، والتعويض عن الفصل التعسفي، وتذكرة عودة لبالده، مع الفوائد القانونية، 

مبوجب عقد  5/2/7110وقال بيانًا لدعواه إنه ارتبط مع الطاعنة بعالقة عمل بدءًا من 

درهم، وإذ أنهت  9511درهم األساسي منه  01111ي غري حمدد املدة بأجر إمجال

ومل تؤد إليه حقوقه فقد أقام الدعوى. قدمت املؤسسة  00/01/7105خدمته بتاريخ 

درهم بدل انذار،  01111الطاعنة طلبًا عارضًا بإلزام املطعون ضده أن يؤدي إليها مبلغ 

املطعون ضده يف درهم قيمة اخلصومات اليت وقعها عمالؤها بتقصري  95111ومبلغ 

عمله واحتياطيًا إجراء املقاصة بني ما هو مستحق للمطعون ضده وما هو مدين به. 

حكمت احملكمة بعد أن ندبت خبريًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى  70/0/7102جبلسة 

% ومبنحه تذكرة عودة 5درهم والفوائد القانونية بواقع  058201للمطعون ضده مبلغ 

 551لعارض. استأنفت الطاعنة هذا احلكم باالستئناف رقم لبالده وبرفض الطلب ا

قضت احملكمة بتأييد احلكم املستأنف.  71/5/7102أبوظيب وجبلسة  7102 لسنة

طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض وإذ ُعِرض الطعن على هذه احملكمة 

 يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

ن أقيم على ثالثة أسباب تنعى بها الطاعنة على احلكم املطعون فيه وحيث إن الطع

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

واالخالل حبق الدفاع ويف بيان الوجهني األول والرابع من السبب األول والسبب الثاني، 

لة حتديد تاريخ نهاية عقد العمل تقول إن احلكم املطعون فيه عاود مناقشة مسأ

ممثل الطاعنة لليمني  بأداءواملتسبب يف إنهائه رغم أن هذه املسألة كانت قد حسمت 

احلامسة اليت وجهها املطعون ضده وانصبت على مغادرته البالد إىل موطنه تاركًا 

العمل دون موافقة صاحب العمل، وأعرض احلكم املطعون فيه عما انتهى إليه تقرير 

اخلبري من أن املطعون ضده هو الذي قام بإنهاء عالقة العمل بناًء على طلبه  وهو ما 

جر احلكم املطعون فيه إىل اخلطأ يف القضاء بأحقية املطعون ضده لبدل اإلنذار 

عن الفصل التعسفي مما يعيبه  وبدل اإلجازة ومكافأة نهاية اخلدمة والتعويض

 ويستوجب نقضه.



مته مردود، ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن وحيث إن هذا النعي بر

اليمني احلامسة يشرتط فيها أن تكون وحدها فاصلة يف النزاع وحامسة له حبيث 

ينتهي بها حتما موضوعه أما إذا انصبت اليمني على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه 

تج يف الدعوى مل دون أن تؤدي إىل حسمه كله ومتسك اخلصم بدفاع موضوعي من

يشمله احللف فإنها ال تؤدي إىل حسم النزاع كله وتكون حجيتها قاصرة على الواقعة 

اليت كانت حمال للحلف دون غريها من الوقائع. وأن استخالص عالقة العمل 

بعناصرها وحتديد بدايتها ومدتها وترتيب آثارها من أمور الواقع اليت تستقل بتقديرها 

 هلا يف سبيل ذلك حتصيل فهم الواقع الصحيح يف الدعوى ويف حمكمة املوضوع اليت

تقدير املستندات املقدمة إليها وتقدير أدلتها  ومنها تقرير اخلربة ويف األخذ مبا تطمئن 

إليه منها و إطراح ما عداه متى كان استخالصها سائغًا وغري خمالف للثابت باألوراق 

وكانت اليمني احلامسة اليت تتمسك ودون معقب من حمكمة النقض، ملا كان ذلك 

الطاعنة حبجيتها قد انصبت على مسألة أولية "يف شأن ثبوت عدم إخطار املطعون 

ضده ملمثل الطاعنة هاتفيًا بالظروف الصحية اليت أملت بوالده وأنه مل يطلب منه تقديم 

منه موعد سفره وأن ممثل الطاعنة مل يوافق على تعجيل سفر املطعون ضده ومل يطلب 

% من 21البقاء مبنزله غداة عودته من السفر ومل يعرض عليه تسوية مستحقاته بواقع 

قيمتها" ومل حتسم صراحة شيئًا من النزاع حول انتهاء العقد أو احلقوق العمالية 

املطالب بها وكان احلكم املطعون فيه قد أعمل سلطته التقديرية يف شأن حتديد 

إليه تقرير اخلبري ومضى من بعد يف حبث حقوق نهاية عقد العمل وفق ما انتهى 

املطعون ضده وبالتالي ينحل النعي عليه يف هذا الشأن إىل جمرد جدل موضوعي غري 

 مقبول فيما تستقل حمكمة املوضوع بتقديره.

وحيث إن الطاعنة تنعي على احلكم املطعون فيه بالوجه الثاني من السبب األول 

ى يف نظر الدعوى على الرغم من الدفع بعدم مساعها اخلطأ يف تطبيق القانون إذ مض

بالنسبة ملا سوى طلب مكافأة نهاية اخلدمة، يف حني أن املطعون ضده كان قد قصر 

شكواه أمام دائرة العمل على هذا الطلب؛ األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه 

 ويستوجب نقضه. 

من القانون االحتادي رقم  6دة وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأن النص يف املا

 0986( لسنة 07يف شأن تنظيم عالقات العمل املعدلة بالقانون رقم ) 0981( لسنة 8)

على أنه )إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما يف أي حق من احلقوق 

ائرة املرتتبة ألي منهما مبقتضى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلًبا بذلك إىل د



العمل املختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طريف النزاع واختاذ ما تراه الزًما 

لتسوية النزاع بينهما ودًيا، فإذا مل تتم التسوية تعني على الدائرة املذكورة خالل 

أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إىل احملكمة املختصة ........ ويف 

وال ال تسمع دعوى املطالبة بأي حق من احلقوق املرتتبة مبقتضى أحكام مجيع األح

هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما ال تقبل الدعوى إذا مل تتبع 

اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا املادة( يدل على أن التجاء العامل إىل دائرة العمل 

ه الناشئة عن عالقة العمل وقيام لعرض شكواه ضد صاحب العمل مطالبًا حبقوق

الدائرة بإحالة النزاع إىل احملكمة املختصة بعد تعذر تسويته ودًيا؛ يعد إجراء كافًيا 

لقبول دعواه أمامها باعتبارها اجلهة املختصة أساًسا واليت هلا والية الفصل يف موضوع 

مل وإحالتها إىل النزاع مما مؤداه أنه جيوز للعامل بعد تقديم شكواه إىل دائرة الع

احملكمة أن يدخل يف الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى 

غري اليت سبق عرضها على دائرة العمل وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى 

باعتبارها اجلهة املختصة دون حاجة إىل االلتجاء مرة أخرى إىل دائرة العمل، ملا كان 

الدعوى أن املطعون ضده قدم شكواه إىل دائرة العمل ضد  ذلك وكان الثابت يف

الطاعنة للمطالبة مبستحقاته عن فرتة عمله لديها ومل تتم التسوية الودية فأحيل النزاع 

إىل احملكمة املختصة وأمامها قدم املطعون ضده مذكرات شارحة لطلباته وأجرى 

لزامه بتقديم شكوى عند كل تعدياًل لبعض من هذه الطلبات وبالتالي فال حاجة إىل إ

طلب، باعتبار أن الدعوى سلكت منذ بدايتها الطريق الذي رمسه القانون وال يؤثر يف 

احلكم املطعون فيه هذا النظر  التزمذلك قيام املطعون ضده بتعديل طلباته فيها وإذ 

صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري  التزمفإنه يكون قد 

 أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب 

والفساد يف االستدالل واالخالل حبق الدفاع إذ أغفل إيرادًا وردًا ما أوردته مبذكراتها 

الشارحة ألسباب االستئناف من دفاع ودفوع جوهرية يرتتب على حبثها تغيري وجه الرأي 

 ي يعيبه ويستوجب نقضه.يف الدعوى؛ األمر الذ

وحيث إن هذا النعي مردود مبا هو مقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ من وجوب حتديد 

أسباب الطعن يف صحيفته حتديدًا دقيقًا ال غموض فيه وال جتهيل حتى تبسط 

حمكمة النقض رقابتها على سالمة تلك األسباب وتنزهلا منزلتها يف حماكمة 

إلحالة اجململة إىل مذكرات الطاعن أمام حمكمة احلكم املطعون فيه، وأن ا



املوضوع بدرجتيها دون بيان ماهية العوار الذي يعزوه إىل احلكم وأثره يف قضائه هو 

نعي جمهل غري مقبول. ملا كان ذلك وكانت الطاعنة تعيب على احلكم املطعون فيه 

يل إليها دون قصوره وعدم تصديه ألوجه الدفوع اليت أثارتها يف مذكراتها اليت حت

توضيح ملاهية هذه الدفوع ومدى تقصري احلكم املطعون فيه يف حبثها وبيان وجه 

 احلق فيها وأثر ذلك يف قضائه فإن نعيها أضحى نعيًا جمهاًل غري مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي على احلكم املطعون فيه بالوجه الثالث من السبب األول 

تأييد احلكم االبتدائي بأحقية املطعون ضده اخلطأ يف تطبيق القانون إذ قضى ب

لتذكرة عودة لبالده، يف حني أنه التحق خبدمة صاحب عمل آخر؛ األمر الذي يعيب 

 احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه. 

ـ أن النص يف  ـ يف قضاء هذه احملكمة وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن املقرر

مل على أن "يتحمل صاحب العمل عند انتهاء من قانون تنظيم عالقات الع 000املادة 

العقد نفقات عودة العامل اىل اجلهة اليت استقدمه منها أو إىل أي مكان آخر يكون 

الطرفان قد اتفقا عليه، واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده خبدمة صاحب عمل آخر 

دل على أن التزام كان هذا األخري ملتزمًا بنفقات سفر العامل عند انتهاء اخلدمة...." ي

صاحب العمل بنفقات عودة العامل مشروط بعدم التحاق هذا األخري خبدمة صاحب 

عمل آخر والذي ينتقل إليه هذا االلتزام عند انتهاء اخلدمة، ملا كان ذلك وكان 

احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعرض عن طلب الطاعنة تقييد التزامها ـ 

ـ على شرط عدم التحاقه خبدمة صاحب عمل  رة العودةمبنح املطعون ضده لتذك

 آخر؛ فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه يف هذا اخلصوص.

عمالي أبو ظيب ـ يف حدود ما مت  7102لسنة  551وحيث إن موضوع االستئناف رقم 

عل نقضه ـ صاحل للفصل فيه وملا تقدم يتعني القضاء بتعديل احلكم املستأنف جب

استحقاق املطعون ضده لتذكرة العودة لبالده مشروطًا بعدم التحاقه خبدمة صاحب 

 عمل آخر.

 

********** 



 )مدني عمالي( 05/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 يم سيد أمحد الطحان.عثمان مكرم، إبراه
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 ق . أ( 00س  7102لسنة  029)الطعن رقم 

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حكم "حجية األحكام. حجية احلكم 0

 اجلزائي". عمال. عقد "عقد العمل". قوة األمر املقضي. فصل تعسفي. تعويض.

 ام احملاكم املدنية. شرطه.حجية احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة أو اإلدانة أم-

التزام احملكمة املدنية حبجية احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة متى بنيت على -

 انتفاء التهمة يف دعاوى احلقوق املتصلة بذات الواقعة موضوع التهمة.

القضاء جزائيًا برباءة العامل من تهمة إفشاء أسرار العمل لعدم ثبوتها. مؤداه: ال -

ذ بها كسبب إلنهاء خدمة العامل. اعتباره فصاًل تعسفيًا ما مل يوجد يقبل معه األخ

 مربر مشروع آخر لإلنهاء.

  

( أجر. بدالت. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عمال. عقد "عقد العمل". مكافأة 7

 "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". نهاية اخلدمة. نقض

 مكافأة نهاية اخلدمة. وجوب أال تزيد عن أجر سنتني.-

من  001األجر الذي يتخد أساسًا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة. ماهيته. املادة -

 املعدل. 0981لسنة  8قانون تنظيم عالقات العمل رقم 

 مثال حلساب غري صحيح ملكافأة نهاية اخلدمة.-

  

( من قانون اإلثبات يف 51املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ إعمااًل لنص املادتني )-0

( من قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر بالقانون 769املعامالت املدنية والتجارية و)

أن للحكم اجلزائي الصادر يف الدعوى اجلزائية  0997 ( لسنة05االحتادي رقم )

بالرباءة أو باإلدانة حجية أمام احملاكم املدنية فيما فصل فيه فصاًل ضروريًا الزمَا يف 



وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني الدعويني املدنية واجلزائية ويف الوصف 

جية أيضَا للحكم بالرباءة سواء القانوني هلذا الفعل ونسبته إىل فاعله وتثبت هذه احل

بنيت على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية األدلة حبيث إذا فصلت احملكمة اجلزائية 

يف هذه املسائل فصاًل باتًا فإن احملكمة املدنية تتقيد بها يف دعاوى احلقوق املتصلة 

خيالف  بها وميتنع عليها إعادة البحث فيها ملا قد يرتتب على غري ذلك من قضاء

احلجية اليت حازها احلكم اجلزائي السابق، ملا كان ذلك وكانت الواقعة اليت 

أسندتها الشركة الطاعنة للمطعون ضده يف القضية اجلزائية املشار إليها وهي إفشاء 

األسرار تعد األساس املشرتك بني الدعويني اجلزائية واملدنية ومتى بتت احملكمة 

دم ثبوتها يف حق املطعون ضده حبكم بات حاز حجيته فقد اجلزائية يف هذه الواقعة بع

امتنع على احملكمة املدنية أن تعيد النظر فيها بأية صورة أخرى مما ال يقبل معه 

األخذ بها كسبب إلنهاء خدمة املطعون ضده لدى الشركة الطاعنة خاصة وأن قانون 

القانون االحتادي رقم ( منه املعدلة ب007تنظيم عالقات العمل قد أوجب يف املادة )

على صاحب العمل يف حالة احلكم برباءة العامل أو صدور قرار  0986( لسنة 07)

بعدم تقدميه للمحاكمة يف اجلرائم املنصوص عليها فيها على أن يعيده إىل العمل فإذا 

ومع  مل يقم بإعادته اعترب ذلك فصاًل تعسفًيا محاًل حلال صاحب العمل على الظاهر

 إذا استعمل حقه يف إنهاء عقد العمل غري احملدد املدة تطبيًقا لنص املادتني الغالب إال

( من القانون املشار إليه عند توافر املربر املشروع هلذا اإلنهاء غاية األمر 002( و)000)

أن صاحب العمل يتحمل عندئذ عبء إثبات توافر املربر للفصل ألنه يدعي خالف 

لطاعنة مل تقدم أي مربر مشروع لفصل املطعون الثابت حكًما وكانت الشركة ا

ضده خبالف ما كانت قد أسندته إليه فإن ما تثريه بشأن عدم استحقاقه للتعويض 

 عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية اخلدمة وبدل اإلنذار يكون على غري أساس.

م يف شأن تنظي 0981( لسنة 8( من القانون االحتادي رقم )007النص يف املادة )-7

على أن )يستحق العامل  0985( لسنة 05عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم )

ويشرتط  الذي أكمل سنة او أكثر يف اخلدمة املستمرة مكافأة نهاية اخلدمة...........

 ( منه على أن001أال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أجر سنتني( والنص يف املادة )

ة اخلدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة )... حتسب مكافأة نهاي

إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو... وال يدخل يف األجر الذي يتخذ أساًسا حلساب 

مكافأة نهاية اخلدمة كل ما يعطي للعامل عيًنا وبدل السكن وبدل االنتقال وبدل 

نقد )بدل الصندوق( وبدل السفر وبدل الساعات اإلضافية وبدل التمثيل وبدل تداول ال



تعليم األوالد وبدل اخلدمات الرتفيهية واالجتماعية أو أية بدالت أو عالوات أخرى، 

ـ أن ما يعطي للعامل عيًنا وسائر البدالت  ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة مفاده

املنصوص عليها بهذه املادة وغريها من البدالت أو العالوات األخرى ال تدخل ضمن 

األجر الذي يتخذ أساًسا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة وأن لتلكم املكافأة حدًا 

ملا كان ذلك وكان الثابت يف األوراق على ما يؤخذ من  أقصى حمدد بأجر سنتني،

يوم، وأن أخر  69سنة و 72تقرير اخلبري أن مدة خدمة املطعون ضده استطالت إىل 

 09025ناصر األجر األساسي مبلغ درهم يتضمن ع 12511أجر كان يتقاضاه بلغ 

درهم، وبدالت  5111درهم، وبدل السيارة مبلغ  009511درهم، وبدل السكن مبلغ 

درهم وبالتالي فإن األجر الذي يتخذ أساسًا حلساب املكافأة هو مبلغ  00025أخرى 

درهمًا وإذ ينتج عن حساب مكافأة نهاية خدمة املطعون ضده على األساس  09025

ومن ثم فال جيوز القضاء له مبا  165111لوغه احلد األقصى املشار إليه مبلغ املتقدم ب

يزيد عنه، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية املطعون ضده يف 

مكافأة نهاية خدمته فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا  درهم 192288مبلغ 

 .يوجب نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اخلصوص

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع ُتجمل يف أن املطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 

عمالي كلي أبوظيب بطلب احلكم ـ وفق الطلبات اخلتامية ـ بإلزامها بأن  510/7101

تؤدي إليه مستحقاته العمالية املتمثلة يف بدالت اإلنذار والفصل التعسفي واإلجازة 

%، وقال بيانًا لدعواه 9سنوية ومكافأة نهاية اخلدمة وتذكرة السفر والفائدة بواقع ال

 0/9/0982إنه ارتبط مع الشركة املطعون ضدها بعقد عمل غري حمدد املدة بدءًا من 

درهم إىل أن أنهت خدماته  09025درهم األساسي منه  12511بأجر امجالي مقداره 

ؤد إليه حقوقه العمالية فقد أقام الدعوى. بتاريخ ومل ت 79/01/7101دون سبب بتاريخ 

درهم  700711حكمت احملكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للطاعن مبلغ  72/0/7105

% ومقابل تذكرة السفر  ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف 5مع الفائدة بواقع 

املطعون ضده هذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب باالستئناف رقم 

عمالي  098/7105واستأنفته الطاعنة استئنافًا مقاباًل باالستئناف رقم  060/7105

أبوظيب وطلبت وقف الدعوى تعليقًا حلني الفصل يف الدعوى اجلزائية رقم 

جزاء أموال أبوظيب املقامة مبواجهة املطعون ضده جبرم إفشاء أسرارها.  2101/7105

ستئناف األحدث لألقدم ـ برفض قضت احملكمة ـ بعد ضم اال 00/9/7105بتاريخ 



طلب وقف الدعوى تعليقًا وبتعديل احلكم املستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي 

درهم، طعنت احملكوم عليها يف هذا احلكم بطريق  20576167للمطعون ضده مبلغ 

نقضت احملكمة  06/00/7105نقض عمالي وجبلسة  005/7105النقض بالطعن رقم 

ئه يف تطبيق القانون بقضائه برفض طلب الوقف التعليقي يف احلكم املطعون فيه خلط

حني أن إدانة املطعون ضده يف الدعوى اجلزائية سوف تؤثر على حقوقه املطالب بها يف 

أوقفت حمكمة اإلحالة نظر االستئنافني  02/7/7106الدعوى العمالية، وجبلسة 

زامًا باحلكم الناقض. الت 2101/7105تعليقًا ريثما يفصل يف القضية اجلزائية رقم

عجل املطعون ضده نظر االستئنافني بعد زوال سبب الوقف وحصوله على احلكم 

برفض االستئناف  00/5/7102بالرباءة وتدوول نظرهما إىل أن قضت احملكمة بتاريخ 

املقابل وبتعديل احلكم املستأنف يف االستئناف األصلي إىل إلزام الطاعنة بان تؤدي 

درهم. طعنت الطاعنة للمرة الثانية يف هذا احلكم  629108غ للمطعون ضده مبل

 بالطعن املاثل وإذ ُعِرض على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر،

 وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببني تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب 

سبب الثاني منهما على احلكم املطعون فيه األول وبالوجهني الثاني والثالث من ال

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ قضى بأحقية املطعون ضده يف مكافأة نهاية 

اخلدمة وبدل اإلنذار وبدل التعويض عن الفصل التعسفي على تكئة من حصوله على 

رقم حكم بات برباءته من االتهام الذي كانت قد أسندته إليه يف القضية اجلزائية 

جزاء أموال أبوظيب( يف حني أن الطاعنة كانت قد استخدمت حقها  2101/7105)

املشروع يف انهاء خدمة املطعون ضده بعد قيامه بإفشاء أسرارها وتسببه يف تكبدها 

وجعل احلكم املطعون  خسائر مادية فادحة وسقط بفعله هذا حقه يف تلك البدالت،

على الرغم من أن احلكم اجلزائي بالرباءة فيه هلذا القضاء اجلزائي حجية أمامه 

ليست له حجية تلزم احملكمة املدنية إذا أقيم على أساس عدم كفاية األدلة حبيث ال 

 يقيد القاضي املدني، ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.

نص وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ إعمااًل ل

( من قانون 769( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية و)51املادتني )

أن للحكم  0997( لسنة 05اإلجراءات اجلزائية الصادر بالقانون االحتادي رقم )

اجلزائي الصادر يف الدعوى اجلزائية بالرباءة أو باإلدانة حجية أمام احملاكم املدنية 

ريًا الزمَا يف وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني فيما فصل فيه فصاًل ضرو



الدعويني املدنية واجلزائية ويف الوصف القانوني هلذا الفعل ونسبته إىل فاعله وتثبت 

هذه احلجية أيضَا للحكم بالرباءة سواء بنيت على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية 

سائل فصاًل باتًا فإن احملكمة األدلة حبيث إذا فصلت احملكمة اجلزائية يف هذه امل

املدنية تتقيد بها يف دعاوى احلقوق املتصلة بها وميتنع عليها إعادة البحث فيها ملا قد 

يرتتب على غري ذلك من قضاء خيالف احلجية اليت حازها احلكم اجلزائي السابق، 

ملا كان ذلك وكانت الواقعة اليت أسندتها الشركة الطاعنة للمطعون ضده يف 

قضية اجلزائية املشار إليها وهي إفشاء األسرار تعد األساس املشرتك بني الدعويني ال

اجلزائية واملدنية ومتى بتت احملكمة اجلزائية يف هذه الواقعة بعدم ثبوتها يف حق 

املطعون ضده حبكم بات حاز حجيته فقد امتنع على احملكمة املدنية أن تعيد النظر 

يقبل معه األخذ بها كسبب إلنهاء خدمة املطعون ضده فيها بأية صورة أخرى مما ال 

لدى الشركة الطاعنة خاصة وأن قانون تنظيم عالقات العمل قد أوجب يف املادة 

على صاحب العمل يف حالة  0986( لسنة 07( منه املعدلة بالقانون االحتادي رقم )007)

رائم املنصوص احلكم برباءة العامل أو صدور قرار بعدم تقدميه للمحاكمة يف اجل

عليها فيها على أن يعيده إىل العمل فإذا مل يقم بإعادته اعترب ذلك فصاًل تعسفًيا محاًل 

حلال صاحب العمل على الظاهر ومع الغالب إال إذا استعمل حقه يف إنهاء عقد العمل 

ر ( من القانون املشار إليه عند تواف002( و)000غري احملدد املدة تطبيًقا لنص املادتني )

املربر املشروع هلذا اإلنهاء غاية األمر أن صاحب العمل يتحمل عندئذ عبء إثبات توافر 

املربر للفصل ألنه يدعي خالف الثابت حكًما وكانت الشركة الطاعنة مل تقدم أي 

مربر مشروع لفصل املطعون ضده خبالف ما كانت قد أسندته إليه فإن ما تثريه بشأن 

لفصل التعسفي ومكافأة نهاية اخلدمة وبدل اإلنذار عدم استحقاقه للتعويض عن ا

 يكون على غري أساس.

وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجني األول والرابع من السبب الثاني على 

احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع إذ أعرض عما 

 09 على إجازات بلغ مدتها متسكت به من حصول املطعون ضده يف السنتني األخريتني

يومًا؛ األمر الذي جر  00يومًا ومل يتبق له من رصيد اإلجازات عن هذين السنتني غري 

احلكم املطعون فيه إىل اخلطأ يف حساب مستحقات املطعون ضده عن رصيد 

اإلجازات اليت مل يستنفدها متساندًا إىل ما انتهى إليه تقرير اخلبري على الرغم من 

ات اليت وجهتها لتقريره وطلبها استبداله مما يعيب احلكم املطعون فيه االعرتاض

 ويستوجب نقضه. 



ـ أن حملكمة  ـ يف قضاء هذه احملكمة وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن املقرر

املوضوع سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير االدلة املقدمة فيها مبا يف ذلك تقارير 

ها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي إىل النتيجة اليت اخلربة طاملا أقامت قضاء

انتهت إليها. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه على اطمئنانه ملا 

انتهى إليه تقرير اخلبري من أن للمطعون ضده رصيد من اإلجازات مل يستنفدها 

ن النعي عليه يف هذا الشأن ال درهمًا وبالتالي فإ 08251يستحق عنه مقاباًل نقديًا مبلغ 

 يعدو أن يكون جداًل موضوعيًا غري مقبول فيما تستقل حمكمة املوضوع بتقديره. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه األول من السبب األول على احلكم املطعون فيه 

خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ انتهى إىل القضاء بأحقية املطعون ضده يف مبلغ 

درهم مكافأة نهاية اخلدمة يف حني أن احلد األقصى ملا يستحقه عنها مبلغ  192288

درهم ميثل مستحقات سنتني حبسبان أن أجره املتخذ اساسًا حلساب هذه  165111

درهم األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه مبا يستوجب  09025املكافاة مبلغ 

 نقضه. 

( من القانون االحتادي رقم 007املادة ) وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص يف

( لسنة 05يف شأن تنظيم عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم ) 0981( لسنة 8)

على أن )يستحق العامل الذي أكمل سنة او أكثر يف اخلدمة املستمرة  0985

ر سنتني( ويشرتط أال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أج مكافأة نهاية اخلدمة...........

( منه على أن )... حتسب مكافأة نهاية اخلدمة على أساس آخر 001والنص يف املادة )

أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إىل من يتقاضون أجورهم بالشهر أو... وال يدخل يف 

األجر الذي يتخذ أساًسا حلساب مكافأة نهاية اخلدمة كل ما يعطي للعامل عيًنا 

قال وبدل السفر وبدل الساعات اإلضافية وبدل التمثيل وبدل وبدل السكن وبدل االنت

تداول النقد )بدل الصندوق( وبدل تعليم األوالد وبدل اخلدمات الرتفيهية واالجتماعية 

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمةـ أن ما  أو أية بدالت أو عالوات أخرى، مفاده

بهذه املادة وغريها من البدالت أو  يعطي للعامل عيًنا وسائر البدالت املنصوص عليها

العالوات األخرى ال تدخل ضمن األجر الذي يتخذ أساًسا حلساب مكافأة نهاية 

اخلدمة وأن لتلكم املكافأة حدًا أقصى حمدد بأجر سنتني ،ملا كان ذلك وكان 

الثابت يف األوراق على ما يؤخذ من تقرير اخلبري أن مدة خدمة املطعون ضده استطالت 

درهم يتضمن عناصر  12511يوم ، وأن أخر أجر كان يتقاضاه بلغ  69سنة و 72إىل 

درهم، وبدل  009511درهم، وبدل السكن مبلغ  09025األجر األساسي مبلغ 



درهم وبالتالي فإن األجر الذي يتخذ  00025درهم، وبدالت أخرى  5111السيارة مبلغ 

ينتج عن حساب مكافأة نهاية درهمًا وإذ  09025أساسًا حلساب املكافأة هو مبلغ 

خدمة املطعون ضده على األساس املتقدم بلوغه احلد األقصى املشار إليه مبلغ 

ومن ثم فال جيوز القضاء له مبا يزيد عنه، وإذ خالف احلكم املطعون فيه  165111

مكافأة نهاية خدمته  درهم 192288هذا النظر وقضى بأحقية املطعون ضده يف مبلغ 

أخطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا  فإنه يكون قد

 اخلصوص.

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم مستوجب الرفض.

لسنة  098،  060وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان موضوع االستئنافني رقمي 

عمالي أبو ظيب ـ يف حدود ما مت نقضه ـ صاحل للفصل فيه وملا تقدم يتعني  7105

قضاء بتعديل احلكم املستأنف جبعل مكافأة نهاية اخلدمة املقضي به مبلغ ال

 درهم. 165111

 

********** 



 )جتاري( 70/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم 

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 أمحد احلسيين حممد يوسف.د. خلف نهار عيد الرقاد، 

(760) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  600)الطعن رقم  

اختصاص "االختصاص الوالئي". تسجيل. تعويض. بطالن. دعوى "الدفع بعدم قبول 

الدعوى" "الطلبات يف الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لالتفاق على 

قد الوكالة التجارية". التحكيم". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". حتكيم. عقد "ع

 وكالة. وكالة جتارية.

اختصاص حماكم الدولة بالفصل يف كافة املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد -

الوكالة التجارية بني الوكيل واملوكل. بطالن كل اتفاق خيالف ذلك مبا يف ذلك 

 شرط التحكيم متى كانت الوكالة مقيدة بسجل الوكالء التجاريني. أساس ذلك.

عوى بطلب صحة ونفاذ عقدي الوكالة التجارية وإعمال آثارها وطلب ندب خبري الد-

لتقدير الضرر والتعويض والقضاء به. اعتبار الطلب األول متعلقًا بوجود الوكالة 

التجارية ومداها ومن ثم اختصاص حماكم الدولة بها دون اعتداد بشرط التحكيم 

احلكم اإلبتدائي املؤيد باحلكم  واعتبار طلب التعويض أثر مرتتب عليها. تصدي

املطعون فيه لطلب التعويض وقضاؤه بعدم قبول الدعوى بشأنه لالتفاق على التحكيم. 

 خمالفة للقانون.

  

املعدل  0980لسنة  08املقرر وفق أحكام املادة السادسة من القانون االحتادي  رقم -

يعترب عقد الوكالة   7/7101و 00/7116و 01/0988بالقوانني االحتادية ذات األرقام 

التجارية ملصلحة املتعاقدين املشرتكة وختتص حماكم الدولة بنظر اي نزاع ينشأ عن 

تنفيذه بني املوكل والوكيل وال يعتد بأي اتفاق خيالف ذلك، والنص يف املادة الثالثة 

فس القانون على أنه ال جيوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية يف الدولة اال ملن من ن

يكون امسه مقيدا يف سجل الوكالء التجاريني املعد هلذا الغرض بالوزارة ـــ االقتصاد 



والتجارة ـــ وال يعتد بأي وكالة جتارية غري مقيدة بهذا السجل كما ال تسمع الدعوى 

لقانون ناط مبحاكم الدولة الفصل يف كافة املنازعات بشأنها، يدالن على أن ا

الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بني الوكيل واملوكل وابطال كل اتفاق 

خيالف ذلك مبا فيه شرط التحكيم متى كانت الوكالة مقيدة بسجل الوكالء 

ابت أن التجاريني حتى ميكن االعتداد بها كوكالة جتارية. ملا كان ذلك، وكان الث

 2282الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة أوال: بصحة ونفاذ عقدي الوكالة رقم 

واعمال نفاذهما من حيث الزام املطعون ضدها بتوريد وتسليم املنتجات اليت  8101و

تطلبها الطاعنة. ثانيا: ندب خبري لتقدير الضرر املادي من حيث ما فات الطاعنة من 

خسارة نتيجة امتناع املطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها ربح مأمول وما حلق بها من 

حتى تنفيذ احلكم. ثالثا: احلكم بالتعويض مبا تسفر عنه أعمال  7111منذ مارس 

ومن ثم فان هذه الدعوى حبسب الغرض الذي اقيمت من أجله واألساس الذي  اخلربة،

الوكالة بنيت عليه تكون يف صحيح الوصف دعوى للمطالبة بصحة ونفاذ عقدي 

واعمال أثر نفاذهما من حيث الزام املطعون ضدها بتوريد وتسليم  8101و 2282رقمي 

املنتجات اليت تطلبها الطاعنة وفقا للشروط واألحكام بالوكالتني وندب خبري لتقدير 

التعويض عما اصابها من ضرر نتيجة إلخالل املطعون ضدها بالتزاماتها، ومن ثم فان 

ونفاذ الوكالتني ويكون النزاع متعلقا بوجود الوكالة ومداها الطلب األول هو صحة 

وأناط القانون مبحاكم الدولة الفصل يف كافة املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد 

الوكالة التجارية بني الوكيل واملوكل، اال أن احلكم املطعون فيه اكتفى 

وصحتها الذي مل  بالتصدي لطلب الطاعنة للتعويض وهو أثر يرتتب عن وجود الوكالة

تبحثه احملكمة وتكون قد ختلت عما أناطه القانون باختصاصها احلصري دون 

امكانية االتفاق من الطرفني على ما خيالف ذلك مبا فيه شرط التحكيــم، وملا 

كان احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى 

 .لوجود شرط حتكيم قد خالف القانون

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ــ تتحصل يف 

جتاري كلي أبوظيب ضد الطاعنة بطلب  0077/7101أن الطاعنة أقامت دعواها رقم 

واعمال نفاذهما من  8101و 2282احلكــم أوال: بصحة ونفاذ عقدي الوكالة رقم 

طعون ضدها بتوريد وتسليم املنتجات اليت تطلبها الطاعنة. ثانيا: ندب حيث الزام امل

خبري لتقدير الضرر املادي من حيث ما فات الطاعنة من ربح مأمول وما حلق بها من 



حتى تنفيذ  7111خسارة نتيجة امتناع املطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها منذ مارس 

نه أعمال اخلربة، على سند أنه بتاريخ احلكم. ثالثا: احلكم بالتعويض مبا تسفر ع

وقع الطرفان عقد الوكالة التجارية ببيع احلفارات ومركبات التحميل  5/07/7111

بعجالت اجلرافات ومت تسجيل تلك الوكالة ومازال سارية املفعول، وبتاريخ 

وقع عقد وكالة ثان لبيع الروافع الشوكية ومت تسجيل تلك الوكالة  00/07/7110

سارية املفعول، ومت اعادة هيكلة املطعون ضدها لتحل حملها اخلصم املدخل  ومازالت

ومت اثبات هذا التعديل يف سجل وزارة االقتصاد وثارت العديد من الشكاوى من 

وافقت املطعون  0/1/7101املطعون ضدها بطلب انهاء الوكالة ومت رفضها، وبتاريخ 

افع الشوكية شرط التسديد نقدا ضدها على تزويد الطاعنة بأربع وحدات من الرو

مما ادى اىل اعتذار الطاعنة عن تلبية مطالب العمالء، واضافت الطاعنة أن هناك 

موزعني من خارج االمارات يقومون بالتوزيع لذات املنتج بالدولة وتقدمت الطاعنة 

وثبت خمالفة املشتكى ضدها واستحقاق  78/9/7101ضدهم بشكوى بتاريخ 

األمر الذي حدا باملطعون ضدها برفع الدعوى احلالية بالطلبات الوكيل للعمولة، 

سالفة الذكر. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيم. وبتاريخ 

حكمت احملكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيم. طعت  72/7/7102

 جتاري أبوظيب، وجبلسة 502/7102الطاعنة يف احلكم املذكور باالستئناف رقم 

قضت احملكمة احلكم برفضه وتأييد احلكم املستأنف. طعنت  70/5/7102

الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن املاثل، وعرض الطعن على هذه 

 احملكمة فحددت جلسة لنظـــره. 

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بسبيب الطعن األول والثاني خمالفة 

تسبيب واإلخالل حبق الدفاع ، ذلك أنه ساير احلكم االبتدائي القانون والقصور يف ال

فيما خلص اليه بأن حقيقة طلبات اخلصوم هي دعوى تعويض عن تقرير الطاعنة 

بالبيع لعدد أربع وحدات من الروافع الشوكية شرط السداد نقدا مما أدى اىل اعتذار 

املطعون فيه قد خرج الطاعنة عن تلبية مطالب العمالء، ومن ثم يتضح بأن احلكم 

عن طلبات الطاعنة املبينة بصحيفة الدعوى ومل يتصدى اال لطلب التعويض دون طلبات 

واعمال أثر نفاذهما من  8101و 2282الطاعنة وهي صحة ونفاذ عقدي الوكالة رقمي 

حيث الزام املطعون ضدها بتوريد وتسليم املنتجات اليت تطلبها الطاعنة وهي طلبات 

لة التجارية من حيث حتمية وجودها ومداها وضرورة التقيد بأحكامها تتعلق بالوكا

يف حتديد نطاقها وكيانها خمالفا بذلك أحكام املادة األوىل من قانون االثبات اليت 



نصت على أنه ال جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه الشخصي. كما ان املادة املنطبقة 

 08/0980الوكاالت التجارية رقم على وقائع الدعوى هي املادة السادسة من قانون 

واليت نصت على أنه "يعترب عقد  7/7101و 00/7116و 01/0988واملعدل بالقوانني 

الوكالة التجارية ملصلحة املتعاقدين املشرتكة وختتص حماكم الدولة بنظر اي نزاع 

ينشأ عن تنفيذه بني املوكل والوكيل وال يعتد باي اتفاق خيالف ذلك"، والعالقة بني 

الطرفني ثابتة بناء على عقد الوكالة التجاريــــــة املسجل يف سجل الوكالء التجاريني 

يف وزارة االقتصاد وفقا للمادة الثالثة من قانون الوكاالت التجارية اليت تنص على أنه 

"ال جيوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية يف الدولة اال ملن يكون امسه مقيدا يف سجل 

اريني املعد هلذا الغرض بالوزارة وال يعتد بأي وكالة جتارية غري مقيدة الوكالء التج

من قانون االجراءات  70بالسجل وال تسمع الدعوى بشأنها ... "، وكذلك نص املادة 

على أن "ختتص احملاكم بنظر الدعوى على األجنيب الذي ليس  00/0997املدنية رقم 

( اذا كان له يف الدولة موطن 0ت التالية: له موطن أو حمل اقامة يف الدولة يف احلاال

( اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه يف 0خمتار .... 

الدولة أو بعقد يراد تنفيذه فيها ....... "، ويتعني اعمال النص اآلمر وان عقدي الوكالة 

لعقد حسب أحكام املادة موضوع الدعوى مسجلني يف سجل الوكالء التجاريني وأن ا

من قانون الوكاالت التجارية ال يتم انهاؤه اال  يف حالة فسخ الوكالة بالرتاضي بني  8

الوكيل واملوكل أو وجود أسباب جوهرية تربر انهاء الوكالة أو عدم جتديدها تقتنع 

بها جلنة الوكاالت التجارية أو صدور حكم قضائي بات بشطبها، وحتى اآلن مل 

ي سبب من األسباب الثالثة الواردة على سبيل احلصر، ومن ثم ال ميكن يتحقق أ

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيم ويكون االختصاص للمحاكم العادية 

األمر الذي يضحي معه طلب الطاعنة بنقض احلكم املطعون فيه يف حمله واملطلوب 

 اعادة القضية حملكمة أول درجة للفصل يف الطلبات. 

يث ان هذا النعي يف حمله، ذلك أنه من املقرر وفق أحكام املادة السادسة من وح

 01/0988املعدل بالقوانني االحتادية ذات األرقام  0980لسنة  08القانون االحتادي رقم 

يعترب عقد الوكالة التجارية ملصلحة املتعاقدين املشرتكة  7/7101و 00/7116و

نشأ عن تنفيذه بني املوكل والوكيل وال يعتد وختتص حماكم الدولة بنظر اي نزاع ي

بأي اتفاق خيالف ذلك، والنص يف املادة الثالثة من نفس القانون على أنه ال جيوز 

مزاولة أعمال الوكالة التجارية يف الدولة اال ملن يكون امسه مقيدا يف سجل الوكالء 

ــ وال يعتد بأي وكالة جتارية التجاريني املعد هلذا الغرض بالوزارة ـــ االقتصاد والتجارة ـ



غري مقيدة بهذا السجل كما ال تسمع الدعوى بشأنها، يدالن على أن القانون ناط 

مبحاكم الدولة الفصل يف كافة املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية 

بني الوكيل واملوكل وابطال كل اتفاق خيالف ذلك مبا فيه شرط التحكيم متى 

الة مقيدة بسجل الوكالء التجاريني حتى ميكن االعتداد بها كوكالة كانت الوك

جتارية. ملا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة أوال: 

واعمال نفاذهما من حيث الزام  8101و 2282بصحة ونفاذ عقدي الوكالة رقم 

عنة. ثانيا: ندب خبري لتقدير املطعون ضدها بتوريد وتسليم املنتجات اليت تطلبها الطا

الضرر املادي من حيث ما فات الطاعنة من ربح مأمول وما حلق بها من خسارة نتيجة 

حتى تنفيذ احلكم. ثالثا:  7111امتناع املطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها منذ مارس 

ومن ثم فان هذه الدعوى حبسب  احلكم بالتعويض مبا تسفر عنه أعمال اخلربة،

الذي اقيمت من أجله واألساس الذي بنيت عليه تكون يف صحيح الوصف الغرض 

واعمال أثر نفاذهما  8101و 2282دعوى للمطالبة بصحة ونفاذ عقدي الوكالة رقمي 

من حيث الزام املطعون ضدها بتوريد وتسليم املنتجات اليت تطلبها الطاعنة وفقا 

ويض عما اصابها من ضرر للشروط واألحكام بالوكالتني وندب خبري لتقدير التع

نتيجة إلخالل املطعون ضدها بالتزاماتها، ومن ثم فان الطلب األول هو صحة ونفاذ 

الوكالتني ويكون النزاع متعلقا بوجود الوكالة ومداها وأناط القانون مبحاكم 

الدولة الفصل يف كافة املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بني 

، اال أن احلكم املطعون فيه اكتفى بالتصدي لطلب الطاعنة الوكيل واملوكل

للتعويض وهو أثر يرتتب عن وجود الوكالة وصحتها الذي مل تبحثه احملكمة وتكون 

قد ختلت عما أناطه القانون باختصاصها احلصري دون امكانية االتفاق من الطرفني 

املطعون فيه بتأييد على ما خيالف ذلك مبا فيه شرط التحكيــم، وملا كان احلكم 

احلكم املستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط حتكيم قد خالف القانون 

مما حجبه عن حبث موضوع الدعوى مبا يوجب نقضه ودون حاجة ملناقشة باقي أسباب 

 الطعــن. 

وحيث انه وملا تقدم فان املوضوع صاحل للفصل فيه بالنسبة لقبول الدعوى ومساعها 

 القضاء بقبول الدعوى، وحيث ان حمكمة أول درجة مل تستنفد واليتها يف فانه يتعني

 نظر املوضوع فانه من املتعني اعادة الدعوى اليها للفصل يف موضوعها.

 

********** 



 )جتاري( 70/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 ليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.وعضوية املستشارين: د. حسني بن س

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(761) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  671)الطعن رقم   

( التزام "مصادر االلتزام. العقد". بيع. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع 0

 يق". عقد "عقد البيع".بعدم مساع الدعوى". ضمان. قانون "القانون الواجب التطب

سريان أحكام قانون املعامالت التجارية على التزامات الطرفني إذا كان العمل -

 جتاريًا بالنسبة ألحد املتعاقدين ومدنيًا بالنسبة آلخر. أساس ذلك.

 –الباب الثاني منه  –األحكام املتعلقة بالبيع التجاري يف قانون املعامالت التجارية -

 على البيوع اليت يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بتجارتهم.اقتصار سريانها 

من قانون املعامالت املدنية  555البيع من تاجر إىل غري تاجر تطبق بشأنه املادة -

من قانون املعامالت التجارية.  000 – 92املتعلقة بسقوط دعوى الضمان دون املواد من 

 أساس ذلك.

  

( بيع. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". ضمان. 7

 غش. عقد "عقد البيع". تقادم. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".

 اخلفية. حق املشرتي يف طلب رد املبيع إىل البائع استنادًا إىل ضمان العيوب-

عدم مساع دعوى ضمان العيب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسلم املشرتي للمبيع. -

ما مل يلتزم البائع بالضمان ملدة أطول. أو كان اخفاء العيب بغش منه. امتداد مدة عدم 

 مساع الدعوى يف احلالة األخرية إىل مخسة عشر سنة. أساس ذلك.

  

( بيع. دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". ضمان. 0

 غش. عقد "عقد البيع". تقادم. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".



دعوى املطعون ضده أصليًا بفسخ عقد بيع السيارة استنادًا إىل ضمان العيوب -

اخلفية واحتياطيًا الزام الطاعنة بإصالحها والتعويض. عدم مساعها فيما يتعلق بطلب 

الفسخ إلقامتها بعد مرور ستة أشهر. مساعها فيما يتعلق بالطلب االحتياطي استنادًا 

 إىل التزامها بإصالح العيوب. قضاء احلكم بالفسخ. خطأ يف القانون.

  

/ ال تسمع دعوى 0( من قانون املعامالت املدنية على ان ))555النص يف املادة )-0

ضمان العيب اخلفي ملرور الزمان بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم املبيع ما مل يلتزم 

ثبت ان إخفاء  / وليس للبائع أن يتمسك بهذه املدة إذا7البائع بالضمان ملدة أطول. 

من قانون املعامالت  96و 01العيب كان بغش منه((. كما ان املقرر يف املادتني 

التجارية انه وان كان األصل سريان أحكام قانون املعامالت التجارية على التزامات 

ومدنيًا بالنسبة لآلخر فإن  نالطرفني إذا كان العمل جتاريًا بالنسبة ألحد املتعاقدي

مؤداه ان األحكام املتعلقة بالبيع التجاري ال تسري إال على البيوع اليت  96نص املادة 

ون تتعلق بتجارتهم أما إذا كان البيع من تاجر إىل غري ؤيعقدها التجار فيما بينهم لش

من قانون املعامالت التجارية وضمنها املادة  000- 92تاجر فإن أحكام  املواد من 

يف هذه احلالة وإمنا ويصار  تطبقال  عيب اخلفيمبدة سقوط دعوى ال ( اخلاصة000)

( من قانون املعامالت املدنية اليت ورد نصها أعاله 555إىل تطبيق أحكام املادة )

 خبصوص سقوط دعوى ضمان العيب.

( من قانون املعامالت املدنية مؤداه انه متى اكتشف املشرتي عيبًا 555نص املادة )-7

واختار أن يرده إىل البائع استنادًا إىل ضمان العيوب خفيًا يف املبيع بعد تسلمه له 

اخلفية يف املبيع فإنه يتعني عليه ان يقيم دعوى الضمان خالل ستة أشهر من تاريخ 

تسلمه له وإال كانت دعواه غري مسموعة وذلك ما مل يقبل البائع صراحة أو داللة 

لتزام إىل املدة املتفق عليها االلتزام بضمان العيب ملدة أطول وعند ذلك ميتد أثر هذا اال

أو ان يكون هناك غش صدر من البائع إلخفاء العيب فعند ذلك متتد مدة إقامة 

 الدعوى إىل التقادم املدني العادي وهو مخسة عشر سنة.

وانه تبّين له أثناء  0/00/7105كان املطعون ضده قد تسلم السيارة بتاريخ إذ -0

كهرباء ونظام املالحة وتسريب اهلواء داخل السيارة استعماهلا وجود أعطال يف نظام ال

ويف نظام العزل وانه قام بتسليمها للطاعنة اليت قامت بدورها بإصالح كافة تلك 

ن إتعاود احلصول مرة بعد األخرى، و تاألعطال إال أن هذه األعطال ذاتها كان



طال قد الصيانة الدورية قد جرت للسيارة بانتظام وكون تكرار حصول تلك األع

بطلب ندب خبري هندسي  06/8/7106شكل خطرًا على حياته فقد أقام دعواه بتاريخ 

ملعاينة السيارة وبعد أن أودع اخلبري تقريره قام املطعون ضده بتعديل طلباته مطالبًا 

القضاء بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام الطاعنة برد مثنها  املدفوع كاماًل وهو مبلغ 

زام الطاعنة بالتعويض اجلابر للضرر املادي واملعنوي والفائدة ( درهم وإل078ر911)

% حتى السداد واحتياطيًا إلزام الطاعنة بتصليح كافة األعطال 2القانونية بواقع 

واألخطاء املوجودة يف السيارة مع توفري سيارة بديلة خالل فرتة التصليح وإلزام الطاعنة 

درهم( اخلسارة املادية  71ر111رة و)( درهم فرق قيمة السيا51ر111بسداد مبلغ )

% حتى تاريخ 2وإلزامها بالتعويض اجلابر للضرر املعنوي والفائدة القانونية بواقع 

السداد واإلصالح التام، بينما متسكت الطاعنة بعدم مساع الدعوى. فلما كان 

فإن  06/8/7106وأقام دعواه بتاريخ  0/00/7105املطعون ضده قد تسلم السيارة يف 

من قانون  555لك خيرج الدعوى من نطاق ضمان العيب اخلفي وفقًا لنص املادة ذ

املعامالت املدنية وحيث طلب املطعون ضده يف صحيفة دعواه احتياطيًا إلزام الطاعنة 

بتصليح كافة األعطال واألخطاء املوجودة يف السيارة وإلزام الطاعنة بسداد فرق قيمة 

ضدها قد أخلت بالتزامها بإصالح العيوب اليت  السيارة على سند من أن املطعون

ظهرت بالسيارة فتكون دعواه مسموعة من هذه الناحية، وإذ قضى احلكم املطعون 

فيه بفسخ عقد البيع استنادًا إىل وجود العيب اخلفي يف السيارة فإنه يكون قد أخطأ 

 يف فهم واقع الدعوى مبا يقتضي نقضه.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-إن الوقائع وحيث 

جتاري كلي أبوظيب على الطاعنة  0666/7106يف أن  املطعون ضده أقام الدعوى 

طالبًا ندب خبري هندسي ملعاينة السيارة مع إلزام املدعى عليها بالرسوم واملصاريف 

أبوظيب الفئة السادسة  ..............رقم  على سند من القول انه قد اشرتى منها السيارة

إال انه فوجئ بوجود مخسة أعطال فيها متثلت يف عطل يف  7105تويوتا فالون موديل 

نظام الكهرباء، وعطل يف نظام املالحة، وتسريب اهلواء داخل السيارة، وعطل يف 

وانه نظام العزل بالرغم من كونها جديدة وان هذه األعطال تعرض حياته للخطر، 

قام بتسليم السيارة للمدعى عليها واليت قامت بإصالح كافة األعطال وبعد تسليمها 

له فوجئ بعودة نفس األعطال مما حدا به إلقامة الدعوى. ندبت احملكمة خبريًا 

هندسيًا باملأمورية احملددة بقرار الندب وأودع اخلبري تقريره وقدم املطعون ضده 



احلكم بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام الطاعنة برد الثمن مذكرة بتعديل طلباته طالبًا 

% حتى تاريخ 2كاماًل مع التعويض اجلابر للضرر املادي واملعنوي والفائدة بواقع 

بإصالح كافة األعطال واألخطاء املوجودة يف السيارة مع توفري يا السداد واحتياط

درهم فرق قيمة السيارة  51ر111سيارة بديلة خالل فرتة اإلصالح وإلزام الطاعنة مببلغ 

% 2درهم اخلسارة املادية والتعويض اجلابر للضرر املعنوي والفائدة بواقع  71ر111و 

حكمت احملكمة بفسخ العقد وبإلزام  01/0/7102حتى السداد التام. بتاريخ 

% 5درهم، والفائدة التأخريية بواقع  078ر811الطاعنة بأن تؤدي  للمطعون ضده مبلغ 

وحتى السداد التام مبا ال  6/7/7102طلبات العارضة يف الن تاريخ تقديم سنويًا م

درهم كتعويض والفائدة  01ر111جياوز أصل املبلغ احملكوم به وان تؤدي له مبلغ 

% من تاريخ صريورة احلكم نهائيًا وحتى السداد التام ومبا ال 5التأخريية عنه بواقع 

ائية ومائيت درهم مقابل أتعاب احملاماة. جياوز أصل مبلغ التعويض واملصاريف القض

استئناف جتاري أبوظيب،  596/7102 استأنفت الطاعنة هذا احلكم باالستئناف

برفض االستئناف وتأييد احلكم  قضت حمكمة االستئناف 01/5/7102وبتاريخ 

درهم مقابل أتعاب احملاماة. طعنت  511املستأنف وإلزام املستأنفة الرسوم واملصاريف و

الطعن على هذه عرض اعنة يف احلكم بطريق النقض فكان الطعن املاثل حيث الط

 احملكمة يف غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون وخمالفة 

الثابت باملستندات واإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب. ذلك ان النص يف 

من قانون املعامالت التجارية ان على  000من قانون اإلجراءات املدنية و 555/0ملادتني ا

، بينما املبيعاملدعي إقامة دعواه يف العيب اخلفي خالل الستة أشهر التالية لتسلمه 

أقام املطعون ضده دعواه بعد مرور هذه املدة، فقد متسكت الطاعنة بسقوط الدعوى 

هلذا الدفع مبا جيب من البحث والتمحيص إذ ان احلكم  إال أن احملكمة مل تتصد

قد قضى للمطعون ضده باسرتداد قيمة السيارة مستندًا إىل ان الدعوى أقيمت أثناء 

طلع ن الطاعنة قد ارتكبت الغش عندما مل ُتإسريان مدة ضمان صيانة السيارة، و

مما يفتح مدة مساع املطعون ضده على العيوب املوجودة يف السيارة عند إبرام البيع 

ن العيوب اليت اثبتها اخلبري يف السيارة ليست من العيوب اخلفية بل إالدعوى، وحيث 

جرد استعمال السيارة والسري بها، مبمن العيوب الظاهرة وليس من العسري اكتشافها 

وان املطعون ضده قد عاين السيارة عند استالمها كما وكان الثابت من تقرير 

عون ضده قد استعمل السيارة وألكثر من سنة وانها قطعت خالل هذه اخلبري ان املط



( كيلو مرت وأعاد السيارة للطاعنة أثناء هذه املدة واملسافة 61ر111املدة ما يزيد على )

املقطوعة أكثر من مرة حيث كانت األخرية تودعها إىل مركز الصيانة اخلاص بها 

ان -رغم اعرتاض الطاعنة عليه –ويتم إصالح ما بها، وقد ضمن اخلبري تقريره 

العيوب اليت رصدها يف السيارة ليست من العيوب الفاحشة وان قيمة إصالح تلك 

درهم(، وان الطاعنة قد اعرتضت على تقرير اخلربة  71ر111العيوب ال تتجاوز مبلغ )

كونه جاء قاصرًا وخاصة قول اخلبري ان السيارة قد تعرضت لسوء ختزين طوال فرتة 

وحتى استالم املطعون ضده هلا دون ان يبّين اخلبري املصدر الذي استقى منه الصيف 

هذا االستنتاج ومع ذلك فقد أخذت حمكميت املوضوع بتقرير اخلربة دون ان تواجه 

لطلبها مبعاجلة التناقضات والنقص الذي اتصف به تقرير  واالستجابةدفاع الطاعنة، 

دهما يعمالن، كما ان جتكييف اهلواء و وجهازجلهاز املالحة  هاخلبري وانه بفحص

الطاعنة قد قامت بالصيانة املنتظمة للسيارة ويف املواعيد الدورية وقامت وأثناء 

عمليات الصيانة بتبديل اإلطارات ونظام املالحة والبطارية. وكل ذلك يثبت أن العيوب 

يت خفية أو يصعب اكتشافها إال ان حمكم اليت يف السيارة ليست مصنعية وال

املوضوع قد حنت بالدعوى منحى آخر عندما حكمت بفسخ العقد وباسرتداد املطعون 

ضده للثمن رغم عدم توافر أسباب الفسخ وشروطه كما مل يراع احلكم قانون 

والئحته التنفيذية وكذلك القرارات الصادرة عن  7116لسنة  71محاية املستهلك رقم 

( من الكتيب التكميلي اخلاص 0ص املادة )وزارة االقتصاد )العقد املوحد( عماًل بن

اكتشاف خلل واضح يف أحد  ملزم مبستهلكي السيارات ومضمونه أنه يف حالة

املكونات وضمن فرتة الضمات بأن التاجر )املورد( ملزم فقط باستبدال اجلزء املعيب، 

كما مل يراع احلكم دفاع الطاعنة اجلوهري املتمثل يف ضرورة احتساب قيمة 

ك السيارة وحسمها من الثمن املسرتد ومبعنى آخر تقدير قيمة السيارة بسعر استهال

السوق وقت الفسخ وليس وقت الشراء، وحيث جاء احلكم املطعون فيه معيبًا بكل 

 ما سلف فإن ذلك من موجبات نقضه. 

( من قانون املعامالت املدنية 555وحيث ان هذا النعي يف حمله ذلك ان النص يف املادة )

/ ال تسمع دعوى ضمان العيب اخلفي ملرور الزمان بعد انقضاء ستة أشهر 0ان )) على

/ وليس للبائع أن يتمسك 7على تسليم املبيع ما مل يلتزم البائع بالضمان ملدة أطول. 

 96و 01بهذه املدة إذا ثبت ان إخفاء العيب كان بغش منه((. كما ان املقرر يف املادتني 

ارية انه وان كان األصل سريان أحكام قانون املعامالت من قانون املعامالت التج

ومدنيًا  نالتجارية على التزامات الطرفني إذا كان العمل جتاريًا بالنسبة ألحد املتعاقدي



مؤداه ان األحكام املتعلقة بالبيع التجاري ال تسري  96بالنسبة لآلخر فإن نص املادة 

ون تتعلق بتجارتهم أما إذا كان ؤنهم لشإال على البيوع اليت يعقدها التجار فيما بي

من قانون املعامالت  000-92البيع من تاجر إىل غري تاجر فإن أحكام  املواد من 

يف  تطبقال  مبدة سقوط دعوى العيب اخلفي ( اخلاصة000التجارية وضمنها املادة )

املدنية ( من قانون املعامالت 555هذه احلالة وإمنا ويصار إىل تطبيق أحكام املادة )

اليت ورد نصها أعاله خبصوص سقوط دعوى ضمان العيب. وحيث إن نص املادة 

( من قانون املعامالت املدنية مؤداه انه متى اكتشف املشرتي عيبًا خفيًا يف املبيع 555)

بعد تسلمه له واختار أن يرده إىل البائع استنادًا إىل ضمان العيوب اخلفية يف املبيع فإنه 

يقيم دعوى الضمان خالل ستة أشهر من تاريخ تسلمه له وإال كانت  يتعني عليه ان

دعواه غري مسموعة وذلك ما مل يقبل البائع صراحة أو داللة االلتزام بضمان العيب ملدة 

أطول وعند ذلك ميتد أثر هذا االلتزام إىل املدة املتفق عليها أو ان يكون هناك غش 

تد مدة إقامة الدعوى إىل التقادم املدني صدر من البائع إلخفاء العيب فعند ذلك مت

العادي وهو مخسة عشر سنة. فلما كان ذلك وكان املطعون ضده قد تسلم السيارة 

وانه تبّين له أثناء استعماهلا وجود أعطال يف نظام الكهرباء  0/00/7105بتاريخ 

مها للطاعنة ونظام املالحة وتسريب اهلواء داخل السيارة ويف نظام العزل وانه قام بتسلي

تعاود  تاليت قامت بدورها بإصالح كافة تلك األعطال إال أن هذه األعطال ذاتها كان

ن الصيانة الدورية قد جرت للسيارة بانتظام وكون إاحلصول مرة بعد األخرى، و

تكرار حصول تلك األعطال قد شكل خطرًا على حياته فقد أقام دعواه بتاريخ 

ي ملعاينة السيارة وبعد أن أودع اخلبري تقريره قام بطلب ندب خبري هندس 06/8/7106

املطعون ضده بتعديل طلباته مطالبًا القضاء بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام الطاعنة برد 

( درهم وإلزام الطاعنة بالتعويض اجلابر 078ر911مثنها  املدفوع كاماًل وهو مبلغ )

حتى السداد واحتياطيًا إلزام  %2للضرر املادي واملعنوي والفائدة القانونية بواقع 

الطاعنة بتصليح كافة األعطال واألخطاء املوجودة يف السيارة مع توفري سيارة بديلة 

( درهم فرق قيمة السيارة 51ر111خالل فرتة التصليح وإلزام الطاعنة بسداد مبلغ )

ائدة درهم( اخلسارة املادية وإلزامها بالتعويض اجلابر للضرر املعنوي والف 71ر111)و

% حتى تاريخ السداد واإلصالح التام، بينما متسكت الطاعنة بعدم 2القانونية بواقع 

وأقام دعواه  0/00/7105مساع الدعوى. فلما كان املطعون ضده قد تسلم السيارة يف 

فإن ذلك خيرج الدعوى من نطاق ضمان العيب اخلفي وفقًا لنص  06/8/7106بتاريخ 

ت املدنية وحيث طلب املطعون ضده يف صحيفة دعواه من قانون املعامال 555املادة 



احتياطيًا إلزام الطاعنة بتصليح كافة األعطال واألخطاء املوجودة يف السيارة وإلزام 

الطاعنة بسداد فرق قيمة السيارة على سند من أن املطعون ضدها قد أخلت بالتزامها 

ن هذه الناحية، وإذ بإصالح العيوب اليت ظهرت بالسيارة فتكون دعواه مسموعة م

قضى احلكم املطعون فيه بفسخ عقد البيع استنادًا إىل وجود العيب اخلفي يف 

 السيارة فإنه يكون قد أخطأ يف فهم واقع الدعوى مبا يقتضي نقضه. 

وحيث إن املوضوع صاحل للفصل فيه، وكان املقرر انه على املتعاقدين الوفاء مبا 

توجب تنفيذ العقد طبقًا ملا اشتمل عليه وبطريقة أوجبه العقد على كل منهما وانه ي

تتفق مع ما يوجبه حسن النية وان تنفيذ العقد يتناول ما هو من مستلزماته، فلما كان 

من قانون املعامالت التجارية ان  001من قانون املعامالت املدنية و 510مفاد املادتني 

إال ما جرى العرف على التسامح  البيع يعترب  منعقدًا على أساس خلو املبيع من العيوب

فيه، وانه جيوز للمشرتي ان يطلب احلكم بفسخ العقد إذا اتضح له بعد تسلمه املبيع 

رض الذي أعدله ويف هذه احلالة تطبق غان به عيبًا من شأنه عدم صالحية املبيع لل

ة فيثبت من قانون املعامالت املدني 717،  702القواعد العامة املنصوص عليها يف املواد 

للمشرتي حق فسخ العقد يف العقود اليت حتتمل الفسخ ولو مل يشرتط ذلك يف العقد 

متى كان العيب قدميًا ومؤثرًا يف قيمة املعقود عليه، وكان املشرتي جيهله وقت البيع 

براءته منه وال يسقط خيار العيب إال باإلسقاط صراحة من  طولو كان البائع قد اشرت

به بعد العلم به أو بالتصرف يف املبيع ولو قبل العلم بالعيب أو بهالك املشرتي أو الرضا 

من قانون املعامالت املدنية.  710املبيع أو نقصانه أو زيادته وفقًا ملا هو حمدد يف املادة 

من قانون املعامالت املدنية ان الضمان يقدر يف  797فلما كان املقرر وفقًا لنص املادة 

حلق املضرور من ضرر وما فاته من كسب، وكان البّين من  مجيع األحوال بقدر ما

كتاب عرض بيع السيارة ان الطاعنة قد التزمت بالصيانة الدورية للسيارة وضمان 

السيارة واستبداهلا إذا لزم  بأجهزةصالحيتها والتزمت بإصالح العيوب اليت تظهر 

رتات املقطوعة، وان األمر على نفقتها وذلك ملدة مخس سنوات وبدون حتديد للكيلوم

املطعون ضده قد بدأ الشكوى من العيوب املوجودة يف السيارة منذ تاريخ 

حيث ادخلت السيارة ملركز الصيانة التابع للطاعنة يف هذا التاريخ  9/00/7105

مت استبدال إطارات  01/00/7105الستبدال إطار الكاوتش يف فتحة السقف ويف 

مت فحص نظام املالحة والصوتيات وتقرر  76/07/7105الكاوتش األربعة ويف 

استبداله بنظام مالحة جديد وكل هذه العيوب واألعطال مت اكتشافها خالل 

مت تثبيت األبواب  70/7/7106الشهرين األولني من استالم السيارة واستعماهلا وبتاريخ 



 ية مت تواىل وتكرر اكتشاف العيوب يف السيارةوواجلانب اخللفي ضد العوامل اجل

وإصالحها ألكثر من مرة، كما هو ثابت من تقرير اخلبري اهلندسي، وقد أوضح 

اخلبري يف تقريره ان العيوب املوجودة يف السيارة من شأنها أن تفقد املالك راحته حال 

يف احلركة بالسيارة مع قلقه مما قد يتعرض له أثناء رحلته الربية كما قد  االنطالق

ه يف منطقة ال يعلم اجتاهه فيها سوى باالستعانة جبهاز جتعله يفقد اجتاهه أثناء سري

املالحة والذي كثريًا ما يتعرض للتوقف عن العمل والبدء من جديد فاقدًا كل 

املعلومات املخزنة فيه، مما قد جيعل السائق يتوقف بعيدًا عن حمطة البرتول لوجود 

لعيوب اليت رصدها يف عداد الكيلومرتات املسموح له قطعها، وان ا يفقراءات خاطئة 

وليتها على عاتق الطاعنة ومنها ما ؤالسيارة منها ما هو قديم وقبل استالم السيارة ومس

وليتها أيضًا على ؤنشأ عن سوء املصنعيات والعناية أثناء أعمال اإلصالحات ومس

الطاعنة، وان تلك العيوب تنعكس على قيمة السيارة يف حال رغب مالكها بالتخلص 

درهم( على أساس خلوها  078ر911ها إذ انه مت بيعها للمطعون ضده مببلغ )منها وبيع

من العيوب أما والسيارة على تلك احلالة فكثري من املستخدمني سيصرف النظر عنها 

لعدم االستفادة من اإلمكانيات اليت أصبحت ضرورية لالستخدام وان سعر السيارة 

درهم( يف ضوء املشاكل اليت تعاني منها  81ر111مببلغ ) روقت معاينة اخلبري هلا يقد

 61ر111واملسافة اليت قطعتها خالل سنة من شرائها واليت بلغت أكثر من )

كيلومرت(. كما انتهى اخلبري إىل ان العيوب اليت رصدها يف السيارة ميكن 

% من 71إصالحها باتباع الطرق الصحيحة يف اإلصالح وقدر النقص بقيمة السيارة بـ

درهم(. فلما كان ذلك  71ر111اليف إصالح ما بها من عيوب مببلغ )قيمتها وتك

وكان اخلبري مل جيزم بأن تلك العيوب من العيوب اخلفية وإمنا هي من العيوب اليت 

ميكن مالحظتها بالتجربة واالستعمال وال حتتاج إىل خربة فنية، وإن من شأن تلك 

الذي أعدت له، وتنقص من قيمتها العيوب إن مل يتم إصالحها أن تفقد السيارة لغرض 

وان بعض العيوب مت إصالحها وبعضها ما زال موجودًا رغم تكرار إصالحها، وحيث 

السيارات يف دولة اإلمارات  ملستهلكيوفق الكتيب املساعد  –ان الطاعنة ملزمة 

م ( من القانون االحتادي رق5باستبدال اإلجزاء املعيبة وفقًا للمادة )- العربية املتحدة

إذا حصلت هذه العيوب أثناء فرتة الضمان وكان - ( يف شأن محاية املستهلك71)

( من قانون املعامالت التجارية انه إذا تبّين بعد تسلم املبيع ان 001النص يف املادة )

البضاعة املسلمة ختتلف عن البضاعة املتفق عليها سواء يف الكمية أو املواصفات أو 

عن االختالف أو العيب عدم  نشأمشرتي بفسخ العقد إال إذا لل ىان بها عيبًا فال يقض



صالحية املبيع للغرض الذي أعد له وللمحكمة ان تقضي برفض الفسخ وبانقاص 

النقص وفقًا الختالف الصنف أو درجة العيب كل ذلك ما مل يوجد  بتكملهالثمن أو 

صيانة واستبدال ولية البائع على إجراء الؤاتفاق أو عرف بوجوب الفسخ، وتقتصر مس

التالف من القطع. فلما كان اخلبري قد انتهى يف تقريره إىل ان قيمة السيارة وقت 

معاينته هلا ويف ضوء العيوب املوجودة فيها والكيلومرتات اليت قطعتها تقدر بقيمة 

( درهم، وملا كان 18ر911درهم( مما يعين انه قد نقص من قيمتها مبلغ ) 81ر111)

( درهم، 01ر111يه قد قضى للمطعون ضده بالتعويض مببلغ )احلكم املطعون ف

وكان البّين من تقرير اخلبري ان املطعون ضده قد استخدم السيارة وقطع بها أكثر 

 .الغاءهكيلومرت( فإنه مل يعد مربرًا للحكم له بالتعويض يتعني  61ر111من )

 

********** 



 )مدني( 76/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –إمام البدري  برئاسة السيد املستشار/

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (765) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  027)الطعن رقم 

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى" "اإلدخال والتدخل يف الدعوى". دفوع "الدفع 0

"الصفة واملصلحة يف الطعن". نقض "الصفة واملصلحة يف بعدم قبول الدعوى". طعن 

 الطعن بالنقض".

طلب إدخال املطعون ضده يف الدعوى ليقدم ما بيده من مستندات والقضاء بتأييده -

استئنافيًا فيما قضى فيه برفضه موضوعًا. مؤداه: عدم القضاء عليه أو له بشيء. عدم 

أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الطعن يف  جواز إدخاله يف الطعن بالنقض لعدم الصفة.

 مواجهته. مثال.

  

 ( إثبات "عبء اإلثبات" "أدلة اإلثبات. خربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها".7

 إثبات الدعوى. وقوعه على عاتق املدعي.-

ري. من سلطة حمكمة املوضوع متى اقتنعت بسالمة أحباثه تقدير أعمال اخلب-

 واألسس اليت بنى عليها التقرير. مثال.

  

( دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "تعديل الطلبات". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". 0

 عام.رسوم قضائية. نظام 

عدم قيد أي دعوى أو طعن وعدم قبول أي طلب إال بعد استيفاء الرسم املقرر ما مل -

 يصدر قرار باإلعفاء منه أو تأجيله كليًا أو جزئيًا.

احتساب الرسوم وفق الطلبات عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق -

 طلبات اخلصوم النهائية.



حقاته ثم تعديل الطلبات بعد إيداع اخلبري دعوى الطاعن بندب اخلربة حلساب مست-

تقريره إىل حتديد املبالغ املطالب بها. التزامه بسداد الرسوم عن تلك الطلبات وإال 

 قضى بعدم قبوهلا. انتهاء احلكم إىل هذه النتيجة. صحيح.

  

راءات رفع الدعوى" "أنواع من الدعاوى. دعوى القسمة". دفوع "الدفع بعدم ( دعوى "إج1

قبول الدعوى". رسوم قضائية. شيوع. قسمة. نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. 

 ما ال يقبل منها".

الدعاوى املتعلقة بفرز وجتنيب حصة يف عقار مشرتك وبيعه عند عدم إمكان -

من  05/8ة فيها على أساس قيمة احلصة. املادة قسمته. احتساب الرسوم القضائي

قانون الرسوم القضائية. تعذر القسمة حسب تقارير اخلربة وطلب املدعي بيع حصته ال 

يلزم معه دفع رسوم جديدة. النعي على احلكم بالبطالن لعدم سداد املطعون ضده 

 رسوم التعديل إىل طلب البيع بعد تعذر القسمة. نعي على غري أساس.

  

( اختصاص "االختصاص النوعي". دعوى "الدفع بعدم االختصاص" "إجراءات رفع 5

الدعوى". دفوع "الدفع بعدم االختصاص" "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية. 

 يقبل منها".نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال 

قضاء احملكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها واإلحالة للمحكمة -

املختصة. ال يلزم معه حتصيل الرسوم القضائية. يرتك حتصيلها للمحكمة احملال 

إليها. أساس ذلك وعلته. النعي على احلكم بالبطالن إذ قبل الطلبات وفصل فيها 

 غري أساس. باإلحالة قبل سداد الرسم. على

  

( إعالن. دعوى "نظر الدعوى واحلكم فيها" "املسائل اليت تعرتض سري اخلصومة". 6

دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما ال يوفره". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل 

 منها".

ابعة اخلصم سري الدعوى والوقوف على إجراءاتها طاملا كان األصل. وجوب مت-

معلقًا بها وعاملًا بتأجيالتها ومواعيد جلساتها. نعي الطاعن ببطالن احلكم لعدم 

 اخطاره بورود اإلفادة املنوه عنها بوجه النعي للتعقيب عليها. على غري أساس.

  



( بيع. دعوى "أنواع من الدعاوى. دعوى القسمة". شيوع. قسمة. نقض "أسباب الطعن 2

 بالنقض. ما ال يقبل منها".

جواز بيع احلصة على الشيوع. علة ذلك. قضاء احلكم باإلذن ببيع حصة املطعون -

بزعم  ضدها شيوعًا بعد تعذر قسمتها عينًا. صحيح. النعي على احلكم باخلطأ

 استحالة البيع. غري سديد.

  

 ( دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم قضائية. حماماة.8

مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب احملاماة. الزام اخلصم احملكوم عليه بها. -

 أساس ذلك. مثال.

  

نه سديد إف ............................وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن يف مواجهة بنك -0

ذلك أن طلب إدخال املطعون ضده يف الدعوى كان على أساس تقديم ما بيده من 

ن رفض طلب التدخل موضوعًا إف مستندات ومن ثم مل يفض له او عليه بشيء ومن ثم

وإلزام طالب التدخل باملصاريف كان قضاء صائبًا وإذ أيده احلكم االستئنايف فأنه 

يصح إدخاله يف الطعن املاثل لعدم توافر الصفة. ومن ثم تقضى هذه احملكمة بعدم  ال

و قبول الطعن يف مواجهته وتلزم الطاعن باملصاريف ومقابل أتعاب احملاماة على النح

 الذي سريد يف املنطوق.

املقرر أن على املدعى اثبات دعواه. كما إن من املقرر أن تقدير اعمال اخلبري من -7

بنى عليها التقرير.  اليتسلطة حمكمة املوضوع متى اقتنعت بسالمة احباثه واألسس 

ل األعما قيمةملا كان ذلك وكان يبني من االوراق أن تقرير اخلربة الثالثية قد بني أن 

درهم خيصم منها قيمة  0168116111قدرها  اإلضافاتاملنفذة باملشروع شاملة مجيع 

املقاول من  بإجنازهسوء املصنعية يف بعض األعمال كما خصم منها قيمة مامل يقم 

درهم يتحمل كل  0161116111 املنفذة لألعماللتكون القيمة الكلية  الصيانةأعمال 

قرير اخلربة قد قدر قيمة االرض واملباني حبالتها من الطرفني نصفها، مما يعنى أن ت

ة االضافات، ومل يقدم الطاعن ما يسند دعواه بانه قام بعمل اضافات تضمنالراهنة م

خارج حدود القرض املأخوذ من البنك فيكون إدعاؤه مفتقرًا إىل دليله فيصح قضاء 

 عني الرفض.احلكم املطعون فيه يف خصوصه ويضحى النعى غري قائم على اساس مت



و طعن أيد أي دعوى قاملقرر وفق قانون الرسوم القضائية يف إمارة أبوظيب انه ال ت-0

وال يقبل أي طلب إال بعد استيفاء الرسم املقرر كاماًل ما مل يكن قد صدر قرار 

عفاء أو التأجيل كليًا او جزئيًا وحتتسب الرسوم وفق الطلبات عند رفع الدعوى باإل

نهائي وفق طلبات اخلصوم النهائية. ملا كان ذلك ولئن كان ويكون التقدير ال

ال أنه بعد إطلب ندب اخلربة حلساب مستحقاته بالطاعن قد سدد عند رفع الدعوى 

يطالب بها دون أيداع الرسوم  اليتصدور تقرير اخلربة قام بتعديل طلباته وحدد املبالغ 

بول تلك املطالبات لعدم سداد من تلك الطلبات مما يتعني معه عدم ق لاملقررة على ك

ىل تلك النتيجة فأنه يكون قد جاء متفقًا إرسومها. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه 

 وصحيح القانون ويغدو النعى غري قائم على اساس ومتعني الرفض.

 تقدير قيمة من قانون الرسوم القضائية قد جرى على ان 05/8نص املادة جرى -1

جتنيب حصه يف عقار مشرتك وبيعه عند عدم امكان قسمته الدعاوى املتعلقة بفرز و

نت املطعون ضدها قد سددت الرسوم ابتداء عند اعلى اساس قيمة احلصه. وملا ك

طلب فرز وجتنيب حصتها وتعذرت القسمة حسب تقارير اخلربة فصارت إىل طلب بيع 

نتهى املار ذكره. وإذ ا صريح النصحصتها فأنه ال يلزم دفع رسوم جديدة حسب 

احلكم املطعون فيه إىل تلك النتيجة فأنه ال يكون قد خالف القانون يف شيء، مما 

 يتعني رفض النعى.

من قانون اإلجراءات املدنية قد جرى على انه إذا قضت  85/7يف املادة  صالن-5

احملكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها أن تامر بإحالتها 

 حتصيلاحملكمة املختصة. ومفاد ذلك أنه ال يلزم يف مثل هذا احلالة حبالتها إىل 

لمحكمة احملال إليها وإذ اورد احلكم لرتك يالرسوم القضائية ألن احلق يف حتصيلها 

املطعون فيه يف اسبابه " والقول بغري ذلك قد يوهم بأن احملكمة خمتصه وهو غري 

احملكمة احملال إليها يف التصدي هنا، كما أن من شانه ان يصادر على حق  ضالفر

لتلك الدفوع األخرى لو صحت، ومن ثم يكون النعى فري غري حمله" فأن احلكم 

يكون قد بنى على سبب موافق لصحيح القانون ويضحى النعى غري قائم على أساس 

 ومتعني الرفض.

رتض فيه يلزم احملكمة قانونًا بإخطار الطاعن بتلك اإلفادة إذ املف اانه ال يوجد م-6

متابعة سري الدعوى والوقوف على إجراءاتها طاملا كان معلنًا بها وعاملا بتأجيالتها 

ومواعيد جلساتها. وتكون قرارات احملكمة اليت تصدر بعد انقضاء اخلصومة 

مكررًا( من قانون اإلجراءات  51صحيحة منتجة ألثارها دون حاجة إىل إعالن ) املادة 



م املطعون فيه موافقا هلذا النظر فإن النعى يكون على غري املدنية. وإذ جاء رد احلك

 اساس ومتعني الرفض.

وحيث إن هذا النعى أيضًا غري سديد، ذلك أنه ال توجد استحالة يف بيع حصة -2

املطعون ضدها إذ ميكن بيعها ألى مشرت على الشيوع بكل ما عليها من التزامات أو 

ك على الشيوع. ومن ثم يكون النعى غري رهون كما ميكن للطاعن أن يشرتيها كمال

 قائم على اساس ومتعني الرفض.

أنه حيكم مبصروفات الدعوى على اخلصم احملكوم  000/7املقرر عماًل باملادة -8

نت كاعليه فيها ويدخل يف حساب املصروفات مقابل أتعاب احملاماة. ملا كان ذلك و

ع نصيبها فأن إلزام الطاعن املطعون ضدها قد كسبت دعواها فيما يتعلق بطلب بي

باملصروفات ال يكون خمالفًا للقانون ويضحى النعى غري قائم على اساس ومتعني 

 الرفض.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصل يف   –حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

مدنى جزئي أبوظيب  777/7106أن املدعية )املطعون ضدها األوىل( أقامت الدعوى 

قبل املدعى عليه )الطاعن( طلبت يف ختامها فرز وجتنيب نصيبها من قطعة األرض 

مبنطقة خليفة أ وما عليها من مبان  .......حوض جنوب شرق  .........السكنية رقم 

واملقدرة بالنصف وإلنهاء حالة الشيوع بشأنها مع املدعى عليه، تأسيسًا على أن املدعية 

وبناء على االمر السامي الصادر من صاحب  7/1/7110ة املدعى عليه وبتاريخ زوج

السمو رئيس الدولة حفظه اهلل مت منح املدعية واملدعى عليه االرض حمل الدعوى 

مناصفة بينهما واملدعية ترغب يف إنهاء حالة الشيوع لألرض حمل الدعوى وما عليها 

 من مبان.
 

. عقبت املدعية على تعذر القسمةندسيًا خلص إىل ندبت حمكمة أول درجة خبريًا ه

تقرير اخلبري وطلبت ندب خربة أخرى أو إعادة املهمة إىل ذات اخلبري. كما أودع 

املدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت دعوى متقابلة طلب فيها ندب خربة حسابية 

 ...................... ب بينه واملدعي عليها تقاباًل وبيان املبالغ اليت قام مصرفالتصفية احلس

باحلجز عليها من حسابه لديه كجزء من قيمة القرض وبيان املبالغ اليت يتوجب على 

املدعى عليها تقاباًل دفعها للمدعى تقاباًل منها وبيان املبالغ اليت يتوجب عليها لسداد 

يت قام بصرفها على وبيان املبالغ ال ..............................باقي القرض املسحوب من بنك 



االعمال االضافية من حسابه اخلاص وبيان املبالغ اليت جيب على املدعى عليها تقاباًل 

 دفعها للمدعى تقاباًل منها.
 

ندبت حمكمة أول درجة خبريين هندسيني وخبري حسابي وخلصت اللجنة إىل تعذر 

درهم  069966055هو  ......................القسمة وإىل ان رصيد القرض املمنوح بواسطة بنك 

درهم دفعها املدعى  011111% كإعفاء من القرض وكذلك 75 خبصم منه ما يوازي

درهم يلزم املدعى  060926006675تقاباًل من حسابه وبالتالي يكون صايف القرض هو 

 6186558600درهم واملدعى تقاباًل يلزم منه مببلغ  2186558607عليها تقاباًل منه مببلغ 

ضافات وانتهت اللجنة إىل أن قيمة االعمال املنفذة باملشروع شاملة مجيع اإلدرهم 

درهم نظري سوء مصنعية يف بعض  711111درهم خيصم منه مبلغ  0168116111قدرها 

ن صايف ودرهم مقابل عدم قيام املقاول بأعمال الصيانة ليك 711111االعمال ومبلغ 

درهم  567116111ملدعية اصليًا منها مبلغ درهم تتحمل ا 0161116111 وقيمة االعمال ه

ويتحمل املدعى عليه أصليًا نفس املبلغ واملتبقي من القرض املمنوح من مصرف 

درهم واملدعى  861666712628خبصوص االرض حمل الدعوى وهو  .........................

ملزمة بسداد درهم واملدعى عليه أصليًا  168196017656عليها اصليا ملزمة بسداد مبلغ 

درهم. طلبت املدعية أصليا إعادة املأمورية للجنة اخلرباء لبيان  066066915677مبلغ 

. طلب املدعى 00/07/7105وحتى  0/0/7107عوائد اجيار العقار حمل الدعوى منذ 

تقاباًل رفض الدعوى االصلية ويف الدعوى املتقابلة عدم اعتماد تقرير جلنة اخلرباء 

واحتياطيًا اعادة املأمورية للجنة السابقة لفحص اعرتاضاته ويف وندب خربة جديدة 

درهم وهو نصف املبلغ  51111مجيع االحوال الزام املدعى عليها تقاباًل بسداد مبلغ 

 768156597وإلزامها بسداد مبلغ  ..........................الذي قام املدعى تقاباًل بسداده لبنك 

دهم وإلزامها بسداد  566906081افية البالغ جمموعها درهم نصف قيمة االعمال االض

درهم وهو نصف املبلغ احملجوز من حساب املدعى تقاباًل لدى  061876508620مبلغ 

درهم مقابل املتابعة  251111وإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ  .........................مصرف 

اباًل عدم قبول الدعوى املتقابلة واالشراف واجملهود الشخصي وطلبت املدعى عليها تق

 ضلرفعها قبل االوان خبصوص طلب املدعى تقاباًل إلزامها بسداد حصتها من فر

االسكان واحتياطيًا رفض طلبه خبصوص إلزام املدعى عليها تقاباًل االشراف كونه 

متربعا واحلكم برفض الدعوى املتقابلة يف شقها املتعلق باألعمال االضافية واعادت 

مة اول درجة املأمورية للجنة اخلربة لدى اعرتاضات الطرفني فورد تقرير اللجنة حمك



 0161116111التكميلي الذي خلص إىل أن قيمة األعمال املنفذة فعليًا باملشروع هي 

درهم وقيمة القرض الذي مت  21116111درهم وقيمة األرض املقام عليها البناء مبلغ 

% اعفاء 75درهم خبصم منه  069666055هو  ............................احلصول عليه من بنك 

درهم يرتتب علي كل من طريف الدعوى مبلغ  061926006من البنك ليكون 

وقد قام املدعى تقاباًل بسداد مبلغ  ........................درهم منه لصاحل بنك  2186558611

درهم  5186558611البنك  درهم من هذا القرض ليكون الباقي عليه لصاحل 7116111

مع أحقية املدعى عليه أصليًا باستعادة شيكات ضمان القرض املوجودة لدى البنك 

واستبداهلا باملبلغ املرتتب عليه وحده وتقدم املدعى عليها تقاباًل بإيداع شيكات لدى 

ذه البنك باملبالغ املرتتبة عليها وحدها. وخلصت اللجنة  إىل أن قيمة القرض الذي مت أخ

درهم يتحمل  0166006687650شاماًل أرباح املصرف هو  .............................من مصرف 

درهم وقد قام املدعى  560166810672كل من طريف الدعوى من هذا املبلغ ما مقداره 

درهم من حصته يف هذا القرض وبالتالي  760126101625عليه اصليًا بسداد مبلغ 

 .............................درهم إىل مصرف  560166810672زمة مببلغ تكون املدعية أصليا مل

درهم للمصرف وانتهت اللجنة إىل أن  06591616650ويلزم املدعى عليه أصليًا بدفع مبلغ 

درهم يف ذمة املدعى عليه أصليا مقابل حصتها  062616111املدعية أصليًا تستحق مبلغ 

وحتى  7/0/7107لى ارض النزاع للفرتة من يف قيمة اجيار الفيالت املقامة ع

درهم باإلضافة للفوائد على ذلك املبلغ بنسبة  061116111بإمجال مبلغ  0/0/7105

درهم، وطلبت املدعية أصليا اعادة املأمورية للجنة لبيان عوائد  0716111% وقدرها 265

العقار وعلى سبيل االحتياط احلكم ببيع  0/0/7105وحتى  0/0/7107االجيار من 

حمل الدعوى وتوزيع قيمته على طريف النزاع مناصفة وإلزام املدعى عليه اصليًا بان 

هم قيمة االجيارات املستحقة عليه وفقًا للثابت در 062616111يؤدى للمدعية مبلغ 

ا يستجد من اجيار من تاريخ مع إلزامه مب 0/0/7105بتقرير اللجنة حتى تاريخ 

درهم وإلزامه بالفوائد  961111بواقع االجرة السنوية وحتى امتام البيع  0/0/7105

% 07التأخريية على املبلغ سالف البيان من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بواقع 

ا. قدم املدعى تقاباًل مذكرة  تعقيبيه على ضهسنويًا ويف الدعوى املتقابلة احلكم برف

درهم وهو  25111تقاباًل بسداد مبلغ  تقرير اخلربة طلب يف ختامها إلزام املدعى عليها

وإلزامها بسداد  ........................نصف املبالغ اليت قام املدعى تقاباًل بسدادها لبنك 

 566906081درهم نصف قيمة االعمال االضافية البالغ جمموعها  768156597مبلغ 

ن املدعى ملصرف وهو نصف املبلغ املقدم م 061876508620درهم وإلزامها بسداد مبلغ 



درهم مقابل املتابعة  2516111وإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ  ...............................

لذات اللجنة لبحث اعرتاضات الطرفني حيث  املأموريةواالشراف. اعادت احملكمة 

درهم  0161116111خلصت اللجنة إىل ان قيمة األعمال املنفذة فعليًا باملشروع هي 

درهم وقيمة القرض الذي مت احلصول  2111111ة االرض املقام عليها البناء مببلغ وقيم

% كإعفاء ليكون 75درهم خيصم منه  069666055هو  ......................عليه من بنك 

درهم  2186558611+ درهم يرتتب منه على كل من طريف الدعوى مبلغ  06192600

درهم من  711111وقد قام املدعى تقاباًل بسداد مبلغ  ..........................لصاحل بنك 

درهم مع أحقية املدعى  2186558611هذا القرض ليكون املتبقي عليه لصاحل البنك 

عليه أصليًا باستعادة شيكات ضمان القرض املوجودة لدى البنك واستبداهلا باملبلغ 

البنك باملبالغ املرتتبة املرتتب عليه وحده ويقوم املدعى اصليًا بإيداع شيكات لدى 

 ......................عليها وحدها وخلصت اللجنة إىل أن قيمة القرض الذى مت اخذه من بنك 

درهم يتحمل كل من طريف الدعوى من هذا  0166006687650شاماًل أرباح املصرف هو 

 760126101625درهم وقد قام املدعى عليه أصليًا بسداد مبلغ  560166810672املبلغ 

بدفع مبلغ  ًادرهم من حصته يف هذا القرض وبالتالي تكون املدعية أصليًا ملزم

ويكون املدعى عليه أصليًا ملزمة  ......................درهم إىل مصرف  560166810672

درهم للمصرف وانتهت اللجنة إىل ان املدعية أصليًا تستحق مبلغ  060596116650بدفع 

ة املدعى عليه اصليًا مقابل حصتها يف قيمة اجيار الفيالت درهم يف ذم 062616111611

بإمجالي جممع  0/0/7105وحتى  7/0/7107املقامة على االرض للفرتة من 

درهم. طلبت  0،1111% وقدرها265درهم باإلضافة إىل الفوائد بواقع  061116111

من ديون للغري املدعية أصليًا بيع العقار وتوزيع مثنه مناصفة بعد خصم ما يكون عليه 

درهم  767816111إن وجدت وإلزام املدعى عليه أصليًا بأن يؤدى للمدعية اصليًا مبلغ 

مع إلزامه مبا  0/0/7105وحتى  7/8/7100ات املستحقة عليه من تاريخ جيارقيمة اال

درهم مع الفوائد  961111يستجد من اجيار حتى متام البيع بواقع االجرة السنوية 

% سنويًا وعلى سبيل 05ريخ رفع الدعوى وحتى  السداد التام بواقع التأخريية من تا

 0/0/7105وحتى  0/0/7107االحتياط اعادة املأمورية للجنة لبيان عوائد االجيار من 

 ........................ويف الدعوى املتقابلة احلكم برفضها. وطلب املدعى تقاباًل إدخال بنك 

ن بداية املناقصة وحتى االن ليثبت املدعى عليه بدليل وإلزامه بتقديم ملف املشروع م

 011111أخر ان هنالك اعماال اضافية وطلب إلزام املدعى عليها تقاباًل بسداد مبلغ 

وإلزامها بسداد مبلغ  .........................درهم وهو نصف املبلغ الذي قام بسداده لبنك 



 061876508620وإلزامها بسداد مبلغ  درهم بنصف قيمة االعمال االضافية 768156597

درهم  251111وإلزامها مببلغ  ......................درهم نصف املبلغ املسدد منه ملصرف 

 ...................مقابل املتابعة واالشراف، كما تقدم املدعى عليه اصليًا بطلب إدخال 

دليل ثاني أن هنالك بتقديم ملف املشروع ليثبت ب هالالستشارات اهلندسية وإلزام

املتقابلة ورفض الدعوى االصلية.  الدعوى اعمااًل اضافية ومتسك بطلباته اخلتامية يف

وإلزامه بتقديم ملف املشروع  ...........................كما قدم ايضًا طلبًا بإدخال مصرف 

نك ليثبت ان هنالك اعمااًل اضافية ومتسك بطلباته يف الدعوى املتقابلة. وطلب ب

إخراجه من الدعوى وحتميل طالب االدخال املصاريف. وجبلسة  ......................

قررت احملكمة خماطبة وزارة شؤون الرئاسة إلبداء الرأي حول طلب  07/6/7106

املدعية بيع نصيبها يف العقار حمل الدعوى ووردت االفادة مبوافقة الوزارة على بيع 

. وقدم اخلصم املدخل الثالث مذكرة ببقاء الرهن نصيب املدعية اصليا يف القطعة

املسجل لصاحله ويف حالة البيع سداد املديونية - يف حالة القسمة –ميين أالت

لمصرف اواًل مع حفظ حقه يف الرجوع على املدعية أصليًا واملدعى عليه إذا مل تف ل

 حصيلة البيع بدين املصرف.
 

 :76/07/7106وحمكمة  أول درجة حكمت حضوريا يف 

أواًل: بقبول طلبات االدخال شكاًل ورفضها موضوعًا وألزمت طالب االدخال 

 درهم مقابل أتعاب احملاماة. 711مبصاريفها و

اواًل: االذن للمدعية ببيع نصيبها يف االرض السكنية رقم  .ثانيًا: يف الدعوى األصلية

يه من مبان واملقدرة بالنصف مبنطقة خليفة أ وما عل ........حوض جنوب شرق  ...............

 وذلك باملزاد العلين. وألزمت املدعى عليه باملصاريف وأتعاب احملاماة.

ىل إا بباقي طلبات املدعية اصليًا وإحالتها حبالتها ييمقثالثًا: بعدم اختصاص احملكمة 

احملكمة املدنية الكلية املختصة مع إرجاء البت يف املصاريف حلني صدور حكم منه 

 ع.للنزا

تقاباًل بأن  ابإلزام املدعى عليه رابعًا: يف الدعوى املتقابلة بقبوهلا شكاًل ويف املوضوع

 711درهم وإلزام الطرفني باملصاريف ومبلغ  060206202608تؤدى للمدعى تقاباًل مبلغ 

 درهم أتعاب حماماة مناصفة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 56/7102واملدعى عليه أصليًا بالرقم  57/7102ولدى استئناف املدعية أصليًا بالرقم 

 56/7106يف موضوع االستئناف املقابل  06/5/7102حكمت حمكمة االستئناف يف 



احلكم املستأنف فيما قضى  بإلغاء 57/7102برفضه. ويف موضوع االستئناف االصلي 

م سداد به بشان الدعوى املتقابلة واحلكم جمددًا بعدم قبول الطلبات املعدلة فيها لعد

فيما عدا ذلك. فأودع  املستأنفالرسوم القضائية املستحقة عنها، وبتأييد احلكم 

الطاعن الطعن املاثل وأودعت املطعون ضدها االوىل ريم عبد العزيز مذكرة برفضه، 

مذكرة بعدم قبوله يف حقه  .........................كما اودع املطعون ضده الثاني بنك 

ضه. وقررت احملكمة يف غرفة مشورة انه جدير بالنظر وحددت وبرف الصفةالنعدام 

 جلسه للفصل فيه.
 

فأنه سديد ذلك أن  ...........................وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن يف مواجهة بنك 

طلب إدخال املطعون ضده يف الدعوى كان على أساس تقديم ما بيده من مستندات 

شيء ومن ثم فأن رفض طلب التدخل موضوعًا وإلزام ومن ثم مل يفض له او عليه ب

يصح  طالب التدخل باملصاريف كان قضاء صائبًا وإذ أيده احلكم االستئنايف فأنه ال

إدخاله يف الطعن املاثل لعدم توافر الصفة. ومن ثم تقضى هذه احملكمة بعدم قبول 

ة على النحو الذي الطعن يف مواجهته وتلزم الطاعن باملصاريف ومقابل أتعاب احملاما

 سريد يف املنطوق.
 

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسبب االول خمالفه النظام العام 

لعدم قضائه ببطالن حكم أول درجة، الختالف اهليئة اليت أصدرت احلكم ووقعت 

 على نسخته االصلية عن اهليئة اليت مسعت املرافعة وحجزت الدعوى للحكم.

ذا النعى غري سديد، ذلك ان حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير االدلة وحيث إن ه

فيها من سلطة حمكمة املوضوع متى كان سائغًا وله أصله الثابت باألوراق. ملا كان 

ذلك وكانت احملكمة هي اخلبري االعلى يف الدعوى وكانت قد حبثت السبب الوارد 

يف صدر  ............................اسم القاضية يف النعى إيرادا وردًا وانتهت إىل أن ورود 

جلسه النطق باحلكم مل يكن سوى خطا مادي حيث ثبت من األوراق أنها قد أحالت 

عمال بقرار جملس القضاء  ............................الدعوى يف تاريخ سابق إىل القاضي 

لدعوى حتى صدور وقد باشر القاضي املشار إليه نظر ا 5/07/7106الصادر يف 

احلكم فيها. وقد استخلصت حمكمة االستئناف ذلك من واقع التوقيعات على 

احملاضر املعنية واليت تبني جبالء صحة النتيجة اليت انتهت إليها. ومن ثم يكون النعى 

 غري قائم على اساس ومتعني الرفض.



امن االخالل ن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسببني الثاني والثإوحيث 

حبق الدفاع لقضاء حكم اول درجة باإلذن للمطعون ضدها االوىل ببيع نصيبها يف 

العقار دون تصفية احلساب بينها وبني الطاعن ودون حتقيق دفاع الطاعن اجلوهري 

الذي ابداه حول بطالن تقرير اخلبري فيما خيص االعمال االضافية اليت ظلم فيها 

دب خربة جديدة لتصفية احلساب إال ان حمكمة الطاعن رغم متسكه بإعادة ن

الدرجة االوىل أغفلت هذا الدفاع اجلوهري الذي كان الطاعن سيقوم على  أساسه 

بتعديل طلباته وفقا لتقرير اخلربة اجلديد إذا ما مت ندبها رغم متسكه بانه قام 

 بتسديد الرسوم.
 

املدعى اثبات دعواه. كما  وحيث إن هذا النعي عري منتج، ذلك  إن من املقرر أن على

إن من املقرر أن تقدير اعمال اخلبري من سلطة حمكمة املوضوع متى اقتنعت بسالمة 

بنى عليها التقرير. ملا كان ذلك وكان يبني من االوراق أن تقرير  اليتاحباثه واألسس 

قدرها  اإلضافاتاألعمال املنفذة باملشروع شاملة مجيع  قيمةاخلربة الثالثية قد بني أن 

درهم خيصم منها قيمة سوء املصنعية يف بعض األعمال كما خصم منها  0168116111

 لألعماللتكون القيمة الكلية  الصيانةاملقاول من أعمال  بإجنازهقيمة مامل يقم 

درهم يتحمل كل من الطرفني نصفها، مما يعنى أن تقرير اخلربة  0161116111 املنفذة

ة االضافات، ومل يقدم الطاعن ما تضمنحبالتها الراهنة مقد قدر قيمة االرض واملباني 

يسند دعواه بانه قام بعمل اضافات خارج حدود القرض املأخوذ من البنك فيكون 

إدعاؤه مفتقرًا إىل دليله فيصح قضاء احلكم املطعون فيه يف خصوصه ويضحى النعى 

 غري قائم على اساس متعني الرفض.
 

كم املطعون فيه بالسبب الثالث اخلطأ يف تطبيق إن الطاعن ينعى على احل ثوحي

القانون وتأويله وتفسريه والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب عند قضائه بعدم 

 قبول الدعوى املتقابلة لعدم سداد الرسوم.
 

وحيث إن النعى غري قويم ذلك إن من املقرر وفق قانون الرسوم القضائية يف إمارة 

و طعن وال يقبل أي طلب إال بعد استيفاء الرسم املقرر أد أي دعوى يقأبوظيب انه ال ت

عفاء أو التأجيل كليًا او جزئيًا وحتتسب كاماًل ما مل يكن قد صدر قرار باإل

الرسوم وفق الطلبات عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلبات اخلصوم 

طلب ندب اخلربة برفع الدعوى النهائية. ملا كان ذلك ولئن كان الطاعن قد سدد عند 

 اليتال أنه بعد صدور تقرير اخلربة قام بتعديل طلباته وحدد املبالغ إحلساب مستحقاته 



من تلك الطلبات مما يتعني معه عدم  ليطالب بها دون أيداع الرسوم املقررة على ك

ىل تلك إقبول تلك املطالبات لعدم سداد رسومها. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه 

النتيجة فأنه يكون قد جاء متفقًا وصحيح القانون ويغدو النعى غري قائم على اساس 

 ومتعني الرفض.
 

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسبب الرابع بطالن احلكم 

املطعون فيه لعدم سداد املطعون ضدها االوىل رسوم التعديل إىل طلب البيع باملزاد 

 عذر القسمة.العلين بعد أن تبني ت
 

من قانون الرسوم القضائية  05/8وحيث إن النعى أيضًا غري قويم. ذلك أن نص املادة 

الدعاوى املتعلقة بفرز وجتنيب حصه يف عقار مشرتك  تقدير قيمة قد جرى على ان

نت املطعون ضدها اوبيعه عند عدم امكان قسمته على اساس قيمة احلصه. وملا ك

د طلب فرز وجتنيب حصتها وتعذرت القسمة حسب تقارير قد سددت الرسوم ابتداء عن

 صريح النصاخلربة فصارت إىل طلب بيع حصتها فأنه ال يلزم دفع رسوم جديدة حسب 

املار ذكره. وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل تلك النتيجة فأنه ال يكون قد خالف 

 القانون يف شيء، مما يتعني رفض النعى.
 

على احلكم املطعون فيه بالسبب اخلامس البطالن لقبوله وحيث إن الطاعن ينعى 

باقي طلبات املطعون ضدها االوىل وإحالتها إىل احملكمة الكلية لعدم قيام املطعون 

ضدها االوىل بسداد الرسوم اليت جتعل حمكمة الدرجة األوىل تقبل طلبات املطعون 

 ضدها وتفصل فيها باإلحالة.
 

من قانون اإلجراءات املدنية  85/7يف املادة  صان الن وحيث إن النعى غري سديد، ذلك

قد جرى على انه إذا قضت احملكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى او قيمتها 

وجب عليها أن تامر بإحالتها حبالتها إىل احملكمة املختصة. ومفاد ذلك أنه ال يلزم يف 

لمحكمة لرتك يلها الرسوم القضائية ألن احلق يف حتصي حتصيلمثل هذا احلالة 

احملال إليها وإذ اورد احلكم املطعون فيه يف اسبابه " والقول بغري ذلك قد يوهم بأن 

هنا، كما أن من شانه ان يصادر على حق  ضاحملكمة خمتصه وهو غري الفر

احملكمة احملال إليها يف التصدي لتلك الدفوع األخرى لو صحت، ومن ثم يكون 

حلكم يكون قد بنى على سبب موافق لصحيح القانون النعى فري غري حمله" فأن ا

 ويضحى النعى غري قائم على أساس ومتعني الرفض.



وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالبطالن لعدم قضائه ببطالن 

حكم اول درجة النعدام إعالن الطاعن بورود االفادة من وزارة شؤون الرئاسة باملوافقة 

 من التعقيب على تلك اإلفادة. على البيع مما حرمه
 

يلزم احملكمة قانونًا بإخطار  ان هذا النعى يف غري حمله، ذلك انه ال يوجد مإوحيث 

الطاعن بتلك اإلفادة إذ املفرتض فيه متابعة سري الدعوى والوقوف على إجراءاتها طاملا 

كمة اليت كان معلنًا بها وعاملا بتأجيالتها ومواعيد جلساتها. وتكون قرارات احمل

 51تصدر بعد انقضاء اخلصومة صحيحة منتجة ألثارها دون حاجة إىل إعالن )املادة 

مكررًا( من قانون اإلجراءات املدنية. وإذ جاء رد احلكم املطعون فيه موافقا هلذا 

 النظر فإن النعى يكون على غري اساس ومتعني الرفض.
 

ب السابع اخلطأ يف تطبيق وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسب

عندما  باألوراقالقانون والفساد يف االستدالل  والقصور يف التسبيب وخمالفة الثابت 

 قضى باألذن ببيع حصة املطعون ضدها على الرغم من استحالة البيع.
 

وحيث إن هذا النعى أيضًا غري سديد، ذلك أنه ال توجد استحالة يف بيع حصة املطعون 

يعها ألى مشرت على الشيوع بكل ما عليها من التزامات أو رهون ضدها إذ ميكن ب

كما ميكن للطاعن أن يشرتيها كمالك على الشيوع . ومن ثم يكون النعى غري قائم 

 على اساس ومتعني الرفض.
 

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالسبب العاشر اخلطأ يف تطبيق 

ألزم الطاعن برسوم طلب بيع نصيب املطعون ضدها وتفسريه عندما  وتأويلهالقانون 

اقامت الدعوى ابتداء  اليتطلبت البيع وهي  اليتاألوىل باملزاد العلين حيث إنها هي 

 لبيع نصيبها.
 

أنه حيكم  000/7وحيث إن هذا النعى غري سديد، ذلك ان من املقرر عماًل باملادة 

يدخل يف حساب املصروفات مبصروفات الدعوى على اخلصم احملكوم عليه فيها و

نت املطعون ضدها قد كسبت دعواها فيما كامقابل أتعاب احملاماة. ملا كان ذلك و

يتعلق بطلب بيع نصيبها فأن إلزام الطاعن باملصروفات ال يكون خمالفًا للقانون 

 ويضحى النعى غري قائم على اساس ومتعني الرفض.
 

بباقي أسباب الطعن اخلطأ يف  وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه

 تطبيق القانون عند قضائه بعدم قبول طلباته الواردة يف الدعوى املتقابلة.
 



وحيث إن هذا النعى غري سديد، ذلك أن قانون الرسوم القضائية إلمارة ابوظيب قد 

دعوى او طعن وال يقبل أي طلب إال بعد استيفاء الرسم  ةيد أيقجاء صرحيًا يف أنه ال ت

من  0ال مامل يكن قد صدر قرار بإعفاء او تأجيل الرسم كليًا او جزئيًا )املادة كام

ذلك القانون(. ملا كان الطاعن قد حدد طلباته اخلتامية بعد ورود تقرير اخلربة وكان 

يبني من االوراق انه مل يسدد الرسم عن تلك الطلبات فأن احلكم بعدم قبول تلك 

 قانون ويغدو النعى عليه غري قائم على اساس.الطلبات يكون موافقًا لصحيح ال

 وبالتالي يتعني رفض الطعن.

 

********** 
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 ق. أ( 00س  7102لسنة  081رقم  )الطعن

( تقادم. تعويض. التزام "مصادر االلتزام. الفعل الضار". ضرر. دعوى "عدم مساع 0

الدعوى". دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى" "دعوى مدنية" "دعوى جزائية" "وقف 

 الدعوى". حكم "حجية احلكم اجلزائي". مسؤولية.

ل الضار بثالث سنوات. سريانها من اليوم انقضاء دعوى التعويض الناشئة عن الفع-

الذي يعلم فيه املضرور بالضرر وبالشخص املسؤول عنه علمًا حقيقيًا. ال اعتداد يف 

هذا اخلصوص بتاريخ تفاقم الضرر أو تاريخ صدور التقرير الطيب احملدد لنسبة 

 العجز.

ن الفعل الضار عدم سقوط الدعوى املدنية إال بانقضاء الدعوى اجلزائية إذا أقيم ع-

دعوى جزائية. مؤدى ذلك. وقف سريان مدة عدم السماع املذكورة ما بقى احلق يف 

رفع الدعوى اجلزائية أو حتريكها أو السري فيها قائمًا حتى تنقضي األخرية بصدور 

حكم بات فيها أو ألي سبب آخر من أسباب االنقضاء فتعود مدة مساع دعوى 

 التعويض إىل السريان. مثال.

  

( إثبات "حجية األمر املقضي". حكم "حجية األحكام" "حجية احلكم اجلزائي". 7

 قوة األمر املقضي. نظام عام. خطأ. ضرر. عالقة سببية.

رته باتًا. القضاء جزائيًا بإدانة الطاعن عن إحداث إصابة املطعون ضده وصريو-

مؤداه: ثبوت اخلطأ التقصريي يف جانب األول وامتناع إعادة مناقشته. النعي املتعلق 

 بانتفاء مسؤوليته. غري مقبول.

  



 ( دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم قضائية. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

واز حتميل املصروفات كلها أو بعضها ألي من اخلصمني يف حالة إخفاق كل ج-

 منهما يف بعض طلباته. أساس ذلك. ال جيوز النعي عليه يف هذا اخلصوص. مثال.

  

 ( أرش. تعويض. دية. مسؤولية.1

األرش ال مينع صاحب احلق من استكمال التعويض عن  استحقاق الدية أو-

 األضرار األخرى اليت ال تفي بها الدية أو األرش.

استحقاق التعويض. مناطه. الضرر احملقق الوقوع حااًل أو مستقباًل كنتيجة مباشرة -

 للخطأ دون الضرر االحتمالي.

 سنان. قضاء احلكم اجلزائي بأرش عن إصابة املطعون ضده بتخلخل يف األ-

تفاقم الضرر إىل إزالتها يرتب القضاء مدنيًا بنصف عشر الدية عن كل سن بعد -

 استنزال مبلغ األرش املقضى به أواًل. مثال.

  

ملعامالت املدنية من قانون ا 798املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن النص يف املادة -0

ال تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث -0على أنه )

على أنه إذا  – 7سنوات من اليوم الذي علم فيه املضرور حبدوث الضرر وباملسئول عنه  

كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرمية وكانت الدعوى اجلنائية ما تزال مسموعة بعد 

ذكورة يف الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان ال ميتنع مساعها( يدل انقضاء املواعيد امل

على أن املشرع استحدث  –وعلى ما أفصحت عنه املذكرة االيضاحية هلذا القانون  –

يف نطاق املسئولية التقصريية تقادمًا قصريًا فقضى بعدم مساع دعوى التعويض الناشئة 

يانها من اليوم الذي يعلم فيه املضرور عن الفعل الضار بانقضاء ثالث سنوات يبدأ سر

بالضرر احلادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا مل يعلم املضرور باحلادث أو مل 

يقف على شخص من أحدثه فال يبدأ سريان هذا التقادم القصري،  واملقصود بالعلم يف 

هذا النص هو العلم احلقيقي الذي حييط بوقوع الضرر وبالشخص املسئول عنه دون 

االعتداد بتاريخ تفاقم الضرر بعد ذلك أو بتاريخ صدور التقرير الطيب الذي حدد نسبة 

العجز لدى املضرور، على أنه يف حالة ما إذا كان الفعل الضار يشكل جرمية مبا 

يستتبع قيام الدعوى اجلنائية إىل جانب دعوى التعويض املدنية فإن الدعوى املدنية ال 

نائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار املضرور تسقط إال بسقوط الدعوى اجل



الطريق املدني دون الطريق اجلنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية فإن 

سالفة الذكر بالنسبة له تقف  798سريان مدة عدم السماع املنصوص عليها يف املادة 

يها قائمًا فيظل الوقف ما بقي احلق يف رفع الدعوى اجلنائية أو حتريكها أو السري ف

ساريًا حتى تنقضي الدعوى اجلنائية، وهذا االنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها 

من حمكمة النقض أو بصريورة احلكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو 

لسبب أخر من أسباب االنقضاء، ومن تاريخ هذا االنقضاء تعود مدة مساع دعوى 

الضار إىل السريان، ملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن التعويض عن الفعل 

احلكم اجلزائي الذي دان الطاعن بتهمة إحداث إصابة املطعون ضده باألسنان قد 

وقد أصبح باتًا بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق  00/6/7100صدر نهائيًا بتاريخ 

عن هذا الفعل الضار  النقض، وكان املطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بالتعويض

أي قبل انقضاء مدة الثالث سنوات ومن ثم تكون دعواه مسموعة،  1/0/7105بتاريخ 

وإذ مل خيالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يف هذا اخلصوص 

 يكون على غري أساس.

 من قانون اإلثبات 51ملا كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن مفاد نص املادة -7

من قانون اإلجراءات اجلزائية أن احملكمة املدنية تلتزم مبا فصل فيه  796واملادة 

احلكم اجلزائي فصاًل ضروريًا يف وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني 

الدعويني املدنية واجلزائية ويف الوصف القانوني هلذا الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت 

ذه املسائل فإنه يتعني على احملكمة املدنية االلتزام بها احملكمة اجلزائية نهائيًا يف ه

يف دعاوى احلقوق املتصلة بها وميتنع  عليها إعادة حبثها ملا يرتتب على ذلك من خمالفة 

احلجية اليت حازها احلكم اجلزائي السابق وهي حجية تعلو على اعتبارات النظام 

ُيثرها أي من اخلصوم، ملا كان العام وتقضي بها احملكمة من تلقاء نفسها ولو مل 

ذلك، وكان الثابت أن املطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بالتعويض 

املادي واملعنوي عما أحدثه به من إصابات، وكان األساس القانوني الذي استند إليه 

هو اخلطأ التقصريي الثابت يف حق األخري من جراء إدانته عن هذه اإلصابات باحلكم 

والذي صار باتًا بفوات ميعاد الطعن عليه  00/6/7100جلزائي النهائي الصادر بتاريخ ا

بطريق النقض، ومن ثم فإنه ميتنع على احملكمة املدنية إعادة حبث هذه املسألة ملا 

يرتتب على ذلك من خمالفة حجية ذلك احلكم اجلزائي السابق وهي حجية تعلو على 

لي فإن ما ينعى به الطاعن من انتفاء مسئوليته عن اعتبارات النظام العام، وبالتا

إحداث إصابة املطعون ضده باألسنان وما ساقه بوجه النعي تربيرًا لذلك يعد يف 



حقيقته نعيًا موجهًا إىل ذلك احلكم اجلزائي البات وال يصادف حماًل من قضاء 

ثم  يكون   احلكم املطعون فيه والذي ال جيوز له خمالفته على ما سلف بيانه، ومن

 على غري أساس.

من قانون اإلجراءات املدنية على أنه )إذا أخفق كل  005ملا كان النص يف املادة -0

من اخلصمني يف بعض الطلبات جاز احلكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من 

املصروفات أو بتقسيم املصروفات بينهما على حسب ما تقدره احملكمة يف حكمها 

وعلى ما جرى به  قضاء -م بها مجيعًا على أحدهما( يدل كما جيوز هلا أن حتك

على أن حتميل املصروفات كلها أو بعضها ألي من اخلصمني يف -هذه احملكمة 

حالة إخفاق كل منهما يف بعض طلباته مرتوك لتقدير حمكمة املوضوع دون رقابة 

كم عليها من حمكمة النقض يف ذلك، وملا كان الثابت أن الطاعن قد استأنف ح

ألف درهم، وكان  711111أول درجة القاضي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 

احلكم املطعون فيه قد قضى بتعديل احلكم املستأنف وختفيض املبلغ احملكوم به 

برسوم ومصروفات الدعوى، فإنه  –املستأنف  –درهم وألزم الطاعن  21111إىل 

سالفة البيان، ومن  005ه مبوجب املادة يكون قد استعمل سلطته التقديرية املقررة ل

ثم ال جيوز لألخري اجملادلة يف ذلك أمام هذه احملكمة، ويكون نعيه يف هذا 

 اخلصوص غري مقبول.

املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن استحقاق الدية أو األرش ال مينع صاحب احلق -1

أو األرش شاماًل ما  من استكمال التعويض عن األضرار األخرى اليت ال تفي بها الدية

حاق باملضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن تقدير التعويض اجلابر للضرر من 

سلطة حمكمة املوضوع طاملا استظهرت عناصر الضرر ومل يوجد يف القانون نص 

يلزم باتباع معايري معينه يف حتديده، وأن املناط يف استحقاق التعويض هو الضرر 

أو مستقباًل كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر االحتمالي، وأن احملقق الوقوع حااًل 

استخالص حتقق وقوع الضرر يف املستقبل من سلطة حمكمة املوضوع، ملا كان 

قد قضى بأرش جلرب  00/6/7100ذلك، وكان احلكم اجلزائي الصادر بتاريخ 

وفقًا  %0األضرار الناجتة عن إصابة املطعون ضده بتخلخل يف األسنان بنسبة عجز 

لألوراق الطبية املقدمة بالدعوى اجلزائية، وكان املطعون ضده قد رفع دعواه املدنية 

للمطالبة بالتعويض عما آلت إليه إصابــته من عجز كلي ونهائي نتيجة واقعة االعتداء 

املنتدب من حمكمة  –اليت كانت حماًل لتلك احملاكمة، وكان الطبيب الشرعي 

ريره أن احلالة اإلصابية للمطعون ضده قد استقرت، قد أثبت بتق –أول درجة 



وأصبحت ذات طبيعة وصفية نهائية، وأنه ختلف لديه من جراء حادث االعتداء الذي 

فقدان -....... األسنان:-0.........  -7..... -0ما يلي  01/00/7101تعرض له يف 

ا يشكل عاهة يستوجب اإلزالة مم 10وخلخلة بالسن رقم  07617تام لألسنان أرقام 

% من طبيعتها األصلية، وإذ كانت 01مستدمية وعجز دائم مبنفعة األسنان يقدر بنحو 

هذه األضرار حمققة، وجتاوزت بعد تفاقمها األضرار اليت مشلها األرش املقضي به 

للمطعون ضده من احملكمة اجلزائية، وكان احلكم املطعون فيه قد قضى له عنها 

رة أالف درهم عن كل سن من األسنان الثالثة لتطور بنصف عشر الدية وقدره عش

وفق تقرير الطب الشرعي - اليت قضى عنها احلكم اجلزائي باألرش-اإلصابة 

اعتبارًا بأن  –املنتدب من حمكمة أول درجة و تفاقمها إىل فقدان تام هلذه األسنان 

ية كما قضى له بالتعويض عن األضرار املاد-مستوجب اإلزالة  10السن رقم 

واألدبية اليت ال تشملها الدية مببلغ أربعني ألف درهم، بعد أن بيَّن عناصر هذه 

منها تقرير الطب الشرعي -األضرار بيانًا سائغًا، واستند يف ذلك إىل أدلة مقبولة 

ومبا يدخل يف نطاق سلطته -الذي ال خمالفة يف االستناد إليه للحكم الناقض 

يف قضائه بني الدية والتعويض وفقًا ملفهوم نص  التقديرية، فإنه ال يكون قد مجع

أي احلكم املطعون فيه -من قانون املعامالت املدنية، وكل ما هنالك أنه  799املادة 

مل يفطن إىل أن األرش الذي قضى به احلكم اجلزائي على الطاعن وقدره ستة -

ة األسنان أالف درهم هو عقوبة ويف ذات الوقت تعويض جلرب الضرر الناتج عن إصاب

تفاقمًا استوجب نصف عشر الدية عن -بعد صدور احلكم اجلزائي - قبل تفاقمها

كل سن والتعويض عن األضرار املادية واألدبية اليت ال تفي بها الدية، مبا كان يوجب 

على احلكم املطعون فيه أن يستنزل مبلغ الستة أالف درهم املقضي به مبوجب 

لسبعني ألف درهم الذي قضى به كدية وتعويض احلكم اجلزائي البات من مبلغ ا

 للمطعون ضده، وإذ فاته ذلك فإنه يتعني نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اخلصوص.

 احملكمــــــــــــــــة

 –على ما يبني من  مدونات احلكم املطعون فيه وسائر األوراق - وحيث إن الوقائع

مدني  7105لسنة  80رقم  تتحصَّل يف أن املطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى

كلي أبوظيب بطلب احلكم بإلزامه بأن يؤدي إليه التعويض املادي والنفسي املناسب 

الذي ُتقدره احملكمة، وقال بيانًا لذلك إن األخري اعتدى عليه بالضرب وأحدث به 

لسنة  6901اإلصابات املوصوفة بتقرير الطب الشرعي وقيدت الواقعة جناية برقم 

حيث قضت احملكمة االبتدائية حضوريًا مبعاقبة الطاعن باحلبس مدة  أبوظيب 7101



ثالثة أشهر مع إيقاف عقوبة احلبس ملدة ثالث سنوات وألزمت األخري بأن يدفع له 

أرشًا قدره مخسني ألف درهم مع إحالة الدعوى املدنية إىل احملكمة املدنية املختصة، 

وقضت  7100لسنة  1710قم وقد طعن الطاعن على هذا احلكم باالستئناف ر

حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، فلم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن 

عليه بطريق النقض، حيث قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة النقض بنقض احلكم 

بعد إحالة - 00/6/7100املطعون فيه مع اإلحالة فقضت حمكمة االستئناف بتاريخ 

كم املستأنف فيما قضى به من أرش وألزمت الطاعن بأن بتعديل احل-القضية إليها 

يؤدي إليه أرشًا قدره ستة أالف درهم وتأييد احلكم املستأنف فيما عدا ذلك، وإذ 

صار هذا احلكم باتًا بعدم الطعن عليه بالنقض وأصابته أضرارًا من جراء تعدي 

حمكمة  –دنية الطاعن عليه بالضرب فقد أقام الدعوى، وبعد أن ندبت احملكمة امل

طبيبًا شرعيًا من خرباء دائرة القضاء وأودع تقريره حكمت بإلزام -أول درجة 

الطاعن بأن يؤدي إىل املطعون ضده تعويضًا عن األضرار املادية  واألدبية قدره مائيت 

 675ألف درهم، استأنف الطاعن هذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب برقم 

قضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم  7/7102/ 05وبتاريخ  7106لسنة 

 7102لسنة  26املستأنف، طعن الطاعن على هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

قضت الدائرة املدنية مبحكمة النقض بنقض احلكم املطعون  01/1/7102وبتاريخ 

د أن مت فيه، وأمرت بإحالة القضية إىل حمكمة االستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، وبع

بتعديل احلكم املستأنف  09/6/7102تعجيل نظر االستئناف قضت احملكمة يف 

درهم بداًل  21111والقضاء جمددًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 

من املبلغ احملكوم به من حمكمة أول درجة، طعن الطاعن على هذا احلكم بطريق 

حددت جلسة - يف غرفة مشورة-كمة النقض، وإذ ُعرض الطعن على هذه احمل

 لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بالوجه 

األول من السبب األول منها اخلطأ يف تطبيق القانون، والقصور يف التسبيب والفساد 

طعون فيه مل يف االستدالل، واالخالل حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم امل

يقض بعدم مساع الدعوى ملرور أكثر من ثالث سنوات على زعم املطعون ضده حبدوث 

  الفعل الضار مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأن املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن النص يف 

ى الضمان الناشئة ال تسمع دعو-0من قانون املعامالت املدنية على أنه ) 798املادة 



عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه املضرور حبدوث 

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرمية وكانت  – 7الضرر وباملسئول عنه  

الدعوى اجلنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة السابقة 

وعلى ما أفصحت عنه املذكرة  –ن ال ميتنع مساعها( يدل فإن دعوى الضما

على أن املشرع استحدث يف نطاق املسئولية التقصريية  –االيضاحية هلذا القانون 

تقادمًا قصريًا فقضى بعدم مساع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء 

لضرر احلادث ويقف على ثالث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه املضرور با

شخص من أحدثه فإذا مل يعلم املضرور باحلادث أو مل يقف على شخص من أحدثه 

فال يبدأ سريان هذا التقادم القصري، واملقصود بالعلم يف هذا النص هو العلم احلقيقي 

الذي حييط بوقوع الضرر وبالشخص املسئول عنه دون االعتداد بتاريخ تفاقم الضرر 

تاريخ صدور التقرير الطيب الذي حدد نسبة العجز لدى املضرور، على أنه بعد ذلك أو ب

يف حالة ما إذا كان الفعل الضار يشكل جرمية مبا يستتبع قيام الدعوى اجلنائية إىل 

جانب دعوى التعويض املدنية فإن الدعوى املدنية ال تسقط إال بسقوط الدعوى 

ملضرور الطريق املدني دون الطريق اجلنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار ا

اجلنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية فإن سريان مدة عدم السماع 

سالفة الذكر بالنسبة له تقف ما بقي احلق يف رفع  798املنصوص عليها يف املادة 

الدعوى اجلنائية أو حتريكها أو السري فيها قائمًا فيظل الوقف ساريًا حتى تنقضي 

لدعوى اجلنائية، وهذا االنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من حمكمة النقض ا

أو بصريورة احلكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو لسبب أخر من أسباب 

االنقضاء، ومن تاريخ هذا االنقضاء تعود مدة مساع دعوى التعويض عن الفعل الضار 

بت من األوراق أن احلكم اجلزائي الذي دان إىل السريان، ملا كان ذلك وكان الثا

الطاعن بتهمة إحداث إصابة املطعون ضده باألسنان قد صدر نهائيًا بتاريخ 

وقد أصبح باتًا بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض، وكان املطعون  00/6/7100

بل أي ق 1/0/7105ضده قد أقام دعواه الراهنة بالتعويض عن هذا الفعل الضار بتاريخ 

انقضاء مدة الثالث سنوات ومن ثم تكون دعواه مسموعة، وإذ مل خيالف احلكم 

 املطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يف هذا اخلصوص يكون على غري أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالوجه الثاني من السبب األول 

والفساد يف االستدالل، واالخالل  اخلطأ يف تطبيق القانون، والقصور يف التسبيب،

حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن املطعون ضده مل يبلغ يف بداية الواقعة عن حدوث 



مثة اعتداء على أسنانه، بل إن ختلخل أسنانه وسقوطها إمنا يرجع إىل تقدمه يف العمر 

وما الزمه من أمراض الشيخوخة، وهو ما يؤكد على عدم مسئولية الطاعن عن 

كسر وخلخلة أسنان املطعون ضده سيما وأن األوراق الطبية قد أثبتت خلوه من أية 

إصابات باألسنان وقد تعزز ذلك مبا قررت به الطبيبة الشرعية أمام حمكمة أول 

درجة من أن إصابة املطعون ضده باألسنان ترجع إىل تقدمه بالعمر وليست نتيجة 

ة يده وال ميكنه استخدامها إال بصعوبة احلادث، هذا إىل أن الطاعن لديه عجز بكف

ومل تثبت مسئوليته عن إصابة املطعون ضده النتفاء عناصر املسئولية يف حقه وهي 

اخلطأ والضرر وعالقة السببية، وأن اتهام املطعون ضده له كان وليد خالفات عائلية 

 .بينهما، األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه

النعي غري سديد، ذلك أنه ملا كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن وحيث إن هذا 

من قانون اإلجراءات اجلزائية أن   796من قانون اإلثبات واملادة  51مفاد نص املادة 

احملكمة املدنية تلتزم مبا فصل فيه احلكم اجلزائي فصاًل ضروريًا يف وقوع الفعل 

نية واجلزائية ويف الوصف القانوني هلذا املكون لألساس املشرتك بني الدعويني املد

الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت احملكمة اجلزائية نهائيًا يف هذه املسائل فإنه يتعني 

على احملكمة املدنية االلتزام بها يف دعاوى احلقوق املتصلة بها وميتنع  عليها إعادة 

م اجلزائي السابق حبثها ملا يرتتب على ذلك من خمالفة احلجية اليت حازها احلك

وهي حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها احملكمة من تلقاء نفسها ولو 

مل ُيثرها أي من اخلصوم، ملا كان ذلك، وكان الثابت أن املطعون ضده قد أقام 

دعواه بطلب إلزام الطاعن بالتعويض املادي واملعنوي عما أحدثه به من إصابات،  

نوني الذي استند إليه هو اخلطأ التقصريي الثابت يف حق األخري وكان األساس القا

من جراء إدانته عن هذه اإلصابات باحلكم اجلزائي النهائي الصادر بتاريخ 

والذي صار باتًا بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم فإنه  00/6/7100

تب على ذلك من خمالفة ميتنع على احملكمة املدنية إعادة حبث هذه املسألة ملا يرت

حجية ذلك احلكم اجلزائي السابق وهي حجية تعلو على اعتبارات النظام العام، 

وبالتالي فإن ما ينعى به الطاعن من انتفاء مسئوليته عن إحداث إصابة املطعون ضده 

باألسنان وما ساقه بوجه النعي تربيرًا لذلك يعد يف حقيقته نعيًا موجهًا إىل ذلك 

ائي البات وال يصادف حماًل من قضاء احلكم املطعون فيه والذي ال احلكم اجلز

 جيوز له خمالفته على ما سلف بيانه، ومن ثم  يكون  على غري أساس. 



وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالوجه الثالث من السبب األول 

لفساد يف وبالسبب الثالث اخلطأ يف تطبيق القانون، والقصور يف التسبيب، وا

االستدالل، واالخالل حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم الناقض والصادر 

قد قطع بعدم  7102لسنة  26يف الطعن رقم  01/1/7102من حمكمة النقض بتاريخ 

استحقاق املطعون ضده ألي تعويض، كما أن احلكم اجلزائي قد قضي للمطعون 

درهم وحاز يف خصوص طلب التعويض قوة  6111ضده عن إصابة األسنان بأرش قدره 

األمر املقضي الحتاد املوضوع واخلصوم والسبب وبالتالي ال يستحق املطعون ضده 

 تعويضًا عن هذه اإلصابة، األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري صحيح، ذلك أن البني من مدونات احلكم الناقض الصادر 

أنه حسم هذه   01/1/7102بتاريخ  7102لسنة  26مة النقض يف الطعن رقم من حمك

املسألة القانونية مبا قرره من أنه جيوز لصاحب احلق يف الدية أو األرش أن يطلب 

استكمال التعويض عن األضرار اليت ال تفي الدية أو األرش بالتعويض عنها، ومن ثم 

 غري قويم. فإن ما يثريه الطاعن يف هذا اخلصوص يكون 

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالوجه الرابع من السبب األول 

وبالسبب الثاني اخلطأ يف تطبيق القانون، والفساد يف االستدالل، والقصور يف 

التسبيب واالخالل حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن املطعون ضده مل يذكر يف 

د خلت األوراق الطبية مما يفيد أن به إصابة بالظهر بالغه أن به إصابات بالظهر، وق

أو نزول سائل  من األنف، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابته اقتصرت على 

% وقد قضى احلكم اجلزائي عنها بأرش قدره 0ختلخل ثالثة أسنان بنسبة عجز 

لظهر درهم وبالتالي فإن الطاعن ال يكون مسئواًل نهائيًا عن الكسر يف ا 6111

وحاسة الشم وباقي األمراض األخرى اليت يعاني منها املطعون ضده، وإذ جاءت أسباب 

احلكم املطعون فيه يف هذا اخلصوص قاصرة وخمالفه للواقع والقانون فإنه يكون 

 معيبًا مبا يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أن البني من مدونات احلكم الناقض الصادر 

أنه عاب على  7102لسنة  26يف الطعن رقم  01/1/7102ة النقض بتاريخ من حمكم

أنه قضي  05/7/7102احلكم املنقوض الصادر من حمكمة االستئناف بتاريخ 

بتعويض املطعون ضده عن إصابة الظهر واألنف خمالفًا بذلك حجية احلكم اجلزائي 

كمة النقض القضية الذي دان الطاعن عن إصابة األسنان دون غريها، وإذ أحالت حم

حملكمة االستئناف لبحث طلب التعويض عن هذه اإلصابة األخرية فقط، فقد التزم 



احلكم املطعون فيه هذا النطاق يف ضوء تفاقم هذه اإلصابة وما آل إليه تطورها، 

ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن بشأن انتفاء مسئوليته عن إحداث إصابة املطعون ضده 

منا ينصرف إىل ذلك احلكم املنقوض وال يصادف حماًل من قضاء بالظهر واألنف إ

 احلكم املطعون فيه، وبالتالي يكون غري مقبول.   

وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه بالوجه اخلامس من السبب األول 

اخلطأ يف تطبيق القانون، والقصور يف التسبيب، والفساد يف االستدالل، واالخالل 

فاع ، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم املطعون فيه قد أخطأ يف قضائه بإلزامه حبق الد

 مبصاريف الدعوى ورسومها.

من قانون  005وحيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أنه ملا كان النص يف املادة 

اإلجراءات املدنية على أنه )إذا أخفق كل من اخلصمني يف بعض الطلبات جاز 

صم ما دفعه من املصروفات أو بتقسيم املصروفات بينهما احلكم بأن يتحمل كل خ

على حسب ما تقدره احملكمة يف حكمها كما جيوز هلا أن حتكم بها مجيعًا على 

على أن حتميل املصروفات -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة -أحدهما( يدل 

مرتوك كلها أو بعضها ألي من اخلصمني يف حالة إخفاق كل منهما يف بعض طلباته 

لتقدير حمكمة املوضوع دون رقابة عليها من حمكمة النقض يف ذلك، وملا كان 

الثابت أن الطاعن قد استأنف حكم أول درجة القاضي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون 

ألف درهم، وكان احلكم املطعون فيه قد قضى بتعديل احلكم  711111ضده مبلغ 

 –املستأنف  –درهم وألزم الطاعن  21111املستأنف وختفيض املبلغ احملكوم به إىل 

برسوم ومصروفات الدعوى، فإنه يكون قد استعمل سلطته التقديرية املقررة له 

سالفة البيان، ومن ثم ال جيوز لألخري اجملادلة يف ذلك أمام هذه  005مبوجب املادة 

 احملكمة، ويكون نعيه يف هذا اخلصوص غري مقبول.  

كم املطعون فيه بالوجه السادس من السبب األول وحيث إن الطاعن ينعى على احل

اخلطأ يف تطبيق القانون، والقصور يف التسبيب، والفساد يف االستدالل واالخالل 

حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقول إن احلكم املطعون فيه قد أخطأ يف حسابه ملبلغ 

درهم عن  75111% باإلضافة ملبلغ 01درهم عن العجز يف ثالثة أسنان بنسبة  01111

درهم عن الضرر األدبي رغم انتفاء مسئولية الطاعن عن  05111الضرر املادي ومبلغ 

إصابة األسنان، ورغم أن احلكم اجلزائي الذي أصبح باتًا قد قضى عن هذه اإلصابة 

% وقد سدده الطاعن، وبالتالي 0درهم بعد أن حدد نسبة العجز بـ  6111بأرش قدره 

ى لدى املطعون ضده خيرج عن نطاق الدعوى الراهنة، فإن ظهور نسبة عجز أخر



ويكون اعتماد احلكم على تقرير الطب الشرعي الصادر يف الدعوى  بعد مرور ست 

سنوات على الواقعة خمالفًا حلجية ذلك احلكم اجلزائي، ومن ثم ال يصلح دلياًل يف 

ال جيوز  الدعوى، ويصبح هو والعدم سواء بعد نقض احلكم االستئنايف، وإذ كان

اجلمع بني الدية أو األرش وبني التعويض فإن احلكم املطعون فيه يكون مشوبًا 

 باخلطأ يف تطبيق القانون مبا يستوجب نقضه. 

وحيث إنه ملا كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن استحقاق الدية أو األرش ال مينع 

تفي بها الدية أو صاحب احلق من استكمال التعويض عن األضرار األخرى اليت ال 

األرش شاماًل ما حاق باملضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن تقدير التعويض 

اجلابر للضرر من سلطة حمكمة املوضوع طاملا استظهرت عناصر الضرر ومل يوجد 

يف القانون نص يلزم باتباع معايري معينه يف حتديده، وأن املناط يف استحقاق التعويض 

الوقوع حااًل أو مستقباًل كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر هو الضرر احملقق 

االحتمالي، وأن استخالص حتقق وقوع الضرر يف املستقبل من سلطة حمكمة 

قد  00/6/7100املوضوع، ملا كان ذلك، وكان احلكم اجلزائي الصادر بتاريخ 

بنسبة  قضى بأرش جلرب األضرار الناجتة عن إصابة املطعون ضده بتخلخل يف األسنان

% وفقًا لألوراق الطبية املقدمة بالدعوى اجلزائية، وكان املطعون ضده قد رفع 0عجز 

دعواه املدنية للمطالبة بالتعويض عما آلت إليه إصابــته من عجز كلي ونهائي نتيجة 

املنتدب  –واقعة االعتداء اليت كانت حماًل لتلك احملاكمة، وكان الطبيب الشرعي 

قد أثبت بتقريره أن احلالة اإلصابية للمطعون ضده قد  –من حمكمة أول درجة 

استقرت، وأصبحت ذات طبيعة وصفية نهائية، وأنه ختلف لديه من جراء حادث 

....... -0.........  -7..... -0ما يلي  01/00/7101االعتداء الذي تعرض له يف 

وجب اإلزالة يست 10وخلخلة بالسن رقم  07617فقدان تام لألسنان أرقام -األسنان :

% من طبيعتها 01مما يشكل عاهة مستدمية وعجز دائم مبنفعة األسنان يقدر بنحو 

األصلية، وإذ كانت هذه األضرار حمققة، وجتاوزت بعد تفاقمها األضرار اليت مشلها 

األرش املقضي به للمطعون ضده من احملكمة اجلزائية، وكان احلكم املطعون فيه 

الدية وقدره عشرة أالف درهم عن كل سن من األسنان قد قضى له عنها بنصف عشر 

وفق تقرير - اليت قضى عنها احلكم اجلزائي باألرش-الثالثة لتطور اإلصابة 

 –الطب الشرعي املنتدب من حمكمة أول درجة و تفاقمها إىل فقدان تام هلذه األسنان 

األضرار  كما قضى له بالتعويض عن-مستوجب اإلزالة  10اعتبارًا بأن السن رقم 

املادية واألدبية اليت ال تشملها الدية  مببلغ أربعني ألف درهم، بعد أن بيَّن عناصر هذه 



منها تقرير الطب الشرعي -األضرار بيانًا سائغًا، واستند يف ذلك إىل أدلة مقبولة 

ومبا يدخل يف نطاق سلطته -الذي ال خمالفة يف االستناد إليه للحكم الناقض 

ال يكون قد مجع يف قضائه بني الدية والتعويض وفقًا ملفهوم نص  التقديرية، فإنه

أي احلكم املطعون فيه -من قانون املعامالت املدنية، وكل ما هنالك أنه  799املادة 

مل يفطن إىل أن األرش الذي قضى به احلكم اجلزائي على الطاعن وقدره ستة -

الناتج عن إصابة األسنان  أالف درهم هو عقوبة ويف ذات الوقت تعويض جلرب الضرر

تفاقمًا استوجب نصف عشر الدية عن -بعد صدور احلكم اجلزائي -قبل تفاقمها

كل سن والتعويض عن األضرار املادية واألدبية اليت ال تفي بها الدية، مبا كان يوجب 

على احلكم املطعون فيه أن يستنزل مبلغ الستة أالف درهم املقضي به مبوجب 

لبات من مبلغ السبعني ألف درهم الذي قضى به كدية وتعويض احلكم اجلزائي ا

 للمطعون ضده، وإذ فاته ذلك فإنه يتعني نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اخلصوص. 

صاحل للفصل فيه، وِلما تقدم من  –ويف حدود ما مت نقضه  –وحيث إن املوضوع 

على املستأنف  أسباب فإن احملكمة بعد استنزال مبلغ الستة أالف درهم املقضي بها

مبوجب احلكم اجلزائي البات كأرش عن إصابة األسنان قبل تفاُقمها تقضي بتعديل 

درهم  61111احلكم املستأنف إىل إلزام املستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 

 بداًل من املبلغ احملكوم به من حمكمة أول درجة.

م بها املستأنف على حنو وحيث إنه عن رسوم ومصروفات االستئناف فإن احملكمة تلز

 ما سريد باملنطوق.

 

********** 



 )إداري( 72/00/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد السالم لعبودي 

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 زهري اسكندر، حممد العيادي.

 (762) 

 ق. أ( 00 س 7102لسنة  50)الطعن رقم 

أشخاص اعتبارية. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". 

شركات "أشكال الشركات" "أحكام خاصة ببعض الشركات". عمال. موظفون 

عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل 

 منها".

اهمة عامة. متتعها بشخصية اعتبارية شركة أبوظيب للمطارات. شركة مس-

 مستقلة وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها. أساس ذلك.

خضوعها للقانون اخلاص باعتبارها شخصًا من أشخاصه. وخضوع موظفيها لقانون -

العمل دون قانون اخلدمة املدنية يف غري احلاالت االستثنائية اليت يقررها اجمللس 

 التنفيذي. أساس ذلك وعلته.

دى ذلك. وجوب اللجوء إىل دائرة العمل املختصة يف حال التنازع بينها وبني مؤ-

موظفيها يف أي حق من احلقوق املرتتبة ألي منهما مبوجب قانون العمل وإال كانت 

 الدعوى غري مقبولة. التزام احلكم املطعون فيه هذا النظر. صحيح.

  

االعتبارية  ةشركة أبوظيب للمطارات تعترب شركة مساهمة عامة، وهلا الشخصي-

املستقلة، وتتمتع باألهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، كما تنص على ذلك صراحة 

( 01يف شأن تأسيسها. كما تنص املادة ) 7116لسنة  5املادة األوىل من القانون رقم 

سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها، وتقوم حتقيقًا ألهدافها  011الشركة  منه على أن مدة

بتشغيل وصيانة منشآت املطارات بإمارة أبوظيب واإلشراف على خدمات املطارات، 

وتأمني وتزويد املطارات باخلدمات الفنية واإلدارية، وإجراء الدراسات اخلاصة 

لية ـ وتلحق إداريًا بها، واستثمار باملشروعات ذات الصلة، وإنشاء مناطق حرة ـ غري املا

األراضي والعقارات لتمكني الشركة من حتقيق أغراضها ... وللشركة املذكورة 



وحدها احلق يف امتالك وإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة املطارات ومرافقها يف إمارة 

( مليون درهم موزعًا على أسهم قيمة 511أبوظيب. وقد حدد رأس مال الشركة مببلغ )

( دراهم وان أسهم الشركة امسية ومملوكة حلكومة أبوظيب )املادة 01ل سهم )ك

( من قانون املعامالت التجارية، فإن صفة التاجر 06(. وإنه عماًل بأحكام املادة )0

تثبت للشركات التجارية اليت تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو اهليئات أو 

أحكام القانون التجاري إال ما استثين بنص خاص. املؤسسات العامة، وتسري عليها 

( من قانون املعامالت التجارية، 5كما أنه عمال بأحكام  الفقرة السادسة من املادة )

فإن األعمال املتعلقة باملالحة اجلوية تندرج ضمن األعمال التجارية، وال شك أن هذه 

نت املؤسسات كلها مؤشرات تدل على الطابع اخلاص هلذه الشركة. وإذا كا

اخلاصة ذات النفع العام متدها الدولة أحينًا بإعانات مادية ومعنوية، إال أن هذه 

املظاهر ال جتعلها ـ وفقًا ملا هو مستقر عليه فقهًا وقضاء ـ من أشخاص القانون العام، 

بل ختضع للقانون اخلاص باعتبارها شخصًا من أشخاصه، وقد ذهب قضاء هذه 

)مدني(  7105لسنة  08اه )احلكم الصادر يف الطعن رقم احملكمة يف هذا االجت

( ومن ثم فإن موظفيها، يف غري احلاالت االستثنائية اليت يقررها 72/1/7105بتاريخ 

 0( من قانون اخلدمة املدنية رقم 7اجمللس التنفيذي وفقًا ملا هو منصوص عليه باملادة )

خيضعون مبدئيًا لقانون اخلدمة ، ال 7118لسنة  0املعدل بالقانون رقم  7116لسنة 

املدنية ويسري عليهم قانون العمل، ما مل يكن للمؤسسة نظام خاص حيكم مواردها 

البشرية إذ تسري عليهم يف هذه احلالة األحكام اخلاصة املقررة يف هذا النظام متى 

تضمنت أحكامًا أكثر فائدة للعاملني بهذه املؤسسة، ومزايا أفضل من قانون العمل، 

 مل تنزل على احلد األدنى حلقوق العمال املنصوص عليها يف قانون العمل. و

( 0وحيث إنه ملا كانت شركة أبوظيب للمطارات ال يشملها االستثناء الوارد باملادة )

"إذا ( من هذا القانون تنص على أنه 6من قانون تنظيم عالقة العمل، وكانت املادة )

حق من احلقوق املرتتبة ألي منهما مبقتضى تنازع صاحب العمل أو العامل يف أي 

عليه أن يقدم طلبًا بذلك إىل دائرة العمل املختصة وعلى هذه فأحكام هذا القانون، 

الدائرة أن تقوم باستدعاء طريف النزاع واختاذ ما تراه الزمًا لتسوية النزاع بينهما وديًا، 

خالل أسبوعني من تاريخ تقديم فإذا مل تتم التسوية الودية تعني على الدائرة املذكورة 

". وكان املقرر يف قضاء هذه الطلب إليها إحالة النزاع إىل احملكمة املختصة

احملكمة أن عدم احرتام إجراءات التسوية الودية أمام دائرة العمل قبل إحالة النزاع 

 على احملكمة جيعل الدعوى غري مقبولة.



يكون قد صادف الصواب يف نتيجته  وحيث إنه تبعًا لذلك، فإن احلكم املطعون فيه

خبصوص حتديد الطبيعة القانونية للشركة املطعون ضدها، ويبقى النعي غري قائم 

 على أساس حريًا بالرفض.

 احملكمــــــــــــــــة

حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه ومن سائر الوثائق املرفقة به، أنه بتاريخ و

أبوظيب حمكمة أمام  ابصحيفة دعواه ة(الطاعن) ت املدعيةتقدم 01/00/7106

 يف مواجهة املدعى عليها )إداري كلي( 81/7106االبتدائية فقيدت لديها برقم 

ومن ضمنها  هاإلغاء كافة القرارات الصادرة ضد( 0)املطعون ضدها( تطلب فيها 

واعتباره كأن مل يكن وإلغاء كافة  7/00/7106الصادر بتاريخ  تهاإنهاء خدم قرار

مبا يناسب مع وظيفتها وعما أسند إليها من  هااعتبار رد( 7عليه من آثار  ما يرتتب

إلزام املدعى عليها بالرسوم واملصاريف ومقابل ( 0 اتهامات باطلة وتعويضها عن ذلك

وقالت شرحًا  .)وطلبت يف مذكرتها التعقيبية ندب خبري يف الدعوى( أتعاب احملاماة

 حيث عينت ابتداًء يف 7101لدولي منذ عام لدعواها أنها تعمل يف مطار أبوظيب ا

املناصب وكانت مثااًل للجد واالجتهاد  وظيفة على الدرجة السادسة ثم تدرجت يف

مبهمة رئيس قسم عمليات مبنى املطار باإلنابة ومنذ  7105حتى مت تكليفها عام 

 7106توليها هذا املنصب وهي تقوم بأداء عملها على أكمل وجه ويف شهر مارس 

تشفت بعض الوقائع املخالفة وقامت بإبالغ املختصني بذلك عن طريق بعض اك

الرسائل اإللكرتونية ثم فوجئت بالتحقيق معها بشأن أمور ليست من اختصاصها 

صدر قرار بإيقافها عن العمل بعد إجراء التحقيق املخالف  01/8/7106الفعلي وبتاريخ 

مسيًا بإنهاء خدماتها من الشركة مت إخطارها ر 7/00/7106للقانون معها وبتاريخ 

ها وعدم العمل ؤاملدعى عليها وذلك لتقصريها يف واجبات العمل اليومية املنوط بها أدا

وفقًا للمعايري املطلوبة وإساءة اإلدارة املالية ألموال مطارات أبوظيب والقيام بأعمال 

ه بتاريخ إال أن 05/00/7106تؤدي إىل اإلضرار مبصاحلها، فتظلمت منه بتاريخ 

أسباب، وأضافت أن قرار إنهاء  بدون التظلم إخطارها برفضمت  71/00/7106

من غري خمتص ومعيبًا شكاًل لعدم اتباعه اإلجراءات القانونية وجاء  خدمتها صدر

ستعمال السلطة، مما حدا بها إىل إقامة دعواها بغية احلكم هلا ا مشوبًا بالتعسف يف

 . بطلباتها سالفة البيان



 يف ختامها تطلبابت املطعون ضدها بواسطة إدارة قضايا احلكومة مبذكرة ـ أج

 للمحكمة العمالية املختصةالقضية  ةالقضاء بعدم االختصاص النوعي وإحال (0

 .القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي رمسه القانون (7

لدعوى لرفعها بغري بعدم قبول احكمت احملكمة االبتدائية  77/5/7102ـ وبتاريخ 

 .الطريق الذي رمسه القانون

وبتاريخ  11/7102رقم بباالستئناف فيه  تبهذا احلكم فطعن ةرض املدعيتمل ـ 

شكاًل ورفضه بقبول االستئناف أبوظيب قضت حمكمة استئناف  08/01/7102

 موضوعًا وبتأييد احلكم املستأنف.

مبوجب  تهابواسطة حمامي بالنقض فيه تبهذا احلكم فطعن ةرض املستأنفتـ مل 

فقيدت  06/00/7102صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه احملكمة بتاريخ 

القانون  فيها على احلكم املطعون فيه، اخلطأ يف تطبيق تعاب 50/7102حتت رقم 

وخمالفة الثابت  والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع

ختامها نقض احلكم املطعون فيه وإحالة القضية إىل احملكمة  يف ة، ملتمسباألوراق

وبعد إدراج الطعن يف غرفة املشورة رأت احملكمة ، اليت أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة

 أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

ـ وحيث أقيم الطعن على ثالثة أسباب، تنعى بها الطاعنة على احلكم املطعون فيه، 

والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب واإلخالل حبق القانون  قاخلطأ يف تطبي

وخمالفة الثابت باألوراق، وتقول يف السبب األول بوجهيه: انه خالفًا ملا ذهب  الدفاع

إليه احلكم املطعون فيه، فإن الشركة املطعون ضدها هي شركة مساهمة عامة 

( من قانون املوارد 7ام املادة )ومملوكة بالكامل حلكومة أبوظيب، وانه عمال بأحك

البشرية، واملادة الثالثة من قانون العمل فان العاملني لدى املدعى عليها ال خيضعون 

لقانون العمل، وليست هلم بطاقة عمل وبالتالي فإنهم غري ملزمني بعرض نزاعاتهم 

ًا يف مسبقا على جلنة العمل. وتقول يف السبب الثاني أن احلكم االبتدائي جاء قاصر

التسبيب وفاسدًا يف االستدالل، إذ أنه مل يوضح ما هي الدالئل أو األسانيد القانونية 

اليت بنى عليها قضاءه، خمالفًا بذلك مجيع األدلة واملستندات املقدمة يف الدعوى. 

وتقول يف السبب الثالث أنها تقدمت أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها بدفاع جوهري 

لرأي يف الدعوى، يتعلق بندب خبري يف الدعوى خمتص يف املوارد من شأنه تغيري وجه ا

البشرية، إال أن احملكمة االبتدائية التفتت عن هذا الطلب ومل ترد عليه يف أسباب 

 حكمها، مما يوصم حكمها بالبطالن واإلخالل حبق الدفاع، ويعرضه لإللغاء.



طارات تعترب شركة ـ وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن شركة أبو ظيب للم

االعتبارية املستقلة، وتتمتع باألهلية الكاملة لتحقيق  ةمساهمة عامة، وهلا الشخصي

يف  7116لسنة  5أغراضها، كما تنص على ذلك صراحة املادة األوىل من القانون رقم 

سنة تبدأ من  011( منه على أن مدة الشركة 01شأن تأسيسها. كما تنص املادة )

وتقوم حتقيقًا ألهدافها بتشغيل وصيانة منشآت املطارات بإمارة تاريخ تأسيسها، 

أبوظيب واإلشراف على خدمات املطارات، وتأمني وتزويد املطارات باخلدمات الفنية 

واإلدارية، وإجراء الدراسات اخلاصة باملشروعات ذات الصلة، وإنشاء مناطق حرة ـ 

ضي والعقارات لتمكني الشركة من غري املالية ـ وتلحق إداريًا بها، واستثمار األرا

حتقيق أغراضها ... وللشركة املذكورة وحدها احلق يف امتالك وإدارة وتطوير 

وتشغيل وصيانة املطارات ومرافقها يف إمارة أبوظيب. وقد حدد رأس مال الشركة 

( دراهم وان أسهم 01( مليون درهم موزعًا على أسهم قيمة كل سهم )511مببلغ )

( 06(. وإنه عماًل بأحكام املادة )0ومملوكة حلكومة أبوظيب )املادة الشركة امسية 

من قانون املعامالت التجارية، فإن صفة التاجر تثبت للشركات التجارية اليت تنشئها 

أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو اهليئات أو املؤسسات العامة، وتسري عليها 

خاص. كما أنه عمال بأحكام  الفقرة  أحكام القانون التجاري إال ما استثين بنص

( من قانون املعامالت التجارية، فإن األعمال املتعلقة باملالحة 5السادسة من املادة )

اجلوية تندرج ضمن األعمال التجارية، وال شك أن هذه كلها مؤشرات تدل على 

ا الطابع اخلاص هلذه الشركة. وإذا كانت املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام متده

الدولة أحينًا بإعانات مادية ومعنوية، إال أن هذه املظاهر ال جتعلها ـ وفقًا ملا هو مستقر 

عليه فقهًا وقضاء ـ من أشخاص القانون العام، بل ختضع للقانون اخلاص باعتبارها 

شخصًا من أشخاصه، وقد ذهب قضاء هذه احملكمة يف هذا االجتاه )احلكم 

( ومن ثم فإن 72/1/7105)مدني( بتاريخ  7105لسنة  08الصادر يف الطعن رقم 

موظفيها، يف غري احلاالت االستثنائية اليت يقررها اجمللس التنفيذي وفقًا ملا هو 

املعدل بالقانون  7116لسنة  0( من قانون اخلدمة املدنية رقم 7منصوص عليه باملادة )

سري عليهم قانون ، ال خيضعون مبدئيًا لقانون اخلدمة املدنية وي7118لسنة  0رقم 

العمل، ما مل يكن للمؤسسة نظام خاص حيكم مواردها البشرية إذ تسري عليهم يف 

هذه احلالة األحكام اخلاصة املقررة يف هذا النظام متى تضمنت أحكامًا أكثر 

فائدة للعاملني بهذه املؤسسة، ومزايا أفضل من قانون العمل، ومل تنزل على احلد 

 نصوص عليها يف قانون العمل. األدنى حلقوق العمال امل



( 0وحيث إنه ملا كانت شركة أبوظيب للمطارات ال يشملها االستثناء الوارد باملادة )

"إذا ( من هذا القانون تنص على أنه 6من قانون تنظيم عالقة العمل، وكانت املادة )

تنازع صاحب العمل أو العامل يف أي حق من احلقوق املرتتبة ألي منهما مبقتضى 

عليه أن يقدم طلبًا بذلك إىل دائرة العمل املختصة وعلى هذه فأحكام هذا القانون، 

الدائرة أن تقوم باستدعاء طريف النزاع واختاذ ما تراه الزمًا لتسوية النزاع بينهما وديًا، 

فإذا مل تتم التسوية الودية تعني على الدائرة املذكورة خالل أسبوعني من تاريخ تقديم 

". وكان املقرر يف قضاء هذه إحالة النزاع إىل احملكمة املختصة الطلب إليها

احملكمة أن عدم احرتام إجراءات التسوية الودية أمام دائرة العمل قبل إحالة النزاع 

 على احملكمة جيعل الدعوى غري مقبولة.

وحيث إنه تبعًا لذلك، فإن احلكم املطعون فيه يكون قد صادف الصواب يف نتيجته 

ديد الطبيعة القانونية للشركة املطعون ضدها، ويبقى النعي غري قائم خبصوص حت

 على أساس حريًا بالرفض.

 

********** 



 )جتاري( 72/00/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز 

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 ن النور.زهري اسكندر، مصطفى حس

 

(768) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  598)الطعن رقم 

دعوى "املسائل اليت تعرتض سري اخلصومة" "مصروفات الدعوى". رسوم قضائية. طعن 

"التنازل عن الطعن". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض أو ترك اخلصومة فيه". صلح. 

 رسوم تأمينية.

إبدائه شفاهة يف اجللسة أو باقرار جواز ترك اخلصومة يف الطعن أو التنازل عنه ب-

 كتابي موقع من الطاعن أو وكيله. أساس ذلك.

التنازل عن الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده. تتحقق آثاره دون حاجة إىل قبول -

املطعون ضده. طاملا أن التارك ال يستطيع العودة مرة أخرى فيما اسقط حقه فيه. أثره. 

مة مع رد نصف رسم الطعن وكامل التأمني وجوب القضاء باثبات ترك اخلصو

 للطاعن. أساس ذلك.

  

من املقرر أنه جيوز للطاعن ترك اخلصومة يف الطعن أو التنازل عنه بإبائه شفاهه -

له مبوجب توكيل يبيح له يف اجللسة أو بإقرار كتابي موقع من الطاعن أو من وكي

الرتك. ملا كان ذلك وكان التنازل عن الطعن قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن 

ومبوجب توكيل يبيح الرتك. وملا كانت الطاعنة ال تستطيع ممارسة حقها يف الطعن 

لفوات مواعيده، ومن ثم فإن آثار الرتك يتحقق بغري حاجة إىل قبول املطعون ضدهما 

بة الرتك ال تستطيع أن تعود مرة أخري فيما أسقطت احلق فيه، ومن ثم طاملا أن طال

، 068، 000يتعني األمر بقبول إثبات ترك الطاعنة اخلصومة يف الطعن عمال باملواد 

 7102 ( لسنة00من القانون رقم ) 76وحيث إن املادة  من قانون اإلجراءات املدنية. 088

تنص على رد نصف رسم الطعن إذا انتهي  بشأن الرسوم القضائية يف إمارة أبوظيب



النزاع صلحًا بني الطرفني أو إذا ترك املدعى أو الطاعن اخلصومة قبل صدور حكم 

 قطعي يف مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل يف املوضوع.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

قدر االزم على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق وبال –حيث إن الوقائع 

جتاري كلي  885/7106تتحصل يف أن الطاعنة أقامت الدعوى  –للفصل يف الطعن 

أبوظيب علي املطعون ضدها األولي واملطعون ضده الثاني اخلصم املدخل بطلب 

والفوائد القانونية بواقع  060106506احلكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 

 مببلغ 276615ام السداد، وبرد الشيك رقم % من تاريخ املطالبة وحتى مت07

درهم. وحمكمة أول درجة  0116111مببلغ  887198 رهم، والشيك رقم060616111

 ندبت خبريًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام املطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة

% سنويًا من تاريخ املطالبة القضائية 5درهم والفوائد التأخريية بواقع  1056111

وحتى متام السداد. وبإلزامها برد أصل شيك الضمان األول  70/1/7106احلاصلة يف 

درهم، وبرفض طلب اإلدخال. استأنفت الطاعنة هذا  060616111مببلغ  276615 رقم

 باإلستئناف ، كما استأنفه املطعون ضدها006/7102احلكم باالستئناف 

ة برفضهما فكان قضت احملكم 76/1/7102نقض جتاري وبتاريخ  062/7102

حمامي الطاعنة  ....................................تقدم األستاذ  70/00/7102الطعن. وبتاريخ 

 املؤرخ 0900210177501بطلب لرتك الطعن وأرفق بالطلب اإليصال رقم 

درهم قيمة رسوم الطلب، كما أرفق صورة من الرخصة  011مببلغ  70/00/7102

تتضمن بأن الشركة الطاعنة ذات مسؤولية  9/00/7115 يف 521951التجارية رقم 

هو مديرها املسؤول. كما أرفق سند وكالة  ....................................حمدودة وأن 

حماكم دبي  719119/0/7102صادر عن مدير الشركة املذكور مصّدق عليه برقم 

ملقرر أنه جيوز للطاعن يبيح للمحامي املذكور التنازل وترك الطعن. وملا كان من ا

ترك اخلصومة يف الطعن أو التنازل عنه بإبائه شفاهه يف اجللسة أو بإقرار كتابي 

موقع من الطاعن أو من وكيله مبوجب توكيل يبيح له الرتك. ملا كان ذلك وكان 

التنازل عن الطعن قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن ومبوجب توكيل يبيح الرتك. 

ة ال تستطيع ممارسة حقها يف الطعن لفوات مواعيده، ومن ثم فإن وملا كانت الطاعن

آثار الرتك يتحقق بغري حاجة إىل قبول املطعون ضدهما طاملا أن طالبة الرتك ال 

تستطيع أن تعود مرة أخري فيما أسقطت احلق فيه، ومن ثم يتعني األمر بقبول إثبات 



من قانون اإلجراءات  088، 068، 000ترك الطاعنة اخلصومة يف الطعن عمال باملواد 

 املدنية.

بشأن الرسوم القضائية يف إمارة  7102 ( لسنة00من القانون رقم ) 76وحيث إن املادة 

أبوظيب تنص على رد نصف رسم الطعن إذا انتهي النزاع صلحًا بني الطرفني أو إذا 

م ترك املدعى أو الطاعن اخلصومة قبل صدور حكم قطعي يف مسألة فرعية أو حك

 صادر قبل الفصل يف املوضوع.

 

********** 



 )جتاري( 72/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز 

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 زهري اسكندر، مصطفى حسن النور.

(769) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  699)الطعن رقم 

"الصفة واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة". عقد "عقد  ( دعوى0

 الوكالة". وكالة "آثار الوكالة". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

 عدم جواز اختصام الوكيل يف الدعوى إىل جانب املوكل. علة ذلك.-

األخري. ما مل ينسب  العقود اليت يربمها الوكيل باسم املوكل تنصرف آثارها إىل-

 إىل الوكيل خطأ شخصي.

استالم املطعون ضدها الثالثة املبالغ كوسيط لصاحل املطعون ضدها األوىل وعدم -

نسبة خطأ شخصي إليها. مؤداه: اختصامها إىل جانب املطعون ضدها يف دعوى 

 املطالبة بها. غري مقبول.

  

( التزام "مصادر االلتزام. العقد". حتكيم. إثبات "أدلة اإلثبات. الكتابة". حمكمة 7

املوضوع "سلطتها". عقد "عقد التحكيم". دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع 

"الدفع بعدم قبول الدعوى لالتفاق على التحكيم". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال 

 بل منها".يق

شرط التحكيم. جواز النص عليه يف العقد األساسي أو باتفاق الحق. جواز االتفاق -

على التحكيم يف نزاع معني بشروط خاصة. ال يثبت االتفاق على التحكيم إال 

 بالكتابة. استخالصه. موضوعي. مادام سائغًا.

ارته أمام اجلدل املوضوعي فيما حملكمة املوضوع سلطة تقديره. عدم جواز إث-

 حمكمة النقض. مثال.

  

ال جيوز اختصام الوكيل يف الدعوى الي جانب املوكل باعتبار ان آثار العقود -0

اليت يربمها الوكيل باسم املوكل وحلسابه ال تنصرف اىل الوكيل وامنا تنصرف اىل 



ل وذلك ما مل ينسب اىل الوكيل خطأ شخصي. ملا كان ذلك وكان الثابت يف املوك

الدعوى ان املطعون ضدها الثالثة كانت جمرد وسيط واستلمت املبالغ التى اشار اليها 

هذه الصفة اذ يقر بانها  ولصاحل املطعون ضدها االوىل وال ينكر االخري باسمالطاعن 

نصرف اىل املطعون ضدها االوىل، واذ مت وسيط فقط. ومن ثم فان آثار تصرفها ت

اختصامها كوسيط ومل ينسب اليها الطاعن خطأ شخصيا، ومن ثم فانه ال جيوز 

اختصامها اىل جانب املطعون ضدها االوىل، واذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر 

يف فانه ال يكون مشوبا باي من العيوب اليت اشار اليها الطاعن، ويكون النعي عليه 

 هذا اخلصوص على غري اساس.

من قانون االجراءات املدنية على  710النص يف الفقرتني االوىل والثانية من املادة -7

انه "جيوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشرتطوا يف العقد االساسي او باتفاق الحق 

عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني علي حمكم او اكثر كما 

االتفاق على التحكيم يف نزاع معني بشروط خاصة، وال يثبت االتفاق على  جيوز

التحكيم اال بالكتابة." ومن املقرر ايضا ان استخالص اتفاق طريف اخلصومة على 

التحكيم هو مما يدخل يف السلطة التقديرية حملكمة املوضوع بغري رقابة عليها من 

ئغة مستمدة مما له اصل ثابت حمكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سا

باالوراق. ومن املقرر كذلك ان حملكمة املوضوع السلطة التامة يف حتصيل وفهم 

الواقع يف الدعوى واعطائها وصفها احلق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح 

وتفسري االتفاقات والعقود املشارطات وسائر احملررات والشروط املختلف عليها 

املشرتكة للمتعاقدين مبا تراه اويف مبقصودهما مستهدية يف ذلك واستظهار النية 

بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة حملكمة النقض عليها يف ذلك ما دامت قد اقامت 

قضاءها على اسباب سائغة ومل خترج يف تفسريها عن املعين الذي حتتمله عبارات 

م القواعد الواردة سابقا احملرر. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد التز

واقام قضاءه على ما اورده مبدوناته على ان "وملا كان البني والثابت من مستندات 

الدعوى ان املستأنف عليهما االوىل والثانية ويف اجللسة االوىل قد دفعت بعدم قبول 

 الدعوى احلالية لوجود شرط التحكيم حلل النزاع قبل اللجوء اىل القضاء وفقا ملا ورد

من اتفاقية بيع وشراء املربمة بني املستأنف واملستأنف عليها الثانية بصفتها  08يف البند 

املالكة للمستأنف عليها االوىل مطورة املشروع حسب الثابت من االقرار امللحق 

باالتفاقية انهم اتفقوا بينهم على احالة اي نزاع بينهما يتصل بهذا العقد على التحكيم 

الجرائية وقواعد التحكيم والتوفيق التجاري ملركز ابوظيب للتوفيق مبوجب اللوائح ا



والتحكيم التجاري وفق الكيفية املتفق عليها بينهم. وملا كان البني ان املستأنف اقام 

الدعوى دون التزام بشرط التحكيم فيكون رفع الدعوى علي املستأنف عليهما االوىل 

ثة ال يؤثر على شرط التحكيم وسريانه والثانية باالضافة للمستأنف عليها الثال

مبواجهة املستأنف عليهما االوىل والثانية وال يؤدي اىل اختصاص احملكمة ونظر 

الدعوى ذلك ان املستأنف عليها الثالثة هي وسيط وتقوم بالنيابة عن املستأنف عليها 

االوىل  االوىل وليس هلا صفة او توقيع على االتفاقية فيكون من حق املستأنف عليهما

والثانية دفع الدعوى بعدم قبوهلا استنادا لشرط التحكيم فيكون ما توصلت اليه 

حمكمة اول درجة بقبول الدفع بوجود شرط التحكيم والقضاء بعدم جواز الدعوى 

مبواجهة املستأنف عليهما االوىل والثانية سديد ال خيالف احكام القانون او القصور 

.." واذ كانت هذه االسباب سائغة مما هلا اصل  ستدالليف التسبيب او الفساد يف اال

ثابت باالوراق وتكفي حلمل قضاء احلكم وكان البني من اتفاقية بيع وشراء وحدة 

سكنية حمل الدعوى املتضمنة شرط التحكيم انها وان كانت اشارت اىل ان البائعة 

ن اخلتم املمهور به يف خانة البائع فا –املطعون ضدها الثانية  – .............................هي 

املطعون ضدها االوىل باعتبارها املالكة وتعترب طرفا يف ............................. هو ختم 

ومن ثم فان النعي على  ،هذه االتفاقية وحق هلا التمسك بشرط التحكيم الوارد بها

سلطة حمكمة  احلكم مبا ورد بسبيب النعي ال يعدو ان يكون جدال موضوعيا يف

املوضوع يف فهم الواقع الصحيح يف الدعوى، وهو ما ال جيوز اثارته امام هذه 

 احملكمة، ويتعني االلتفات عنه.

 احملكمــــــــــــــــة

توجز يف ان  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  –وحيث ان الوقائع 

ي ابوظيب يف مواجهة املطعون جتاري كل 7001/7106الطاعن اقام الدعوى رقم 

 1766061ضدهم بطلب احلكم بالزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ 

% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام السداد باالضافة 07درهم والفائدة القانونية بواقع 

للتعويض املناسب عما حلقه من اضرار وخسارة وما فاته من كسب. وقال بيانا هلا 

تبعها توقيع اتفاقية بيع وشراء  02/0/7118ه ومبوجب اتفاقية حجز مربمة يف بان

بربج  615بينه وبني املطعون ضدهم اشرتى الوحدة السكنية رقم  0/6/7118بتاريخ 

 768176111فالكون كرست مشس ابوظيب جبزيرة الريم مقابل مبلغ امجالي قدره 

وقيع اتفاقية احلجز وقام بسداد درهم عند ت 0676028درهم وسدد مقدم احلجز مبلغ 

درهم، اال انهم اخلوا بالتزاماتهم  1766061اقساطها ليكون امجالي املبالغ املسددة 



وحتى اآلن  01/6/7100التعاقدية بعدم تسليمهم الوحدة يف املوعد املتفق عليه وهو 

لك واتضح عدم شروعهم يف االجناز وعند مطالبتهم برد املبالغ املسددة مل يفوا بذ

فكانت الدعوى. وعند تداول الدعوى امام مكتب ادارة الدعوى دفع وكيل املطعون 

ضدهما االوىل والثانية بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وقدم وكيل 

املطعون ضدها الثالثة مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى يف مواجهتها لرفعها على 

عن املطعون ضدهما االوىل والثانية يف ابرام غري ذي صفة لكونها جمرد وسيط ونائب 

االتفاقات اخلاصة باحلجوزات باملشروع وليست هلا اية صفة باالصالة ومل توقع على 

االتفاقية املوقعة بني الطاعنة واملطعون ضدهما االوىل والثانية، وقدم وكيل االخريين 

تحكيم وعدم مذكرة طلب فيها احلكم بعدم قبول الدعوى ورفضها لوجود شرط ال

قبول الدعوى يف مواجهة املطعون ضدها االوىل النتفاء الصفة يف الدعوى. وعقب 

الطاعن مبذكرة صمم فيها ان دعواه مقامة على املطعون ضدهم الثالثة معا وان 

كانت املطعون ضدها الثالثة ليست طرفا يف االتفاقية املتضمنة شرط التحكيم فان 

زئة النزاع، ومن ثم يعود االختصاص بنظر النزاع حسن سري العدالة يقتضى عدم جت

بعدم قبول -0حكمت احملكمة:  78/0/7102حسب الوالية العامة للقضاء. وبتاريخ 

بعدم جواز نظر الدعوى يف مواجهة -7 الدعوى يف مواجهة املطعون ضدها الثالثة.

حلكم املطعون ضدهما االوىل والثانية لوجود شرط التحكيم. استأنف الطاعن هذا ا

وقضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم  606/7102باالستئناف رقم 

املستأنف. طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل، ورد حمامى 

 املطعون ضدها الثالثة مبذكرة بالرد طلب يف ختامها رفض الطعن.

الثاني والثالث على وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببني 

احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل واالخالل حبق الدفاع 

وخمالفة الثابت يف االوراق اذ قضي بعدم قبول الدعوى يف مواجهة املطعون ضدها 

الثالثة النعدام صفتها ذلك انه تعاقد مع املطعون ضدهما االوىل الثانية بوساطتها 

درهم  0676028دة السكنية وسدد هلا حال توقيع اتفاقية احلجز مبلغ لشراء الوح

ولصاحل  باسم 770729كمقدم من القيمة االمجالية مبوجب صك مصريف بالرقم 

املطعون ضدها االوىل واستلم منها اقرارا باالستالم، وسدد هلا عند توقيع العقد بصك 

االوىل، كما سلمها  ولصاحل املطعون ضدها باسمدرهم  0706827مصريف مبلغ 

، وعلى فرض ولصاحل املطعون ضدها االوىل باسمدرهم  0176071صكا ثالثا مببلغ 

ان استالمها لتلك الصكوك كان نيابة عن املطعون ضدها االوىل فان ذلك ال ينفى 



مسؤوليتها جبانب املطعون ضدهما االوىل والثانية، وليس هناك ما مينع اختصامها يف 

احلكم املطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مبا يستوجب  الدعوى. واذ خالف

 نقضه يف هذا اخلصوص.

ن النعي بهذين السببني يف غري حمله ذلك انه ال جيوز اختصام الوكيل يف إوحيث 

الدعوى الي جانب املوكل باعتبار ان آثار العقود اليت يربمها الوكيل باسم املوكل 

منا تنصرف اىل املوكل وذلك ما مل ينسب اىل وحلسابه ال تنصرف اىل الوكيل وا

الوكيل خطأ شخصي. ملا كان ذلك وكان الثابت يف الدعوى ان املطعون ضدها 

الثالثة كانت جمرد وسيط واستلمت املبالغ التى اشار اليها الطاعن باسم ولصاحل 

م املطعون ضدها االوىل وال ينكر االخري هذه الصفة اذ يقر بانها وسيط فقط. ومن ث

فان آثار تصرفها تنصرف اىل املطعون ضدها االوىل، واذ مت اختصامها كوسيط ومل 

ينسب اليها الطاعن خطأ شخصيا، ومن ثم فانه ال جيوز اختصامها اىل جانب املطعون 

ضدها االوىل، واذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فانه ال يكون مشوبا باي من 

، ويكون النعي عليه يف هذا اخلصوص على غري العيوب اليت اشار اليها الطاعن

 اساس.

وينعي الطاعن بالسببني االول والرابع على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

القانون والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل ذلك انه ابرم اوال اتفاقية حجز 

طرفا فيها وابرم للوحدة السكنية مع املطعون ضدها االوىل فقط ومل تكن الثانية 

اتفاقية بيع وشراء الوحدة السكنية الحقا مع املطعون ضدها الثانية فقط وسدد مقدم 

 0676028مبلغ  –الوسيط العقاري  –حجز الوحدة السكنية للمطعون ضدها الثالثة 

درهم والتى حررت له ايصال استالم كما قام بتسليمها صكا مصرفيا مببلغ 

ضدها االوىل باالضافة اىل استالمها صكا مصرفيا  درهم باسم املطعون 0706827

درهم وكل هذه االيصاالت حمررة باسم ولصاحل املطعون ضدها  0176071آخر مببلغ 

درهم واالخرية ليست طرفا يف اتفاقية  1766061االوىل ليصبح امجالي املبلغ املسدد 

فاقية احلجز، بيع وشراء الوحدة الوارد بها شرط التحكيم وامنا كانت طرفا يف ات

واقام دعواه  يف مواجهتهم الثالثة اذ ال يستقيم نظر الدعوى بدون االوىل والثالثة ومبا 

انهما ال عالقة هلما بشرط التحكيم لعدم توقيعهما على اتفاقية البيع والشراء فان 

القضاء العادي هو املختص بنظر النزاع حتى ال يتم تقطيع ومتزيق اوصال النزاع، وقد 

حلكم التناقض عندما قضى بصفة املطعون ضدها االوىل يف الدعوى وقبوهلا شاب ا

طرفا فيها وتقريره الصريح بشرط التحكيم الذى دفعت به املطعون ضدهما االوىل 



والثانية رغم ان اتفاقية بيع وشراء الوحدة موقعة بينه وبني االخرية وليست موقعة من 

 مما يعيب احلكم مبا يستوجب نقضه. قبل االوىل وال ينصرف اليها شرط التحكيم

ن هذا النعي يف غري حمله ايضا ذلك ان النص يف الفقرتني االوىل والثانية من إوحيث 

من قانون االجراءات املدنية على انه "جيوز للمتعاقدين بصفة عامة ان  710املادة 

ع يف يشرتطوا يف العقد االساسي او باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزا

تنفيذ عقد معني علي حمكم او اكثر كما جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع 

معني بشروط خاصة، وال يثبت االتفاق على التحكيم اال بالكتابة. " ومن املقرر ايضا 

ان استخالص اتفاق طريف اخلصومة على التحكيم هو مما يدخل يف السلطة 

ا من حمكمة النقض متى اقامت قضاءها التقديرية حملكمة املوضوع بغري رقابة عليه

على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت باالوراق. ومن املقرر كذلك ان حملكمة 

املوضوع السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى واعطائها وصفها احلق 

وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسري االتفاقات والعقود املشارطات وسائر 

احملررات والشروط املختلف عليها واستظهار النية املشرتكة للمتعاقدين مبا تراه اويف 

مبقصودهما مستهدية يف ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة حملكمة النقض 

عليها يف ذلك ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ومل خترج يف تفسريها 

رر. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد عن املعين الذي حتتمله عبارات احمل

التزم القواعد الواردة سابقا واقام قضاءه على ما اورده مبدوناته على ان "وملا كان 

البني والثابت من مستندات الدعوى ان املستأنف عليهما االوىل والثانية ويف اجللسة 

حلل النزاع قبل  االوىل قد دفعت بعدم قبول الدعوى احلالية لوجود شرط التحكيم

من اتفاقية بيع وشراء املربمة بني املستأنف  08اللجوء اىل القضاء وفقا ملا ورد يف البند 

واملستأنف عليها الثانية بصفتها املالكة للمستأنف عليها االوىل مطورة املشروع حسب 

ما يتصل الثابت من االقرار امللحق باالتفاقية انهم اتفقوا بينهم على احالة اي نزاع بينه

بهذا العقد على التحكيم مبوجب اللوائح االجرائية وقواعد التحكيم والتوفيق 

التجاري ملركز ابوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري وفق الكيفية املتفق عليها بينهم. 

وملا كان البني ان املستأنف اقام الدعوى دون التزام بشرط التحكيم فيكون رفع 

االوىل والثانية باالضافة للمستأنف عليها الثالثة ال يؤثر  الدعوى علي املستأنف عليهما

على شرط التحكيم وسريانه مبواجهة املستأنف عليهما االوىل والثانية وال يؤدي اىل 

اختصاص احملكمة ونظر الدعوى ذلك ان املستأنف عليها الثالثة هي وسيط وتقوم 

وقيع على االتفاقية فيكون من بالنيابة عن املستأنف عليها االوىل وليس هلا صفة او ت



حق املستأنف عليهما االوىل والثانية دفع الدعوى بعدم قبوهلا استنادا لشرط التحكيم 

فيكون ما توصلت اليه حمكمة اول درجة بقبول الدفع بوجود شرط التحكيم 

والقضاء بعدم جواز الدعوى مبواجهة املستأنف عليهما االوىل والثانية سديد ال خيالف 

.." واذ كانت هذه  القانون او القصور يف التسبيب او الفساد يف االستدالل احكام

االسباب سائغة مما هلا اصل ثابت باالوراق وتكفي حلمل قضاء احلكم وكان البني 

من اتفاقية بيع وشراء وحدة سكنية حمل الدعوى املتضمنة شرط التحكيم انها وان 

فان اخلتم  –املطعون ضدها الثانية  – ........................كانت اشارت اىل ان البائعة هي 

املطعون ضدها االوىل باعتبارها  .........................املمهور به يف خانة البائع هو ختم 

 ،املالكة وتعترب طرفا يف هذه االتفاقية وحق هلا التمسك بشرط التحكيم الوارد بها

النعي ال يعدو ان يكون جدال ومن ثم فان النعي على احلكم مبا ورد بسبيب 

موضوعيا يف سلطة حمكمة املوضوع يف فهم الواقع الصحيح يف الدعوى، وهو ما ال 

 وملا تقدم يتعني رفض الطعن. جيوز اثارته امام هذه احملكمة، ويتعني االلتفات عنه.

 

********** 



 )جتاري( 72/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –العزيز  برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 زهري اسكندر، مصطفى حسن النور.

(721) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  208)الطعن رقم 

إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حتكيم. تنفيذ. بطالن. حكم "الطعن يف 

غري معيب". دعوى "الدفع بعدم جواز نظر األحكام" "حجية األحكام" "تسبيبه. تسبيب 

الدعوى" "دعوى بطالن حكم التحكيم". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". قوة 

 األمر املقضي. دفاع "اإلخالل حبق الدفاع. ما ال يوفره".

حكم احملكم. اكتسابه حجية األمر املقضي مبجرد صدوره رغم أن تنفيذه -

ى ذلك. عدم جواز اللجوء إىل القضاء بعد صدوره بذات يتوقف على التصديق عليه. مؤد

 احلق. موضوعه.

 جواز رفع دعوى ببطالنه إذا توافرت شروطها.-

مثال لتسبيب صحيح للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حبكم -

 حتكيم قضى بالتصديق عليه ورفضت الدعوى ببطالنه حبكم بات.

  

املقرر ان حكم احملكم يكتسب حجية االمر املقضي مبجرد صدوره رغم ان -

تنفيذه يتوقف على التصديق عليه ، فال جيوز ألي من اخلصمني ان يلجأ اىل القضاء 

ه اذا بعد صدوره، اال انه مع قيام هذه احلجية جيوز ان ترفع بشأنه دعوى ببطالن

توافرت شروطها، وقوة االمر املقضي هذه متنع اخلصوم من العودة اىل املناقشة يف 

املسألة اليت فصل فيها احلكم ولو بأدلة قانونية او واقعية مل تسبق اثارتها. كما ان 

احملكمة عند تصديقها على حكم احملكمني ليس هلا ان تعرض له من الناحية 

ون، الن كل منازعة يثريها احد احملتكمني طعنا يف املوضوعية ومدى مطابقته للقان

احلكم وتكون متعلقة بتقدير احملكم للنزاع او عدم صحة او كفاية اسباب 

من قانون االجراءات املدنية قد  706حكمه تكون غري مقبولة ذلك ان نص املادة 

حدد على وجه احلصر احلاالت اليت جيوز فيها للخصوم طلب بطالن حكم 



فهي تتعلق فحسب بإجراءات التحكيم او اذا وقع بطالن يف احلكم او احملكمني 

بطالن يف االجراءات اثر يف احلكم، ومن املقرر انه يشرتط العتبار الدفاع جوهريا ان 

يكون مما يتغري به وجه الرأي يف الدعوى، فاذا ما ختلف هذا الوصف عن الدفاع فال 

كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه على حمكمة املوضوع ان هي التفتت عنه. ملا 

قد التزم القواعد الواردة آنفا واقام قضاءه بتأييد احلكم االبتدائي على ما اورده 

مبدوناته على ان "وكان البني من االوراق ان طريف النزاع يف هذه الدعوى وبذات 

 صفاتهم سبق هلم وان اثاروا ذات النزاع باعتبار ان مورثي الطرفني كان شركاء يف

لسنة  7771بدعوى التحكيم رقم  ................وصيدلية  ...........................مستشفى 

بشأن نزاع عام وامشل وكان من ضمن هذا النزاع وما ثار بشأنه اسباب حكم  7100

التحكيم موضوع احملاسبة املطلوبة يف الدعوى الراهنة. وقد تطرق حكم التحكيم 

نزاع احلالي حيث سبق للمستأنفني ان اثاروا ذلك النزاع كما املشار له اىل موضوع ال

من حكم التحكيم البند  08هو ثابت يف منت حكم التحكيم على الصفحة رقم 

. وقد محل ................................ببيان مصري اتفاقية املصاحلة املوقعة مع شركة  0رقم 

مليون درهم بناء على  71غ حكم التحكيم املستأنفني بشكل واضح وصريح مبل

اسباب ذلك احلكم بعد حسم ذلك النزاع. وان احلكم بدعوى التحكيم رقم 

 7101لسنة  7900اصبح نهائيا وذلك باحلكم الصادر بالدعوى رقم  7100لسنة 7771

 –جتارى كلى والقاضي بالتصديق على حكم التحكيم ورفض الدعوى املتقابلة 

لسنة  0120و 0172تئنافيا باالستئنافني رقمي واملؤيد اس –بطالن حكم حتكيم 

، ومن ثم 7105لسنة  610و 598وحكم حمكمة النقض بالطعنني رقمي  7105

اضحى احلكم باتا محل عنوان احلقيقة وفصل فصال الزما يف ذات النزاع بني 

الطرفني فيما يثريانه بالدعوى الراهنة. وهو االمر الذي يفيد يقينا بان النزاع يف شقه 

ملتعلق بتصفية احلسابات بني املستأنفني واملستأنف عليهم وبذات الصفات بشأن املبالغ ا

. قد مت حسمه مبوجب حكم التحكيم ................................املتحصلة من شركة 

وما رتبه على مورث املستأنفني من مبالغ وتضمن  7100لسنة  7771الصادر يف الدعوى 

ن ما اذا كان مورث املستأنف عليهم قد حتصل على نصيبه حكم التحكيم ايضا بيا

. فعليا حال حياته على حنو ما ................................من التسوية اليت متت مع شركة 

سلف بيانه، وان ما فصل فيه حكم التحكيم السابق قد مشل النزاع املاثل موضوع 

بذات االسباب واملوضوع. ومن ثم الدعوى الراهنة بني ذات اخلصوم وبذات الصفات و

يكون احلكم النهائي والبات يف دعوى التحكيم السابقة وهو حكم التحكيم رقم 



جتارى  7101لسنة  7900واملؤيد باحلكم الصادر بالدعوى رقم  7100لسنة  7771

وحكم  7105لسنة  0120و 0172كلى ابوظيب واملؤيد استئنافيا باالستئنافني رقمي 

قوة االمر املقضي شاملة  7105لسنة  610و 598الطعنني رقمي حمكمة النقض ب

موضوع الدعوى احلالية باعتباره حق جزئي توقف ثبوته وانتفائه على احلكم السابق، 

االمر الذي ال جيوز معه للمستأنفني معاودة طرح ذات النزاع املتعلق بتلك املسألة 

هذه االسباب سائغة ومستمدة الكلية الشاملة مرة اخرى بالدعوى احلالية." وكانت 

لرد امبا له اصل ثابت باألوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى حلمل احلكم وفيها 

املسقط لكافة ما اثاره الطاعنون من حجج. ومن ثم فان النعي بهذا السبب بوجوهه 

الثالثة ال يعدو ان يكون جدال يف تقدير حمكمة املوضوع ألدلة الدعوى وهو ما ال 

 رته امام حمكمة النقض.يقبل اثا

 احملكمــــــــــــــــة

يف ان  –على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  –حيث ان الوقائع و

جتارى كلى يف مواجهة املطعون ضدهم  7780/7106الطاعنني اقاموا الدعوى رقم 

غ بطلب احلكم بندب خربة حسابية لتصفية احلسابات بني الطرفني بشأن املبال

. وعلى ضوء حكم احملكمني يف الدعوى ................................املتحصلة من شركة 

وما رتبه على مورثهم من مبالغ وبيان ما اذا كان مورث  7771/7100التحكيمية رقم 

. .....................املطعون ضدهم قد حتصل على نصيبه من التسوية اليت متت مع شركة 

ه من عدمه ويف كال احلالني بيان ما هو مستحق هلم يف ذمة املطعون فعليا حال حيات

ضدهم من مبالغ واحلكم هلم بها على ضوء ما يسفر عنه تقرير اخلبري. وقالوا شرحا 

. وصيدلية .............................هلا بان مورثي الطرفني كانا شركاء يف مستشفى 

محلهم هذا احلكم مبلغ  7771/7100م رقم . ومبوجب حكم التحكي..................

درهم بالرغم من سبق صرفه ملورث املطعون ضدهم مبوجب الشيك رقم  7161116111

مبا جعلهم يثرون بال سبب على حسابهم، فكانت الدعوى. دفع احلاضر عن  858516

املطعون ضدهم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حبكم التحكيم املرفق 

جتارى كلى والقاضي بالتصديق على  7900/7101لصادر يف الدعوى رقم واحلكم ا

واملؤيد  –بطالن حكم التحكيم  –حكم التحكيم ورفض الدعوى املتقابلة 

وحكم حمكمة النقض يف الطعنني رقمي  0172،0120/7105باالستئنافني رقمي 

ى حكمت احملكمة بعدم جواز نظر الدعو 78/0/7102. وبتاريخ  598،610/7105

 7771/7100لسابقة الفصل فيها باحلكم النهائي الصادر يف حكم التحكيم رقم 



. استأنف 598،610/7105املؤيد استئنافيا وحكم حمكمة النقض يف الطعنني رقمي 

قضت  00/5/7102وبتاريخ  656/7102الطاعنون هذا احلكم باالستئناف رقم 

الطاعنون يف هذا احلكم  احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف. طعن

بطريق النقض بالطعن املاثل طالبني نقضه، واودع حمامي املطعون ضدهم مذكرة 

بالرد طلب فيها رفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة 

 فحددت جلسة لنظره.

قيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعنون به على احلكم املطعون فيه أوحيث 

القانون واخلطأ يف تطبيقه من ثالثة اوجه حاصلها ان طلبهم متثل يف ندب خمالفة 

خربة حسابية لتصفية احلساب بني الطرفني بشأن املبالغ املتحصلة من شركة 

 7771/7100. على ضوء حكم التحكيم الصادر يف الدعوى رقم ................................

كم االبتدائي بعدم جواز نظر الدعوى وما رتبه على مورثهم من مبالغ وقضى احل

لسبق الفصل فيها حبكم التحكيم سالف الذكر بالرغم من ان ذلك احلكم تناول 

فقط وجود الدين ومل يعرض للوفاء به ومن ثم ال حيوز قوة االمر املقضي بشأن الوفاء، 

مببلغ . ...........................وقد توصل حكم التحكيم لزيادة مسحوبات الدكتور 

درهم مما يعنى عدم اعتداده بالسداد الذي قام به مورثهم مبوجب الشيك  7161116111

ومل يلحظ احلكم  ......................واملسحوب على بنك  7/5/7111بتاريخ  858516رقم 

درهم مرة اخرى  7161116111املطعون فيه ان حكم التحكيم قد محلهم سداد مبلغ 

.  ......................مل يدخل يف حسابات مستشفى .............. شركة  الن املبلغ املتحصل من

ومل يعتد حكم التحكيم بالدليل املقدم منهم إلثبات سدادهم  ...................وصيدلية 

ملبلغ العشرين مليون درهم وحيق هلم املطالبة باسرتداد هذا املبلغ والزامهم بهذا املبلغ 

اثراء للمطعون ضدهم على حسابهم واساس هذه الدعوى هو املطالبة  تأباه العدالة وفيه

باسرتداد املبلغ املسدد من حساب مورثهم بالشيك سالف الذكر وبالتالي فان شروط 

من قانون االثبات غري متوافرة، وقد متسكوا امام حمكميت  19تطبيق نص املادة 

فها حال حياته مبوجب الشيك املوضوع بان املبالغ اليت قام مورث املطعون ضدهم بصر

 ......................سالف الذكر هي عن مستحقاته من مبلغ التسوية اليت متت مع شركة 

وان صدور الشيك اعاله بشأنها مت من حساب الشركة وليس من حساب مورث 

املطعون ضدهم ال يثبت انه كان عن مستحقات له على الشركة غري مستحقاته يف 

الذكر، ومل يرد احلكم على هذا الدفاع اجلوهري واملربرات اليت  ةالتسوية سالف

ساقها احلكمان االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه ال تواجه دفاعهم القائم على 



درهم  7161116111قيمة الشيك اليت تسلمها مورث املطعون ضدهم حال حياته والبالغة 

المر املقضي بان مورثهم مل ومل يفصل حكم التحكيم بقضاء الزامي حائز قوة ا

درهم من قيمة  7161116111يسدد ملورث املطعون ضدهم حال حياته نصيبه البالغ 

وان تركته ما زالت مشغولة بهذا املبلغ مما يعيب  ......................التسوية مع شركة 

 احلكم مبا يستوجب نقضه.

احملكم يكتسب حجية وحيث ان هذا النعي غري سديد ذلك ان من املقرر ان حكم 

االمر املقضي مبجرد صدوره رغم ان تنفيذه يتوقف على التصديق عليه، فال جيوز ألي 

من اخلصمني ان يلجأ اىل القضاء بعد صدوره، اال انه مع قيام هذه احلجية جيوز ان 

ترفع بشأنه دعوى ببطالنه اذا توافرت شروطها، وقوة االمر املقضي هذه متنع 

اىل املناقشة يف املسألة اليت فصل فيها احلكم ولو بأدلة قانونية او  اخلصوم من العودة

واقعية مل تسبق اثارتها. كما ان احملكمة عند تصديقها على حكم احملكمني ليس 

هلا ان تعرض له من الناحية املوضوعية ومدى مطابقته للقانون، الن كل منازعة يثريها 

ة بتقدير احملكم للنزاع او عدم صحة احد احملتكمني طعنا يف احلكم وتكون متعلق

من قانون  706او كفاية اسباب حكمه تكون غري مقبولة ذلك ان نص املادة 

االجراءات املدنية قد حدد على وجه احلصر احلاالت اليت جيوز فيها للخصوم طلب 

بطالن حكم احملكمني فهي تتعلق فحسب بإجراءات التحكيم او اذا وقع بطالن يف 

ن يف االجراءات اثر يف احلكم، ومن املقرر انه يشرتط العتبار الدفاع احلكم او بطال

جوهريا ان يكون مما يتغري به وجه الرأي يف الدعوى، فاذا ما ختلف هذا الوصف عن 

الدفاع فال على حمكمة املوضوع ان هي التفتت عنه. ملا كان ذلك وكان احلكم 

قام قضاءه بتأييد احلكم االبتدائي على املطعون فيه قد التزم القواعد الواردة  آنفا وا

ما اورده مبدوناته على ان "وكان البني من االوراق ان طريف النزاع يف هذه الدعوى 

وبذات صفاتهم سبق هلم وان اثاروا ذات النزاع باعتبار ان مورثي الطرفني كان 

بدعوى التحكيم رقم  ................... وصيدلية ................................شركاء يف مستشفى 

بشأن نزاع عام وامشل وكان من ضمن هذا النزاع وما ثار بشأنه  7100لسنة  7771

اسباب حكم التحكيم موضوع احملاسبة املطلوبة يف الدعوى الراهنة. وقد تطرق 

حكم التحكيم املشار له اىل موضوع النزاع احلالي حيث سبق للمستأنفني ان اثاروا 

من حكم  08هو ثابت يف منت حكم التحكيم على الصفحة رقم  ذلك النزاع كما

. .......................ببيان مصري اتفاقية املصاحلة املوقعة مع شركة  0التحكيم البند رقم 

مليون درهم  71وقد محل حكم التحكيم املستأنفني بشكل واضح وصريح مبلغ 



احلكم بدعوى التحكيم  بناء على اسباب ذلك احلكم بعد حسم ذلك النزاع. وان

لسنة  7900اصبح نهائيا وذلك باحلكم الصادر بالدعوى رقم  7100لسنة  7771رقم 

جتارى كلى والقاضي بالتصديق على حكم التحكيم ورفض الدعوى املتقابلة  7101

لسنة  0120و 0172واملؤيد استئنافيا باالستئنافني رقمي  –بطالن حكم حتكيم  –

، ومن ثم 7105لسنة  610و 598بالطعنني رقمي  وحكم حمكمة النقض 7105

اضحى احلكم باتا محل عنوان احلقيقة وفصل فصال الزما يف ذات النزاع بني 

الطرفني فيما يثريانه بالدعوى الراهنة. وهو االمر الذي يفيد يقينا بان النزاع يف شقه 

فات بشأن املبالغ املتعلق بتصفية احلسابات بني املستأنفني واملستأنف عليهم وبذات الص

. قد مت حسمه مبوجب حكم التحكيم ................................املتحصلة من شركة 

وما رتبه على مورث املستأنفني من مبالغ وتضمن  7100لسنة  7771الصادر يف الدعوى 

حكم التحكيم ايضا بيان ما اذا كان مورث املستأنف عليهم قد حتصل على نصيبه 

. فعليا حال حياته على حنو ما ................................ليت متت مع شركة من التسوية ا

سلف بيانه، وان ما فصل فيه حكم التحكيم السابق قد مشل النزاع املاثل موضوع 

الدعوى الراهنة بني ذات اخلصوم وبذات الصفات وبذات االسباب واملوضوع. ومن ثم 

التحكيم السابقة وهو حكم التحكيم رقم  يكون احلكم النهائي والبات يف دعوى

جتارى  7101لسنة  7900واملؤيد باحلكم الصادر بالدعوى رقم  7100لسنة  7771

وحكم  7105لسنة  0120و 0172كلى ابوظيب واملؤيد استئنافيا باالستئنافني رقمي 

قوة االمر املقضي شاملة  7105لسنة  610و 598حمكمة النقض بالطعنني رقمي 

دعوى احلالية باعتباره حق جزئي توقف ثبوته وانتفائه على احلكم السابق، موضوع ال

االمر الذي ال جيوز معه للمستأنفني معاودة طرح ذات النزاع املتعلق بتلك املسألة 

الكلية الشاملة مرة اخرى بالدعوى احلالية." وكانت هذه االسباب سائغة ومستمدة 

لرد االقانون وتكفى حلمل احلكم وفيها مبا له اصل ثابت باألوراق وتتفق وصحيح 

املسقط لكافة ما اثاره الطاعنون من حجج. ومن ثم فان النعي بهذا السبب بوجوهه 

الثالثة ال يعدو ان يكون جدال يف تقدير حمكمة املوضوع ألدلة الدعوى وهو ما ال 

 وحيث انه وملا تقدم يتعني رفض الطعن. يقبل اثارته امام حمكمة النقض.

 

********** 



 )جتاري( 72/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. – برئاسة السيد املستشار/ عبد اهلل علي عبد اهلل

 وعضوية املستشارين: عبد املنعم عوض، حممد العيادي.

 الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.

 (720) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  862)الطعن رقم  

. طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن ( اختصاص. حتكيم. حكم "الطعن يف احلكم"0

فيه". عقد "عقد التحكيم". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". دفوع "الدفع 

 بعدم االختصاص". استئناف "ما جيوز وما ال جيوز استئنافه".

تعيني من يلزم من احملكمني عن طريق احملكمة املختصة أصاًل بنظر النزاع بناًء -

من قانون اإلجراءات املدنية. مناطه. خلو االتفاق  711/0صوم. املادة على طلب أحد اخل

املتضمن شرط التحكيم من نص حيدد كيفية تعيني احملكمني واجلهة اليت تتواله. 

عدم جواز اللجوء للمحكمة لتعيينهم متى وجد ذلك النص إال باتفاق الحق يعدله. علة 

 ذلك.

 احملكم. اقتصاره على ذلك احلكم عدم جواز الطعن يف احلكم الصادر بتعيني-

الذي يصدر بتعيني احلكم أو استبداله. عدم امتداده إىل ما عداه من أحكام فاصلة 

يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص وبعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غري ذي 

صفة أو تلك الصادرة برفض طلب تعيني احملكم أو استبداله أو غريها من املسائل 

 ألولية اليت يتوقف عليها الفصل يف طلب التعيني أو االستبدال. علة ذلك.ا

  

( اختصاص "االختصاص النوعي" "االختصاص الوالئي". حتكيم. حكم "الطعن يف 7

قد "عقد التحكيم". مركز احلكم". طعن "ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". ع

أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". 

 استئناف "ما جيوز وما ال جيوز استئنافه".

من الئحة إجراءات  9/0كيفية تعيني هيئة التحكيم ورئيسها يف معنى املادة -

 التحكيم مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري.



ص يف االتفاقية املربمة بني الطاعن واملطعون ضده على تسوية مجيع املنازعات الن-

بينهم وديًا عن طريق هيئة من احملكمني تتشكل من ثالثة أعضاء يوافق عليهم 

الطرفان ويف حالة عدم االتفاق عليهم حيال النزاع إىل مركز أبوظيب للتوفيق 

يف النزاع وفق اإلجراءات اخلاصة والتحكيم التجاري ليتوىل تعيني حمكمني للفصل 

به. مؤداه: تضمن االتفاق كيفية تعيني احملكمني. قضاء حمكمة أول درجة بتعيني 

ثالثة حمكمني وبرفض الدفع بعدم اختصاصها. جواز الطعن عليه باالستئناف 

باعتبارها غري خمتصة والئيًا. قضاء احلكم املطعون فيه بعدم جواز االستئناف. 

ون يوجب نقضه والقضاء بالغاء احلكم املستأنف وبعدم اختصاص خمالفة للقان

 احملكمة االبتدائية والئيًا.

  

ـ إذا وقع النزاع ومل 0من قانون اإلجراءات املدنية على أنه " 711النص يف املادة -0

على احملكمني أو امتنع واحد أو أكثر من احملكمني  يكن اخلصوم قد اتفقوا

املتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته 

له ومل يكن هناك اتفاق يف هذا الشأن بني اخلصوم عينت احملكمة املختصة أصال 

وم باإلجراءات بنظر النزاع من يلزم من احملكمني وذلك بناء على طلب أحد اخلص

ـ وال جيوز الطعن يف احلكم الصادر بذلك بأي طريق من 7املعتادة لرفع الدعوى ... 

طرق الطعن" يدل على أنه يف حالة عدم تسمية احملكمني فإن املناط يف انعقاد 

االختصاص للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع بتعيينهم بناء على طلب أحد 

نهم هو خلو االتفاق املتضمن شرط التحكيم من نص اخلصوم لفض النزاع القائم بي

حيدد كيفية تعيني احملكمني وبيان اجلهة املنوط بها القيام بذلك 6 أما حينما يرد 

بشرط التحكيم نص حيدد كيفية تعيني احملكمني واجلهة اليت تتوىل ذلك التعيني 

تفاق الحق يعدل فإنه ال جيوز اخلروج عنه واللجوء إىل احملكمة لتعيني حمكم إال با

به ذلك النص بالقدر وبالصورة اليت متكن احملكمة  املختصة أصال بنظر النزاع من 

القيام بتعيني ما يلزم من احملكمني. كما أن املشرع قصد باحلكم الذي ال جيوز 

الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن يف مفهوم الفقرة الثانية من ذات املادة  هو ما 

ستبدال من يلزم من احملكمني يف احلاالت املنصوص عليها يف يصدر بتعيني أو ا

الفقرة األوىل منها 6 ويٌعد استثناء من القواعد العامة اليت جتيز الطعن يف األحكام 

بطرق الطعن املقررة يف القانون 6 فال يتوسع يف تفسريه وال يقاس عليه 6 حبيث ينصب 



استبداله 6 وال يستطيل إىل ما عداه  عدم قابليته للطعن على موضوع تعيني احملكم أو

من أحكام فاصلة يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص وبعدم قبول الدعوى لرفعها من 

أو على غري ذي صفة أو القضاء برفض طلب  تعيني احملكم أو استبداله 6 أو غري ذلك 

داله 6 ومن من املسائل األولية اليت يتوقف عليها الفصل يف طلب تعيني احملكم أو استب

 ثم فإن قضاءه فيها يكون جائز الطعن فيه بطريق االستئناف.

من الئحة إجراءات التحكيم مركز أبوظيب للتوفيق  9/0النص يف املادة -7

والتحكيم التجاري على أنه: "وإذا اتفق األطراف على تشكيل اهليئة من ثالثة 

ق أي منهما يف وإذا أخف حمكمني تعني على كل طرف تسمية حمكم من جانبه..

ذلك توىل املدير األمر وتطبق على تعيني رئيس اهليئة القواعد التالية أـ إذا اتفق 

األطراف على إجراء حمدد لتعيني رئيس اهليئة يتبع ذلك اإلجراء. ب ـ عند غياب 

االتفاق على إجراء حمدد يتفق احملكمان اللذان مت تعيينهما على تعيني احملكم 

رئاسة اهليئة6 ت ـ إذا أخفق احملكمان يف االتفاق على تسمية الثالث الذي يتوىل 

من  0608احملكم الثالث ... توىل املدير تعيينه". ملا كان ذلك وكان الثابت من البند 

أنه "يلزم تسوية مجيع املنازعات أو اخلالفات  يفاالتفاقية املربمة بني الطرفني اتفاقهما 

من الباطن بشأن هذا العقد من الباطن أو فيما يتعلق اليت قد تنشأ بني املقاول واملقاول 

يتوىل الفصل يف مسألة النزاع هيئة من احملكمني تتشكل من  به تسوية ودية بينهما...

إىل اتفاق بشأن  وإذا مل يتوصل الطرفان.. ثالثة أعضاء يوافق عليهم كال الطرفني..

القرار 6 عندئذ يتعني إحالة هيئة احملكمني وإجراءات التحكيم اليت يتبعانها إلصدار 

مسألة النزاع إىل مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري الذي سيعني حمكمني 

وكانت حمكمة  .للفصل يف القضية املقدمة وفقا للقواعد واإلجراءات اخلاصة به ..."

أول درجة ردت الدفع بعدم اختصاصها )بأن البني من األوراق أن أطراف الدعوى مل 

وديا على اخلالف الناشئ بينهما 6 كما مل يتفقوا على احملكمني واتفقوا يف يتفقوا 

على مكان التحكيم يف مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري 6 ومن  08البند 

ثم تكون هذه احملكمة هي املختصة بنظر الدعوى ويكون دفع املدعى عليها قد جاء 

كمني من احملكمني املقيدين على غري سند6 وتقضي احملكمة بتعيني ثالثة حم

مبركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة جتارة وصناعة أبوظيب(. ومن ثم يكون 

هذا احلكم  قابال للطعن عليه باالستئناف لقضائه باختصاص حمكمة أول درجة 

وتعيني احملكمني واحلال أنها غري خمتصة والئيا بنظر النزاع 6 فيكون احلكم 

 قضى بعدم جواز االستئناف فقد خالف القانون مما يوجب نقضه. املطعون فيه عند ما



وعليه وملا ذكر وملا كان املوضوع صاحلا للفصل فيه 6 وكان الثابت من االتفاقية 

املوقعة من الطرفني أنهما اتفقا على إحالة النزاع إىل مركز أبوظيب للتوفيق 

قواعد واإلجراءات والتحكيم التجاري الذي سيعني حمكمني للفصل فيه وفقا لل

اخلاصة به فإن احلكم املستأنف عند ما قضى باختصاص حمكمة أول درجة 

وبتعيني احملكمني خالفا ملا اتفق عليه الطرفان فقد خالف القانون األمر الذي يوجب 

 .إلغاءه واحلكم من جديد بعدم اختصاص احملكمة االبتدائية والئيا بنظر الدعوى

 احملكمــــــــــــــــة

تتلخص -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق -حيث إن الوقائع و

  981/7102الدعوى رقم  06/11/7102يف أن املدعية املطعون ضدها أقامت بتاريخ 

جتاري كلى أبوظيب يف مواجهة املدعى عليها ـ الطاعنة ـ بطلب احلكم بتعيني هيئة 

مركز أبوظيب للتحكيم التجاري ـ  من احملكمني ـ ثالثة حمكمني مسجلني جبدول

من عقد املقاولة من الباطن املربم  08للفصل يف النزاع القائم بني الطرفني إعماال للبند 

بينهما. ودفعت املدعى عليها بعدم اختصاص احملكمة بنظر طلب تعيني احملكمني 

حكمت حمكمة أول  08/16/7102وعدم قبوله لوجود شرط التحكيم. وجبلسة 

أسباب حكمها بأنها هي املختصة بنظر النزاع ويف املنطوق بتعيني ثالثة  درجة يف

حمكمني من احملكمني املقيدين مبركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة جتارة 

وصناعة أبوظيب وذلك للفصل يف موضوع النزاع. ولدى استئناف الطاعنة هلذا احلكم 

بعدم  11/01/7102جبلسة  قضت حمكمة االستئناف 0061/7102باالستئناف رقم 

جواز الطعن باالستئناف فكان طعنها بالنقض املاثل وعرض الطعن على هذه 

 احملكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه 

ذلك أنه جيوز الطعن باالستئناف يف احلكم  وتفسريه وتأويله واإلخالل حبق الدفاع

الذي يقضي بتعيني احملكمني إذا ما فصل يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص وبعدم 

قبول الدعوى 6 وكان الثابت أن الطاعنة دفعت يف مذكرتها اجلوابية على الدعوى 

و/ أوعدم دفعا بعدم اختصاص احملكمة االبتدائية والئيا بنظر طلب تعيني احملكمني 

قبوله لتقدميه خالفا ملا اتفق عليه الطرفان 6 وكان احلكم املستأنف فصل يف هذا 

الدفاع واعتربه بأنه على غري سند األمر الذي جيعل هذا احلكم قابال للطعن فيه 

بطريق االستئناف واحلكم املطعون فيه عند ما قضى بعدم جواز االستئناف فقد 

 خالف القانون مما يوجب نقضه. 



من قانون اإلجراءات املدنية  711وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص يف املادة 

ـ إذا وقع النزاع ومل يكن اخلصوم قد اتفقوا على احملكمني أو امتنع  0على أنه "

واحد أو أكثر من احملكمني املتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم 

ه ومل يكن هناك اتفاق يف هذا الشأن بني اخلصوم برده أو قام مانع من مباشرته ل

عينت احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع من يلزم من احملكمني وذلك بناء على 

ـ وال جيوز الطعن يف احلكم  7طلب أحد اخلصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ... 

سمية احملكمني الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أنه يف حالة عدم ت

فإن املناط يف انعقاد االختصاص للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع بتعيينهم بناء 

على طلب أحد اخلصوم لفض النزاع القائم بينهم هو خلو االتفاق املتضمن شرط 

التحكيم من نص حيدد كيفية تعيني احملكمني وبيان اجلهة املنوط بها القيام بذلك6 

التحكيم نص حيدد كيفية تعيني احملكمني واجلهة اليت تتوىل أما حينما يرد بشرط 

ذلك التعيني فإنه ال جيوز اخلروج عنه واللجوء إىل احملكمة لتعيني حمكم إال باتفاق 

الحق يعدل به ذلك النص بالقدر وبالصورة اليت متكن احملكمة املختصة أصال بنظر 

أن املشرع قصد باحلكم الذي ال  النزاع من القيام بتعيني ما يلزم من احملكمني. كما

جيوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن يف مفهوم الفقرة الثانية من ذات املادة  هو 

ما يصدر بتعيني أو استبدال من يلزم من احملكمني يف احلاالت املنصوص عليها يف 

حكام الفقرة األوىل منها6 ويٌعد استثناء من القواعد العامة اليت جتيز الطعن يف األ

بطرق الطعن املقررة يف القانون 6 فال يتوسع يف تفسريه وال يقاس عليه 6 حبيث ينصب 

عدم قابليته للطعن على موضوع تعيني احملكم أو استبداله 6 وال يستطيل إىل ما عداه 

من أحكام فاصلة يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص وبعدم قبول الدعوى لرفعها من 

أو القضاء برفض طلب تعيني احملكم أو استبداله 6 أو غري ذلك أو على غري ذي صفة 

من املسائل األولية اليت يتوقف عليها الفصل يف طلب تعيني احملكم أو استبداله 6 ومن 

ثم فإن قضاءه فيها يكون جائز الطعن فيه بطريق االستئناف. وكان النص يف املادة 

وفيق والتحكيم التجاري على من الئحة إجراءات التحكيم مركز أبوظيب للت 9/0

أنه: "وإذا اتفق األطراف على تشكيل اهليئة من ثالثة حمكمني تعني على كل طرف 

وإذا أخفق أي منهما يف ذلك توىل املدير األمر وتطبق على  تسمية حمكم من جانبه..

 تعيني رئيس اهليئة القواعد التالية أ ـ إذا اتفق األطراف على إجراء حمدد لتعيني رئيس

اهليئة يتبع ذلك اإلجراء. ب ـ عند غياب االتفاق على إجراء حمدد يتفق احملكمان 

اللذان مت تعيينهما على تعيني احملكم الثالث الذي يتوىل رئاسة اهليئة 6 ت ـ إذا أخفق 



احملكمان يف االتفاق على تسمية احملكم الثالث ... توىل املدير تعيينه". ملا كان ذلك 

أنه "يلزم  يفمن االتفاقية املربمة بني الطرفني اتفاقهما  0608بند وكان الثابت من ال

تسوية مجيع املنازعات أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني املقاول واملقاول من الباطن بشأن 

يتوىل الفصل يف مسألة  هذا العقد من الباطن أو فيما يتعلق به تسوية ودية بينهما...

وإذا  ن ثالثة أعضاء يوافق عليهم كال الطرفني..النزاع هيئة من احملكمني تتشكل م

إىل اتفاق بشأن هيئة احملكمني وإجراءات التحكيم اليت  مل يتوصل الطرفان..

يتبعانها إلصدار القرار 6 عندئذ يتعني إحالة مسألة النزاع إىل مركز أبوظيب للتوفيق 

قا للقواعد والتحكيم التجاري الذي سيعني حمكمني للفصل يف القضية املقدمة وف

واإلجراءات اخلاصة به ...". وكانت حمكمة أول درجة ردت الدفع بعدم اختصاصها 

)بأن البني من األوراق أن أطراف الدعوى مل يتفقوا وديا على اخلالف الناشئ بينهما 6 

على مكان التحكيم يف مركز  08كما مل يتفقوا على احملكمني واتفقوا يف البند 

يم التجاري 6 ومن ثم تكون هذه احملكمة هي املختصة بنظر أبوظيب للتوفيق والتحك

الدعوى ويكون دفع املدعى عليها قد جاء على غري سند 6 وتقضي احملكمة بتعيني 

ثالثة حمكمني من احملكمني املقيدين مبركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة 

ه باالستئناف جتارة وصناعة أبوظيب(. ومن ثم يكون هذا احلكم  قابال للطعن علي

لقضائه باختصاص حمكمة أول درجة وتعيني احملكمني واحلال أنها غري خمتصة 

والئيا بنظر النزاع  6 فيكون احلكم املطعون فيه عند ما قضى بعدم جواز االستئناف 

 فقد خالف القانون مما يوجب نقضه.  

االتفاقية  وعليه وملا ذكر وملا كان املوضوع صاحلا للفصل فيه 6 وكان الثابت من

املوقعة من الطرفني أنهما اتفقا على إحالة النزاع إىل مركز أبوظيب للتوفيق 

والتحكيم التجاري الذي سيعني حمكمني للفصل فيه وفقا للقواعد واإلجراءات 

اخلاصة به فإن احلكم املستأنف عند ما قضى باختصاص حمكمة أول درجة 

فان فقد خالف القانون األمر الذي يوجب وبتعيني احملكمني خالفا ملا اتفق عليه الطر

 .إلغاءه واحلكم من جديد بعدم اختصاص احملكمة االبتدائية والئيا بنظر الدعوى

 

********** 



 طلبات رد القضاة( –)مدني  78/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 عم عوض.وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املن

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (727) 

 طلبات رد القضاة( –ق. أ  00س  7102لسنة  0)الطعن رقم 

 ( طعن "طعن النائب العام". حكم "الطعن يف احلكم". نيابة عامة.0

من قانون  021طعن النائب العام بطريق النقض يف األحكام االنتهائية. املادة -

 مقصوده وغايته.اإلجراءات املدنية. 

عدم اعتبار النائب العام وهو يباشر ذلك الطعن أمام حمكمة النقض ملصلحة -

 القانون خصمًا ألي من أطراف اخلصومة يف تلك األحكام. علة ذلك.

  

 . حكم "الطعن يف احلكم". نيابة عامة.( طعن "طعن النائب العام"7

من قانون  021طعن النائب العام بطريق النقض يف األحكام االنتهائية. املادة  -

اإلجراءات املدنية. وجوب أن يكون مبناه خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو 

 تأويله.

  

( طعن "طعن النائب العام". حكم "الطعن يف احلكم". اختصاص "االختصاص 0

النوعي". دفوع "الدفع بعدم االختصاص". نظام عام. نيابة عامة. قضاة. نقض "أسباب 

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

اإلحالة بشأنها إىل صالحية القاضي اجلزائي لنظر الدعوى اجلزائية ورده وتنحيته. -

األحكام واإلجراءات الواردة يف الباب الثامن من الكتاب األول من قانون اإلجراءات 

 املدنية. أساس ذلك.

اختصاص حمكمة االستئناف اختصاصًا نوعيًا بنظر طلب رد أي من قضاة -

 احملكمة االبتدائية التابعة هلا. أساس ذلك.

باحملكمة االبتدائية وتصدي األخرية ملوضوعه إحالة طلب الرد إىل الدائرة الكلية -

دون أن تقضي بعدم االختصاص. خمالفة للقانون جتييز للنائب العام الطعن على 



احلكم هلذا السبب. وجوب القضاء بنقضه ملصلحة القانون مع إحالة طلب الرد إىل 

 حمكمة االستئناف املختصة. أساس ذلك وعلته.

  

املعدلة بالقانون رقم  –من قانون اإلجراءات املدنية  021ا كان النَّص يف املادة مل-0

على أنَّه )للنائب العام أْن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو - 7101لسنة  01

ام االنتهائية أيًا كانت احملكمة اليت بناء على طلب خطي من وزير العدل يف األحك

أصدرتها إذا كان احلكم مبنيًا على خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله 

  –7األحكام اليت ال ُيجيز القانون للخصوم الطعن فيها –0وذلك يف األحوال اآلتية:

أو رفعوا طعنًا  األحكام اليت فوَّت اخلصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن

فيها ُقضي بعدم قبوله، وُيرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خالل سنة من 

تاريخ صدور احلكم، وتنظر احملكمة الطعن يف غرفة مشورة بغري دعوة اخلصوم، 

وُيفيد هذا الطعن اخلصوم(  يــدل على أنَّ املشِّرع وإْن حدد للخصوم بقانون اإلجراءات 

رق الطعن يف األحكام، وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده، وارتأى يف املدنية ُط

بعض احلاالت أْن ينتهي مطاف اخلصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي، 

وقصر التقاضي يف بعض الدعاوى على درجة واحدة، العتبارات تتصل حبسن سري 

قابتها على صحة تطبيق العدالة، إال أنَّه مل يشْأ أْن حيجب حمكمة النقض عن بسط ر

اليت أجاز  األحكامالقانون على األحكام الصَّادرة يف مثل هذه الدعاوى، وعلى 

 أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد اخلصوم فوَّتو الطعن فيها بالنقض

 آنفة 021 املادةقد استهدف ب املشرعفإن  ولذلك قبوله، بعدم ُقضي فيها طعنًا رفعوا

 على تأويله أو تطبيقه يف اخلطأ أو القانون خمالفة على املبنية األحكام عرض الذكر

 خالل من وتفسريه، القانون تطبيق حيال القضاء أحكام توحيدل النقض، حمكمة

 وحدة وبالتالي خصوصه، يف أحكامهم تضارب وعدم لنصوصه، القضاة فهم توحيد

 وسائر املواطنني بني املساواة دأمب النهاية يف ُيحقق الذي نفسه،األمر الوطين القانون

 األحكام تلك بعرض إال يتحقق لن أنه املشرع رأى ما وهو القانون، أمام املتقاضني

 وكونها مهمتها، طبيعة عليها ُتمليه اخلصوص هذا يف ودورها النقض، حمكمة على

 القضائي التطبيق لوحدة ضمانًا األدنى، احملاكم أحكام خبيط ُتْمِسك حمكمة

 وأصول لقواعد وفقًا وتأويله تفسريه بشأن  احملاكم تلك بني االختالف وعدم ن،للقانو

 قانون من الثانية للمادة وفقًا- القانوني النص فهم يف عُيرَج حبيث اإلسالمي، الفقه

 من العلم ذلك أئمة ارتضاه ِلما- اإليضاحية مذكرته تضمنته وما املدنية املعامالت



 داللة أو إشارته، داللة أو عبارته، داللة إىل بالنظر ءسوا وقواعده، التفسري مبادئ

 لواجبها، وإعمااًل وظيفتها، حبكم ذلك تتوىل وهي مفهومه، داللة أو النص، اقتضاء

 نظامال قمة على ترتبَّع باعتبارها املهمة، هذه بها ناط الذي املشرع إرادة على ونزواًل

 خصوصيات عملها ونطاق وطبيعة تنظيمها على وينعكس ،أبوظيب إمارة يف القضائي

سالفة البيان للنائب العام احلق  021، ومن ثم فقد خوَّل املشرع بنص املادة النظام هذا

سواء من تلقاء نفسه أو بناء على -يف الطعن يف تلك األحكام أمام حمكمة النقض 

خطأ  إذا تبيَّن أنَّها مبنية على خمالفة القانون أو على-طلب كتابي من وزير العدل 

يف تطبيقه أو تأويله، ومن ثم فإنَّه ال يُسوْغ القول بأنَّ النائب العام وهو ُيباشر الطعن 

أمام حمكمة النقض ملصلحة القانون ُيعد خصمًا ألي من أطراف اخلصومة يف  تلك 

األحكام، ذلك أن الطعن من النائب العام يف هذا اخلصوص هو طعن ملصلحة عليا، 

ومة خاصة أمام حمكمة النقض، بإجراءات وأحكام ُتغاير تلك أْفَرد هلا املشرع خص

اليت أوردها بقانون اإلجراءات املدنية للخصومة أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها، 

وأمام حمكمة النقض طعنًا على األحكام الصادرة فيها، وأوجب على اخلصوم وعلى 

ام يف هذه اخلصومة هذه احملاكم إتباعها، ومن ثم فإن اخلصم احلقيقي للنائب الع

 021هو احلكم املطعون فيه ذاتـه، وهذا هو ما قصده املشرع حني اكتفى يف املادة 

سالفة البيان بالنص على أنه ال حمل لدعوة اخلصوم يف هذا الطعن، وعلى نظره يف 

غرفة مشورة، وإذ كان ما تقدم، وكان الطعن الراهن قد استوفى حدَّه الشخصي 

ب العام، كما استوفى حدَّه العيين بأْن انصب على حكم انتهائي بأْن ُرِفع من النائ

وأقيم ممن ميلكه يف امليعاد املقرر بنص   –على ما سيجيء  –صدر باملخالفة للقانون 

 آنفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون مقبواًل شكاًل. 021املادة 

بيان أنَّ حق من قانون اإلجراءات املدنية سالفة ال021ملا كان مؤدى نص املادة  -7

اليت يرى الطعن فيها أمام حمكمة النقض -النائب العام يف الطعن على األحكام 

إنَّما ميتد إىل األسباب اليت يكون مبناها خمالفة القانون أو اخلطأ  –ملصلحة القانون 

وعلى ما جرى به قضاء حمكمة  –يف تطبيقه أو تأويله، وكانت خمالفة القانون 

العمل بنص قانوني ال حيتمل التأويل وال خالف على وجوب تتحقق برتك  –النقض 

األخذ به يف الدعوى، كما يتحقق اخلطأ يف تطبيق القانون إذا كان احلكم قد 

طبَّق على الواقعة قاعدة قانونية ال جيب أن ُتطبق عليها، أو طبَّقها يف حالة ال تتوافر 

خاطئة، حبيث يكون هذا  فيها شروط تطبيقها، أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية

 اخلطأ هو العلة املؤثرة يف قضاء احلكم.



من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه )يتبع يف شأن  715إذ كان النص يف املادة -0

صالحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف 

..( يدل على أن املشرع قد أحال يف شأن قانون اإلجراءات أمام احملاكم املدنية........

صالحية القاضي اجلزائي لنظر الدعوى اجلزائية ورده وتنحيته إىل األحكام 

 -واإلجراءات الواردة يف الباب الثامن من الكتاب األول من قانون اإلجراءات املدنية 

من هذا  002وكان النص يف املادة -بشأن عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم 

لقانون األخري على أنه )إذا قام بالقاضي سبب للرد ومل يتنح جاز للخصم رده، ا

وحيصل الرد بطلب ُيقدم لرئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه 

أو وكيله املفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، وجيب أن يشتمل طلب الرد على 

من ذات  009ملؤيدة له ..............( ويف املادة أسبابه وأن ُيرفق به ما ُيوجد من األوراق ا

على رئيس احملكمة أن ُيطلع القاضي املطلوب رده على طلب  – 0القانون على أنه )

على القاضي أن جييب بالكتابة على وقائع -7الرد ومرفقاته يف أسرع وقت ممكن 

ذا أجاب القاضي على وإ –0الرد وأسبابه خالل األيام السبعة التالية الطالعه ......... 

أسباب الرد ومل يقبل بسبب يصلح قانونًا لرده عيَّن من ُرفع إليه الطلب الدائرة اليت 

تتوىل نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار طالب الرد 

وعلى رئيس احملكمة، أو من يقوم مقامه حسب  –1والقاضي بهذا التاريخ ........... 

حوال يف حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب املرافعة يف طلب الرد األول، أن ُيحيل األ

هذه الطلبات إىل الدائرة ذاتها املنظور أمامها الطلب لتقضي فيها مجيعًا حبكم واحد 

 – 6ويتعني السري يف إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه  – 5

 070الرد يف جلسة علنية ويكون غري قابل للطعن( ويف املادة  وُينطق باحلكم يف طلب

من ذات القانون على أنه )تفصل حمكمة االستئناف يف طلب الرد إذا كان املطلوب 

من ذات  077رده قاضيًا بها أو قاضيًا باحملكمة االبتدائية اليت تتبعها(  ويف املادة 

اة احملكمة االبتدائية وقضت حمكمة إذا ُطلب رد مجيع قض –0القانـــون علـــى أنه )

االستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل حمكمة 

وإذا ُطلب رد مجيع قضاة حمكمة االستئناف أو بعضهم حبيث ال  – 7ابتدائية أخرى 

يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ُرفع طلب الرد إىل احملكمة األعلى درجة منها 

طلب الرد أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل حمكمة  فإن قضت بقبول

استئنافية أخرى(  يـدل على أْن املُشرع قد أوَضح جبالء ال لبس فيه وال غموض أنَّه بعد 

تقديم طلب الرد لرئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي املطلوب رده، واطالع األخري 



سبعة أيام التالية على اطالعه على طلب الرد، وإجابته على وقائعه وأسبابه خالل ال

عليه، أْن ُيَعيِّْن الدائرة اليت تتوىل نظر الطلب مبحكمة االستئناف اليت يتبعها القاضي 

املطلوب رده، وُيحدد تاريخ نظره أمامها، وُيخطر اخلصوم به، وقد ارتأى املشرع 

العتبارات قدَّر أنها تتصل حبسن سري العدالة أْن يكون اختصاص حمكمة 

ستئناف بنظر طلب رد أي من قضاة احملكمة االبتدائية التابعة هلا اختصاصًا اال

نوعيًا، مبا كان يتعيَّن معه على السيد رئيس حمكمة العني االبتدائية بعد أن ُقدِّم 

إليه طلب الرد، واستوفى اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد سالفة البيان، أْن ُيحيله 

مبحكمة استئناف العني، وُيحدد تاريخ نظره أمامها، وُيخطر  إىل الدائرة اليت ُيعينها

اخلصوم به، وإذ تنكب هذا الطريق الذي رمسه املشرع لنظر الطلب، بأن أحاله إىل 

الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية، فقد فات األخرية بدورها أن ُتطبِّق القانون 

بنظره، وبإحالته إىل حمكمة على وجهه الصحيح، وتقضي بعدم اختصاصها نوعيًا 

وعلى ما جرى -استئناف العني صاحبة االختصاص، اعتبارًا بأن االختصاص النوعي 

يتعلق بالنظام العام، وقائم يف اخلصومة، ومطروح دائمًا -به قضاء حمكمة النقض

على احملكمة، ولومل ُيدفع به أمامها، وال يسقط احلق يف إبدائه والتمسُّك به حتى لو 

عنه اخلصوم، ومن ثم ُيعترب احلكم الصادر يف املوضوع مشتماًل على قضاء  تنازل

ضمين يف االختصاص، وال يقيل الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية من عثرتها 

تلك، أنَّ الطلب قد ُأحيل إليها من السيد رئيس احملكمة، ذلك أنَّ عدم تقصي األخري 

ول بينها وبني تطبيقه إذا ما اهتدت إليه، وهو ما للنص القانوني الواجب التطبيق ال حي

ُيعد من صميم اختصاصها، أَما وأنَّها قد خالفت هذا النظر، وقضت يف موضوع 

الطلب مبا ُيعد قضاًء ضمنيًا باختصاصها، فإن ُحكمها يكون قد صدر باملخالفة 

ذه احملكمة للقانون، مبا ُيجيز للنائب العام الطعن عليه هلذا السبب، ويوجب على ه

نقضه ملصلحة القانون. وإذ كان ذلك، وكان نقض احلكم املطعون فيه يقتضي 

حتمًا زواله، وحمو حجيته فيما قضى به من اختصاص ضمين بنظر طلب الرد، 

من قانون  021مبا أورده بعجز املادة  وسقوط ما قضى به يف موضوعه، وكان املشرع

( مل يشأ أْن يكون الطعن اخلصوم الطعن هذا فيدُياإلجراءات املدنية من أنَّه )و

كما هو احلال يف التشريع املصري وسائر التشريعات العربية -خالصًا لوجه القانون 

بل راعى يف الوقت ذاته مصلحة اخلصوم، إذا ما ترتب على -اليت سارت على نهجه 

 إرساء املبادئ القانونية الصحيحة من حمكمة النقض التأثري يف مراكزهم أو يف

حقوقهم احملكوم بها، وهو ما ال يتأتى إال بإحالة الدعوى إىل حمكمة املوضوع 



املختصة وفقًا للقانون، لتقول كلمتها يف النزاع، ولو انتهت يف قضائها إىل ذات 

النتيجة اليت انتهى إليها احلكم املنقوض، طاملا أنها أخذت بصريح النص القانوني 

ا، أو بتأويله تأوياًل ال خالف على وجوب األخذ به، املنطبق على الواقع املطروح أمامه

نزواًل على إرادة -ومن ثم فإن نقض احلكم املطعون فيه ملصلحة القانون يستوجب 

القضاء بإحالة طلب الرد إىل حمكمة استئناف العني، مع تعيني الدائرة -املشرع 

مة تاريخ نظره املدنية بها لنظره، على أْن ُيحدد مكتب إدارة الدعوى بتلك احملك

وُيْخِطر اخلصوم به، مع إرجاء البت يف الرسوم واملصروفات والتأمني حلني الفصل يف 

 الطلب.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصًّل يف أنَّ  –وعلى ما يبني من مدونات احلكم املطعون فيه   –حيث إنَّ الوقائع 

جنايات العني املدعو/  7106لسنة  502وكيل اجملين عليه يف الدعوى اجلزائية رقم 

................................ قدَّم طلبًا برد هيئة احملكمة املنظورة أمامها الدعوى، مع إحالتها 

إىل دائرة أخرى واستعجال نظرها، وحفظ كافة حقوقه املادية واملعنوية، و َرْد ما 

طلوب ردها مل سدده من رسوم وتأمني، وقال بيانًا ألسبابه إنَّ هيئة احملكمة امل

تستجْب لطلبه بضبط وإحضار املتهمني يف تلك الدعوى، كما مل َتُقْم بتالوة التهمة 

عليهم، وتسأل كل واحد منهم على حده عن التهمة املوجهة إليه، وأثَبْتْت مبحضر 

اجللسة أنَّه طلب حجز القضية للحكم على خالف احلقيقة، مما جعله يستشعر 

احملكمة يف إثبات دفاعه، سيما وأنَّها مل ُتوجه للمتهمني  العداوة جتاهه، وعدم حياد

تهمة الشروع يف القتل وفقًا للظروف اليت مت فيها االعتداء، ومن ثم فقد تقدَّم بطلبه 

السالف، وبعد أْن قدَّم السادة القضاة املطلوب ردهم مذكرة برأيهم، ضمنوها عدم 

مبحاضر جلسات الدعوى اجلزائية  صحة ما استند إليه طالب الرد، وخمالفته للثابت

سالفة البيان، ُأحيل الطلب إىل الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية، حيث ُقيد 

وبعد أْن أْدَخَلْت الدائرة  07/1/7102دعوى رد قضاة، وبتاريخ  7102لسنة  0برقم 

فيها  الكلية سالفة الذكر النيابة العامة يف الدعوى، وقدَّمت األخرية مذكرة فوضت

الرأي للمحكمة، حكمت بقبول تدخل النيابة العامة شكاًل، ويف املوضوع برفض 

درهم، مع مصادرة التأمني، طعن السيد  5111طلب الرَّْد، وألزمت ُمقدِّمه مببلغ 

املستشار/ النائب العام يف هذا احلكم بطريق النقض ملصلحة القانون، وذلك مبوجب 

عْت قلم كتاب هذه احملكمة بتاريخ ُأوِد-موقعة من سيادته -صحيفة  

طلب فيها قبول الطعن شكاًل، ويف املوضوع بنقض احلكم املطعون   07/00/7102



فيه، ُعِرض الطعن على هذه احملكمة، وبعد أْن نظرته يف غرفة مشورة، قررت الُنطق 

  باحُلكم جبلسة اليوم.

ملَّا كان النَّص يف  وحيث إنَّه عن جواز الطعن وتوافر سائر شروطه الشكلية، فإنه

على - 7101لسنة  01املعدلة بالقانون رقم  –من قانون اإلجراءات املدنية  021املادة 

أنَّه )للنائب العام أْن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من 

وزير العدل يف األحكام االنتهائية أيًا كانت احملكمة اليت أصدرتها إذا كان 

مبنيًا على خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله وذلك يف األحوال احلكم 

األحكام اليت   –7األحكام اليت ال ُيجيز القانون للخصوم الطعن فيها   –0اآلتية: 

فوَّت اخلصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها ُقضي 

صحيفة يوقعها النائب العام خالل سنة من تاريخ بعدم قبوله، وُيرفع هذا الطعن ب

صدور احلكم، وتنظر احملكمة الطعن يف غرفة مشورة بغري دعوة اخلصوم ، وُيفيد 

هذا الطعن اخلصوم( يـــدل على أنَّ املشِّرع وإْن حدد للخصوم بقانون اإلجراءات املدنية 

ارتأى يف بعض ُطرق الطعن يف األحكام، وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده، و

احلاالت أْن ينتهي مطاف اخلصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي، وقصر 

التقاضي يف بعض الدعاوى على درجة واحدة، العتبارات تتصل حبسن سري العدالة، 

إال أنَّه مل يشْأ أْن حيجب حمكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون 

اليت أجاز الطعن فيها  األحكامثل هذه الدعاوى، وعلى على األحكام الصَّادرة يف م

 فيها طعنًا رفعوا أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد اخلصوم فوَّتو بالنقض

 عرض الذكر آنفة 021 املادةقد استهدف ب املشرعفإن  ولذلك قبوله، بعدم ُقضي

 حمكمة على تأويله أو تطبيقه يف اخلطأ أو القانون خمالفة على املبنية األحكام

 فهم توحيد خالل من ، وتفسريه القانون تطبيق حيال القضاء أحكام توحيدل النقض،

 القانون وحدة وبالتالي خصوصه، يف أحكامهم تضارب وعدم لنصوصه، القضاة

 وسائر املواطنني بني املساواة مبدأ النهاية يف ُيحقق الذي نفسه،األمر الوطين

 على األحكام تلك بعرض إال يتحقق لن أنه املشرع رأى وهوما ،القانون أمام املتقاضني

 وكونها مهمتها، طبيعة عليها ُتمليه اخلصوص هذا يف ودورها النقض، حمكمة

 القضائي التطبيق لوحدة ضمانًا األدنى، احملاكم أحكام خبيط ُتْمِسك حمكمة

 وأصول لقواعد قًاوف وتأويله تفسريه بشأن احملاكم تلك بني االختالف وعدم للقانون،

 قانون من الثانية للمادة وفقًا- القانوني النص فهم يف عُيرَج حبيث اإلسالمي، الفقه

 من العلم ذلك أئمة ارتضاه ِلما- اإليضاحية مذكرته تضمنته وما املدنية املعامالت



 داللة أو إشارته، داللة أو عبارته، داللة إىل بالنظر سواء وقواعده، التفسري مبادئ

 لواجبها، وإعمااًل وظيفتها، حبكم ذلك تتوىل وهي مفهومه، داللة أو النص، ضاءاقت

 نظامال قمة على ترتبَّع باعتبارها املهمة، هذه بها  ناط الذي  املشرع إرادة على نزواًل و

 خصوصيات عملها ونطاق وطبيعة تنظيمها على وينعكس ،أبوظيب إمارة يف القضائي

سالفة البيان للنائب العام احلق  021ل املشرع بنص املادة ، ومن ثم فقد خوَّالنظام هذا

سواء من تلقاء نفسه أو بناء على -يف الطعن يف تلك األحكام أمام حمكمة النقض 

إذا تبيَّن أنَّها مبنية على خمالفة القانون أو على خطأ -طلب كتابي من وزير العدل 

ول بأنَّ النائب العام وهو ُيباشر الطعن يف تطبيقه أو تأويله، ومن ثم فإنَّه ال يُسوْغ الق

أمام حمكمة النقض ملصلحة القانون ُيعد خصمًا ألي من أطراف اخلصومة يف  تلك 

األحكام ، ذلك أن الطعن من النائب العام يف هذا اخلصوص هو طعن ملصلحة عليا، 

ك أْفَرد هلا املشرع خصومة خاصة أمام حمكمة النقض، بإجراءات وأحكام ُتغاير تل

اليت أوردها بقانون اإلجراءات املدنية للخصومة أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها، 

وأمام حمكمة النقض طعنًا على األحكام الصادرة فيها، وأوجب على اخلصوم وعلى 

هذه احملاكم إتباعها، ومن ثم فإن اخلصم احلقيقي للنائب العام يف هذه اخلصومة 

 021هو ما قصده املشرع حني اكتفى يف املادة  هو احلكم املطعون فيه ذاتـــه، وهذا

سالفة البيان بالنص على أنه ال حمل لدعوة اخلصوم يف هذا الطعن، وعلى نظره يف 

غرفة مشورة، وإذ كان ما تقدم، وكان الطعن الراهن قد استوفى حدَّه الشخصي 

انتهائي  بأْن ُرِفع من النائب العام، كما استوفى حدَّه العيين بأْن انصب على حكم

وأقيم ممن ميلكه يف امليعاد املقرر بنص   –على ما سيجيء  –صدر باملخالفة للقانون 

 آنفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون مقبواًل شكاًل. 021املادة 

وحيث إنَّ الطعن ُأقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على احلكم املطعون فيه 

ذلك يقول إنَّ احُلكم املطعون فيه صدر خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه، ويف بيان 

من الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية، يف طلب رد قضاة الدائرة اجلزائية 

من قانون اإلجراءات املدنية الذي عقد  070بذات احملكمة، باملخالفة لنص املادة 

االختصاص بنظر هذا الطلب حملكمة االستئناف، مما يشوبه مبخالفة القانون 

اخلطأ يف تطبيقه، وُيجيز له الطعن فيه أمام حمكمة النقض ملصلحة القانون، عماًل و

 من ذات القانون.  021باملادة 

من قانون 021وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ملا كان مؤدى نص املادة  

اليت -اإلجراءات املدنية سالفة البيان أنَّ حق النائب العام يف الطعن على األحكام 



إنَّما ميتد إىل األسباب اليت  –الطعن فيها أمام حمكمة النقض ملصلحة القانون  يرى

يكون مبناها خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله،  وكانت خمالفة القانون 

تتحقق برتك العمل بنص قانوني ال  –وعلى ما جرى به قضاء حمكمة النقض  –

خذ به يف الدعوى، كما يتحقق اخلطأ يف حيتمل التأويل وال خالف على وجوب األ

تطبيق القانون إذا كان احلكم قد طبَّق على الواقعة قاعدة قانونية ال جيب أن ُتطبق 

عليها ، أو طبَّقها يف حالة ال تتوافر فيها شروط تطبيقها، أو أقام قضاءه على قاعدة 

حلكم، وكان قانونية خاطئة، حبيث يكون هذا اخلطأ هو العلة املؤثرة يف قضاء ا

من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه )يتبع يف شأن صالحية  715النص يف املادة 

القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون 

اإلجراءات أمام احملاكم املدنية..........( يــــدل على أن املشرع قد أحال يف شأن 

زائي لنظر الدعوى اجلزائية ورده وتنحيته إىل األحكام صالحية القاضي اجل

  -واإلجراءات الواردة يف الباب الثامن من الكتاب األول من قانون اإلجراءات املدنية

من هذا  002وكان النص يف املادة -بشأن عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم 

نح جاز للخصم رده، القانون األخري على أنه )إذا قام بالقاضي سبب للرد ومل يت

وحيصل الرد بطلب ُيقدم لرئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه 

أو وكيله املفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، وجيب أن يشتمل طلب الرد على 

من ذات  009أسبابه وأن ُيرفق به ما ُيوجد من األوراق املؤيدة له ...............( ويف املادة 

على رئيس احملكمة أن ُيطلع القاضي املطلوب رده على طلب  – 0ون على أنه ) القان

على القاضي أن جييب بالكتابة على وقائع -7الرد ومرفقاته يف أسرع وقت ممكن  

وإذا أجاب القاضي على  – 0الرد وأسبابه خالل األيام السبعة التالية الطالعه ........... 

قانونًا لرده عيَّن من ُرفع إليه الطلب الدائرة اليت  أسباب الرد ومل يقبل بسبب يصلح

تتوىل نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار طالب الرد 

وعلى رئيس احملكمة، أو من يقوم مقامه حسب  – 1والقاضي بهذا التاريخ .......... 

عة يف طلب الرد األول، أن ُيحيل األحوال يف حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب املراف

هذه الطلبات إىل الدائرة ذاتها املنظور أمامها الطلب لتقضي فيها مجيعًا حبكم واحد 

 – 6ويتعني السري يف إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه  – 5

 070ادة وُينطق باحلكم يف طلب الرد يف جلسة علنية ويكون غري قابل للطعن( ويف امل

من ذات القانون على أنه )تفصل حمكمة االستئناف يف طلب الرد إذا كان املطلوب 

من ذات  077رده قاضيًا بها أو قاضيًا باحملكمة االبتدائية اليت تتبعها(  ويف املادة 



إذا ُطلب رد مجيع قضاة احملكمة االبتدائية وقضت حمكمة  –0القانــون علـى أنه )

ب الرد أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل حمكمة االستئناف بقبول طل

وإذا ُطلب رد مجيع قضاة حمكمة االستئناف أو بعضهم حبيث ال  – 7ابتدائية أخرى  

يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ُرفع طلب الرد إىل احملكمة األعلى درجة منها 

فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل حمكمة 

استئنافية أخرى( يــــدل على أْن املُشرع قد أوَضح جبالء ال لبس فيه وال غموض أنَّه بعد 

تقديم طلب الرد لرئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي املطلوب رده، واطالع األخري 

على طلب الرد، وإجابته على وقائعه وأسبابه خالل السبعة أيام التالية على اطالعه 

الدائرة اليت تتوىل نظر الطلب مبحكمة االستئناف اليت يتبعها القاضي  عليه، أْن ُيَعيِّْن

املطلوب رده، وُيحدد تاريخ نظره أمامها، وُيخطر اخلصوم به، وقد ارتأى املشرع 

العتبارات قدَّر أنها تتصل حبسن سري العدالة أْن يكون اختصاص حمكمة 

التابعة هلا اختصاصًا  االستئناف بنظر طلب رد أي من قضاة احملكمة االبتدائية

نوعيًا، مبا كان يتعيَّن معه على السيد رئيس حمكمة العني االبتدائية بعد أن ُقدِّم 

إليه طلب الرد، واستوفى اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد سالفة البيان، أْن ُيحيله 

وُيخطر  إىل الدائرة اليت ُيعينها مبحكمة استئناف العني، وُيحدد تاريخ نظره أمامها،

اخلصوم به، وإذ تنكب هذا الطريق الذي رمسه املشرع لنظر الطلب، بأن أحاله إىل 

الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية، فقد فات األخرية بدورها أن ُتطبِّق القانون 

على وجهه الصحيح، وتقضي بعدم اختصاصها نوعيًا بنظره، وبإحالته إىل حمكمة 

وعلى ما جرى -ختصاص، اعتبارًا بأن االختصاص النوعي استئناف العني صاحبة اال

يتعلق بالنظام العام، وقائم يف اخلصومة، ومطروح دائمًا -به قضاء حمكمة النقض 

على احملكمة، ولومل ُيدفع به أمامها، وال يسقط احلق يف إبدائه والتمسُّك به حتى لو 

ضوع مشتماًل على قضاء تنازل عنه اخلصوم، ومن ثم ُيعترب احلكم الصادر يف املو

ضمين يف االختصاص، وال يقيل الدائرة الكلية مبحكمة العني االبتدائية من عثرتها 

تلك، أنَّ الطلب قد ُأحيل إليها من السيد رئيس احملكمة، ذلك أنَّ عدم تقصي األخري 

 للنص القانوني الواجب التطبيق ال حيول بينها وبني تطبيقه إذا ما اهتدت إليه، وهو ما

ُيعد من صميم اختصاصها، أَما وأنَّها قد خالفت هذا النظر، وقضت يف موضوع 

الطلب مبا ُيعد قضاًء ضمنيًا باختصاصها، فإن ُحكمها يكون قد صدر باملخالفة 

للقانون، مبا ُيجيز للنائب العام الطعن عليه هلذا السبب، ويوجب على هذه احملكمة 

 نقضه ملصلحة القانون.



ان نقض احلكم املطعون فيه يقتضي حتمًا زواله، وحمو حجيته وإذ كان ذلك، وك

فيما قضى به من اختصاص ضمين بنظر طلب الرد، وسقوط ما قضى به يف 

من قانون اإلجراءات املدنية من أنَّه  021مبا أورده بعجز املادة  موضوعه، وكان املشرع

كما -ه القانون ( مل يشأ أْن يكون الطعن خالصًا لوجاخلصوم الطعن هذا فيدُي)و

بل -هو احلال يف التشريع املصري وسائر التشريعات العربية اليت سارت على نهجه 

راعى يف الوقت ذاته مصلحة اخلصوم، إذا ما ترتب على إرساء املبادئ القانونية 

الصحيحة من حمكمة النقض التأثري يف مراكزهم أو يف حقوقهم احملكوم بها، 

الدعوى إىل حمكمة املوضوع املختصة وفقًا للقانون، لتقول  وهو ما ال يتأتى إال بإحالة

كلمتها يف النزاع، ولو انتهت يف قضائها إىل ذات النتيجة اليت انتهى إليها احلكم 

املنقوض، طاملا أنها أخذت بصريح النص القانوني املنطبق على الواقع املطروح أمامها، 

، ومن ثم فإن نقض احلكم املطعون أو بتأويله تأوياًل ال خالف على وجوب األخذ به

القضاء بإحالة طلب الرد -نزواًل على إرادة املشرع -فيه ملصلحة القانون يستوجب 

إىل حمكمة استئناف العني، مع تعيني الدائرة املدنية بها لنظره، على أْن ُيحدد 

 مكتب إدارة الدعوى بتلك احملكمة تاريخ نظره وُيْخِطر اخلصوم به، مع إرجاء البت

 يف الرسوم واملصروفات والتأمني حلني الفصل يف الطلب.

 

********** 



 )مدني( 78/00/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (720) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  19)الطعن رقم  

 ( حماماة. نقض "أثر نقض احلكم" "التصدي للموضوع".0

تصدي حمكمة النقض للموضوع واحلكم فيه بعد نقض احلكم املطعون فيه. -

اعتبار احلكم صادرًا من حمكمة النقض. مؤداه: وجوب أن تكون املذكرة املقدمة 

 آنذاك موقعة من حمام مقبول أمامها وإال قررت استبعادها. مثال.

  

 ( بيع. تسجيل. شيوع. قسمة. ملكية. دعوى "دعوى القسمة". عقد "عقد البيع".7

بيع الشريك املشتاع لقدر مفرز من نصيبه. عدم نفاذه يف حق باقي الشركاء وبقاؤه -

ًا ونافذًا يف حق الشريك البائع ومنتجًا آلثاره معلقًا على نتيجة القسمة. اعتباره صحيح

 على القدر املفرز قبل القسمة.

تسجيل املشرتي لعقد شرائه لذلك القدر. مؤداه: انتقال امللكية إليه يف مواجهة -

البائع وحلوله حمله يف القسمة عند إجرائها اتفاقًا أو قضاًء وعدم جواز االحتجاج 

 شريك البائع. أساس ذلك وعلته.بالقسمة عليه إذا أجروها مع ال

دعوى البائع احلكم بقسمة العقار. ال سند هلا ما دام املشرتي قد قام بتسجيل عقد -

 البيع. علة ذلك. مثال.

  

ملوقع عليها من وحيث إن احملكمة ُتشري بداءًة إىل أنها تستبعد املذكرة ا-0

وامُلقدمة منه أمام هذه احملكمة جبلسة  ..............................املستأنف ضده 

وتلتفت عما ورد بها من دفاع لعدم التوقيع عليها من حمام مقبول أمام  70/00/7102

حمكمة النقض، اعتبارًا بأن تصدي حمكمة النقض للموضوع واحلكم فيه بعد 

فيه ال ُيغيِّر من طبيعة هذا احلكم واعتباره صادرًا من نقض احلكم املطعون 

 حمكمة النقض.



لكل واحد يف  – 0من قانون املعامالت املدنية على أنه ) 0050النص يف املادة -7

امللك أن يتصرف يف حصته كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط أال يلحق ضررًا 

ى جزء مفرز من املال الشائع وإذا كان التصرف منصبًا عل-7حبقوق سائر شركائه 

ومل يقع هذا اجلزء عند القسمة يف نصيب املتصرف انتقل حق املتصَرف إليه من وقت 

التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل املتصِرف بطريق القسمة، وإذا كان املتصَرف إليه 

جيهل أن املتصرف ال ميلك العني املتصرف فيها مفرزة حني العقد، فله احلق يف ابطال 

من ذات القانون على أن ) القسمة إفراز وتعيني  0061لتصرف أيضًا( والنص يف املادة ا

من ذات  0060احلصة الشائعة وقد تتم بالرتاضي أو حبكم القاضي( والنص يف املادة 

القانون على أنه )جيب أن يكون املقسوم عينًا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند 

يشرتط لصحة القسمة -0من ذات القانون على أنه ) 0061إجرائها( والنص يف املادة 

وتتم قسمة القضاء ولو  –7قضاًء أن تتم بطلب من أحد أصحاب احلصص املشرتكة 

من ذات القانون على أن )يعترب املتقاسم  0069امتنع أحد الشركاء( والنص يف املادة 

 0722يف املادة  مالكًا على وجه االستقالل لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة( والنص

من ذات القانون على أنه )ال تنتقل ملكية العقار وال احلقوق العينية العقارية األخرى 

بني املتعاقدين ويف حق الغري إال بالتسجيل وفقًا ألحكام القوانني اخلاصة به( والنص 

 – 7112لسنة  7املعدل بالقانون رقم  – 7115لسنة  09من القانون رقم  6يف املادة 

ن التسجيل العقاري على أنه )ال تنتقل ملكية العقار وال احلقوق العينية التبيعة بشأ

املرتتبة عليه، أو احلقوق املتفرعة عن حق امللكية سواء كان ذلك فيما بني املتعاقدين 

أم كان يف حق الغري إال بالتسجيل، ويكون التسجيل يف السجل احملدد يف القانون 

يه ُملزمًا ودلياًل قاطعًا على ملكية العقار واحلقوق العينية املشار إل 7115لسنة  0رقم 

يدل علـــى أنه  –التبعية أو تلك املتفرعة عن حق امللكية وحقوق اإلجيار طويل األمد( 

ولئن كان بيع الشريك  املشتاع  لقدر مفرز من نصيبه ال ينُفْذ يف حق باقي الشركاء 

ه ُيعترب صحيحًا ونافذًا يف حق الشريك البائع بل يظل معلقًا على نتيجة القسمة، إال أن

ومنتجًا ألثاره القانونية على نفس احملل املفرز املتصرَّف فيه قبل القسمة، فإذا سجَّل 

مشرتي القدر املفرز من الشريك املشتاع عقد شرائه، انتقلت إليه ملكية هذا القدر 

شرتي دون الشريك هو صاحب يف مواجهة البائع له يف فرتة ما قبل القسمة، وُيصبح امل

الشأن يف القسمة اليت جتري خبصوص العقار الشائع، اتفاقًا أو قضاًء، فإذا جتاهله 

باقي الشركاء وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فال جيوز 

االحتجاج بهذه القسمة على املشرتي الذي سجَّل عقده قبل القسمة، ِلما هو مقرر من 



صل أن البائع ال ميثل املشرتي منه فيما يقوم على العقار املبيع من نزاع بعد أن األ

تسجيل عقد البيع، وأن احلكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكًا للعني املبيعة ال 

يعترب حجة على املشرتي الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا احلكم ومل ُيْخَتَصْم 

رر قانونًا من أنَّ ُحجيَّة األحكام نسبية فال ُيْحَتج يف الدعوى، وذلك أخذًا مبا هو مق

بها إال على أطراِفها، ملا كان ذلك، وكان البيِّن من األوراق أن املطعون ضده األول 

  و.................. ..................و ..................عن نفسه وبصفته وليًا شرعيًا على أوالده القصر 

 –أقام على الطاعنني -املستأنف ضده األول عن نفسه وبصفته  – .و.................

الدعوى الراهنة، بطلب احلكم بفرز وجتنيب قطعة األرض السكنية -املستأنفني 

اململوكة على الشيوع لطريف الدعوى، وقال بيانًا لذلك إنه ميتلك مع  أوالده القصر 

 –ائنة مبنطقة فلج هزاع سالفي الذكر ومع أوالده الطاعنني األرض السكنية الك

وأنه يرغب يف قسمتها  75 – 10 – 165 – 6قسيمة رقم  –حي اجلفري اجلديد 

  و..................  و.................. ..................بالتساوي بني الطرفني، حبيث خيتص أوالده 

  و.................. ..................باجلهة الشمالية من األرض، وخيتص هو وأوالده  و..................

باجلهة اجلنوبية منها، وكان الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة من هذه  و..................

احملكمة أنه تعذَّر عليها إجراء القسمة بني طريف النزاع ، ِلما َثُبت هلا من أن األخرِيِيْن 

الغري  –............................... للمدعو/% من مساحة األرض امُلراد قسمتها  51قاموا ببيع 

وامُلسجَّل لدى بلدية العني  7/5/7102مبوجب عقد البيع املؤرخ  –ممثل يف الدعوى 

، وأنه صدر خمطط خاص بامسه من البلدية، وُيرمز إىل 065872/7102برقم 

ًا لعقد (، وأن األخري هو احلائز لنصف األرض مثار النزاع نفاذ6Aملكيته بالرمز )

البيع سنده، والذي قدم صورته للخربة، ومت ايداعها بالتقرير، وإذ مل ُينازع املستأنف 

يف ذلك، بل إنه صدَّق عليه وأكد بصحته  –املطعون ضده األول  –ضده األول 

والذى  –مبذكرة دفاعه املودعة بتقرير اخلربة، فإن ملكيته هو وأوالده البائعني معه 

لنصف األرض موضوع طلب القسمة  –وبصفته وليًا شرعيًا عليهم أقام دعواه عن نفسه 

تكون قد انتقلت إىل ذلك املشرتى، ويكون هذا البيع نافذًا يف حقهم، وإذ قام 

املشرتي سالف الذكر بتسجيل عقد البيع سالف البيان، فإنه ُيصبح دون هؤالء 

داعي، مما البائعني صاحب الشأن يف خصوص القسمة اليت جتري خبصوص أرض الت

شركائهم يف -ال جيوز معه إجراء القسمة قضاًء بني هؤالء البائعني وبني املستأنفني 

إذ ال جيوز عندئٍذ االحتجاج بهذه القسمة على ذلك املشرتى الذي - ملكية العقار

بدعواهم  –سجل عقده قبل احلكم بها، ومن ثم يكون طلب البائعني سالفي الذكر 



قار التداعي بات وال سند هلم فيه، لعدم متثيلهم للمشرتى احلكم بقسمة ع –الراهنة 

منهم بعد تسجيل عقد البيع، وصريورة األخري دونهم هو صاحب الشأن يف القسمة على 

بإلغاء احلكم  –الطاعنون  –ما سلف بيانه، وبالتالي يضحى طلب املستأنفني 

لقانون، وهو ما املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى قد جاء موافقًا لصحيح ا

 جتيبهم احملكمة إليه، وتقضي هلم به.

 احملكمــــــــــــــــة

سبق أن احاط بها وفصَّلها احلكم الصادر من هذه احملكمة بتاريخ  حيث إن الوقائع

، وعليه ُتحيل يف بيانها، اكتفاًء مبوجزها، الذي يتحصَّل يف أن املطعون 78/5/7102

  و.................. ..................شرعيًا على أوالده القصر  ضده األول عن نفسه وبصفته وليًا

أقام على - املستأنف ضده األول عن نفسه وبصفته – و.................. و..................

مدني جزئي العني، بطلب  7105لسنة  0111الدعوى رقم -املستأنفني  –الطاعنني 

نية املبينة بالصحيفة، وقال بيانًا لدعواه إنه احلكم بفرز وجتنيب قطعة األرض السك

ميتلك مع أوالده القصر سالفي الذكر ومع أوالده الطاعنني األرض السكنية 

   75 – 10 – 165 – 6قسيمة رقم  –حي اجلفري اجلديد  –الكائنة مبنطقة فلج هزاع 

 ..................و أنه إذ يرغب يف قسمتها بالتساوي، حبيث خيتص هو وأوالده 

 ..................باجلهة اجلنوبية، وخيتص باقي أوالده  و.................. و..................

باجلهة الشمالية فقد أقام الدعوى، أمرت  و..................  و.................. و..................

لدعوى، وجبلسة يف ا –بلدية العني   –احملكمة بإدخال دائرة الشؤون البلدية 

حكمت بوقفها اتفاقًا ملدة شهرين، عجَّل املطعون ضده األول عن  70/07/7105

نفسه وبصفته الدعوى من الوقف، وبعد أن ندبت احملكمة جلنة التقدير العامة 

بلدية  –........................ بقبول إدخال دائرة  –وأودعت اللجنة تقريرها حكمت أواًل 

بقسمة وإفراز األرض السكنية سالفة البيان بأن  –شكاًل، ثانيًا – ..................

  و..................  و.................. ..................ُيخصص اجلزء املشار إليه بالرمز) أ ( لكل من 

ُيخصص اجلزء % لكل منهم، و07651بنسبة  .....................................أبناء  و..................

  و..................  و.................. .....................................املشار إليه بالرمز)ب( لكل من 

% لكل منهم وفقًا للمخطط   07651بنسبة  .....................................أبناء   و..................

، استأنف الطاعنون 76/6/7106ر العامة املؤرخ الكروكي املرفق بتقرير جلنة التقدي

طالبني احلكم  7106لسنة  759هذا احلكم لدى حمكمة استئناف العني برقم 

قضت  76/07/7106بصفة أصلية بإلغاء احلكم املستأنف ورفض الدعوى، وبتاريخ 



احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف، طعن الطاعنون على هذا 

 بطريق النقض طالبني التصدي ملوضوع االستئناف بإلغاء احلكم احلكم األخري

املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى، واحتياطيًا إعادة التقسيم أو ندب خبري 

آخر، و قدم املطعون ضده األول عن نفسه وبصفته وليًا شرعيًا على أوالده سالفي 

 – .....................لدية الذكر مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن،  كما قدمت ب

مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وإذ ُعِرض الطعن  –املطعون ضدها الثانية 

وفيها  78/5/7102 حددت لنظره جلسة - يف غرفة مشورة- على هذه احملكمة

حكمت بنقض احلكم املطعون فيه وقبل الفصل يف موضوع االستئناف بندب خبري 

إدارة اخلرباء بدائرة قضاء أبوظيب ألداء املأمورية املبينة حسابي وآخر هندسي من 

مبنطوق هذا احلكم، وقد باشر اخلبريان املنتدبان املأمورية وقدما تقريرهما املؤرخ 

والذي انتهيا فيه إىل أن القسمة الصادرة عن جلنة التقدير العامة بالعني   8/01/7102

يوع، حيث أن عدد املالك مثانية ميتلك ال توافق األنصبة ملالك عني النزاع على الش

% من عني النزاع على الشيوع، وقد قسَّم املخطط عني النزاع إىل 0765كل واحد منهم 

مرت  755655نصفني غري متساويني، إذ أن الفرق بني القسمني ) أ ( و)ب( ُيقدَّر بـ 

 و............... و............... .....................................مربع، ُأعطيت بالزيادة يف نصيب 

بدون أي سبب يربر ذلك، وأن اخلربة ترى عدم إمكانية إجراء و.................................... 

% من مساحة عني النزاع 51القسمة بني طريف النزاع حيث إن األخرِيِيْن قاموا ببيع 

مبوجب عقد البيع املؤرخ  – ممثل يف الدعوى الغري –.................................... للمدعو/

وقد صدر خمطط  065872/7102برقم  .................واملسجل لدى بلدية  7/5/7102

( وأن األخري هو احلائز لنصف 6Aخاص بامسه من البلدية ويرمز إىل ملكيته بالرمز )

حضر  70/00/7102العني ُمشرتاه، وإذ ُأعلن الطرفان بإيداع التقرير وجبلسة 

وقدم مذكرة بدفاعه موقعة منه شخصيًا  ...................................املستأنف ضده 

 وقررت احملكمة حجز االستئناف للحكم جبلسة اليوم.

وحيث إن احملكمة ُتشري بداءًة إىل أنها تستبعد املذكرة املوقع عليها من املستأنف 

 70/00/7102وامُلقدمة منه أمام هذه احملكمة جبلسة  ...................................ضده 

وتلتفت عما ورد بها من دفاع لعدم التوقيع عليها من حمام مقبول أمام حمكمة 

النقض، اعتبارًا بأن تصدي حمكمة النقض للموضوع واحلكم فيه بعد نقض 

احلكم املطعون فيه ال ُيغيِّر من طبيعة هذا احلكم واعتباره صادرًا من حمكمة 

 النقض.



 0050وحيث إنه عن موضوع االستئناف، وملَّا كان ما تقدَّم، وكان النص يف املادة 

لكل واحد يف امللك أن يتصرف يف حصته  – 0من قانون املعامالت املدنية على أنه )

كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط أال يلحق ضررًا حبقوق سائر شركائه 

مفرز من املال الشائع ومل يقع هذا اجلزء  وإذا كان التصرف منصبًا على جزء-7

عند القسمة يف نصيب املتصرف انتقل حق املتصَرف إليه من وقت التصرف إىل اجلزء 

الذي آل إىل املتصِرف بطريق القسمة، وإذا كان املتصَرف إليه جيهل أن املتصرف ال 

أيضًا(  ميلك العني املتصرف فيها مفرزة حني العقد، فله احلق يف ابطال التصرف

من ذات القانون على أن ) القسمة إفراز وتعيني احلصة الشائعة  0061والنص يف املادة 

من ذات القانون على أنه  0060وقد تتم بالرتاضي أو حبكم القاضي( والنص يف املادة 

)جيب أن يكون املقسوم عينًا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها( والنص 

يشرتط لصحة القسمة قضاًء أن تتم -0ذات القانون على أنه )من  0061يف املادة 

وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد  –7بطلب من أحد أصحاب احلصص املشرتكة 

من ذات القانون على أن )يعترب املتقاسم مالكًا على  0069الشركاء( والنص يف املادة 

من ذات  0722ملادة وجه االستقالل لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة( والنص يف ا

القانون على أنه )ال تنتقل ملكية العقار وال احلقوق العينية العقارية األخرى بني 

املتعاقدين ويف حق الغري إال بالتسجيل وفقًا ألحكام القوانني اخلاصة به( والنص يف 

بشأن  – 7112لسنة  7املعدل بالقانون رقم  – 7115لسنة  09من القانون رقم  6املادة 

سجيل العقاري على أنه )ال تنتقل ملكية العقار وال احلقوق العينية التبيعة املرتتبة الت

عليه، أو احلقوق املتفرعة عن حق امللكية سواء كان ذلك فيما بني املتعاقدين أم 

كان يف حق الغري إال بالتسجيل، ويكون التسجيل يف السجل احملدد يف القانون رقم 

لزمًا ودلياًل قاطعًا على ملكية العقار واحلقوق العينية املشار إليه ُم 7115لسنة  0

يدل علـــى أنه  –التبعية أو تلك املتفرعة عن حق امللكية وحقوق اإلجيار طويل األمد( 

ولئن كان بيع الشريك  املشتاع  لقدر مفرز من نصيبه ال ينُفْذ يف حق باقي الشركاء 

ترب صحيحًا ونافذًا يف حق الشريك البائع بل يظل معلقًا على نتيجة القسمة، إال أنه ُيع

ومنتجًا ألثاره القانونية على نفس احملل املفرز املتصرَّف فيه قبل القسمة، فإذا سجَّل 

مشرتي القدر املفرز من الشريك املشتاع عقد شرائه، انتقلت إليه ملكية هذا القدر 

دون الشريك هو صاحب يف مواجهة البائع له يف فرتة ما قبل القسمة، وُيصبح املشرتي 

الشأن يف القسمة اليت جتري خبصوص العقار الشائع، اتفاقًا أو قضاًء، فإذا جتاهله 

باقي الشركاء وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فال جيوز 



االحتجاج بهذه القسمة على املشرتي الذي سجَّل عقده قبل القسمة، ِلما هو مقرر من 

البائع ال ميثل املشرتي منه فيما يقوم على العقار املبيع من نزاع بعد  أن األصل أن

تسجيل عقد البيع، وأن احلكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكًا للعني املبيعة ال 

يعترب حجة على املشرتي الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا احلكم ومل ُيْخَتَصْم 

نونًا من أنَّ ُحجيَّة األحكام نسبية فال ُيْحَتج يف الدعوى، وذلك أخذًا مبا هو مقرر قا

بها إال على أطراِفها، ملا كان ذلك، وكان البيِّن من األوراق أن املطعون ضده األول 

 و.................. .................. و..................عن نفسه وبصفته وليًا شرعيًا على أوالده القصر 

 –أقام على الطاعنني -ستأنف ضده األول عن نفسه وبصفته امل – و..................

الدعوى الراهنة، بطلب احلكم بفرز وجتنيب قطعة األرض السكنية  -املستأنفني 

اململوكة على الشيوع لطريف الدعوى، وقال بيانًا لذلك إنه ميتلك مع  أوالده القصر 

 –مبنطقة فلج هزاع سالفي الذكر ومع أوالده الطاعنني األرض السكنية الكائنة 

وأنه يرغب يف قسمتها  75 – 10 – 165 – 6قسيمة رقم  –حي اجلفري اجلديد 

 و.................. ..................و..................بالتساوي بني الطرفني، حبيث خيتص أوالده 

 .......و.............................باجلهة الشمالية من األرض، وخيتص هو وأوالده  و..................

باجلهة اجلنوبية منها، وكان الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة من هذه و.................. 

احملكمة أنه تعذَّر عليها إجراء القسمة بني طريف النزاع، ِلما َثُبت هلا من أن األخرِيِيْن 

الغري  –............................. .....% من مساحة األرض امُلراد قسمتها للمدعو/51قاموا ببيع 

وامُلسجَّل لدى بلدية العني  7/5/7102مبوجب عقد البيع املؤرخ  –ممثل يف الدعوى 

، وأنه صدر خمطط خاص بامسه من البلدية، وُيرمز إىل 065872/7102برقم 

 (، وأن األخري هو احلائز لنصف األرض مثار النزاع نفاذًا لعقد 6Aملكيته بالرمز ) 

البيع سنده، والذي قدم صورته للخربة، ومت ايداعها بالتقرير، وإذ مل ُينازع املستأنف 

يف ذلك، بل إنه صدَّق عليه وأكد بصحته  –املطعون ضده األول  –ضده األول 

والذى  –مبذكرة دفاعه املودعة بتقرير اخلربة،  فإن ملكيته هو وأوالده البائعني معه 

لنصف األرض موضوع طلب القسمة  –وليًا شرعيًا عليهم  أقام دعواه عن نفسه وبصفته

تكون قد انتقلت إىل ذلك املشرتى، ويكون هذا البيع نافذًا يف حقهم، وإذ قام 

املشرتي سالف الذكر بتسجيل عقد البيع سالف البيان، فإنه ُيصبح دون هؤالء 

مما البائعني صاحب الشأن يف خصوص القسمة اليت جتري خبصوص أرض التداعي، 

شركائهم يف -ال جيوز معه إجراء القسمة قضاًء بني هؤالء البائعني وبني املستأنفني 

إذ ال جيوز عندئٍذ االحتجاج بهذه القسمة على ذلك املشرتى الذي - ملكية العقار



بدعواهم  –سجل عقده قبل احلكم بها، ومن ثم يكون طلب البائعني سالفي الذكر 

تداعي بات وال سند هلم فيه، لعدم متثيلهم للمشرتى احلكم بقسمة عقار ال –الراهنة 

منهم بعد تسجيل عقد البيع، وصريورة األخري دونهم هو صاحب الشأن يف القسمة على 

بإلغاء احلكم  –الطاعنون  –ما سلف بيانه، وبالتالي يضحى طلب املستأنفني 

، وهو ما املستأنف والقضاء جمددًا برفض الدعوى قد جاء موافقًا لصحيح القانون

 جتيبهم احملكمة إليه، وتقضي هلم به.

وحيث إنه عن الرسوم واملصروفات و أتعاب احملاماة عن درجيت التقاضي فإن 

 احملكمة تلزم بها املستأنف ضده األول عن نفسه وبصفته على حنو ما سريد باملنطوق.

 

********** 



 )جتاري( 6/07/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –يز حممد عبد العزيز برئاسة السيد املستشار/ عبد العز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

(721) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  091)الطعن رقم 

( أمر على عريضة. إجراءات "إجراء التظلم من األمر على عريضة". تظلم. حكم 0

 ب الطعن بالنقض. األسباب الغري منتجة"."الطعن يف احلكم. ميعاده". نقض "أسبا

التظلم من األوامر على العرائض. عدم تقيده مبيعاد معني لرفعه. النعي املؤسس -

على حتقق العلم اليقيين باألمر من عدمه وصواًل إىل أن التظلم قدم خارج امليعاد. غري 

من مناقشة ميعاد منتج ما دام احلكم قد انتهى إىل قبوله. ال ينال منه ما تطرق إليه 

 الطعن وحتقق العلم اليقيين من عدمه. علة ذلك.

  

( أمر على عريضة. تظلم. نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب الوارد على غري 7

 حمل".

ب توجيه النعي إليه وإال الطعن بالنقض. معناه. خماصمة احلكم املطعون. وجو-

كان واردًا على غري حمل. مثال يف حكم يف تظلم من أمر على عريضة. اقتصر على 

 القضاء بقبول التظلم وإعادته حملكمة أول درجة.

  

ت ملن صدر ضده أمر على عريضة ال اإلجراءات املدنية رمس قانون من 010 املادة-0

يرتضيه أن يقدم إىل القاضي الذي أصدر األمر على عريضة على استقالل أو تبعا 

للدعوى األصلية تظلمه من األمر على العريضة الصادر ضده، وذلك باإلجراءات اليت 

ترفع بها الطلبات العارضة، فإذا صدر احلكم يف التظلم مبا ال يرتضيه كان له حق 

ألزم من مل يقبل األمر الصادر  عن فيه بطرق الطعن العادية. ومؤدي ذلك أن القانونالط

على العريضة بأن يلجأ إىل التظلم فيه لدى احملكمة اليت أصدرته أوال قبل اللجوء إىل 

الطعن بالطرق العادية يف احلكم الصادر يف التظلم. ومل يتطرق املشرع إىل حتديد 

ن األوامر على العرائض بل ترك الباب مفتوحا أمام املتظلم ميعاد معني لرفع التظلم م



لتقديم تظلمه وذلك باعتباره يف مركز املدعي وليس يف مركز الطاعن يف احلكم 

الصادر ضده. ملا كان ذلك، وكان املطعون ضده حيق له التظلم من األمر الصادر 

تحقق العلم اليقيين على عريضة وال يواجه مبيعاد الطعن عليه، ومن ثم يكون النعي ب

من عدمه وميعاد الطعن بالتظلم على األمر الصادر على عريضة غري منتج يف الطعن 

املاثل. وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل نتيجة صحيحة بقبول التظلم على 

األمر الصادر على عريضة شكال وبإعادة القضية حملكمة أول درجة للفصل فيه 

ده جمرد ما ذهب إليه من مناقشة ميعاد الطعن وحتقق العلم جمددا، ومن ثم فال يفس

اليقيين من عدمه، إذ أن حملكمة النقض تصحيح هذا اخلطأ ورده إىل األساس 

 السديد دون أن تنقضه، ويكون هذا النعي غري مقبول.

املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن الطعن بالنقض إمنا يعين خماصمة احلكم -7

حمل. ملا  غري وارًدا على كان النعي خال من ذلك العيب املوجه إليهاملطعون فيه، فإذا 

مل يعتنق ذات  –وعلى ما سلف بيانه  –كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه 

أسباب احلكم املنقوض وإمنا قضى بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددا بقبول 

أول درجة للحكم  التظلم وطلب التدخل االنضمامي شكال وإعادة القضية حملكمة

يف موضوع التظلم والتدخل االنضمامي، ومن ثم يكون ما يثريه الطاعن بسبب النعي 

ينصب على احلكم االبتدائي، وال يصادف حماًل يف قضاء احلكم املطعون فيه، ومن 

 ثم يكون غري مقبول.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل  – سائر أوراق امللفعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه و-حيث إن الوقائع 

مستعجل  0/7106بالتظلم رقم  02/0/7106يف أن املطعون ضده األول تقدم بتاريخ 

بتقدير أمانة  91/7101على عريضة رقم  09/00/7101على األمر الصادر بتاريخ 

اخلربة النهائية بواقع ما مت االتفاق عليه وفقا لكتاب إدارة اخلربة، على سند من أن 

جتاري كلي ابوظيب أبرموا تسوية فيما بينهم  0090/7119عوى رقم أطراف الد

وصدر احلكم بإثباتها وجعلها مبثابة السند التنفيذي، وملا كانت اخلربة املأمور بها 

درهم مل يتم إجنازها  061116111من احملكمة واليت قدرت األتعاب فيها مببلغ 

ضة بقصر أمانة اخلربة على بالكامل تقدم املطعون ضده األول بطلب أمر على عري

درهم لقاء اجلهد املبذول واحلكم باسرتداد باقي أمانة  7516111مبلغ ال يتجاوز 

صدر األمر على عريضة بتقدير أمانة  09/00/7101درهم، وبتاريخ  2516111اخلربة 

اخلربة النهائية بواقع ما مت االتفاق عليه وفقا لكتاب إدارة اخلربة، فكانت دعوى 



من األمر املذكور، تدخل يف الدعوى تدخال انضماميا للمتظلم كل من التظلم 

حكمت احملكمة بعدم  77/6/7106املطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع، وبتاريخ 

قبول التظلم لرفعه بعد امليعاد وبعدم قبول التدخل االنضمامي. استأنف املطعون ضده 

ما استأنفه املطعون ضدهم الثانية ك 0010/7106األول هذا احلكم باالستئناف رقم 

قضت احملكمة  01/7/7102، وبتاريخ 0007/7106والثالث والرابع باالستئناف رقم 

بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددا بقبول التظلم وطلب التدخل االنضمامي 

شكال وإعادة القضية حملكمة أول درجة للحكم يف موضوع التظلم والتدخل 

لطاعنون يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل، وأودع االنضمامي. طعن ا

املطعون ضده األول مذكرة جوابية يطلب فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه 

 احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 

خلطأ حيث ينعى الطاعنون بالوجه األول على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون وا

يف تطبيقه، إذ ألغى احلكم املستأنف القاضي بعدم قبول التظلم والتدخل االنضمامي 

وقضى جمددا بقبوهلما وبإعادة القضية حملكمة أول درجة للحكم فيهما من جديد 

واستلمت احملامية نسخة من  09/00/7101رغم أن القرار املتظلم منه صدر بتاريخ 

كد حتقق العلم اليقيين بأسباب ومنطوق األمر مما يؤ 71/00/7101القرار بتاريخ 

خارج امليعاد خالفا  02/0/7106املتظلم منه األمر الذي جيعل التظلم احلاصل بتاريخ 

ملا ذهب إليه احلكم املطعون فيه من عدم األخذ بالعلم اليقيين، خاصة أن األوامر 

ويكتفى فيها بالعلم  على العرائض وأوامر األداء فإن القانون ال يتطلب ضرورة إعالنها

 اليقيين، مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه.

اإلجراءات املدنية رمست  قانون من 010 املادة حيث إن هذا النعي غري منتج، ذلك أن

ملن صدر ضده أمر على عريضة ال يرتضيه أن يقدم إىل القاضي الذي أصدر األمر 

من األمر على العريضة  على عريضة على استقالل أو تبعا للدعوى األصلية تظلمه

الصادر ضده، وذلك باإلجراءات اليت ترفع بها الطلبات العارضة، فإذا صدر احلكم 

يف التظلم مبا ال يرتضيه كان له حق الطعن فيه بطرق الطعن العادية. ومؤدي ذلك أن 

ألزم من مل يقبل األمر الصادر على العريضة بأن يلجأ إىل التظلم فيه لدى  القانون

ة اليت أصدرته أوال قبل اللجوء إىل الطعن بالطرق العادية يف احلكم الصادر احملكم

يف التظلم. ومل يتطرق املشرع إىل حتديد ميعاد معني لرفع التظلم من األوامر على 

العرائض بل ترك الباب مفتوحا أمام املتظلم لتقديم تظلمه وذلك باعتباره يف مركز 

كم الصادر ضده. ملا كان ذلك، وكان املدعي وليس يف مركز الطاعن يف احل



املطعون ضده حيق له التظلم من األمر الصادر على عريضة وال يواجه مبيعاد الطعن 

عليه، ومن ثم يكون النعي بتحقق العلم اليقيين من عدمه وميعاد الطعن بالتظلم على 

قد  األمر الصادر على عريضة غري منتج يف الطعن املاثل. وكان احلكم املطعون فيه

انتهى إىل نتيجة صحيحة بقبول التظلم على األمر الصادر على عريضة شكال وبإعادة 

القضية حملكمة أول درجة للفصل فيه جمددا، ومن ثم فال يفسده جمرد ما ذهب إليه 

من مناقشة ميعاد الطعن وحتقق العلم اليقيين من عدمه، إذ أن حملكمة النقض 

لسديد دون أن تنقضه، ويكون هذا النعي غري تصحيح هذا اخلطأ ورده إىل األساس ا

 مقبول.

حيث ينعى الطاعنون بالوجه الثاني على احلكم املطعون فيه  الفساد يف االستدالل 

والقصور يف التسبيب، إذ قامت حمكمة أول درجة بتكليف املطعون ضدهم بإدخال 

، الذي مل يرد الطاعنني من الثاني وحتى الرابع رغم اعرتاض الطاعنة األوىل على ذلك

عليه حكم أول درجة وسايره يف ذلك احلكم املطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب 

 نقضه.

حيث إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أنه من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن الطعن 

 بالنقض إمنا يعين خماصمة احلكم املطعون فيه، فإذا خال من ذلك العيب املوجه إليه

وعلى  –حمل. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه  غري ا علىوارًد كان النعي

مل يعتنق ذات أسباب احلكم املنقوض وإمنا قضى بإلغاء احلكم  –ما سلف بيانه 

املستأنف والقضاء جمددا بقبول التظلم وطلب التدخل االنضمامي شكال وإعادة 

ضمامي، ومن ثم القضية حملكمة أول درجة للحكم يف موضوع التظلم والتدخل االن

يكون ما يثريه الطاعن بسبب النعي ينصب على احلكم االبتدائي، وال يصادف حماًل 

 يف قضاء احلكم املطعون فيه، ومن ثم يكون غري مقبول.

 

********** 



 )مدني عمالي( 00/07/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 ن: الباقر عبد اهلل علي، غريب أمحد.وعضوية املستشاري

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (725) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  092)الطعن رقم 

 ( أجر. مكافآت "مكافأة نهاية اخلدمة". عمال. إجازة.0

مكافأة نهاية اخلدمة. خيصم من مدة اخلدمة املعتربة يف حسابها أيام االنقطاع عن -

ت بدون أجر. مدد اإلجازات مدفوعة األجر أيًا كان مسماها تدخل يف العمل واإلجازا

 حسابها.

 عدم خضوع استحقاقها أو تقديرها لتقييم أداء العامل مبعرفة رب العمل. مثال.-

  

 اية اخلدمة". عمال.( أجر. إجازة. مكافآت "مكافأة نه7

اإلجازات مدفوعة األجر. احتسابها ضمن مدة اخلدمة املتخذة أساسًا حلساب ما -

يستحقه العامل من اإلجازات السنوية. احتساب مقابل نقدي عنها ملا مل يستنفد منها 

 بسبب مقتضيات العمل. أساس ذلك.

سنوية بالنظر احتساب احلكم املطعون فيه ما تستحقه املطعون ضدها من إجازة -

 إىل كامل مدة خدمتها شاملة ما حصلت عليه من إجازة مدفوعة األجر. صحيح. 

 7001ص     725(  00/07/7102جلسة  –ق . أ مدني عمالي  00س  7102لسنة  092)الطعن رقم 

 ( تعويض. فصل تعسفي. حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض". عمال.0

فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف يف العربة يف قيام أسباب -

الفصل من عدمه بالظروف واملالبسات احمليطة بالقرار وقت الفصل. تقديرها. 

 موضوعي. دون رقابة من حمكمة النقض. مادام سائغًا.

استناد احلكم املطعون فيه إىل خلو األوراق مما يفيد إجراء حتقيق كتابي مع -

يه باإلخالل بأعمال وظيفته املدعى به كسبب للفصل واعتباره العامل وتوجيه إنذار إل

 الفصل قد مت تعسفيًا. سائغ.

  



( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. السبب الغري 1

 منتج".

كمة يف أسبابها أن مسألة تقييم أداء املطعون ضدها ليست ذا أثر فيما إيراد احمل-

قضى هلا به. ومن ثم فال جدوى من إعادتها للخبري. النعي املتعلق بها إذ مل جيبها إىل 

 طلب اإلعادة للخبري. غري منتج.

  

يف شأن تنظيم  0981( لسنة 8( من القانون االحتادي رقم )007النص يف املادة )-0

على أن "يستحق العامل  0985( لسنة 05عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم )

الذي أكمل سنة او أكثر يف اخلدمة املستمرة مكافأة نهاية اخلدمة عند انتهاء 

عن العمل بدون أجر يف حساب مدة اخلدمة.......... خدمته وال تدخل أيام االنقطاع 

ويشرتط أال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أجر سنتني( يدل على أن ما خيصم من 

مدة اخلدمة املعتربة يف حساب مكافأة نهاية اخلدمة هي أيام االنقطاع عن العمل 

ا فإنها تدخل واالجازات بدون أجر أما مدد اإلجازات مدفوعة األجر أيًا كان مسماه

يف حساب مدة اخلدمة املعتربة يف حساب املكافأة، وأن هلذه املكافأة حدًا أقصى 

حمددًا بأجر سنتني وال ختضع يف استحقاقها أو تقديرها إىل تقييم آداء العامل مبعرفة 

رب العمل، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى 

ملكافأة نهاية اخلدمة حمسوبة على هذا األساس فإنه يكون بأحقية املطعون ضدها 

 .قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري أساس

يف شأن تنظيم عالقات  0981( لسنة 8( من القانون رقم )25النص يف املادة )-7

ال جيوز  العمل على أن " ُيمنح العامل خالل كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية

يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد - 0أن تقل عن املدد اآلتية: 

ثالثني يوًما يف كل سنة إذا كانت مدة خدمة - 7عن ستة أشهر وتقل عن السنة. 

العامل تزيد عن سنة ويف حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن 

( منه على أن " للعامل احلق يف احلصول 29ملادة )كسور السنة األخرية" والنص يف ا

على أجره عن أيام اإلجازة السنوية اليت مل حيصل عليها إذا ُفصل من العمل أو ترك 

العمل بعد فرتة اإلنذار املقررة قانوًنا وحيسب هذا البدل على أساس األجر الذي كان 

د االجازات مدفوعة األجر يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك اإلجازة" يدل على أن مد

اليت حيصل عليها العامل حتتسب ضمن مدة اخلدمة املتخذة أساسًا حلساب ما 



يستحقه من اإلجازات السنوية وبالتالي يف حساب املقابل النقدي ملا عسى أن يكون 

غري مستنفد منها بسبب مقتضيات العمل، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه 

وأجرى حساب ما تستحقه املطعون ضدها من إجازة سنوية بالنظر  قد التزم هذا النظر

إىل كامل مدة خدمتها شاملة ما ختللها مما حصلت عليه من إجازات فإنه ال يكون 

 قد خالف القانون يف شئ ويكون النعي عليه يف هذا الشأن على غري أساس.

صل وفيما إذا كان املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن العربة يف سالمه قرار الف-0

صاحب العمل قد تعسف يف فصل العامل أو مل يتعسف هي بالظروف واملالبسات اليت 

كانت حميطة به وقت الفصل وهي من األمور املوضوعية اليت تستقل بتقديرها 

حمكمة املوضوع وتستقل وحدها بتقدير التعويض عن الفصل التعسفي دون رقابة من 

قدير يف حدود املقرر قانونَا وحممواًل على أسباب حمكمة النقض متى كان هذا الت

سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق، ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املؤيد 

احلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن وأقام قضاءه على ما 

املدعى عليها فصلت  أورده يف مدوناته بقوله ))ملا كان الثابت يف األوراق أن الشركة

املدعية من عملها ملا نسبته إليها من خمالفات واخالل بواجبات وظيفتها استنادا اىل 

من قانون تنظيم عالقات العمل وكان فصل العامل  071حكم الفقرة )ه( من املادة 

استنادا اىل حكم هذه الفقرة يشرتط فيه أن يكون مسبوقا بتحقيق كتابي مع 

يه انذار اليه بالفصل عن العمل اذا تكرر ذات االخالل الذي مت العامل ومن ثم توج

بشأنه التحقيق فإن مل ميتثل جاز لرب العمل فصله، وإذ خلت األوراق مما يفيد اجراء 

مثل هذا التحقيق ومل تقدم املدعى عليها ما يفيد سبب فصلها للمدعية غري هذا 

ويض املدعية عنه(( وكان هذا السبب  وبالتالي يكون الفصل قد وقع تعسفيا وحق تع

ـ يف حدود سلطته  الذي خلص إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه

ـ سائغا وله أصله الثابت يف األوراق وال خمالفة فيه للقانون ويكفي حلمل  التقديرية

قضائه يف هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها 

  سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النعي يكون على غري أساس.الواردة يف

ـ من أن اخلبري ال يلتزم بأن يؤدي مهمته على وجه  ـ يف قضاء هذه احملكمة قررامل-1

معني وحسبه أن يقوم مبا ندب له على النحو الذي يراه حمقًقا للغاية اليت ندب هلا طاملا 

وضوع وطاملا أنه وجد فيما عرض عليه أن عمله يف النهاية خاضع لتقدير حمكمة امل

وقام به ما يعينه على أداء عمله طبقًا للقانون. ملا كان ذلك وكانت هذه احملكمة قد 

 أداءانتهت يف معرض ردها على السبب األول من أسباب الطعن إىل أن مسألة تقييم 



ن املطعون ضدها مل يكن ذا أثر فيما قضي هلا به ومن ثم فلم يكن مثة جدوى م

تكليف اخلبري ببحث هذه املسألة وبالتالي فال على احملكمة مصدرة احلكم 

املطعون فيه إن هي اعرضت عن هذا الدفاع غري املنتج ويكون النعي على احلكم 

 .املطعون فيه يف هذا الشأن على غري أساس

 احملكمــــــــــــــــة

ائر األوراق ـ تتحصل يف أن وحيث إن الوقائع ـ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وس

عمالي جزئي  0051/7106املطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 

أبوظيب بطلب احلكم ـ وفق الطلبات اخلتامية ـ بإلزامها بأن تؤدي إليها مستحقاتها 

العمالية املتمثلة يف األجور وفروق األجور املتأخرة، وقيمة فحوصات طبية أجرتها على 

تها، وبدل اإلنذار ،وبدل اإلجازات اليت مل تستنفدها، وبدل إجازة األمومة، نفق

والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية اخلدمة، وبدل تذكرة السفر، وقالت 

بيانًا لدعواها إنها ارتبطت مع الشركة الطاعنة بعقد عمل غري حمدد املدة بدءًا من 

درهم إىل أن  6111رهم األساسي منه د 01111بأجر امجالي مقداره  1/5/7101

ومل تؤد إليها حقوقها  8/07/7105بانتهاء خدمتها يف  8/00/7105أنذرتها بتاريخ 

حكمت احملكمة بإلزام  76/1/7102العمالية املذكورة فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 

درهم وإلزامها بأن تؤدي  56220الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 

مقابل تذكرة سفر حال مغادرتها الدولة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.  إليها

استأنفت املطعون ضدها هذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب باالستئناف رقم 

عمالي أبوظيب واستأنفته الطاعنة استئنافًا مقاباًل باالستئناف رقم  201/7102

كمةـ بعد ضم االستئناف قضت احمل 72/9/7102عمالي أبوظيب. بتاريخ  882/7102

ـ بتعديل احلكم املستأنف إىل إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون  األحدث لألقدم

درهم. طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن  60220ضدها مبلغ 

املاثل وإذ ُعِرض على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت 

 جلسة لنظره.

لطعن أقيم على سببني تنعى الشركة الطاعنة بالوجه األول من السبب وحيث إن ا

األول منهما على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والقصور يف 

التسبيب والفساد يف االستدالل إذ قضى بأحقية املطعون ضدها يف مكافأة نهاية 

 حني أنها مل تستوف شرائط اخلدمة على سند مما انتهى اليه تقرير اخلبري؛ يف

ما خصم من هذه املدة مدد  ااالستحقاق إذ أن مدة خدمتها مل تكمل سنة ـ إذ



اإلجازات اليت حصلت عليها ـ واتسم عملها بالتقصري وعدم اإلنتاجية ذلك مما يعيب 

 احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.

( من القانون االحتادي 007وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأن النص يف املادة )

( 05يف شأن تنظيم عالقات العمل املعدل بالقانون االحتادي رقم ) 0981( لسنة 8رقم )

على أن "يستحق العامل الذي أكمل سنة او أكثر يف اخلدمة املستمرة  0985لسنة 

مكافأة نهاية اخلدمة عند انتهاء خدمته وال تدخل أيام االنقطاع عن العمل بدون أجر 

ساب مدة اخلدمة.......... ويشرتط أال تزيد املكافأة يف جمموعها عن أجر سنتني( يف ح

يدل على أن ما خيصم من مدة اخلدمة املعتربة يف حساب مكافأة نهاية اخلدمة هي 

أيام االنقطاع عن العمل واالجازات بدون أجر أما مدد اإلجازات مدفوعة األجر أيًا 

دة اخلدمة املعتربة يف حساب املكافأة، وأن كان مسماها فإنها تدخل يف حساب م

هلذه املكافأة حدًا أقصى حمددًا بأجر سنتني وال ختضع يف استحقاقها أو تقديرها 

إىل تقييم آداء العامل مبعرفة رب العمل، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 

سوبة على التزم هذا النظر وقضى بأحقية املطعون ضدها ملكافأة نهاية اخلدمة حم

هذا األساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا الشأن 

 على غري أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب األول على احلكم املطعون 

فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه إذ قضى بأحقية املطعون ضدها يف بدل 

مل تستنفدها حمسوبة على أساس كامل مدة اخلدمة منذ بدايتها حتى اإلجازات اليت 

منتهاها دون أن خيصم من هذه املدة مدد اإلجازات اليت حصلت عليها املطعون ضدها 

مستندًا يف ذلك إىل ما انتهى إليه تقرير اخلبري؛ األمر الذي جره إىل اخلطأ يف حساب 

 احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.املقابل الذي تستحقه عنها األمر الذي يعيب 

( 8( من القانون رقم )25وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك بأن النص يف املادة )

يف شأن تنظيم عالقات العمل على أن " ُيمنح العامل خالل كل سنة من  0981لسنة 

يومان عن كل شهر - 0سنوات خدمته إجازة سنوية ال جيوز أن تقل عن املدد اآلتية: 

ثالثني يوًما يف - 7ذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة. إ

كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة ويف حالة انتهاء خدمة العامل فإنه 

( منه على أن 29يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة األخرية" والنص يف املادة )

عن أيام اإلجازة السنوية اليت مل حيصل عليها إذا  "للعامل احلق يف احلصول على أجره

ُفصل من العمل أو ترك العمل بعد فرتة اإلنذار املقررة قانوًنا وحيسب هذا البدل على 



أساس األجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك اإلجازة" يدل على أن 

من مدة اخلدمة مدد االجازات مدفوعة األجر اليت حيصل عليها العامل حتتسب ض

املتخذة أساسًا حلساب ما يستحقه من اإلجازات السنوية وبالتالي يف حساب املقابل 

النقدي ملا عسى أن يكون غري مستنفد منها بسبب مقتضيات العمل، ملا كان ذلك 

وكان احلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى حساب ما تستحقه املطعون 

ظر إىل كامل مدة خدمتها شاملة ما ختللها مما حصلت ضدها من إجازة سنوية بالن

عليه من إجازات فإنه ال يكون قد خالف القانون يف شئ ويكون النعي عليه يف هذا 

 الشأن على غري أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب األول على احلكم املطعون 

قصور يف التسبيب إذ قضى بأحقية املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وال

ضدها يف بدل التعويض عن الفصل التعسفي استنادًا إىل أن انهاء خدمتها كان بغري 

سبب مشروع وأعرض عن دفاع الطاعنة وما طلبت من اخلبري حبثه ومتحيصه من 

وظيفتها؛ يف حني أن الطاعنة كانت قد استخدمت حقها  أداءتقصري الطاعنة يف 

ع يف انهاء خدمة املطعون ضده ـ بعد إنذارها ـ وبالغ احلكم املطعون فيه يف املشرو

تقدير هذا التعويض على الرغم من قصر مدة خدمة املطعون ضدها، ذلك مما يعيب 

 احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من املقرر ـ يف قضاء هذه احملكمة ـ أن العربة يف 

مه قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف يف فصل العامل أو مل سال

يتعسف هي بالظروف واملالبسات اليت كانت حميطة به وقت الفصل وهي من األمور 

املوضوعية اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع وتستقل وحدها بتقدير التعويض 

كان هذا التقدير يف حدود  عن الفصل التعسفي دون رقابة من حمكمة النقض متى

املقرر قانونَا وحممواًل على أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق، ملا كان ذلك 

وكان احلكم االبتدائي املؤيد احلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد 

اق بسبب الطعن وأقام قضاءه على ما أورده يف مدوناته بقوله ))ملا كان الثابت يف األور

أن الشركة املدعى عليها فصلت املدعية من عملها ملا نسبته إليها من خمالفات 

من قانون تنظيم  071واخالل بواجبات وظيفتها استنادا اىل حكم الفقرة )ه( من املادة 

عالقات العمل وكان فصل العامل استنادا اىل حكم هذه الفقرة يشرتط فيه أن 

ل ومن ثم توجيه انذار اليه بالفصل عن العمل يكون مسبوقا بتحقيق كتابي مع العام

اذا تكرر ذات االخالل الذي مت بشأنه التحقيق فإن مل ميتثل جاز لرب العمل فصله، 



وإذ خلت األوراق مما يفيد اجراء مثل هذا التحقيق ومل تقدم املدعى عليها ما يفيد 

سفيا وحق سبب فصلها للمدعية غري هذا السبب وبالتالي يكون الفصل قد وقع تع

تعويض املدعية عنه(( وكان هذا الذي خلص إليه احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم 

ـ يف حدود سلطته التقديريةـ سائغا وله أصله الثابت يف األوراق وال خمالفة  املطعون فيه

فيه للقانون ويكفي حلمل قضائه يف هذا اخلصوص، ويتضمن الرد املسقط لكل 

الواردة يف سبب النعي املطروح ومن ثم فإن النعي يكون  حجج الطاعنة وأوجه دفاعها

 على غري أساس.

وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثالث من السبب األول وبالسبب الثاني 

على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع إذ اعتمد على 

قرها لبحث دفاعها اجلوهري املتعلق تقرير اخلبري رغم رفضه طلبها بالتوجه إىل م

بتقصري املطعون ضدها يف عملها وأعرض احلكم املطعون فيه عما متسكت به 

الطاعنة من إعادة تكليف اخلبري ببحث هذا الدفاع؛ األمر الذي جره إىل اخلطأ فيما 

 قضى به للمطعون ضدها ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه. 

ـ من أن اخلبري ال  ـ يف قضاء هذه احملكمة نعي مردود مبا هو مقرروحيث إن هذا ال

يلتزم بأن يؤدي مهمته على وجه معني وحسبه أن يقوم مبا ندب له على النحو الذي يراه 

حمقًقا للغاية اليت ندب هلا طاملا أن عمله يف النهاية خاضع لتقدير حمكمة املوضوع 

ما يعينه على أداء عمله طبقًا للقانون. ملا كان وطاملا أنه وجد فيما عرض عليه وقام به 

ذلك وكانت هذه احملكمة قد انتهت يف معرض ردها على السبب األول من أسباب 

املطعون ضدها مل يكن ذا أثر فيما قضي هلا به ومن  أداءالطعن إىل أن مسألة تقييم 

 على ثم فلم يكن مثة جدوى من تكليف اخلبري ببحث هذه املسألة وبالتالي فال

احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه إن هي اعرضت عن هذا الدفاع غري املنتج 

وملا تقدم  .ويكون النعي على احلكم املطعون فيه يف هذا الشأن على غري أساس

 يتعني القضاء برفض الطعن.

 

********** 
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 وعضوية املستشارين: عبد املنعم عوض، حممد العيادي.
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 (726) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  857، 811)الطعنان رقما  

 ( بنوك. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

 حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة فيها والرتجيح بينها. موضوعي. دون-

 رقابة من حمكمة النقض. متى كان سائغًا.

قضاء احلكم بالزام البنك املطعون ضده بأداء املبلغ الذي مت حتويله من حساب -

الطاعنة بعد تاريخ علم البنك بالتغريات يف أمساء املفوضني عن الطاعنة يف التعامل 

 على احلساب استنادًا خلطئه يف ذلك. صحيح.

  

 ( اثبات "بوجه عام". حمكمة املوضوع "سلطتها".7

حمكمة املوضوع. غري ملزمة بإجابة اخلصوم بإجراء حتقيق أو مساع بينة متى -

 وجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.

  

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". حق. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء 0

 الصفة". بنوك.

الصفة يف الدعوى. توافرها باملدعى عليه متى كان احلق املدعى به موجودًا يف -

 مواجهته أو مسؤواًل عنه حال ثبوته للمدعي.

 صفة البنك يف مسؤوليته عما يصيب العميل من ضرر نتيجة اخلدمات مثال يف-

 املصرفية.

  



 ( بنوك. تعويض. خطأ. ضرر. مسؤولية.1

مسؤولية البنوك عن تعويض ما يصيب عمالءها من أضرار نتيجة ما تقوم به -

ابهم من خدمات مصرفية دون حاجة إلثبات خطئها. علة ذلك. قيامها على أساس حلس

 اإلخالل بإيداع أموال العميل يف غري حسابه.

 إعفاؤه منها بإثبات خطأ العميل أو إهماله.-

قضاء احلكم بإلزام البنك املطعون ضده باملبالغ اليت مت حتويلها من حساب -

ة من أشخاص أصبحوا غري مفوضني بالتعامل على الطاعنة مقررًا خطأه بإجراء العملي

 احلساب وبعد علمه بذلك. صحيح. 

  

 ( دعوى "دعوى الضمان الفرعية" "الطلبات يف الدعوى".5

م اعتبارها دفعًا أو دعوى الضمان الفرعية. استقالهلا عن الدعوى األصلية. عد-

دفاعًا فيها. احلكم الصادر يف الدعوى األصلية ال يعترب فصاًل فيها. جواز الفصل يف 

الدعوى األصلية وإرجاء الفصل يف دعوى الضمان الفرعية أو القضاء يف األخرية بعدم 

 االختصاص مع استمرار نظر الدعوى األصلية.

  

 ( بنوك. خطأ. دفوع "الدفع بعدم مساع الدعوى". دعوى "الدفع بعدم مساع الدعوى".6

اخلطأ الذي ال تسمع الدعوى بطلب تصحيح احلساب اجلاري ولو كان مبنيًا عليه. -

 من قانون املعامالت. مدلوله يف املادة املذكورة؟ 118املادة 

اده إىل خطأ البنك باملوافقة على حتويل مبالغ من احلسابات اعتمادًا على عدم امتد-

توقيع أشخاص أصبحوا غري مفوضني عن صاحب احلساب برغم من إبالغ البنك 

من قانون املعامالت  110بذلك. خضوع احلالة األخرية للقواعد املقررة يف املادة 

 التجارية. أساس ذلك وعلته. مثال.

  

يف الدعوى  الواقع فهم حتصيل يف التامة املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة-0

وتقدير األدلة فيها مبا يف ذلك تقارير اخلرباء وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما 

قامت قضاءها على اسباب سائغة هلا عداه دون رقابة عليها من حمكمة النقض متى أ

أصلها الثابت باألوراق، وملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه 



درهم وهو املبلغ الذي مت حتويله  0616627611بالزام املطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة 

............ من حساب الطاعنة مبوجب من كانوا مفوضني عنها حلساب املدعو ................

وذلك بعد تاريخ علم املطعون ضده بالتغيريات اليت متت على امساء املفوضني عن 

فيكون حكمها قد أصاب صحيح القانون وخاصة  5/1/7112الطاعنة بعد تاريخ 

وأن الطاعنة قد عجزت عن ابراز أصول املخاطبات اليت تزعم ارساهلا للمطعون ضده 

على هيكلية الطاعنة واملفوضني عنها مما يضحى  واليت تتضمن التغيريات اليت متت

 معه ان ما ورد بهذا السبب جديرا بالرفض.

املقرر أن حمكمة املوضوع غري ملزمة بإجابة طلب اخلصوم بإجراء حتقيق او -7

مساع بنيه متى رأت يف أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، 

ضى برفض الطلب بإحالة الدعوى للتحقيق وملا كان احلكم املطعون فيه قد ق

لقناعته بان ما قدم اليه من بينه وأوراق ومستندات كاٍف لتكوين قناعته بالدعوى 

خبصوص تاريخ علم املطعون ضده بالتغيريات اليت متت على هيكلة الطاعنة وهو 

وهو تاريخ طلب الطاعنة بفتح حساب جديد وأن مسؤولية املطعون  01/1/7112تاريخ 

ها خبصوص التحويالت املخالفة تبدأ من هذا التاريخ وبالتالي جاء حكمه مبا ضد

توصل اليه مستخلصا استخالصا سليما من البينة املقدمة ويتفق مع وقائع الدعوى، 

ومن ثم فال تثريب على احملكمة املطعون يف حكمها ان هي اعرضت عن طلب 

ما ورد بهذا النعي جديرا الطاعنة بإجراء التحقيق املطلوب مما يضحى معه ان 

 بالرفض.

املقرر أن الصفة يف الدعوى تقوم باملدعى عليه متى كان احلق املطلوب فيها -0

موجودا يف مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية 

 املدعي له.

ا املقرر كذلك أن املصارف تتحمل تبعة ما يصيب عمالءها من أضرار نتيجة مل-1

تقوم به حلسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة الثبات خطأها باعتبار أن هذه التبعه 

هي من أخطار املهنة إال اذا اثبتت وقوع خطأ أو اهمال من جانب العميل فعندئذ يتحمل 

االخري تبعة خطأ. ومن املقرر كذلك أن مسؤولية البنك ليست مسؤولية تقصريية قائمة 

املنصوص عليه يف الفرع االول من الفصل الثالث من قانون على اساس الفعل الضار 

املعامالت املدنية ولكن اساسها هو اخالل مبسؤوليته بايداع أموال العميل يف غري 

حسابه مبا جيعله مسؤوال عن تبعة خطئه وما يرتتب عليه الزامه باداء املبلغ الذي أودعه 

ذه الدعوى والبينات املقدمة فيها أن يف غري حساب العميل. وملا كان البني من أوراق ه



ما قامت به الطاعنة من حتويل مبالغ من حسابات املطعون ضدها لصاحل الشريك 

......................... وذلك بعد علمها بالتغيريات اليت طرأت على هيكلة املطعون ضدها 

سؤولية وتغيري أمساء املفوضني بالتوقيع عنها هو من قبيل اخلطأ الذي تتحمله م

الطاعن ويرتتب عليه الزامه بتأدية هذه املبالغ للمطعون ضدها على أساس مسؤوليته 

إجتاه عمالءه وبالتالي فهو يصبح خصما للمطعون ضدها يف هذه احلالة وتكون 

صاحبة صفة يف الدعوى ومن ثم فان الزامه بهذه املبالغ ال خمالف فيها للقانون او 

 الواقع.

مان الفرعية هي تلك اليت يكلف بها طالب الضمان ضامنة املقرر ان دعوى الض-5

بالدخول يف خصومة قائمة بينه وبني الغري للحكم بالزامه بتعويض الضرر الذي 

يصيب مدعي الضمان من احلكم عليه يف الدعوى االصلية فانه بهذه احلالة تكون 

ال يعترب احلكم مستقلة بكيانها عن الدعوى األصلية وال تعترب دفعا أو دفاعا فيها و

الصادر يف الدعوى األصلية فاصال يف دعوى الضمان الفرعية فال تلتزم احملكمة 

بالفصل فيهما معا وجيوز هلا ارجاء الفصل يف دعوى الضمان الفرعية، كما ال تعترب 

طلبا عارضا يف الدعوى األصلية ومن ثم جيوز القضاء فيها بعدم االختصاص مع 

لية، وملا كان حكم حمكمة الدرجة األوىل املؤيد استمرار نظر الدعوى األص

باحلكم االستئنايف حمل الطعن السبابه قد قضى برفض الدعوى الفرعية على اساس 

عدم االرتباط بني الطلبات يف الدعوى االصلية والطلب العارض وانه ال زال متاحًا له 

قابلة بأن يرد اليه ما اقامة دعوى مبتدأه للمطالبة بالزام املدعى عليه يف الدعوى املت

 حكم به عليه مما يتعني معه رفض ما ورد بهذا السبب.

من قانون املعامالت املدنية يدل على أن اخلطأ  118املقرر وفق أحكام املادة -6

الذي ال تسمع الدعوى بشأنه مبرور الزمان املنصوص عليه يف هذه املادة هو اخلطأ يف 

اري للعميل وذلك على خالف الواقع يف عمليات اثبات املصرف للقيود يف احلساب اجل

تشغيل هذا حلساب من القيود الدائنة واملدينة ويدخل يف ذلك اخلطأ والسهو وتكرار 

القيود اليت يقوم بها املصرف مبا خيل بشروط االتفاق بينه وبني العميل أو بإهماله 

اخلطأ الناتج عن بواجب العناية فيما يقوم به من اجراءات ضارة مبصلحة العميل أو 

الغش او االهمال كصرف او خصم مبالغ من حسابه دون وجه حق سواء  أكان ذلك 

من قبل املمثل القانوني للبنك أو أحد تابعيه او باالشرتاك مع الغري فإذا أخل البنك 

بالتزامه على النحو سالف البيان وحصل ضرر للعميل وقامت عالقة السببية بني 

سؤولية البنك فانه يكون مسؤوال عن تعويض الضرر الذي اخلطأ والضرر وثبتت م



أصاب العميل، ملا كان ذلك وكانت املطعون ضدها قد اقامت دعواها على الطاعن 

على اساس اخالله بواجباته والتزاماته العقدية وذلك باملوافقة على حتويل مبالغ من 

طعون ضدها حسابات املطعون ضده لصاحل شخص اصبح غري شريكا يف الشركة امل

اعتمادا على توقيع اشخاص اصبحوا غري مفوضني عن الطاعنة على الرغم من ابالغ 

الطاعن بالتعديالت اهليكلية اليت متت على املطعون ضدها خبصوص الشركاء فيها 

واملفوضني عنها وبالتالي فان دعوى املطعون ضدها ضد الطاعن هي دعوى قائمة على 

دعوى تصحيح بيانات يف احلساب اخلاص باملطعون  أساس املسؤولية العقدية وليست

املشار اليها ال يسري على املطالبة  118ضدها وبالتالي فان ما ورد باحكام املادة 

موضوع الدعوى وامنا تسري عليها القواعد املقررة لعدم مساع الدعوى مبرور الزمان 

بهذا السبب جديرا  من ذات القانون مما يضحى معه ان ما ورد 110الواردة يف املادة 

 بالرفض.

 احملكمــــــــــــــــة

وحيث إن الوقائع  على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق تتحصل يف ان 

جتاري كلي أبوظيب  015/7101أقامت الدعوى  811/7102بالطعن رقم  ةالطاعن

العائدة هلا ضد املطعون ضده تطالب فيها بندب خبري مصريف لالطالع على احلسابات 

لدى املطعون ضده وتصفية احلساب وبيان املبالغ اليت مت حتويلها من حساباتها اىل 

حسابات أخرى مع الزام املطعون ضده فيما يتوصل إليه اخلبري يف تقريره على سند من 

أن الطاعنة قامت بفتح حسابني لدى املطعون ضده وهما احلساب رقم 

وقامت  0/01/7115وذلك بتاريخ  91171711110105ورقم  1117712172191

بالتعامل على احلسابني املذكورين بااليداع والسحب منذ ذلك التاريخ اىل اآلن، كما 

أن عماالئها يتعاملون على احلسابني املذكورين، وقد تفاجأت بقيام املطعون ضده 

بتحويل مبالغ نقدية من احلسابني املذكورين اىل حسابات أخرى وبدون علمها مما 

احلق بها ضررا مما حدى بهما القامة هذه الدعوى، ندبت حمكمة الدرجة االوىل 

مذكرة تعقيب  06/0/7105خبريا وبعد أن أودع تقريره قدمت الطاعنة بتاريخ 

درهم  161026020611تضمنت تعديال لطلباتها بالزام املطعون ضده بان يؤدي هلا مبلغ 

وحتى السداد التام، وقدم وكيل املطعون  مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى

ضده مذكرة تعقيب تضمنت دعوى فرعية واستدعاء كل من ..................................... 

و..................................... و..................................... والزامهم بالتكافل والتضامن فيما 

ن ضده ما عسى ان يقضى به عليه يف الدعوى االصلية، بتاريخ بينهم بان يؤدوا للمطعو



حكمت احملكمة يف الدعوى األصلية بالزام املطعون ضده بأن يؤدي  06/9/7105

% سنويا من تاريخ 5درهم مع الفائدة التأخريية بواقع  161026020611للطاعنة مبلغ 

جياوز أصل الدين، ويف وحتى السداد التام مبا ال  70/0/7101املطالبة القضائية يف 

الدعوى الفرعية برفضها، استأنف املطعون ضده هذا احلكم باالستئناف رقم 

، ندبت حمكمة االستئناف خبريًا مصرفيًا وبعد ان أودع تقريره وبتاريخ 0205/7105

قضت بتعديل احلكم املستأنف وذلك حبصر املبلغ احملكوم به مببلغ  09/6/7102

تسري الفائدة على هذا املبلغ مع سريان الفائدة احملكوم درهم على أن  0616627611

بها وتأييد احلكم املستأنف فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بالطعن 

وقدم كل منهما  857/7102وطعن به املطعون ضده بالطعن رقم  811/7102رقم 

كمة يف مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن املقابل، عرض الطعنان على هذه احمل

للطاعن  857/7102غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن رقم 

 .811/7102رقم 

  811/7102أوال: الطعن رقم 

وحيث تنعى الطاعنة يف السبب االول من أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه 

لك عندما اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت يف البينة وما ورد بتقرير اخلبري وذ

قضى بان علم البنك بالتغيريات اليت متت بالطاعنة وامساء املخولني بالتوقيع عنها مت 

يف حني أن الثابت من خالل البينة املقدمة ان علم البنك بالتغريات  01/1/7112بتاريخ 

وبالتالي فان البنك مسؤول عن التحويالت  06/01/7115املشار اليها قد مت بتاريخ 

من حساب الشركة حلساب املالك القديم منذ التاريخ املشار اليه وليس  اليت قام بها

منذ التاريخ الذي توصل اليه احلكم املطعون فيه اآلمر الذي يعيب احلكم املطعون 

 فيه من هذه الناحية ويوجب نقضه.

 يف التامة وحيث إن هذا النعى يف غري حمله ذلك أن املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة

يف الدعوى وتقدير األدلة فيها مبا يف ذلك تقارير اخلرباء وترجيح  الواقع فهم حتصيل

ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون رقابة عليها من حمكمة النقض متى أقامت 

قضاءها على اسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق، وملا كان ذلك وكان احلكم 

 0616627611طعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة املطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام امل

درهم وهو املبلغ الذي مت حتويله من حساب الطاعنة مبوجب من كانوا مفوضني عنها 

حلساب املدعو ............................. وذلك بعد تاريخ علم املطعون ضده بالتغيريات اليت 

يكون حكمها قد ف 5/1/7112متت على امساء املفوضني عن الطاعنة بعد تاريخ 



أصاب صحيح القانون وخاصة وأن الطاعنة قد عجزت عن ابراز أصول املخاطبات اليت 

تزعم ارساهلا للمطعون ضده واليت تتضمن التغيريات اليت متت على هيكلية الطاعنة 

 واملفوضني عنها مما يضحى معه ان ما ورد بهذا السبب جديرا بالرفض.

ني من أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه وحيث تنعى الطاعنة يف السبب الثا

لعدم تفحصها لوقائع الدعوى والبينات  والفساد يف االستدالل التسبيب يف القصور

املقدمة فيها تفحصا دقيقا وسليما وجاء حكمها قاصرا وغري مسبب فيما توصلت 

اليها  اليه خبصوص البينة املقدمة مبا فيها تقارير اخلرباء وخاصة وأن الدعوى أحيلت

آي أنها مل تأخذ  09/6/7102وأصدرت حكمها فيها بتاريخ  70/5/7102بتاريخ 

 الوقت الكايف لدراسته ملف الدعوى ومتحيصه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

من قانون  068وحيث إن هذا النعى يف غري حمله ذلك من املقرر وفق أحكام املادة 

القواعد واالجراءات اليت تسري على  االجراءات املدنية انه تسري على االستئناف

الدعوى امام احملكمة االبتدائية ما مل ينص القانون على غري ذلك وملا كانت 

احملكمة املطعون يف حكمها قد سارت يف اجراءات احملاكمة وفق ما يقضي به 

قانون االجراءات املدنية واتاحت الفرصة للمتقاضني بتقديم بيناتهم ودفاعهم ودفوعهم 

تهم املهل الكافية لذلك وأصدرت حكمها ضمن املهل اليت نصت عليها املادة وأعط

من ذات القانون  072من قانون االجراءات املدنية ونطقت به وفق ما تقضى به املادة  25

والذي جاء مشتمال على أمساء القضاة واخلصوم وعرض جممل لوقائع الدعوى 

من القانون املشار  001به املادة وطلبات اخلصوم ودفاعهم ودفوعهم وفق ما تقضى 

اليه، اما خبصوص ما أثري يف هذا السبب خبصوص البينة وما ورد بتقرير اخلبري فقد 

مت معاجلته يف ضوء ما ورد بالرد على السبب االول من أسباب الطعن مما يضحى معه 

 ان ما ورد بهذا السبب غري قائم على اساس قانوني سليم مما يتعني رفضه.

نعى الطاعنة يف السبب الثالث من أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه وحيث ت

االخالل اجلسيم حبق الدفاع وخمالفة الثابت باألوراق برفض طلب الطاعنة باحالة 

الدعوى للتحقيق ومساع شهودها حول تسلم املطعون ضده للكتب اليت تضمنت ابالغ 

طاعنة خبصوص امساء املفوضني املطعون ضده بالتغيريات اليت حصلت على هيكلة ال

عنها لديه وإلثبات أصول هذه الكتب واملخاطبات موجودة لديه مما يعيب احلكم 

 املطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى يف غري حمله ذلك أن املقرر أن حمكمة املوضوع غري ملزمة 

دعوى بإجابة طلب اخلصوم بإجراء حتقيق او مساع بنيه متى رأت يف أوراق ال



وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، وملا كان احلكم املطعون فيه قد 

قضى برفض الطلب بإحالة الدعوى للتحقيق لقناعته بان ما قدم اليه من بينه وأوراق 

ومستندات كاٍف لتكوين قناعته بالدعوى خبصوص تاريخ علم املطعون ضده 

وهو تاريخ طلب  01/1/7112اريخ بالتغيريات اليت متت على هيكلة الطاعنة وهو ت

الطاعنة بفتح حساب جديد وأن مسؤولية املطعون ضدها خبصوص التحويالت املخالفة 

تبدأ من هذا التاريخ وبالتالي جاء حكمه مبا توصل اليه مستخلصا استخالصا سليما 

من البينة املقدمة ويتفق مع وقائع الدعوى، ومن ثم فال تثريب على احملكمة املطعون 

 حكمها ان هي اعرضت عن طلب الطاعنة بإجراء التحقيق املطلوب مما يضحى يف

 معه ان ما ورد بهذا النعي جديرا بالرفض.

  857/7102ثانيا: الطعن رقم 

وحيث ينعى الطاعن يف الوجه األول من السبب االول من أسباب الطعن على احلكم 

ل والفساد يف االستدال  األوراقاملطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت يف

لعدم تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وعدم مراعاتها ان الدعوى أقيمت 

على غري ذي صفة. حيث إن ما الزمت به احملكمة املطعون يف حكمها الطاعن مببالغ 

لصاحل املطعون ضدها ال أساس وال سند له يف القانون إذ ان املبالغ قد مت حتويلها 

ساب أحد الشركاء يف الشركة املطعون ضدها ومل تدخل يف ذمة الطاعن، حل

باألضافة اىل أن تأييد احلكم املطعون فيه حلكم حمكمة الدرجة األوىل يف رفض 

الدعوى الفرعية املقدمة من الطاعنة خمالف للقانون والبينة املقدمة مما يعيب احلكم 

 املطعون فيه ويوجب نقضه.

يف غري حمله، ذلك ملا كان من املقرر أن الصفة يف الدعوى تقوم وحيث إن هذا النعى 

باملدعى عليه متى كان احلق املطلوب فيها موجودا يف مواجهته باعتبار أنه صاحب 

الشأن فيه واملسؤول عنه حال ثبوت أحقية املدعي له، وملا كان من املقرر كذلك أن 

جة ملا تقوم به حلسابهم من املصارف تتحمل تبعة ما يصيب عمالءها من أضرار نتي

خدمات مصرفية دون حاجة الثبات خطأها باعتبار أن هذه التبعه هي من أخطار املهنة 

إال اذا اثبتت وقوع خطأ أو اهمال من جانب العميل فعندئذ يتحمل االخري تبعة خطأ. 

ومن املقرر كذلك أن مسؤولية البنك ليست مسؤولية تقصريية قائمة على اساس 

ضار املنصوص عليه يف الفرع االول من الفصل الثالث من قانون املعامالت الفعل ال

املدنية ولكن اساسها هو اخالل مبسؤوليته بايداع أموال العميل يف غري حسابه مبا 

جيعله مسؤوال عن تبعة خطئه وما يرتتب عليه الزامه باداء املبلغ الذي أودعه يف غري 



اق هذه الدعوى والبينات املقدمة فيها أن ما حساب العميل. وملا كان البني من أور

قامت به الطاعنة من حتويل مبالغ من حسابات املطعون ضدها لصاحل الشريك 

........................ وذلك بعد علمها بالتغيريات اليت طرأت على هيكلة املطعون ضدها 

ه مسؤولية وتغيري أمساء املفوضني بالتوقيع عنها هو من قبيل اخلطأ الذي تتحمل

الطاعن ويرتتب عليه الزامه بتأدية هذه املبالغ للمطعون ضدها على أساس مسؤوليته 

إجتاه عمالءه وبالتالي فهو يصبح خصما للمطعون ضدها يف هذه احلالة وتكون 

صاحبة صفة يف الدعوى ومن ثم فان الزامه بهذه املبالغ ال خمالف فيها للقانون او 

حلكم املطعون فيه حلكم حمكمة اول درجة برفض الواقع، اما خبصوص تأييد ا

الدعوى الفرعية املقدمة من الطاعنة فانه من املقرر ان دعوى الضمان الفرعية هي تلك 

اليت يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول يف خصومة قائمة بينه وبني الغري 

 للحكم بالزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من احلكم عليه يف

الدعوى االصلية فانه بهذه احلالة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى األصلية وال 

تعترب دفعا أو دفاعا فيها وال يعترب احلكم الصادر يف الدعوى األصلية فاصال يف 

دعوى الضمان الفرعية فال تلتزم احملكمة بالفصل فيهما معا وجيوز هلا ارجاء الفصل 

ال تعترب طلبا عارضا يف الدعوى األصلية ومن ثم يف دعوى الضمان الفرعية، كما 

جيوز القضاء فيها بعدم االختصاص مع استمرار نظر الدعوى األصلية، وملا كان 

حكم حمكمة الدرجة األوىل املؤيد باحلكم االستئنايف حمل الطعن السبابه قد 

قضى برفض الدعوى الفرعية على اساس عدم االرتباط بني الطلبات يف الدعوى 

صلية والطلب العارض وانه ال زال متاحًا له اقامة دعوى مبتدأه للمطالبة بالزام اال

املدعى عليه يف الدعوى املتقابلة بأن يرد اليه ما حكم به عليه مما يتعني معه رفض ما 

 ورد بهذا السبب.  

وحيث ينعى الطاعن يف الوجه الثاني من السبب االول من أسباب الطعن على احلكم 

 الثابت وخمالفةخمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه والفساد يف االستدالل فيه املطعون 

والتناقص يف االسباب لعدم حبثه دفاع الطاعن خبصوص  واالخالل حبق الدفاع باألورق

عدم مساع الدعوى للتقادم على الرغم من رفض حمكمة الدرجة االوىل هلذا الدفاع 

د الطاعن هي دعوى تصحيح احلساب على الرغم من أن دعوى املطعون ضدها ض

ومراجعة القيود وبالتالي فان هذه الدعوى ال تسمع بعد مرور سنة من تسلم العميل 

من قانون املعامالت التجارية.  118لكشف احلساب وفقا ملا تقضي به أحكام املادة 

وملا كانت املطعون ضدها أقامت دعواها بعد مرور السنة املشار اليها من تاريخ 



مها لكشوف احلساب من الطاعنة مما يغدو معه ان دعواها غري مسموعة وواجبة تسل

الرفض وملا كان احلكم املطعون فيه قد توصل خلالف ذلك مما يعيبه ويوجب 

  نقضه.

من قانون  118وحيث إن هذا النعى يف غري حمله، ذلك ان املقرر وفق أحكام املادة 

ي ال تسمع الدعوى بشأنه مبرور الزمان املعامالت املدنية يدل على أن اخلطأ الذ

املنصوص عليه يف هذه املادة هو اخلطأ يف اثبات املصرف للقيود يف احلساب اجلاري 

للعميل وذلك على خالف الواقع يف عمليات تشغيل هذا حلساب من القيود الدائنة 

ا خيل واملدينة ويدخل يف ذلك اخلطأ والسهو وتكرار القيود اليت يقوم بها املصرف مب

بشروط االتفاق بينه وبني العميل أو بإهماله بواجب العناية فيما يقوم به من اجراءات 

ضارة مبصلحة العميل أو اخلطأ الناتج عن الغش او االهمال كصرف او خصم مبالغ 

من حسابه دون وجه حق سواء  أكان ذلك من قبل املمثل القانوني للبنك أو أحد تابعيه 

 فإذا أخل البنك بالتزامه على النحو سالف البيان وحصل ضرر او باالشرتاك مع الغري

للعميل وقامت عالقة السببية بني اخلطأ والضرر وثبتت مسؤولية البنك فانه يكون 

مسؤوال عن تعويض الضرر الذي أصاب العميل، ملا كان ذلك وكانت املطعون ضدها 

لتزاماته العقدية وذلك قد اقامت دعواها على الطاعن على اساس اخالله بواجباته وا

باملوافقة على حتويل مبالغ من حسابات املطعون ضده لصاحل شخص اصبح غري 

شريكا يف الشركة املطعون ضدها اعتمادا على توقيع اشخاص اصبحوا غري 

مفوضني عن الطاعنة على الرغم من ابالغ الطاعن بالتعديالت اهليكلية اليت متت 

فيها واملفوضني عنها وبالتالي فان دعوى  على املطعون ضدها خبصوص الشركاء

املطعون ضدها ضد الطاعن هي دعوى قائمة على أساس املسؤولية العقدية وليست 

دعوى تصحيح بيانات يف احلساب اخلاص باملطعون ضدها وبالتالي فان ما ورد 

املشار اليها ال يسري على املطالبة موضوع الدعوى وامنا تسري  118باحكام املادة 

من ذات  110ها القواعد املقررة لعدم مساع الدعوى مبرور الزمان الواردة يف املادة علي

 القانون مما يضحى معه ان ما ورد بهذا السبب جديرا بالرفض.

املطعون فيه وعن الوجه الثالث من هذا السبب والذي ينعى فيه الطاعن على احلكم 

 االستدالل يف باألورق والفساد تالثاب الدفاع وخمالفة حبق واالخالل خمالفة القانون

ذلك ان البينة املقدمة من الطاعن وما ورد بتقرير اخلربة وما قدم من مستندات وأوراق 

ثبت منها عدم حصول آي خطأ من الطاعن اجتاه املطعون ضدها يستوجب مسؤوليته 



عن املبالغ اليت مت حتويلها حلساب أحد الشركاء يف الشركة خبصوص املبالغ اليت 

  صرفها حلسابهم . مت

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أن ما ورد بردنا على اسباب طعن املطعون 

 ضدها ما يكفي للرد على ما ورد بهذا النعي حتاشيا للتكرار مما يتعني معه رفضه.

 وحيث ينعى الطاعن يف السبب الثاني من أسباب الطعن على احلكم املطعون فيه

، حيث ان احلكم الخالل حبق الدفاع والفساد يف االستداللالقصور يف التسبيب وا

املطعون فيه جاء على غري سند قانوني صحيح وخمالف للواقع وشابه التناقض بني 

اسبابه ومنطوقه خبصوص ما قضى به على الطاعن وما ورد حبكمه خبصوص حق 

الشركاء بالرجوع على بعض وخبصوص كذلك ما قضت به من رفض دفع الطاعن 

 رور الزمن.مب

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله فباإلضافة اىل ما ورد بردنا على سبيب الطعنني فان 

احلكم املطعون فيه قد اشتمل على عرض جممل لوقائع الدعوى باالضافة اىل طلبات 

اخلصوم ودفاعهم ودفوعهم وما قدم من بينه واشتمل على اسبابه ومنطوقه الذي جاء 

ى وما قدم فيها من بينات وبالتالي جاء متفقا واحكام املادتني  متفقا مع وقائع الدعو

من قانون االجراءات املدنية مما يضحى معه ان ما ورد بهذا السبب جديرا  001و 079

 بالرفض.

 

********** 



 )جتاري( 07/07/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.وعضوية املستشارين: 

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(722) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  005، 000)الطعنان رقما 

( عقد "تكييف العقد". حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض". 0

 حمكمة النقض "سلطتها".

اء العقد وصفه الصحيح لتطبيق القانون عليه. تكييف العالقة بني اخلصوم وإعط-

 من سلطة حمكمة املوضوع. خضوعها يف ذلك لرقابة حمكمة النقض.

  

( أشخاص اعتبارية. شركات "أشكال الشركات. شركة احملاصة". شخصية 7

 عقد الشركة".اعتبارية. عقد "

شركة احملاصة. شركة مسترتة. ليس هلا شخصية معنوية مستقلة. يقوم بأعماهلا -

أحد الشركاء. عقد الشركة هو الذي ينظم العالقة بني الشركاء. ال تسري يف حق 

 الغري.

  

ات "أشكال الشركات. شركة احملاصة". عقد "عقد الشركة" ( مسسرة. شرك0

 "عقد السمسرة" "تكييف العقد".

 من قانون املعامالت التجارية. ماهيته. 756، 751عقد السمسرة. يف معنى املادتني -

اقتصار مهمة السمسار فيه على التقريب بني املتعاقدين وانتهاؤها واستحقاقه -

 اعتبار العقد قد أبرم متى اتفقا على املسائل اجلوهرية فيه.األجر بإبرام العقد بينهما. 

اتفاق الطاعن واملطعون ضدها على قيام األوىل بدفع عمولة حمددة من قيمة العقد -

للثانية عن أي عقد من عقود املشاريع املدرجة لدى بعض اجلهات حتضرها الطاعنة 

ني الطرفني عقد مسسرة للمطعون ضدها. اعتبار احلكم املطعون فيه أن العالقة ب



وليست شراكة. صحيح. النعي عليه باخلطأ لكون العالقة شركة حماصة بني 

 الطرفني. على غري أساس.

  

خصية ( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". ذمة مالية. مؤسسة جتارية خاصة. ش1

 اعتبارية. اشخاص اعتبارية.

املؤسسة التجارية اخلاصة أو املنشأة التجارية الفردية. ليست هلا شخصية اعتبارية -

مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الرتخيص بها. هي عنصر من عناصر ذمته 

املالية. هو صاحب الصفة يف خماصمتها أمام القضاء ويف تنفيذ احلكم الصادر 

 ضدها. مثال.

  

 ( مسسرة. عقد "عقد السمسرة". حمكمة املوضوع "سلطتها".5

عقد السمسرة. استحقاق السمسار األجر. مناطه. إبرام الصفقة بني طرفيها. -

الصفقة معلقًا على تراخي استحقاقه لألجر إىل ما بعد حتقق الشرط متى كان عقد 

 شرط واقف.

ال حمل للتحدي مبا حلق املتعاقد من خسائر يف املشاريع موضوع السمسرة للسبب -

األجنيب والظروف االستثنائية ما دامت مهمة السمسار قد انتهت باحضار تلك املشاريع 

 موضوع االتفاق. مثال.

  

( بطالن. حكم "منطوق احلكم" "تسبيبه. تسبيب غري معيب" "بطالن احلكم". 6

 دعوى "مصروفات الدعوى". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

التناقض يف منطوق احلكم ينتفي متى احتوت أسبابه املكملة له على ما يوضح -

 حقيقة ما قضى به.

حلكم املطعون فيه يف أسبابه يف خصوص النعي على حكم حمكمة ما أورده ا-

أول درجة عدم القضاء مبقابل بدل نفقات الرتمجة بأن نفقات الرتمجة قبل إعداد 

الدعوى أو أثناء نظرها ال تدخل يف مصاريف الدعوى ألنها من قبيل إعداد الدليل وهي 

ييده فيما عدا ذلك. انصراف واجب اخلصوم منتهيًا إىل رفضها. النص يف منطوقه "وتأ

 األخرية إىل ما قضى به من طلبات أخرى بني اخلصوم يف الدعوى املتقابلة.

  



( خطأ. ضرر. عالقة سببية. تعويض. التزام "تنفيذ االلتزام". عقد "تنفيذ العقد". 2

. مسؤولية "املسؤولية العقدية" "املسؤولية التقصريية". حكم "تسبيبه. تسبيب غري فوائد

 معيب".

اخلطأ العقدي املوجب للتعويض يف العالقة التعاقدية. ماهيته. اختالف التعويض -

عنه عن الفائدة كتعويض عن املطل والتأخري يف سداد الدين من النقود املعلوم املقدار. 

 أحدهما ال حيول دون القضاء باآلخر. علة ذلك.مؤدى ذلك: القضاء ب

صحة احلكم القاضي بالتعويض عن األضرار نتيجة اإلخالل بالتزام تعاقدي -

 وبالفائدة عن املبلغ املقضي به جلرب مماطلة املدين يف السداد. مثال.

  

 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". مسسرة. عقد "عقد السمسرة".8

 العقد. ماهيته.-

عدم جواز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقرها القانون. -

 امتناع ذلك على القاضي.

النص يف العقد على استحقاق الطاعنة للعمولة بنسبة حمددة وأن الدفع على أساس -

مه املطعون ضدها من مبالغ من التعاقد. احتساب احلكم املطعون فيه ما ما تتسل

تستحقه الطاعنة على اساس ما مت دفعه ال على أساس قيمة العقد كله مستبعدًا ما 

 مل يتم دفعه من القيمة الكلية للعقد التزامًا ببنود العقد. صحيح.

  

ان اسباغ التكييف القانوني للعالقة بني  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -0

اخلصوم وتكييف العقد احملرر بينهما واعطاءه وصفه احلق لتطبيق القانون عليه من 

سلطة حمكمة املوضوع مبا تتبينه من وقائع الدعوى والنية املشرتكة اليت اجتهت 

املتعاقدين مبا جاء يف العقد ذاته وهي ختضع يف ذلك لرقابة حمكمة  اليها إرادة

 النقض.

املقرر أن شركة احملاصة هي شركة مسترتة ليس هلا شخصية معنوية تنعقد بني -7

شخصني أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل بقصد اقتسام األرباح 

هو الذي ينظم عالقة  واخلسائر ويقوم بأعماهلا أحد الشركاء وأن عقد الشركة

 الشركاء فيما بينهم دون أن تسري يف حق الغري.



من قانون املعامالت التجارية ان السمسرة عقد يتعهد  756و 751إنه وفقا للمادتني -0

مبقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معني وبالوساطة يف 

مسار تقتصر على التقريب بني املفاوضات للتعاقد وذلك مقابل أجر، وإن مهمة الس

املتعاقدين وتنتهى بإبرام العقد بينهما ومن ثم فهو يستحق أجره عن وساطته متى أفلح 

يف ابرام العقد، ويعترب العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على املسائل اجلوهرية فيه. ملا 

كان ذلك وكان حكم حمكمة أول درجة املؤيد باحلكم املطعون فيه قد أقام 

قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات واالتفاقيات 

موضوع التداعى من أن الثابت يف األوراق قيام املطعون ضدها باالتفاق مع الطاعنة 

على تعاون جتاري بتشكيل وتوسعة الشراكة التجارية اليت بينهما يف  تأسيس 

نية التحتية يف إمارة أبوظيب، وان مقتضى مشاريع يف جماالت التشييد والتطوير والب

% من القيمة 0تلك االتفاقية أن تقوم الطاعنة بدفع عمولة للمطعون ضدها قدرها 

النهائية ألي عقد من عقود املشاريع املدرجة يف قائمة مشاريع أبوظيب ويكون الدفع 

فذت حبسب الدفعات اليت تستلمها الطاعنة من املشروع، وان املطعون ضدها قد ن

االتفاقية من جهتها لعالقاتها التجارية وخربتها السوقية وامسها التجاري الحضار 

مشاريع للطاعنة، ورتب احلكم املطعون فيه على ذلك أن العالقة بني الطرفني ليست 

شراكة وامنا هي عقد مسسرة وبأن املطعون ضدها تستحق األجر املتفق عليه من 

ليه احلكم املطعون فيه واقام قضائه سائغ الطاعنة. وإذ كان هذا الذي خلص ا

وكاف حلمله ويؤدى اىل النتيجة اليت انتهى اليها ويتفق وصحيح حكم القانون فإن 

 النعى عليه بهذا السبب يكون على غري أساس.

أن املؤسسة التجارية اخلاصة أو املنشأة  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -1

اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب  التجارية الفردية ليست هلا شخصية

الرتخيص التجاري اخلاص بها بل تعترب عنصرًا من عناصر ذمته املالية حبيث يكون 

هو صاحب الصفة يف املخاصمة عنها أمام القضاء ويف مقاضاتها يف شخصه للمطالبة 

يفة بالتزاماتها وينفذ عليه احلكم الصادر ضدها. ملا كان ذلك وكان البني من صح

افتتاح الدعوى موضوع هذا الطعن أن الدعوى قد أقيمت من "جمموعة ..................... 

وميثلها قانونا/......................................." وقد ارفق بالصحيفة صورة من الرخصة 

تسويق والتجارة" التجارية رقم .................... ملؤسسة فردية باسم "جمموعة .................. لل

مالكها "......................................" وقد تبني من االطالع على حماضر اجللسات أمام 

حمكمة أول درجة أن مالك املؤسسة هو من كان حيضر بنفسه أمام احملكمة يف 



كافة اجللسات وبعد صدور حكم حمكمة أول درجة باسم املدعية "جمموعة 

مت استئنافه من "جمموعة ................... للتسويق والتجارة وميثلها  مالكها/ ................" 

-سالفة الذكر -......................................" وقدم الرخصة التجارية اخلاصة بها 

كما كان مالك املؤسسة حيضر بنفسه امام حمكمة االستئناف وفقا للثابت 

املعنى بالدعوى هو مالك املؤسسة باعتبارها مبحاضر جلساتها، ومن ثم يكون 

عنصرا من عناصر ذمته املالية وهو صاحب الصفة يف املخاصمة عنها أمام القضاء، 

وإذ مل تقدم الطاعنة ما يفيد أن هناك مؤسسة أخرى حتمل نفس االسم وغري مملوكة 

فيه استئناف املطعون ضدها لـ "......................................"، فإن قبول احلكم املطعون 

الثانية شكال يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا 

 السبب على غري أساس.

من قانون املعامالت  756أن مفاد نص املادة  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -5

 التجارية أن مهمة السمسار ال تنتهى وال يستحق أجره عن وساطته إال إذا متخضت

وساطته عن ابرام العقد الذي توسط فيه بني املشرتى والبائع، ذلك أن املناط يف 

استحقاقه األجر هو ابرام الصفقة بني طرفيها، وإذا كان العقد املربم بينهما معلقا 

على شرط واقف فإن السمسار ال يستحق هذا األجر إذا مل يتحقق الشرط الواقف يف 

ع واملشرتي، وإن استخالص ذلك من سلطة حمكمة العقد املربم بني الطرفني البائ

املوضوع، واليت هلا السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى والرتجيح بني 

البينات وتقدير االدلة واملوازنة بينها واالخذ بدليل دون اخر، ومنها تقارير اخلرباء 

ر خبري دون غريه ما يفيد والرتجيح بينها واألخذ براي خبري أو بأخر، وأن األخذ بتقري

اقتناعها به متى اطمأنت اليه وأقامت قضاءها على اسباب سائغة وال عليها أن مل تتتبع 

اخلصوم يف كل حججهم ومناحى دفاعهم إذ أن قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت 

دليلها التعليل الضمين الطراح هذه احلجج وذلك الدفاع. ملا كان ذلك وكان احلكم 

طعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد حكم حمكمة أول درجة بالزام الطاعنة باملبالغ امل

املقضى بها على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات 

واالتفاقيات موضوع التداعى وتقرير اخلبري املنتدب من حمكمة أول درجة، من انه مت 

جماالت التشييد والتطوير والبنية التحتية  االتفاق بني الطرفني على تأسيس مشاريع يف

% من 0يف امارة أبوظيب مقابل أن تقوم الطاعنة بدفع عمولة للمطعون ضدها بنسبة 

القيمة النهائية ألي عقد من عقود املشاريع املدرجة يف قائمة مشاريع أبوظيب ويكون 

ضدها قد الدفع حسب الدفعات اليت تستلمها الطاعنة من املشروع، وأن املطعون 



قامت مبوجب االلتزام عليها باحضار مشاريع للطاعنة إال ان األخرية مل تلتزم بسداد 

% للمطعون ضدها، وقد بني اخلبري املنتدب أن امجالي 0النسبة املتفق عليها وقدرها 

الطاعنة والشركات األخرى واليت تستحق عنها املطعون قيمة التعاقدات اليت متت بني 

درهم وان إمجالي قيمة ما حتصلت عليه  585901226695بلغ ضدها مكافأة هي م

الطاعنة من مبالغ من مالكي املشاريع الثالثة حتى تاريخ اعداد التقرير مبلغ 

ة املستحقة للمطعون ضدها عن أكافاملدرهم، وأن امجالي قيمة  187671181691

درهم وقد  1876711680درهم تستحق منها مبلغ  5859012622املشاريع الثالثة مبلغ 

درهم بذمة  0261099671درهم ويبقى مبلغ  0167115660سددت منها الطاعنة مبلغ 

الطاعنة وهو املبلغ احملكوم به من حمكمة أول درجة ورتب احلكم على هذه 

النتيجة أن كافة املطاعن واالعرتاضات من الطاعنة على تقرير اخلربة والنتيجة اليت 

اخلبري بعمله وفقًا ألسس حسابية سليمة، وانتهى احلكم  لقيام ال تأثري هلا توصل إليها

إىل تأييد حكم حمكمة أول درجة يف هذا اخلصوص، وإذ كان هذا الذي خلص 

إليه احلكم واقام قضاءه سائغ وكاف حلمله وله معينه من اوراق الدعوى ويؤدى إىل 

النعى عليه بهذا بال خمالفة للقانون او للثابت فيها، فإن  اإليه ىالنتيجة اليت انته

 السبب يضحى على غري أساس.

ان التناقض يف املنطوق ينتفى إذا احتوت - يف قضاء هذه احملكمة- املقرر-6

ملا كان ذلك  اسباب احلكم املكملة له على ما يوضح حقيقة ما قضى به احلكم.

وكان احلكم املطعون فيه قد أورد يف أسبابه املكملة للمنطوق يف خصوص نعى 

ضدها على حكم أول درجة عدم القضاء هلا مبقابل بدل نفقات الرتمجة: "ان  املطعون

مصاريف الدعوى هي اليت تدخل يف اطار الدعوى بعد رفعها من رسوم ونفقات خربة 

ونفقات شهود وغريها وال تدخل يف املصاريف نفقات الرتمجة قبل إعداد الدعوى او 

ملستندات هي من واجب اخلصوم وإلزام اثناء نظر الدعوى الن اعداد الدليل وترمجة ا

عليه فإن القضاء برفض نفقات الرتمجة يف حمله". اما ما ورد مبنطوق ومبوجب القانون 

احلكم املطعون فيه من عبارة "وتأييده فيما عدا ذلك" بعد ان قضى بإلغاء احلكم 

جتارى كلي  7106لسنة  586املستأنف فقط فيما قضى به برفض الدعوى رقم 

ىل تأييد حكم ا والقضاء جمددًا بصحة احلجز التحفظي.... اخل. فهي تنصرف أبوظيب

جتارى كلي أبوظيب، ومن ثم فإن  189/7106اول درجة فيما قضى به يف الدعوى 

 النعى عليه بهذا السبب يكون على غري اساس.



موجب التعويض يف العالقة التعاقدية هو  أن  – يف قضاء هذه احملكمة –املقرر -2

م اخلطأ العقدي من جانب أحد املتعاقدين والذي يتمثل برفض تنفيذ التزامه قيا

التعاقدي او االمتناع عن ذلك او تنفيذ خالفا لشروط العقد مبعنى ثبوت االخالل 

من قانون املعامالت التجارية  28، 22، 26بااللتزام التعاقدي، اما ما تقضى به املواد 

م مبلغا من النقود وكان معلوم املقدار وقت نشوء من أنه اذا كان الدين حمل االلتزا

اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن  فيحق للدائنااللتزام وتأخر املدين يف دفعه 

املطل والتأخري وتسرى هذه الفائدة من تاريخ املطالبة القضائية وحتسب الفائدة 

م بني الطرفني، وإذا مل املستحقة عن هذا الدين حسب السعر املتفق عليه يف العقد املرب

يعني سعر هلا يف العقد فتحسب حسب السعر السائد يف السوق وقت  التعامل على اال 

السائد يف  ذ اخفق الدائن يف اثبات السعرإ% سنويًا وحتى متام السداد، و07يتجاوز 

السوق وقت التعامل يقدرها القاضي وفقا للحالة االقتصادية السائدة وقت استحقاق 

، وأن القضاء بأحد هذين التعويضني ال حيول دون القضاء باألخر، إذ لكل الدين

منهما موجبه وشروطه. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضائه 

بتأييد حكم حمكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها قدره 

املطعون ضدها تستحق  مائتى الف درهم على أن البني من االوراق وتقرير اخلربة أن

املبلغ احملكوم به بذمة الطاعنة وانه ترتب على عدم تنفيذ الطاعنة اللتزاماتها أضرارًا 

حلقت مبالك املطعون ضدها يف التأخر يف السداد وعدم استثمار املبلغ وضياع الفرص 

عليها فيكون من حق املطعون ضدها التعويض وملا كان التعويض هو جلرب الضرر 

ثراء فيكون التعويض احملكوم به هلا مناسبًا، كما أيد حكم أول درجة وليس لال

% سنويا باعتبار أن الغاية 5فيما قضى به من فائدة تأخري على املبلغ احملكوم به بنسبة 

من احلكم بالفائدة هي جرب مماطلة املدين يف السداد وهي مبثابة تعويض عن ذلك، 

ام قضاءه سائغ ويؤدي اىل ما انتهى اليه بال وإذ كان هذا الذي خلص اليه احلكم واق

خمالفة للقانون أو للثابت يف األوراق، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غري 

 أساس.

أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به  –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -8

فال جيوز ألحد احداث أثر قانوني وهو قانون املتعاقدين يلزم املتعاقد مبا ورد فيه 

طرفيه أن يستقل مبفرده بنقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقرها 

القانون، كما ميتنع ذلك أيضا على القاضي. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون 

فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم حمكمة أول درجة فيما قضى به من استحقاق 



درهم يف ذمة املطعون ضدها على ما استخلصه من  0261099671الطاعنة ملبلغ قدره 

مستندات ووقائع الدعوى وتقرير اخلربة من انه مت االتفاق بني الطرفني على استحقاق 

% من القيمة النهائية ألي عقد من عقود املشاريع املدرجة يف 0الطاعنة لعمولة بنسبة 

 تستلمها املطعون ضدها قائمة مشاريع أبوظيب ويكون الدفع على حسب الدفعات اليت

من املشروع، وقد انتهى تقرير اخلربة اىل ان امجالي قيمة التعاقدات اليت متت بني 

املطعون ضدها والشركات األخرى واليت تستحق الطاعنة عنها مكافأة هي مبلغ 

درهم، إال أن امجالي ما حتصلت عليه املطعون ضدها من مبالغ من  585901226695

درهم تستحق  187671181691الثالثة حتى تاريخ اعداد التقرير مبلغ مالكى املشاريع 

درهم وقد سددت منها املطعون ضدها  1876711680عنه الطاعنة مكافأة قدرها 

درهم للطاعنة ويبقى يف ذمة املطعون ضدها مبلغ قدره  0167115660مبلغ 

اليت متت بني  باعتبار أن باقي قيمة امجالي التعاقدات-درهم للطاعنة  0261099671

املطعون ضدها  والشركات األخرى واليت مل تتحصل عليها املطعون ضدها بعد وحتى 

تاريخ إعداد تقرير اخلربة فإن الطاعنة ال تستحق العمولة املتفق عليها مع املطعون 

ضدها عنها إال بعد ثبوت حتصيلها اياها وفقا ملا اتفق عليه الطرفان يف العقود اليت 

، وإذ كان ما خلص إليها احلكم املطعون فيه يف هذا الشأن -ماحتكم عالقاته

سائغ وله أصله الثابت يف أوراق الدعوى وكاف حلمل قضائه ويؤدى اىل النتيجة اليت 

 انتهى اليها، فإن النعى عليه بسبب الطعن الوحيد يكون على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -كم املطعون فيه وسائر األوراق على ما يبني من احل-وحيث إن الوقائع 

 –مالكها.............................."  –يف أن "جمموعة ....................... للتسويق والتجارة 

 000جتاري، مطعون ضدها يف الطعن رقم  7102لسنة  005الطاعنة يف الطعن رقم 

ي كلي أبوظيب على جتار 7106لسنة  189جتاري، أقامت الدعوى رقم  7102لسنة 

لسنة  005"................................... ملقاوالت حقول النفط" املطعون ضدها يف الطعن رقم 

جتاري، بطلب احلكم بندب  7102لسنة  000جتاري، طاعنة يف الطعن رقم  7102

نة خبري لبيان القيمة االمجالية اليت تعاقدت عليها مع املطعون ضدها وبيان نسبة الطاع

فيها ومجلة املبالغ املرتصدة هلا يف ذمة املطعون ضدها واحلكم بالزامها بسداد تلك 

% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام السداد. وذلك 9املبالغ مع الفائدة التأخريية بواقع 

 05/00/7101على سند من انه مبوجب اتفاقية تعاون جتاري بني الطرفني مؤرخة 

تفاقية الشراكة التجارية املربمة بينهما بتاريخ اتفقا على تشكيل وتوسعة ا



واليت نصت على التعاون بني الطرفني يف تأسيس مشاريع يف جماالت  71/0/7100

التشييد والتطوير والبنية التحتية يف إمارة أبوظيب، ومقتضى تلك االتفاقية أن تقوم 

ي عقد من عقود % من القيمة النهائية أل0املطعون ضدها بدفع عمولة للطاعنة قدرها 

املشاريع املدرجة يف قائمة مشاريع أبوظيب وأن يكون هذا الدفع على حسب الدفعات 

يوم من استالمها ألي مبلغ على أن  01اليت تستلمها املطعون ضدها من املشروع خالل 

تقوم الطاعنة بإرسال فاتورة للمطعون ضدها، وقد قامت الطاعنة بتنفيذ تلك االتفاقية 

عالقاتها التجارية وخربتها السوقية وامسها التجاري إلحضار مشاريع من جهتها ل

للمطعون ضدها، إال أن األخرية امتنعت عن سداد النسبة املتفق عليها، ومن ثم فقد 

جتاري كلي  7106لسنة  586أقامت الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 

احلجز الصادر على  أبوظيب على املطعون ضدها بطلب احلكم بثبوت احلق وصحة

مستعجل أبوظيب، على سند من انها  7106لسنة  0261األمر على عريضة رقم 

استصدرت أمرًا على عريضة بتوقيع احلجز التحفظي على حساب املطعون ضدها لدى 

بنك .................، ومن ثم فقد اقامت الدعوى. ندبت احملكمة خبريًا يف الدعوى وأمرت 

د ايداع اخلبري تقريره  عدلت الطاعنة طلباتها اىل الزام املطعون بضم الدعويني، وبع

% من 07درهم املرتصد يف ذمتها والفائدة القانونية  1292017606ضدها بسداد مبلغ 

مليون درهم كتعويض  7تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وبإلزامها بسداد مبلغ 

درهم رسوم  156501بلغ عما حلقها من أضرار وفاتها من كسب وبإلزامها مب

التقاضي ومصروفات الرتمجة للمستندات. وأقامت املطعون ضدها دعوى متقابلة 

حكمت  7106من نوفمرب  06درهم. وبتاريخ  710656605بالزام الطاعنة بسداد مبلغ 

جتاري بالزام املطعون ضدها بأن تؤدي  7106لسنة  189احملكمة يف الدعوى رقم 

% من تاريخ املطالبة حتى متام 5درهم والفائدة القانونية  0261099671للطاعنة مبلغ 

الف درهم كتعويض ورفضت ما  711السداد مبا ال جياوز أصل الدين وبإلزامها مببلغ 

جتاري واملتقابلة. استأنفت  7106لسنة  586عدا ذلك من طلبات وبرفض الدعويني رقم 

ذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب "جمموعة .................... للتسويق والتجارة" ه

جتاري، كما استأنفته لدى ذات احملكمة  7106لسنة  0886باالستئناف رقم 

جتاري،  7106لسنة  0916"............................. ملقاوالت حقول النفط" باالستئناف رقم 

كمة قضت احمل 7102من يناير  75ضمت احملكمة االستئناف األخري لألول وبتاريخ 

جتاري ويف موضوع االستئناف األصلي رقم  7106لسنة  0916برفض االستئناف رقم 

لسنة  586بالغاء احلكم املستأنف فيما قضى به برفض الدعوى رقم  0886/7106



جتاري كلي والقضاء جمددًا بصحة احلجز التحفظي الصادر باألمر على  7106

حبدود املبلغ  06/0/7106يخ عرائض مستعجل أبوظيب بتار 0261/7106عريضة رقم 

درهم مضافا اليه الفائدة احملكوم بها على هذا املبلغ  0261099671احملكوم به 

الف  711% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام السداد ومضاف اليه مبلغ 5بنسبة 

قاوالت درهم احملكوم به تعويض وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت "............................. مل

جتاري،  7102لسنة  000حقول النفط" يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

كما طعنت فيه بذات الطريق "جمموعة .................... للتسويق والتجارة" بالطعن رقم 

 -يف غرفة مشورة –جتاري، وإذ عرض الطعنان على هذه احملكمة  7102لسنة  005

 ظرهما.أمرت بضمهما، وحددت جلسة لن

 ............................. ملقاوالت حقول النفط"   7102لسنة  000أوال: الطعن رقم

حيث إن الطعن قد أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة باألول منها على احلكم 

املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والفساد يف االستدالل، ويف بيانها ذلك تقول أن 

لى أن العقد موضوع النزاع هو عقد مسسرة، حال أنه عقد احلكم أسس قضاءه ع

شراكة إذ ارتبطت الطاعنة باملطعون ضدها بهذا العقد لتكوين شركة حماصة 

% وأن نية الطرفني قد اجتهت لذلك وحددا 0% واملطعون ضدها 99حصة الطاعنة فيها 

إال أن احلكم االرباح بالنسب ذاتها وبالتالي تكون هي ذات النسب يف حال اخلسارة، 

خرج عن هذا التكييف الصحيح للعقد واعتربه عقد مسسرة وقضى للمطعون ضدها 

% دون حتميلها يف اخلسارة اليت منيت بها، كما أنها متسكت ببطالن 0بنسبة 

االتفاقيات املوقعة بني الطرفني لعدم النص على حتمل املطعون ضدها نسبة يف 

ها، كما أن اخلربة املنتدبة مل تبحث مدى اخلسارة تعادل نسبة الربح املتفق علي

مديونية املطعون ضدها للطاعنة ومل جتر احملاسبة بني الطرفني وقد متسكت بهذا 

الدفاع أمام حمكمة االستئناف وكان غايتها حبث خسائر شركة احملاصة يف كل 

مشروع على حدة وحتميل املطعون ضدها حصتها فيها، إال أن احلكم أعرض عنها، 

 الذي يعيبه مبا يستوجب نقضه. األمر

ان اسباغ -يف قضاء هذه احملكمة -وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من املقرر

التكييف القانوني للعالقة بني اخلصوم وتكييف العقد احملرر بينهما واعطاءه وصفه 

احلق لتطبيق القانون عليه من سلطة حمكمة املوضوع مبا تتبينه من وقائع الدعوى 

ة املشرتكة اليت اجتهت اليها إرادة املتعاقدين مبا جاء يف العقد ذاته وهي ختضع والني

يف ذلك لرقابة حمكمة النقض، ومن املقرر أن شركة احملاصة هي شركة مسترتة 



ليس هلا شخصية معنوية تنعقد بني شخصني أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال 

بأعماهلا أحد الشركاء وأن عقد أو عمل بقصد اقتسام األرباح واخلسائر ويقوم 

الشركة هو الذي ينظم عالقة الشركاء فيما بينهم دون أن تسري يف حق الغري، وأنه 

من قانون املعامالت التجارية ان السمسرة عقد يتعهد  756و 751وفقا للمادتني 

مبقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معني وبالوساطة يف 

تعاقد وذلك مقابل أجر، وإن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بني املفاوضات لل

املتعاقدين وتنتهى بإبرام العقد بينهما ومن ثم فهو يستحق أجره عن وساطته متى أفلح 

يف ابرام العقد، ويعترب العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على املسائل اجلوهرية فيه. ملا 

املؤيد باحلكم املطعون فيه قد أقام كان ذلك وكان حكم حمكمة أول درجة 

قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات واالتفاقيات 

موضوع التداعى من أن الثابت يف األوراق قيام املطعون ضدها باالتفاق مع الطاعنة 

ع على تعاون جتاري بتشكيل وتوسعة الشراكة التجارية اليت بينهما يف تأسيس مشاري

يف جماالت التشييد والتطوير والبنية التحتية يف إمارة أبوظيب، وان مقتضى تلك 

%  من القيمة النهائية 0االتفاقية أن تقوم الطاعنة بدفع عمولة للمطعون ضدها قدرها 

ألي عقد من عقود املشاريع املدرجة  يف قائمة مشاريع أبوظيب ويكون الدفع حبسب 

ة من املشروع، وان املطعون ضدها قد نفذت االتفاقية الدفعات اليت تستلمها الطاعن

من جهتها لعالقاتها التجارية وخربتها السوقية وامسها التجاري الحضار مشاريع 

للطاعنة، ورتب احلكم املطعون فيه على ذلك أن العالقة بني الطرفني ليست شراكة 

من الطاعنة. وإذ  وامنا هي عقد مسسرة وبأن املطعون ضدها تستحق األجر املتفق عليه

كان هذا الذي خلص اليه احلكم املطعون فيه واقام قضائه سائغ وكاف حلمله 

ويؤدى اىل النتيجة اليت انتهى اليها ويتفق وصحيح حكم القانون فإن النعى عليه بهذا 

 السبب يكون على غري أساس.

خلطأ يف وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه البطالن وا

تطبيق القانون ويف بيانها ذلك تقول أن املطعون ضدها الثانية هي من طعنت على 

حكم أول درجة باالستئناف رغم أنها مل تكن خمتصمة امام حمكمة البداية ومل 

يلزمها احلكم املستأنف بأي شيء وامنا احملكوم عليها هي املطعون ضدها االوىل، 

ئناف أن تقضى بعدم جواز استئنافها، أما وهو ما كان يقتضى من حمكمة االست

وقد قبل استئنافها وقضى لصاحلها باحلكم املطعون فيه باملخالفة لقاعدة نسبية 

 األثر املرتتب على رفع الطعن، األمر الذي يعيب احلكم مبا يستوجب نقضه.



أن  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعى يف غري حمله، ذلك أن من املقرر 

ؤسسة التجارية اخلاصة أو املنشأة التجارية الفردية ليست هلا شخصية اعتبارية امل

مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الرتخيص التجاري اخلاص بها بل تعترب عنصرًا 

من عناصر ذمته املالية حبيث يكون هو صاحب الصفة يف املخاصمة عنها أمام 

ماتها وينفذ عليه احلكم الصادر القضاء ويف مقاضاتها يف شخصه للمطالبة بالتزا

ضدها. ملا كان ذلك وكان البني من صحيفة افتتاح الدعوى موضوع هذا الطعن أن 

الدعوى قد أقيمت من "جمموعة ................ وميثلها قانونا/................................." وقد 

....... ملؤسسة فردية باسم ارفق بالصحيفة صورة من الرخصة التجارية رقم ...............

"جمموعة .................. للتسويق والتجارة" مالكها "................................" وقد تبني من 

االطالع على حماضر اجللسات أمام حمكمة أول درجة أن مالك املؤسسة هو من 

 كان حيضر بنفسه أمام احملكمة يف كافة اجللسات وبعد صدور حكم حمكمة

أول درجة باسم املدعية "جمموعة .................." مت استئنافه من "جمموعة .................. 

للتسويق والتجارة وميثلها مالكها/................................" وقدم الرخصة التجارية 

كما كان مالك املؤسسة حيضر بنفسه امام -سالفة الذكر -اخلاصة بها 

ف وفقا للثابت مبحاضر جلساتها، ومن ثم يكون املعنى بالدعوى هو حمكمة االستئنا

مالك املؤسسة باعتبارها عنصرا من عناصر ذمته املالية وهو صاحب الصفة يف 

املخاصمة عنها أمام القضاء، وإذ مل تقدم الطاعنة ما يفيد أن هناك مؤسسة أخرى 

.........."، فإن قبول احلكم املطعون حتمل نفس االسم وغري مملوكة لـ "......................

فيه استئناف املطعون ضدها الثانية شكال يكون قد صادف صحيح حكم القانون 

 ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غري أساس.

على احلكم املطعون فيه الفساد يف  وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببني الثالث والرابع

، ويف بيانها ذلك تقول أنها خالل حبق الدفاعاالستدالل والقصور يف التسبيب واال

متسكت أمام حمكمتى املوضوع بتوافر حاالت السبب االجنيب والظروف االستثنائية 

اليت ال دخل هلا يف حدوثها وبنت ما حلقها من خسائر يف املشاريع جراء االخنفاض 

تشاري مؤيد الشديد يف اسعار النفط العاملية ودللت على ذلك مبا قدمته من تقرير اس

ببيان خسائرها واليت  71/9/7106باملستندات واألدلة ومذكرة شارحة مقدمة بتاريخ 

كان يتعني حتميل املطعون ضدها نسبتها يف تلك اخلسائر، إال أن احلكم التفت عن 

كل ذلك، كما متسكت بأنها دفعت تكاليف مشاريع مقدما ومل تسرتد كامل ما 

اكد تقرير اخلبري املنتدب والتقرير االستشاري أن دفعته وهو ما سبب خسائرها وقد 



اصحاب املشاريع مل يسددوا كامل ما انفقته من مصاريف تكاليف االنشاء، والتفت 

احلكم عنها، وايضا متسكت بعدم استحقاق املطعون ضدها ألي مبالغ اال بعد 

 حصول الطاعنة على مستحقاتها من مالكى املشاريع، هذا فضال عن قصور تقرير

اخلربة واستناد احلكم عليه وعدم رده على دفاعها سالف الذكر، وبنى قضاءه على 

افرتاضات بتكييف العقد وعدم رده على انكارها التعامل مع شركة .................، 

كما التفت احلكم عن طلبها فسخ االتفاقيات رغم ان الطرفني قد ارتضوا يف البند 

هم حق الفسخ بشرط اشعار الطرف األخر مبدة ال من اتفاقية الشراكة ان لكل من 6

 يوم قبل تاريخ انتهاء االتفاقية، األمر الذي يعيبه مبا يستوجب نقضه. 91تقل عن 

أن  مفاد  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من املقرر 

نتهى وال يستحق من قانون املعامالت التجارية أن مهمة السمسار ال ت 756نص املادة 

أجره عن وساطته إال إذا متخضت وساطته عن ابرام العقد الذي توسط فيه بني 

املشرتى والبائع، ذلك أن املناط يف استحقاقه األجر هو ابرام الصفقة بني طرفيها، 

وإذا كان العقد املربم بينهما معلقا على شرط واقف فإن السمسار ال يستحق هذا 

رط الواقف يف العقد املربم بني الطرفني البائع واملشرتي، وإن األجر إذا مل يتحقق الش

استخالص ذلك من سلطة حمكمة املوضوع، واليت هلا السلطة التامة يف حتصيل 

وفهم الواقع يف الدعوى والرتجيح بني البينات وتقدير االدلة واملوازنة بينها واالخذ بدليل 

ا واألخذ براي خبري أو بأخر، وأن األخذ دون اخر، ومنها تقارير اخلرباء والرتجيح بينه

بتقرير خبري دون غريه ما يفيد اقتناعها به متى اطمأنت اليه وأقامت قضاءها على 

اسباب سائغة وال عليها أن مل تتتبع اخلصوم يف كل حججهم ومناحى دفاعهم إذ أن 

حلجج وذلك قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمين الطراح هذه ا

الدفاع. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد حكم 

حمكمة أول درجة بالزام الطاعنة باملبالغ املقضى بها على ما استخلصه من أوراق 

الدعوى وما قدم فيها من مستندات واالتفاقيات موضوع التداعى وتقرير اخلبري 

مت االتفاق بني الطرفني على تأسيس مشاريع  املنتدب من حمكمة أول درجة، من انه

يف جماالت التشييد والتطوير والبنية التحتية يف امارة أبوظيب مقابل أن تقوم الطاعنة 

% من القيمة النهائية ألي عقد من عقود املشاريع 0بدفع عمولة للمطعون ضدها بنسبة 

يت تستلمها الطاعنة املدرجة يف قائمة مشاريع أبوظيب ويكون الدفع حسب الدفعات ال

من املشروع، وأن املطعون ضدها قد قامت مبوجب االلتزام عليها باحضار مشاريع 

% للمطعون 0للطاعنة إال ان األخرية مل تلتزم بسداد النسبة املتفق عليها وقدرها 



الطاعنة ضدها، وقد بني اخلبري املنتدب أن امجالي قيمة التعاقدات اليت متت بني 

ى واليت تستحق عنها املطعون ضدها مكافأة هي مبلغ األخر والشركات

درهم وان إمجالي قيمة ما حتصلت عليه الطاعنة من مبالغ من  585901226695

درهم، وأن  187671181691مالكي املشاريع الثالثة حتى تاريخ اعداد التقرير مبلغ 

غ ة املستحقة للمطعون ضدها عن املشاريع الثالثة مبلأكافاملامجالي قيمة 

درهم وقد سددت منها الطاعنة  1876711680درهم تستحق منها مبلغ  5859012622

درهم بذمة الطاعنة وهو املبلغ  0261099671درهم ويبقى  مبلغ  0167115660مبلغ 

احملكوم به من حمكمة أول درجة ورتب احلكم على هذه النتيجة أن كافة املطاعن 

 ال تأثري هلا والنتيجة اليت توصل إليها واالعرتاضات من الطاعنة على تقرير اخلربة

لقيام اخلبري بعمله وفقًا ألسس حسابية سليمة، وانتهى احلكم إىل تأييد حكم 

حمكمة أول درجة يف هذا اخلصوص، وإذ كان هذا الذي خلص إليه احلكم واقام 

 ىقضاءه سائغ وكاف حلمله وله معينه من اوراق الدعوى ويؤدى إىل النتيجة اليت انته

بال خمالفة للقانون او للثابت فيها، فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غري  اليهإ

 أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب اخلامس على احلكم املطعون فيه التناقض، ويف 

بيانها ذلك تقول ان احلكم ذهب يف أسبابه إىل ان القضاء برفض نفقات الرتمجة يف 

اء متعارضًا مع منطوقه بنصه على "وتأييده فيما عدا حمله، إال ان منطوق احلكم ج

ذلك" وهو ما يشمل القضاء بإلزام الطاعنة بنفقات الرتمجة، األمر الذي يعيبه مبا 

 يستوجب نقضه.

 - يف قضاء هذه احملكمة- وحيث إن هذا النعى يف غري حمله، ذلك أن من املقرر

كم املكملة له على ما يوضح ان التناقض يف املنطوق ينتفى إذا احتوت اسباب احل

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أورد يف  حقيقة ما قضى به احلكم.

أسبابه املكملة للمنطوق يف خصوص نعى املطعون ضدها على حكم أول درجة عدم 

القضاء هلا مبقابل بدل نفقات الرتمجة: "ان مصاريف الدعوى هي اليت تدخل يف اطار 

من رسوم ونفقات خربة ونفقات شهود وغريها وال تدخل يف  الدعوى بعد رفعها

املصاريف نفقات الرتمجة قبل إعداد الدعوى او اثناء نظر الدعوى الن اعداد الدليل 

عليه فإن القضاء و وترمجة املستندات هي من واجب اخلصوم وإلزام مبوجب القانون 

املطعون فيه من عبارة برفض نفقات الرتمجة يف حمله". اما ما ورد مبنطوق احلكم 

"وتأييده فيما عدا ذلك" بعد ان قضى بإلغاء احلكم املستأنف فقط فيما قضى به 



جتارى كلي أبوظيب والقضاء جمددًا بصحة  7106لسنة  586برفض الدعوى رقم 

ىل تأييد حكم اول درجة فيما قضى به يف ااحلجز التحفظي .... اخل. فهي تنصرف 

ي أبوظيب، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون جتارى كل 189/7106الدعوى 

 على غري اساس.

ن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على احلكم املطعون فيه البطالن، ويف إوحيث 

بيانها ذلك تقول أن احلكم قضى للمطعون ضدها بالتعويض مرتني مرة مبائيت ألف 

احملكوم به وهو ما يتنافى  % على املبلغ5درهم واألخرى يف صورة فائدة تأخري بواقع 

وفاته من ضرر مع قصد املشرع من التعويض بانه جلرب الضرر بقدر ما حلق املضرور 

املضرور من جراء التعويض، األمر الذي يعيبه مبا  أال يثرىمن كسب بشرط 

 يستوجب نقضه.

موجب أن  – يف قضاء هذه احملكمة –وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من املقرر 

تعويض يف العالقة التعاقدية هو قيام اخلطأ العقدي من جانب أحد املتعاقدين والذي ال

يتمثل برفض تنفيذ التزامه التعاقدي او االمتناع عن ذلك او تنفيذ خالفا لشروط العقد 

من  28، 22، 26مبعنى ثبوت االخالل بااللتزام التعاقدي، اما ما تقضى به املواد 

من أنه اذا كان الدين حمل االلتزام مبلغا من النقود وكان  قانون املعامالت التجارية

اقتضاء فائدة عنه  فيحق للدائنمعلوم املقدار وقت نشوء االلتزام وتأخر املدين يف دفعه 

على سبيل التعويض عن املطل والتأخري وتسرى هذه الفائدة من تاريخ املطالبة 

ب السعر املتفق عليه يف العقد القضائية وحتسب الفائدة املستحقة عن هذا الدين حس

املربم بني الطرفني، وإذا مل يعني سعر هلا يف العقد فتحسب حسب السعر السائد يف 

ذ اخفق الدائن إ% سنويًا وحتى متام السداد، و07السوق وقت  التعامل على اال يتجاوز 

السائد يف السوق وقت التعامل يقدرها القاضي وفقا للحالة  يف اثبات السعر

قتصادية السائدة وقت استحقاق الدين، وأن القضاء بأحد هذين التعويضني ال اال

حيول دون القضاء باألخر، إذ لكل منهما موجبه وشروطه. ملا كان ذلك وكان 

احلكم املطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد حكم حمكمة أول درجة فيما قضى به 

البني من االوراق وتقرير  من تعويض للمطعون ضدها قدره مائتى الف درهم على  أن

اخلربة أن املطعون ضدها تستحق املبلغ احملكوم به بذمة الطاعنة وانه ترتب على عدم 

تنفيذ الطاعنة اللتزاماتها أضرارًا حلقت مبالك املطعون ضدها يف التأخر يف السداد 

وعدم استثمار املبلغ وضياع الفرص عليها فيكون من حق املطعون ضدها التعويض 

كان التعويض هو جلرب الضرر وليس لالثراء فيكون التعويض احملكوم به هلا  وملا



مناسبًا، كما أيد حكم أول درجة فيما قضى به من فائدة تأخري على املبلغ احملكوم 

% سنويا باعتبار أن الغاية من احلكم بالفائدة هي جرب مماطلة املدين يف 5به بنسبة 

إذ كان هذا الذي خلص اليه احلكم واقام السداد وهي مبثابة تعويض عن ذلك، و

قضاءه سائغ ويؤدي اىل ما انتهى اليه بال خمالفة للقانون أو للثابت يف األوراق، فإن 

 النعى عليه بهذا السبب يكون على غري أساس. وملا تقدم يتعني رفض هذا الطعن.

 لتسويق والتجارة" جتاري املقام من "جمموعة .......... ل 7102لسنة  005ثانيا: الطعن رقم 

حيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

الفساد يف االستدالل واخلطأ يف الواقع ويف بيانها ذلك تقول ان اخلبري أنتهى اىل 

درهم ثم قام  1876711680درهم تستحق منه مبلغ  5859012622استحقاقها ملبلغ 

درهم من املبلغ  0167115660الطاعنة من املطعون ضدها مبلغ باستنزال ما تسلمته 

األخري وليس من مجلة املستحق املبلغ األول، وبذلك يكون اخلبري قد قام خبصم هذا 

املبلغ مرتني دون وجه حق وتبعه يف ذلك احلكم املطعون فيه والذي انتهى اىل القضاء 

، األمر الذي يعيب احلكم مبا درهم 1876711680باملبلغ احملكوم به بدال من مبلغ 

 يستوجب نقضه. 

-يف قضاء هذه احملكمة -وحيث إن هذا النعى يف غري حمله، ذلك أن من املقرر 

أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به احداث أثر قانوني وهو قانون املتعاقدين يلزم 

تعديله إال املتعاقد مبا ورد فيه فال جيوز ألحد طرفيه أن يستقل مبفرده بنقضه أو 

باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقرها القانون، كما ميتنع ذلك أيضا على القاضي. 

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم حمكمة أول 

درهم يف ذمة  0261099671درجة فيما قضى به من استحقاق الطاعنة ملبلغ قدره 

من مستندات ووقائع الدعوى وتقرير اخلربة من انه املطعون ضدها على ما استخلصه 

% من القيمة النهائية 0مت االتفاق بني الطرفني على استحقاق الطاعنة لعمولة بنسبة 

ألي عقد من عقود املشاريع املدرجة يف قائمة مشاريع أبوظيب ويكون الدفع على 

تقرير اخلربة اىل حسب الدفعات اليت تستلمها املطعون ضدها من املشروع، وقد انتهى 

ان امجالي قيمة التعاقدات اليت متت بني املطعون ضدها والشركات األخرى واليت 

درهم، إال أن امجالي ما  585901226695تستحق  الطاعنة عنها مكافأة هي مبلغ 

حتصلت عليه املطعون ضدها من مبالغ من مالكى املشاريع الثالثة حتى تاريخ اعداد 

درهم تستحق عنه الطاعنة مكافأة قدرها  187671181691التقرير مبلغ 

درهم للطاعنة  0167115660درهم وقد سددت منها املطعون ضدها مبلغ  1876711680



باعتبار أن -درهم للطاعنة  0261099671ويبقى يف ذمة املطعون ضدها مبلغ قدره 

واليت باقي قيمة امجالي التعاقدات اليت متت بني املطعون ضدها  والشركات األخرى 

مل تتحصل عليها املطعون ضدها بعد وحتى تاريخ إعداد تقرير اخلربة فإن الطاعنة ال 

تستحق العمولة املتفق عليها مع املطعون ضدها عنها إال بعد ثبوت حتصيلها اياها وفقا 

، وإذ كان ما خلص إليها -ملا اتفق عليه الطرفان يف العقود اليت حتكم عالقاتهما

يف هذا الشأن سائغ وله أصله الثابت يف  أوراق الدعوى وكاف احلكم املطعون فيه 

حلمل قضائه ويؤدى اىل النتيجة اليت انتهى اليها، فإن النعى عليه بسبب الطعن الوحيد 

 يكون على غري أساس. وملا تقدم يتعني رفض هذا الطعن.

 

********** 



 )إداري( 08/07/7102جلسة 

 رئيس احملكمة. –لسالم لعبودي برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد ا

 وعضوية املستشارين: عبد العزيز اليعكوبي، املصطفى بنسلمون.

 حممد العيادي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

(728) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  55)الطعن رقم 

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. حمكمة املوضوع "سلطتها".0

مة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة حمكمة املوضوع. سلطتها التا-

مبا فيها تقارير اخلرباء واملستندات املقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وما تراه 

 متفقًا مع واقع الدعوى.

  

 ة". خربة.( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلرب7

اخلبري. اقتصار مهمته على حتقيق الواقع يف الدعوى وإبداء الرأي يف املسائل الفنية -

 دون القانونية اليت هي من اختصاص القاضي وحده.

  

ملوضوع "سلطتها". دفاع "اإلخالل حبق ( إثبات "أدلة اإلثبات. اخلربة". خربة. حمكمة ا0

 الدفاع. ما ال يوفره".

تقرير اخلبري. من عناصر اإلثبات الواقعية يف الدعوى. خضوع تقديره حملكمة -

 املوضوع.

 هي غري ملزمة بتتبع اخلصوم يف مناحي أقواهلم وحججهم والرد عليها استقالاًل.-

 ندبه أو ندب خربة جديدة.ال إلزام عليها بإعادة األوراق للخبري السابق -

إغفاهلا الرد على دفاع غري مؤثر يف الدعوى وال يستند إىل أساس قانوني صحيح. ال -

 عيب.

 مثال يف تقرير للجنة الطبية التابعة هليئة الصحة للياقة طبيًا للعمل.-

  



. حكم "منطوق احلكم" "تفسري احلكم" "تسبيب احلكم. تسبيب غري ( تنفيذ1

معيب". دعوى "أنواع من الدعاوى. دعوى إلغاء القرارات اإلدارية". طعن "الطعن يف 

القرارات اإلدارية". خدمة مدنية. قرار إداري. موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن 

 ها".بالنقض. ما ال يقبل منها". حمكمة املوضوع "سلطت

دعوى إلغاء القرار اإلداري. احنسار سلطة القاضي فيها عند حد إلغاء القرار -

اإلداري املعيب متى ثبت له عدم مشروعيته. تصحيح األوضاع يف ظل ما قضى به 

احلكم باإللغاء. مرتوك جلهة اإلدارة دون القاضي. ليس لألخري إصدار أوامر لإلدارة 

 م.أو أن حيل حملها يف اختاذ ما يلز

النص يف أسباب احلكم املطعون على "إلغاء القرار اإلداري وما ترتب عليه من آثار -

أخصها إعادة املدعية للعمل السابق" عدم اعتباره أمرًا لإلدارة أو احللول حملها فيما 

ينبغي اختاذه. اعتباره تفسري ألثر الغاء القرار بإرجاع املدعية إىل احلالة اليت كانت 

آثار إلغاء القرار. علة ذلك. النعي عليه بأن اللجنة الطبية ومن بعدها  عليها كأثر من

احلكم املطعون قد حلت حمل جهة اإلدارة فيما ينبغي اختاذه بعد احلكم باإللغاء. 

 على غري أساس. 

  

وع السلطة التامة يف حتصيل وفهم الواقع يف الدعوى ويف املقرر أن حملكمة املوض-0

تقدير األدلة ـ مبا فيها تقارير اخلرباء ـ واملستندات املقدمة إليها واملوازنة بينها وترجيح 

 .ما تطمئن إليه منها وما تراه متفقا مع الواقع يف الدعوى

ى وإبداء الرأي املقرر أن مهمة اخلبري تقتصر على جمرد حتقيق الواقع يف الدعو-7

يف املسائل الفنية اليت يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون املسائل 

 القانونية اليت يطلع بها القاضي وحده.

املقرر أن تقرير اخلبري ال يعدو أن يكون عنصرا من عناصر اإلثبات الواقعية يف -0

ه ما يكفي الدعوى اليت ختضع لتقدير حمكمة املوضوع 6 وأنها متى وجدت في

لتكوين قناعتها فهي غري ملزمة بتتبع اخلصوم يف مناحي أقواهلم وحججهم والرد 

استقالال على كل قول أو حجة أثاروها ما دام يف قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها 

وأوردت دليلها الرد املسقط لتلك األقوال واحلجج وال عليها إن هي مل تأمر بإعادة 

دبه أو ندب خربة جديدة أو أغفلت الرد على دفاع غري مؤثر يف األوراق للخبري السابق ن

الدعوى وال يستند إىل أساس قانوني صحيح. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون 



فيه أحاط بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصرية وأقام قضاءه بتأييد احلكم 

ا أورده مبدوناته )بأن املستأنف القاضي بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه سندا على م

جهة اإلدارة عزت سبب قرارها الطعني إىل صدور قرار من اللجنة الطبية التابعة هليئة 

الصحة بأن املطعون ضدها الئقة طبيا للعمل 6 وإنه باالطالع على قرار اللجنة الذي 

استند إليه القرار الطعني يتبني أنه تضمن اآلتي "التشخيص: الربو الشعيب بصفة 

ة مصحوب بنوبات متكررة ومتفاقمة تتمثل يف اإلصابة بالسعال األزيز التنفسي شديد

وضيق التنفس 6 التوصيات الئق طبيا للعمل" 6 وإن الثابت أنه قد مت عرض املطعون 

حيث قررت يف  1/5/7106ضدها على اللجنة الطبية مرة أخرى بتاريخ الحق يف 

شديدة مصحوب بنوبات متكررة تقريرها اآلتي "التشخيص: الربو الشعيب بصفة 

ومتفاقمة تتمثل يف اإلصابة بالسعال األزيز التنفسي وضيق التنفس 6 التوصيات: مت 

تقييم وظيفتها بناء على وظيفتها احلالية اإلدارية ولذلك فهي الئقة للعمل يف وظيفتها 

ا6 احلالية" األمر الذي يدل على عدم وجود مثة حتسن قد طرأ على حالة املطعون ضده

وإن حقيقة ما خلص إليه تقرير اللجنة الطبية الذي استند أليه القرار املطعون فيه هو 

أنها الئقة للعمل الفعلي الذي تقوم به إبان توقيع الكشف الطيب عليها وهو وظيفة 

معلمة احتياط وهو األمر الذي قرره صراحة التقرير الالحق الصادر من اللجنة الطبية 

تضمنه من "أنه مت تقييم وظيفتها بناء على وظيفتها احلالية  مبا 1/5/7106بتاريخ 

األمر الذي يضحى معه القرار  اإلدارية ولذلك فهي الئقة للعمل يف وظيفتها احلالية"...

اإلداري غري قائم على سند صحيح من الواقع يربره خليقا باإللغاء(. وملا كان هذا الذي 

الثابت باألوراق ويكفي حلمله وال خمالفة  ساقه احلكم املطعون فيه سائغا وله أصله

فيه للقانون فإن النعي عليه مبا ورد بهذين السببني ينحل إىل جدل موضوعي خيضع يف 

 تقديره حملكمة املوضوع 6 ومن ثم يكون غري مقبول.

ولئن كان صحيحا أن سلطة قاضي اإللغاء وفق املتعارف عليه فقها وقضاء إنه -1

قرار اإلداري املعيب متى ثبت له عدم مشروعيته 6 وليس له أن تقف عند حدود إلغاء ال

يصدر أوامر لإلدارة أو حيل حملها يف اختاذ ما يلزم من إجراءات 6 بل يرتك هلا أمر 

تصحيح األوضاع يف ظل ما قضى به احلكم بعدم املشروعية. وإن احلكم املطعون 

طعون فيه على النحو املبني فيه ملا أيد احلكم املستأنف القاضي بإلغاء القرار امل

باألسباب اليت جاء فيها" مما يتعني معه القضاء بإلغائه ـ القرار اإلداري ـ وما يرتتب 

الصادر بتاريخ  1279على ذلك من آثار أخصها إعادة املدعية للعمل بالقرار رقم 

خرى واملتضمن حتويلها إىل معلمة بنظام االحتياط مع التزامها باملهام األ 00/1/7101



املقررة غري التدريس الصفي ومراعاة حالتها الصحية .." فإن ذلك ال يتضمن يف جوهره 

إصدار أوامر لإلدارة أو احللول حملها فيما ينبغي اختاذه واألمر ال يعدو يف حقيقته 

سوى إرجاع املطعون ضدها إىل احلالة اليت كانت عليها 6 ذلك أن من آثار إلغاء قرار 

قضائي إعادة املوظف الذي حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته إىل  إنهاء اخلدمة حبكم

ذات الوظيفة اليت كان قد فصل منها بالقرار احملكوم بإلغائه 6 كما لو كان هذا 

القرار مل يصدر 6 وإن القول بقصر أثر احلكم بإلغاء قرار إنهاء اخلدمة على جمرد 

ىل استمرار أثر القرار اخلاطئ تقرير عدم مشروعيته من الناحية النظرية فإنه يؤدي إ

الثابت املخالف للقانون بالرغم من ثبوت خطئه وخمالفته حلكم القانون. ومن ثم فإن 

الصادر  1279ما تزيد به احلكم املطعون فيه من إعادة املدعية للعمل بالقرار رقم 

هام واملتضمن حتويلها إىل معلمة بنظام االحتياط مع التزامها بامل 00/1/7101بتاريخ 

األخرى املقررة غري التدريس الصفي ومراعاة حالتها الصحية .." ال يعدو أن يكون 

جمرد تفسري ألثر إلغاء القرار املطعون فيه 6 ويكون ما ورد بسبب النعي غري قائم على 

 .أساس مما يتعني معه رفض الطعن

 احملكمــــــــــــــــة

تتحصل -عون فيه وسائر األوراق على ما يبني من احلكم املط-وحيث إن الوقائع 

إداري أبو ظيب  بطلب احلكم  18/7106يف أن  املطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 

مع ما يرتتب على  71/11/7106بإلغاء القرار اإلداري الصادر عن املطعون ضده بتاريخ 

وذلك لصدوره  00/11/7101ذلك من آثار ومنها استمرار سريان القرار الصادر بتاريخ 

وبا بعيب السبب وعلى خالف ما أوصت به اللجنة الطبية ومل يقصد منه املصلحة مش

العامة 6 وقالت شرحا لدعواها بأنها تعمل معلمة رياض أطفال بإحدى املدارس التابعة 

جمللس أبوظيب للتعليم وقد عرضت على اللجنة الطبية لبيان حالتها الصحية ومدى 

الجتماعات واألنشطة والدورات التدريبية قدرتها على ممارسة أعمال التدريس وا

أصدرت اللجنة الطبية تقريرا مسببا حتت رقم  00/11/7101وورش العمل 6 وبتاريخ 

أوضحت فيه حالة املدعية وأوصت بأنها الئقة طبيا ألداء العمل املكتيب 6 وبناء  1279

علمة قراره بتحويل املطعون ضدها إىل م 71/11/7101عليه أصدر الطاعن بتاريخ 

بنظام االحتياط ومت إسناد أعمال مكتبية هلا بالروضة اليت تعمل بها ومت تنفيذ القرار. 

وأنه مت عرضها على اللجنة الطبية مرة أخرى لتحديد لياقتها الصحية 6 وبتاريخ 

أصدرت اللجنة الطبية توصية بعد تشخيص حالتها بأنها الئقة طبيا  01/11/7106

بإلزام املطعون ضدها بالعمل  71/11/7106قراره بتاريخ  للعمل 6 وعليه أصدر الطاعن



املعتمد دليل سياسات  7071حصة( وفقا للمادة  71بنصاب احلصص األسبوعي )

املدارس احلكومية وااللتزام حبضور االجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل 

ير الطيب مع واعتبار اإلجراء السابق الغيا مبوجب هذا الكتاب على أن جيدد التقر

بداية كل عام دراسي. وبناء عليه تقدمت املطعون ضدها بطلب إىل اللجنة الطبية 

واجتمعت اللجنة وأصدرت  01/11/7106لتفسري توصيتها الصادرة بالقرار املؤرخ يف 

توصيتها بأنه مت تقييم احلالة بناء على وظيفة املطعون ضدها  11/15/7106بتاريخ 

لك فهي الئقة للعمل يف وظيفتها احلالية. وعليه تقدمت املطعون احلالية اإلدارية 6 ولذ

طالبة اإلبقاء على  71/11/7106ضدها بتظلم للطاعن من القرار الصادر بتاريخ 

وظيفتها احلالية إال أنه مل يرد على التظلم ومل يلغ القرار األمر الذي كانت معه 

شرعيا قدم تقريره يف  ندبت حمكمة أول درجة طبيبا 0/0/7102الدعوى. وجبلسة 

بإلغاء القرار املطعون فيه على النحو املبني  02/11/7102القضية وحكمت بتاريخ 

إداري  78/7102باألسباب. ولدى استئناف الطاعن هلذا احلكم باالستئناف رقم 

برفض االستئناف وتأييد  11/01/7102أبوظيب قضت حمكمة االستئناف جبلسة 

ه بطريق النقض املاثل وقدمت املطعون ضدها مذكرة احلكم املستأنف 6 فكان طعن

برفضه 6 وعرض الطعن على هذه احملكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر 

 وحددت جلسة لنظره. 

وحيث أقيم الطعن على ثالثة أسباب ينعى الطاعن بالسببني األول والثاني على احلكم 

 001فسريه وخمالفة أحكام املادة املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وت

من قانون اإلجراءات املدنية إلغفاله وقائع هامة وعدم إحاطته بواقع النزاع وخمالفة 

من قانون اإلثبات والفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب  91و 88/7و 81املواد 

ة وذلك لعدم تعرضه إىل حقيقة تدخل املطعون ضدها إلعادة صياغة توصيات اللجن

الطبية وجتاهله اعرتاضات الطاعن وواقعة تغيري التوصيات يف التقرير الطيب األول 

ملصلحة املطعون  00/1/7106وتعديله بتاريخ  9/7/7106الصادر عن اللجنة بتاريخ 

ضدها6 وكذا تغيري التوصيات يف التقرير الطيب الثاني6 وكان على احملكمة 

غيري توصياتهم يف تقاريرهم أو إرجاع استدعاء أعضاء اللجنة لسؤاهلم عن سبب ت

املأمورية إليهم. كما أخطأ احلكم عند ما اعتد بتقرير الطبيب الذي انتدبه خالفا 

لواقع التقرير الصادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واليت هي جلنة مؤلفة من 

أكد أن األطباء املتخصصني واملتمرسني ولو كان احلكم دقق ما جاء يف التقرير لت

الرأي مل يكن رأي الطبيب اخلبري وإمنا رأي املطعون ضدها وهو ما جيعله باطال 



لتبين التقرير الشرعي التقارير الطبية اخلاصة السابقة املعرتض عليها واليت 

اصطنعتها املطعون ضدها وكان على اخلبري أن يتبع الطرق العلمية ويقوم 

وقد أهمل واجباته الفنية وتوصل إىل نتيجة  بالفحوصات الالزمة والتصوير باألشعة أما

غري سليمة فإن تقريره يكون باطال واحلكم املطعون فيه ملا اعتمده فقد خالف 

 القانون وأخطأ يف تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أن املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة التامة يف 

يف الدعوى ويف تقدير األدلة ـ مبا فيها تقارير اخلرباء ـ واملستندات حتصيل وفهم الواقع 

املقدمة إليها واملوازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وما تراه متفقا مع الواقع يف 

الدعوى 6 وكان من املقرر أن مهمة اخلبري تقتصر على جمرد حتقيق الواقع يف الدعوى 

ة اليت يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون وإبداء الرأي يف املسائل الفني

املسائل القانونية اليت يطلع بها القاضي وحده. وكان املقرر أيضا أن تقرير اخلبري ال 

يعدو أن يكون عنصرا من عناصر اإلثبات الواقعية يف الدعوى اليت ختضع لتقدير 

ا فهي غري ملزمة حمكمة املوضوع 6 وأنها متى وجدت فيه ما يكفي لتكوين قناعته

بتتبع اخلصوم يف مناحي أقواهلم وحججهم والرد استقالال على كل قول أو حجة 

أثاروها ما دام يف قيام احلقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد املسقط لتلك 

األقوال واحلجج وال عليها إن هي مل تأمر بإعادة األوراق للخبري السابق ندبه أو ندب 

و أغفلت الرد على دفاع غري مؤثر يف الدعوى وال يستند إىل أساس خربة جديدة أ

قانوني صحيح. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه أحاط بواقع الدعوى وأدلتها 

عن بصر وبصرية وأقام قضاءه بتأييد احلكم املستأنف القاضي بإلغاء القرار اإلداري 

هة اإلدارة عزت سبب قرارها الطعني املطعون فيه سندا على ما أورده مبدوناته )بأن ج

إىل صدور قرار من اللجنة الطبية التابعة هليئة الصحة بأن املطعون ضدها الئقة طبيا 

للعمل 6 وإنه باالطالع على قرار اللجنة الذي استند إليه القرار الطعني يتبني أنه تضمن 

متفاقمة اآلتي "التشخيص: الربو الشعيب بصفة شديدة مصحوب بنوبات متكررة و

تتمثل يف اإلصابة بالسعال األزيز التنفسي وضيق التنفس 6 التوصيات الئق طبيا للعمل"6 

وإن الثابت أنه قد مت عرض املطعون ضدها على اللجنة الطبية مرة أخرى بتاريخ الحق 

حيث قررت يف تقريرها اآلتي "التشخيص: الربو الشعيب بصفة شديدة  1/5/7106يف 

ة ومتفاقمة تتمثل يف اإلصابة بالسعال األزيز التنفسي وضيق مصحوب بنوبات متكرر

التنفس 6 التوصيات: مت تقييم وظيفتها بناء على وظيفتها احلالية اإلدارية ولذلك فهي 

الئقة للعمل يف وظيفتها احلالية" األمر الذي يدل على عدم وجود مثة حتسن قد طرأ 



ه تقرير اللجنة الطبية الذي استند على حالة املطعون ضدها 6 وإن حقيقة ما خلص إلي

أليه القرار املطعون فيه هو أنها الئقة للعمل الفعلي الذي تقوم به إبان توقيع الكشف 

الطيب عليها وهو وظيفة معلمة احتياط وهو األمر الذي قرره صراحة التقرير الالحق 

م وظيفتها بناء مبا تضمنه من " أنه مت تقيي 1/5/7106الصادر من اللجنة الطبية بتاريخ 

على وظيفتها احلالية اإلدارية ولذلك فهي الئقة للعمل يف وظيفتها احلالية"...األمر الذي 

يضحى معه القرار اإلداري غري قائم على سند صحيح من الواقع يربره خليقا باإللغاء(. 

وملا كان هذا الذي ساقه احلكم املطعون فيه سائغا وله أصله الثابت باألوراق 

حلمله وال خمالفة فيه للقانون فإن النعي عليه مبا ورد بهذين السببني ينحل ويكفي 

 إىل جدل موضوعي خيضع يف تقديره حملكمة املوضوع 6 ومن ثم يكون غري مقبول.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه بالسبب الثالث خمالفة القواعد 

ل اإلدارة يف إجراءاتها وقراراتها اجلوهرية جلهة إحالله التقرير الطيب بصفته تلك حم

بشأن املوظفني والعاملني لديها ذلك أن اللجان الطبية تدخلت يف تقاريرها يف شؤون 

هي من اختصاص الطاعن وهي جهة إدارية حكومية حملية وكذلك حذت األحكام 

الصادرة بالنزاع حذو التقارير وأجازت للخربة مثل هذا التدخل وحكمت بطريقة يتبني 

ا أنها أحلت نفسها حمل الطاعن يف حتديد الوظيفة اليت جيب أن تتوالها املطعون منه

ضدها وهذا اإلحالل يتجلى بوضوح يف احلكم االبتدائي الذي تبنى احلكم املطعون 

"مما يتعني معه القضاء بإلغائه ـ القرار اإلداري ـ وما يرتتب  فيه أسبابه حيث ورد فيه

الصادر بتاريخ  1279املدعية للعمل بالقرار رقم  على ذلك من آثار أخصها إعادة

واملتضمن حتويل املدعية إىل معلمة بنظام االحتياط مع التزامها باملهام  00/1/7101

األخرى املقررة غري التدريس الصفي ومراعاة حالتها الصحية .." فقد تدخل القضاء 

كلف به املطعون كما تدخلت قبله اللجان الطبية يف حتديد العمل الذي جيب أن ت

ضدها مع أنه ال جيوز إلزام اجلهة اإلدارية بإجراء معني كتحويل موظف إىل وظيفة 

حمددة بعينها إذ فكرة املالءمة مرتوك تقديرها لإلدارة األمر الذي يعيب احلكم 

 ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أنه ولئن كان صحيحا أن سلطة قاضي اإللغاء 

تعارف عليه فقها وقضاء تقف عند حدود إلغاء القرار اإلداري املعيب متى ثبت له وفق امل

عدم مشروعيته 6 وليس له أن يصدر أوامر لإلدارة أو حيل حملها يف اختاذ ما يلزم من 

إجراءات6 بل يرتك هلا أمر تصحيح األوضاع يف ظل ما قضى به احلكم بعدم 

أيد احلكم املستأنف القاضي بإلغاء القرار املشروعية. وإن احلكم املطعون فيه ملا 



املطعون فيه على النحو املبني باألسباب اليت جاء فيها "مما يتعني معه القضاء بإلغائه ـ 

القرار اإلداري ـ وما يرتتب على ذلك من آثار أخصها إعادة املدعية للعمل بالقرار رقم 

علمة بنظام االحتياط مع واملتضمن حتويلها إىل م 00/1/7101الصادر بتاريخ  1279

التزامها باملهام األخرى املقررة غري التدريس الصفي ومراعاة حالتها الصحية .." فإن 

ذلك ال يتضمن يف جوهره إصدار أوامر لإلدارة أو احللول حملها فيما ينبغي اختاذه 

واألمر ال يعدو يف حقيقته سوى إرجاع املطعون ضدها إىل احلالة اليت كانت عليها 6 

ذلك أن من آثار إلغاء قرار إنهاء اخلدمة حبكم قضائي إعادة املوظف الذي حكم 

بإلغاء قرار إنهاء خدمته إىل ذات الوظيفة اليت كان قد فصل منها بالقرار احملكوم 

بإلغائه 6 كما لو كان هذا القرار مل يصدر 6 وإن القول بقصر أثر احلكم بإلغاء قرار 

عدم مشروعيته من الناحية النظرية فإنه يؤدي إىل إنهاء اخلدمة على جمرد تقرير 

استمرار أثر القرار اخلاطئ الثابت املخالف للقانون بالرغم من ثبوت خطئه وخمالفته 

حلكم القانون. ومن ثم فإن ما تزيد به احلكم املطعون فيه من إعادة املدعية للعمل 

ها إىل معلمة بنظام واملتضمن حتويل 00/1/7101الصادر بتاريخ  1279بالقرار رقم 

االحتياط مع التزامها باملهام األخرى املقررة غري التدريس الصفي ومراعاة حالتها 

الصحية .." ال يعدو أن يكون جمرد تفسري ألثر إلغاء القرار املطعون فيه 6 ويكون ما 

 .ورد بسبب النعي غري قائم على أساس مما يتعني معه رفض الطعن

 

********** 



 )مدني( 09/07/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري  

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، عبد املنعم عوض.

 زهري اسكندر، ضياء الدين عبد اجمليد.

 (729) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  066، 060)الطعنان رقما 

 الية على املال".( عقد "عقد اهلبة". هبة. والية "الوالية على النفس" "الو0

 اهلبة. انعقادها باالجياب والقبول. متامها بالقبض.-

كفاية االجياب وحده متى كان الواهب ولي املوهوب له أو وصيه أو قائمًا على -

 تربيته واملال املوهوب يف حوزته. أساس ذلك.

  

( إثبات "بوجه عام". عقد "عقد اهلبة". حمكمة املوضوع "سلطتها". هبة. أوامر رئيس 7

الدولة. نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما 

 ال يقبل منها". والية "الوالية على النفس" "الوالية على املال".

فهم الواقع يف الدعوى ويف تقدير ما يقدم حمكمة املوضوع. سلطتها يف حتصيل -

 إليها من أدلة. متى كان سائغًا.

قضاء احلكم بصحة ونفاذ إقرار اهلبة من األب ألحد أبنائه معتربًا أن عدم متلك -

 باقي األبناء ألية عقارات أخرى. غري مانع من نفاذها طاملا انعقدت صحيحة. سائغ.

من نفاذ اهلبة صدور األمر السامي بعدم إجراء اقرار احلكم يف أسبابه أنه ال مينع -

من القانون رقم  67/7معاملة اهلبات بني اآلباء واألبناء إال بشرط التسوية وكذا باملادة 

حبسبان أن أمر تقدير املصلحة عند التفرقة بني األبناء مرتوك للقاضي.  7115لسنة  78

 سائغ.

  

 –من قانون املعامالت الدنية  605ووفقًا للمادة  –املقرر يف قضاء هذه احملكمة - 0

أن اهلبة تنعقد باإلجياب والقبول وتتم بالقبض وأنه يكفي يف اهلبة جمرد اإلجياب إذا 

كذا لو كان كان الواهب ولي املوهوب له أو وصيه واملال املوهوب يف حوزته و

 .املوهوب له صغريًا يقوم الواهب على تربيته



املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف تقدير - 7

ما يقدم إليها من أدلة وال تثريب عليها يف األخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام 

تبني احلقيقة اليت اقتنعت بها وأن هذا الدليل من طرق اإلثبات القانونية، وحسبها أن 

تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية حلمله، ملا كان ذلك وكان احلكم 

على سند  05/5/7117املطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ إقرار اهلبة املؤرخ يف 

ألية عقارات أخرى  –الطاعنون  –مما أورده مبدوناته من أن )عدم متلك باقي األبناء 

مرضهم ال يغري من وجه الرأي يف صحة ونفاذ اهلبة إذ أن ذلك ال يعد سبب من أو 

األسباب اليت متنع نفاذ اهلبة طاملا انعقدت صحيحة بإجياب صحيح صادر من 

بعدم  07/2/7110وال يغري من ذلك احلكم أمر مسو رئيس الدولة يف  الواهب........

شرط التسوية بينهم ذكورًا أو إناثًا أو أخذ اجراء معاملة اهلبات من اآلباء لألبناء إال ب

رضاهم مجيعًا إذ أن ذلك وإن كان يتعلق بالنظام العام فيسري حكمه بأثر فوري 

مباشر على اهلبات مامل يتم إجراؤها واستالم املوهوب له فتمض وال ترد إال أن هذا 

ه واليت جاءت من 67والذي تضمن يف املادة  7115لسنة  78األمر قد حلقه القانون رقم 

بنص جديد يقرر حق كل من الزوجني يف الرجوع على اآلخر عند الطالق أو الوفاة إذا 

ما شارك أحدهما اآلخر يف جتارة أو بناء مسكن أو حنو ذلك أخذًا مبذهب املالكية 

وأضيفت إىل هذه املادة الفقرة الثانية منها وفيها وجوب املساواة يف اهلبة بني األوالد 

وترك أمر تقدير املصلحة عند التفرقة بني األوالد للقاضي فإن وجدها أي والزوجات 

املصلحة يف التفرقة أمضاها وإن مل جيدها ساوى بينهم وأخرج ما حيقق املساواة من 

الرتكة لتكون حصة من كانت اهلبة ضررًا له وقد سرى هذا التعديل سالف الذكر 

كما جرى نص  7115ه يف سنة على مجيع الوقائع اليت حدثت بعد سريان أحكام

الوارد بكتاب السيد وزير شئون الرئاسة  07/2/7110األمر السامي الصادر بتاريخ 

على أنه يتم التعميم على احملاكم بعدم إجراء معاملة اهلبات من اآلباء لألبناء إال 

 بشرط التسوية بينهم ذكورًا وإناثًا أو أخذ رضاهم مجيعًا..... وأما اهلبات اليت مت

وملا  ......70/8/7110إجراؤها واستلمها املوهوب هلم فتمضي وال ترد وذلك اعتبارًا من 

كان الثابت أن الواهب ولي املوهوب له كما أنه يقوم على تربيته وقد أقر بهذه الصفة 

أن العقار املوهوب يف حوزته وحتت يده عند إقرار اهلبة ومن ثم يكون القبض قد مت 

من قانون املعامالت املدنية وما استقر عليه قضاء  605املادة  صحيحًا وفقًا ألحكام

حمكمة النقض ....... ومن ثم ال ينال من ذلك صدور اآلمر السامي بعدم إجراء معاملة 

 78من القانون رقم  67/7اهلبات بني اآلباء واألبناء إال بشرط التسوية وكذا املادة 



بني األبناء والزوجات وترك أمر تقدير واليت أوجبت املساواة يف اهلبة  7115لسنة 

املصلحة عند التفرقة بني األبناء للقاضي وذلك لسريان األمر السامي وكذا الفقرة 

املضافة باملادة سالفة الذكر بعد انعقاد اهلبة صحيحة بإقرار الواهب إذ يكفي يف 

هوب يف اهلبة جمرد اإلجياب إذا كان الواهب وىل املوهوب له أو وصيه واملال املو

حوزته وكذا لو كان املوهوب له صغريًا يقوم الواهب على تربيته ومن ثم تكون اهلبة 

 7115لسنة  78قد متت قبل األمر السامي وتعديل قانون األحوال الشخصية بالقانون 

.......( وإذ كان ذلك من احلكم سائغًا، وله أصله الثابت باألوراق، ويتفق وصحيح 

حلمل قضائه، فإن النعي عليه بأسباب الطعن مجيعها  حكم القانون، مبا يكفي

 يكون على غري أساس.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصًّل  –وعلى ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

املطعون ضدها يف الطعنني أقامت على الطاعنني يف الطعن األول والطاعن يف  يف أن

مدني كلي أبوظيب بطلب احلكم بصحة  7107لسنة  721لدعوى رقم الطعن الثاني ا

واملوثق لدى كاتب  .......................................ونفاذ إقرار اهلبة الصادر من املرحوم 

واألمر بتسجيل األرض السكنية رقم  05/5/7117بتاريخ  61/7117العدل حتت رقم 

، ..................................بناء باسم القاصر  بأبوظيب وما عليها من 7/02حوض غرب  89

 8/0/7100قد تويف بتاريخ  .......................................وقالت بيانًا لدعواها إن املرحوم 

وكان قد وهب البنها القاصر سالف الذكر األرض السكنية سالفة البيان مبا عليها 

 –حكمت احملكمة بالطلبات، استأنف الطاعنون فقد أقام الدعوى،  من بناء ومن ثم

 7107لسنة  505احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب برقم هذا  – يف الطعنني

قضت احملكمة برفض االستئناف وتأييد احلكم املستأنف،  70/0/7100وبتاريخ 

وبتاريخ  7100لسنة  51طعن الطاعنون يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه واإلحالة، وبعد  08/6/7100

برفض االستئناف وتأييد  75/1/7102تعجيل نظر االستئناف قضت احملكمة يف 

احلكم املستأنف، طعن الطاعنون يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعنني املاثلني، 

ا رفضه،  وقدمت املطعون ضدها فيهما مذكرة بدفاعها يف الطعن األول طلبت فيه

وإذ ُعِرض الطعنان على هذه احملكمة يف غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها 

 أمرت بضم الطعن الثاني لألول لالرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.



  :7102لسنة  060الطعن رقم  –أواًل 

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على احلكم املطعون فيه 

يف تطبيق القانون وخمالفته والقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل اخلطأ 

واالخالل حبق الدفاع، ويف بيان ذلك يقولون إن احلكم مل يعن ببحث مستنداتهم 

وأوجه دفاعهم اليت أشار إليها احلكم الناقض وخلص إىل صحة ونفاذ إقرار اهلبة 

دم امتالك الطاعنني سواها ومل موضوع الدعوى رغم أن حمل اهلبة دار سكنية ثبت ع

يتم التسوية بشأنها بني أبناء مورثهم الواهب وفقًا ألمر مسو رئيس الدولة الصادر يف 

وأحكام قانون األحوال الشخصية وقانون املعامالت املدنية والدستور  07/2/7110

ن والشريعة االسالمية واليت اشرتطت مجيعها القبض واحلوز لتمام اهلبة ال سيما وأ

هناك قاصرة أخرى مل يراع احلكم مصلحتها وهو بصدد مراعاة مصلحة القاصر 

املوهوب له، هذا إىل أنه مل يثبت أن الواهب قد قام عقب اهلبة بإخالء املسكن 

املوهوب ملدة سنة وحوز املوهوب له للمسكن بشكل فعلي مبا يبطل اهلبة، وال 

ا أنه مل يسع من جانبه إىل يصححها إقرار الواهب بذلك أمام كاتب العدل طامل

 تسجيل اهلبة، األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه.

ووفقًا  –وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ملا كان املقرر يف قضاء هذه احملكمة 

أن اهلبة تنعقد باإلجياب والقبول وتتم بالقبض  –من قانون املعامالت الدنية  605للمادة 

ي يف اهلبة جمرد اإلجياب إذا كان الواهب ولي املوهوب له أو وصيه واملال وأنه يكف

املوهوب يف حوزته وكذا لو كان املوهوب له صغريًا يقوم الواهب على تربيته، وكان 

املقرر كذلك أن حملكمة املوضوع السلطة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف 

يها يف األخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به تقدير ما يقدم إليها من أدلة وال تثريب عل

ما دام هذا الدليل من طرق اإلثبات القانونية، وحسبها أن تبني احلقيقة اليت اقتنعت 

بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية حلمله، ملا كان ذلك وكان 

 05/5/7117احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ إقرار اهلبة املؤرخ يف 

ألية  –الطاعنون  –على سند مما أورده مبدوناته من أن )عدم متلك باقي األبناء 

عقارات أخرى أو مرضهم ال يغري من وجه الرأي يف صحة ونفاذ اهلبة إذ أن ذلك ال يعد 

سبب من األسباب اليت متنع نفاذ اهلبة طاملا انعقدت صحيحة بإجياب صحيح صادر 

بعدم  07/2/7110من ذلك احلكم أمر مسو رئيس الدولة يف وال يغري  من الواهب........

اجراء معاملة اهلبات من اآلباء لألبناء إال بشرط التسوية بينهم ذكورًا أو إناثًا أو أخذ 

رضاهم مجيعًا إذ أن ذلك وإن كان يتعلق بالنظام العام فيسري حكمه بأثر فوري 



ب له فتمض وال ترد إال أن هذا مباشر على اهلبات مامل يتم إجراؤها واستالم املوهو

منه واليت جاءت  67والذي تضمن يف املادة  7115لسنة  78األمر قد حلقه القانون رقم 

بنص جديد يقرر حق كل من الزوجني يف الرجوع على اآلخر عند الطالق أو الوفاة إذا 

ة ما شارك أحدهما اآلخر يف جتارة أو بناء مسكن أو حنو ذلك أخذًا مبذهب املالكي

وأضيفت إىل هذه املادة الفقرة الثانية منها وفيها وجوب املساواة يف اهلبة بني األوالد 

والزوجات وترك أمر تقدير املصلحة عند التفرقة بني األوالد للقاضي فإن وجدها أي 

املصلحة يف التفرقة أمضاها وإن مل جيدها ساوى بينهم وأخرج ما حيقق املساواة من 

كانت اهلبة ضررًا له وقد سرى هذا التعديل سالف الذكر  الرتكة لتكون حصة من

كما جرى نص  7115على مجيع الوقائع اليت حدثت بعد سريان أحكامه يف سنة 

الوارد بكتاب السيد وزير شئون الرئاسة  07/2/7110األمر السامي الصادر بتاريخ 

باء لألبناء إال على أنه يتم التعميم على احملاكم بعدم إجراء معاملة اهلبات من اآل

بشرط التسوية بينهم ذكورًا وإناثًا أو أخذ رضاهم مجيعًا..... وأما اهلبات اليت مت 

وملا  ......70/8/7110إجراؤها واستلمها املوهوب هلم فتمضي وال ترد وذلك اعتبارًا من 

كان الثابت أن الواهب ولي املوهوب له كما أنه يقوم على تربيته وقد أقر بهذه الصفة 

ن العقار املوهوب يف حوزته وحتت يده عند إقرار اهلبة ومن ثم يكون القبض قد مت أ

من قانون املعامالت املدنية وما استقر عليه قضاء  605صحيحًا وفقًا ألحكام املادة 

حمكمة النقض ....... ومن ثم ال ينال من ذلك صدور اآلمر السامي بعدم إجراء معاملة 

 78من القانون رقم  67/7ء إال بشرط التسوية وكذا املادة اهلبات بني اآلباء واألبنا

واليت أوجبت املساواة يف اهلبة بني األبناء والزوجات وترك أمر تقدير  7115لسنة 

املصلحة عند التفرقة بني األبناء للقاضي وذلك لسريان األمر السامي وكذا الفقرة 

بإقرار الواهب إذ يكفي يف  املضافة باملادة سالفة الذكر بعد انعقاد اهلبة صحيحة

اهلبة جمرد اإلجياب إذا كان الواهب وىل املوهوب له أو وصيه واملال املوهوب يف 

حوزته وكذا لو كان املوهوب له صغريًا يقوم الواهب على تربيته ومن ثم تكون اهلبة 

لسنة  78قد متت قبل األمر السامي وتعديل قانون األحوال الشخصية بالقانون 

...( وإذ كان ذلك من احلكم سائغًا، وله أصله الثابت باألوراق، ويتفق ....7115

وصحيح حكم القانون، مبا يكفي حلمل قضائه، فإن النعي عليه بأسباب الطعن 

 مجيعها يكون على غري أساس.

 

    



  :7102لسنة  066الطعن رقم  –ثانيًا 

طعون فيه اخلطأ حيث إن الطعن أقيم على سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم امل

يف تطبيق القانون وخمالفته والقصور يف التسبيب، ويف بيان ذلك يقول إن املصلحة 

كانت تقتضي التسوية بني أبناء الواهب وهو أحدهم إذ أنهم ال ميلكون سوى هذا 

املسكن ويقيمون به حتى األن، كما أن املوهوب له مل حيز املسكن املوهوب 

ب بذلك ال يكفي للقول بتمام القبض واحلوز، إذ الواقع بشكل فعلي وأن إقرار الواه

أنه ظل مقيمًا باملسكن املوهوب فرتة طويلة بعد انعقاد اهلبة مبا يبطلها، وال يصحح 

هذا البطالن ما قال به احلكم من أن اهلبة متت قبل صدور أمر مسو رئيس الدولة يف 

وز املوهوب له للمسكن وقبل تعديل قانون األحوال الشخصية، لعدم ح 07/2/7110

بشكل فعلي وهو أمر مغاير النعقاد اهلبة باإلجياب والقبول، ال سيما وأنه توجد 

قاصرة أخرى مل يراع احلكم مصلحتها وهو بصدد مراعاة مصلحة املوهوب له، هذا 

إىل أن الورثة وهو منهم ال ميلكون سوى هذا املسكن وهو ميثل كامل تركة 

ه وال يصح استئثار املوهوب له وحده بكامل الرتكة، يف مورثهم الواهب ويقيمون ب

حني أنه ليس للورثة مأوى سواه، وإذ اعتد احلكم مبصلحة املوهوب له وتغاضى عن 

حبث مصلحة سائر الورثة باملخالفة للقانون، ومل يتناول الدفاع السالف مبا يقتضيه 

 فإنه يكون معيبًا مبا يستوجب نقضه. 

لسنة  060وره مردود، ذلك أنه مماثل ألسباب الطعن األول رقم وحيث إن هذا النعي بد

 واليت انتهت فيها احملكمة إىل رفضها على حنو ما سلف بيانه يف الرد عليها. 7102

 وملا تقدم فإنه يتعني القضاء برفض الطعنني.

 

********** 



 )جتاري( 09/07/7102جلسة 

 يس الدائرة.رئ –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 وعضوية املستشارين: د. حسني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(781) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  075)الطعن رقم   

( بطالن. حكم "إصداره" "نسخة احلكم األصلية" "بطالن احلكم". قضاة. حمضر 0

 عن بالنقض. ما ال يقبل منها".اجللسة. نقض "أسباب الط

حمضر جلسة النطق باحلكم. سند رمسي. هو املرجع يف مراقبة مدى تقيد -

احلكم بالقواعد العامة يف إصدار األحكام ومنها معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة 

النطق باحلكم وما إذا كانت هي من مسعت املرافعة وتداولت فيه ووقعت على 

 مسودته.

ن مبحضر اجللسة دون نسخة احلكم األصلية. ذكر اسم قاضي يف العربة مبا دو-

ديباجة النسخة األصلية للحكم. اعتباره من قبيل اخلطأ املادي ما دام ال اختالف بني 

 اهليئتني مبحضر جلسة املرافعة األخرية وحمضر جلسة النطق باحلكم.

  

( دعوى "الطلبات يف الدعوى" "نظر الدعوى واحلكم فيها". دفاع "اإلخالل حبق 7

 الدفاع". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". 

الطلب أو وجه الدفاع الذي قد يتغري به وجه الرأي يف الدعوى ويطلب من احملكمة -

ل فيه. التزامها بالرد عليه بأسباب خاصة وإال كان حكمها بطريق اجلزم أن تفص

 خاليًا من األسباب.

 خمالفة الثابت باألوراق اليت تعيب احلكم. ماهيتها.-

 مثال لتسبيب معيب.-

  

ذ االلتزام". خطأ. ضرر. عالقة سببية. حمكمة ( التزام "مصادر االلتزام. العقد" "تنفي0

 املوضوع "سلطتها". مسؤولية "املسؤولية العقدية". عقد "تنفيذ العقد".



وجوب تنفيذ العقد طبقًا ملا اشتمل عليه وما هو من مستلزماته. ومبا يتفق مع ما -

 يوجبه حسن النية.

 تى كان سائغًا. مثال.املسؤولية العقدية. أركانها. استخالص توافرها. موضوعي. م-

  

حمضر جلسة النطق باحلكم سند رمسي  أن  – يف قضاء هذه احملكمة –املقرر -0

ملا دون فيه وهو املرجع األساسي الذي يعتمد عليه يف مراقبة مدى تقيد احلكم 

إصدار األحكام ومنها معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة النطق بالقواعد العامة يف 

اليت مسعت املرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته،  هي باحلكم وما إذا كانت

اختالف نسخة احلكم األصلية عن حمضر اجللسة بالنسبة لبيانات تاريخ اجللسة أو 

ن ذلك وكان البني من أمساء اهليئة يكون العربة فيه مبا دون مبحضر اجللسة. ملا كا

ان اهليئة اليت  0/0/7102ستئناف يف ة األخرية أمام حمكمة االعحمضر جلسة املراف

مشكلة "برئاسة  05/0/7102مسعت املرافعة وحجزت اإلسئناف للحكم جللسة 

" .................و............ .............................وعضوية القاضيني/ .............................القاضي 

 يف وهي ذات اهليئة اليت نطقت باحلكم وفقًا للثابت مبحضر جلسة النطق به

أن  05/0/7102، وكان الثابت من نسخة احلكم األصلية الصادر يف 05/0/7102

وعضوية القاضيني/  ............................اهليئة اليت أصدرته مشكلة "برئاسة القاضي/

" وذلك على خالف ما أثبت مبحضر جلسة النطق  ............. و...........................................

معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة النطق  يفباحلكم يف ذات التاريخ، وملا كانت العربة 

باحلكم وما اذا كانت هي اليت مسعت املرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، 

جللسة ولو اختلفت عما ورد بالنسخة األصلية للحكم، هو مبا دون مبحضر تلك ا

وجلسة النطق  0/0/7102وكان الثابت من حمضري جلسة املرافعة األخرية يف 

أن اهليئة اليت مسعت املرافعة وحجزت الدعوى للحكم هي  05/0/7102باحلكم يف 

اسم  النسخة األصلية للحكم من ذكر ذات اهليئة اليت أصدرته، فإن ما ورد بديباجة

" يكون قد كتب ............................" بداًل من القاضي/............................"القاضي/

بطريق اخلطأ املادي الذي ال يؤثر على قوام احلكم املطعون فيه، ويضحى النعي عليه 

 بهذا السبب على غري أساس.

ع يدىل به لدى أن كل طلب او وجه دفا –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -7

حمكمة املوضوع ويطلب إليها بطريق اجلزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما 



جيوز أن يرتتب عليه تغيري وجه الرأي يف الدعوى جيب عليها أن جتيب عنه بأسباب 

عترب حكمها خاليًا من األسباب، ومن املقرر أيضًا أن حتريف حمكمة اخاصة و إال 

عض املستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته باملخالفة املوضوع للثابت ماديًا بب

للوقائع الثابتة بأورق الدعوى يعيب حكمها مبخالفة الثابت يف األوراق. ملا كان ذلك 

وكان البني من مذكرة التعقيب على تقرير جلنة اخلربة املنتدبة من حمكمة 

يها بدفاعه الوارد أنه قد متسك ف 0/0/7102ستئناف املقدمة من الطاعن جبلسة اال

ي وأيد هذا الدفاع حبافظة مستندات ضمنها صورة من وكالة صادرة منه عبوجه الن

إلنهاء كافة  76/6/7100إىل املطعون ضده موثقة لدى الكاتب العدل بتاريخ 

املعامالت واإلجراءات اخلاصة بقطعة األرض املستثمرة موضوع النزاع واليت متكنه 

لرتاخيص لدى دائرة البلدية وغريها من اجلهات احلكومية من انهاء كل ما يتعلق با

أن احلكم  وغري احلكومية ومنها اجلهة املختصة بتوصيل التيار الكهربائي، إال

حيص تماملطعون فيه اطرح دفاعه هذا إيرادًا وردًا ومل يقسطه حقه من البحث وال

كهرباء وعدم متكينه جمتزءًا القول بان الطاعن قد أخل بإلتزاماته العقدية بقطعه ال

بذلك، حال ان الطاعن قد قدم  املطعون ضده من إعادة توصليها إذ مل مينحه توكياًل

صورة هذا التوكيل كما قدمه املطعون ضده رفق مذكرته الشارحة ألسباب 

، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض عن الدعوى 7106لسنة  07استئنافه رقم 

ف الطاعن عن دعواه األصلية، فإن احلكم املطعون فيه املتقابلة، كما رفض استئنا

 .للثابت يف االوراق خمالفتهيكون قد شابه القصور املبطل فضاًل عن 

من قانون املعامالت  716نص املادة  مفاد ان –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر -0

ال يقتصر املدنية أن تنفيذ العقد جيب أن يكون وفق ما يوجبه حسن النية يف التعامل و

ذلك على ما ورد بالعقد بل يشمل أيضًا ما يكون من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف 

وطبيعة التصرف، ومن املقرر أن املسؤولية العقدية ال تقوم إال بتوافر أركان ثالثة 

عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه التعاقدي أو التأخري فيه، وضرر،  خطأ يتمثل يف

اخلطأ والضرر، وان استخالص توافر اخلطأ التعاقدي أو عدم  وعالقة سببية بني

ها ءاملوضوع متى أقامت قضاحمكمة توافره ومدى الضرر املرتتب عليه من سلطة 

 اخلرباءهلا سلطة تقدير األدلة يف الدعوى ومنها تقارير  ليتعلى أسباب سائغة، وإ

أو جبزء منه. ملا كان ذلك واملوازنة والرتجيح بينها واألخذ برأي خبري أو بآخر  كله 

اليت متسك  – 7106لسنة  2وكانت الطلبات اخلتامية للمستأنف يف االستئناف رقم 

ا يهي طلب إلزام املستأنف ضده بالتعويض واحتياط –بها امام حمكمة اول درجة 



وكانت هذه احملكمة، باعتبارها حمكمة املوضوع،  –بفسخ العقد موضوع التداعي 

جلنة اخلربة املنتدبة من حمكمة االستئناف يف خصوص ما انتهى تطمئن إىل تقرير 

تفق عليه اإليه من عدم إخالل املستأنف ضده بالتزاماته العقدية  إذ باشر البناء وفق ما 

الطرفان يف العقد وإن البلدية قد منحته شهادة إمتام املباني مما يدل على قيامه بتنفيذ 

نسبه املستأنف إليه من إخالل بشروط التعاقد  اتها، اما ماطاألعمال وفقًا الشرتا

باستخدام املكاتب يف الطابق العلوي كسكن للعمال وبعدم إجراء الصيانة 

واحملافظة على املبنى وبناء عدد حمالت ومكاتب أقل من املتفق عليه يف العقد، فإنه 

ستأنف امل لومل يق 9/1/7108ملا كان العقد مازال قائمًا وجيري تنفيذه وينتهي يف 

بامتناع املستأنف ضده عن اداء مقابل االستثمار السنوي املتفق عليه، وكان املستأنف 

ضده ملتزم بتسليم املستأنف املبنى وفقًا ملا اتفق عليه يف العقد يف نهاية مدته وباحلالة 

الصاحلة الستعماله ووفقًا ملا يقتضيه مبدأ حسن النية يف التعامل فإن دعواه األصلية 

ت قبل اآلوان، وإذ خالف احلكم املستأنف هذا النظر وانتهى إىل عقد رفتكون 

ذهب إليه جديرًا باإللغاء ما رفض الدعوى األصلية، فإنه يكون قد جانبه الصواب في

وحيث إنه عن  والقضاء جمددًا بعدم قبول الدعوى األصلية لرفعها قبل اآلوان.

أمام  –املدعي تقاباًل  –أنف فيه وكانت طلبات املست 7106لسنة  07االستئناف رقم 

حمكمة اول درجة قد  احنصرت  يف طلب ندب خبري والتعويض، فإن تضمني صحيفة 

طلب إلزام املستأنف ضده بتوثيق عقود اإلجيار املربمة بني املستأنف  هاستئناف

واملستأجرين، ونقل عداد الكهرباء واملاء إىل اسم املستأنف، فهي طلبات جديده ال 

لتمسك بها ألول مرة أمام حمكمة االستئناف ملا يف ذلك من تفويت لدرجة من جيوز ا

من قانون اإلجراءات املدنية، وملا كان البني من  065/0درجيت  التقاضي عماًل باملادة 

رفق مذكرته  –حافظة املستندات املقدمة من املستأنف ضده يف هذا االستئناف 

رة ضوئية لوكالة خاصة مصدق عليها من انها حوت صو – 0/0/7102املقدمة جبلسة 

صادره من املستأنف ضده إىل املستأنف ليقوم  76/6/7100الكاتب العدل بتاريخ 

مقامه وينوب عنه يف تسليم واستالم و إنهاء كافة املعامالت واإلجراءات اخلاصة 

خرج بقطعة األرض موضوع التداعي، يف إقامة املباني عليها واالتفاق مع املقاولني واست

الرتاخيص الالزمة لدى جهات االختصاص واإلشراف على املباني املقامة عليها 

... اخل، وتسري  وتأجريها وقبض األجرة وصرفها ومقاضاة من يلزم من املستأجرين

معه اخلطأ  ينتفىهذه الوكالة بسريان عقد اإلجيار االصلي من البلدية، األمر الذي 

 ميكنه من ضده من أنه مل مينحه توكيل الذي ينسبه املستأنف إىل املستأنف



خماطبة إدارة الكهرباء لتوصيل الكهرباء وبالتالي حسن استثمار املوقع، وكذلك 

اء عدم توثيق العقود، إذ مل ينف صدور راحلال بالنسبة ملا ادعاه من ضرر أصابه ج

مثل هذا التوكيل من املستأنف ضده وعلى ما هو ثابت مبذكرته الشارحة ألسباب 

االمر الذي ال تتحقق معه عناصر مسؤولية  –ستئنافه هذا وما أرفق بها من مستندات ا

املستـأنف ضده يف الدعوى املتقابلة ويكون املستأنف قد اخفق يف إقامة الدليل عليها 

مما يتعني معه رفضها و إذ انتهى احلكم املستأنف هذه النتيجة الصحيحة االمر الذي 

 يتعني معه تأييده.
 

 مــــــــــــــــةاحملك
 

تتحصل - على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي الظفرة على املطعون  7105لسنة  00يف ان الطاعن أقام الدعوى رقم 

ضده بطلب احلكم بندب خبري هندسي واحلكم مبا تسفر عنه نتيجة اخلربة. وذلك 

الكائنة باملنطقة  710ه قام بإستثمار قطعة األرض رقم على سند من ان املطعون ضد

ستثمار وقوانني البلدية بتحويل صناعية مدينة زايد، إال أنه خالف عقد اال –الغربية 

مجيع املكاتب إىل غرف للعمال وإضافة مبان للعقد دون ترخيص من البلدية، كما 

املبنى بالكامل إىل قام بتكسري عدد من احملالت وحوهلا إىل غرف عمال حيث حول 

سكن عمال مما أدى إىل تضرر املبنى بالكامل باملخالفة للعقد الذي ينص على أن 

يكون املبنى عبارة عن مكاتب وحمالت، كما قام بعمل متديدات الكهرباء واملاء 

ستشاري نهيار املبنى وخالف املخططات املعتمدة من االابطرق خمالفة مما ادى إىل 

إخالء  ضرورة ن عدم تقيده بشروط األمن والسالمة مما تطلبوالبلدية، فضاًل ع

املبنى و إلزام املطعون ضده بكل األضرار سالفة الذكر، ومن ثم فقد أقام الدعوى. 

متناع الطاعن عن اأقام املطعون ضده دعوى متقابلة بطلب احلكم بندب خبري إلثبات 

لكهربائي دون وجه حق وأثر توثيق عقود اإلجيار لدى البلدية وقيامه بقطع التيار ا

بيان ما أصابه من أضرار بسبب تصرفات الطاعن ومقدار الريع حتى ولذلك على العقد 

. ندبت احملكمة خبريًا يف الدعوى وبعد ان أودع اخلبري تقريره، قدم 7108عام 

خالل بالعقد لإلالطاعن مذكرة ختامية طلب فيها إلزام املطعون ضده بالتعويض 

ستثمار مع التعويض حتياطيًا بفسخ عقد االاء الصيانة املناسبة للمبنى ووإلزامه بإجرا

حكمت احملكمة برفض الدعويني  7106من مارس  8املادي واملعنوي، بتاريخ 

األصلية واملتقابلة. استأنف الطاعن هذا احلكم لدى حمكمة استئناف أبوظيب 



احملكمة املطعون جتاري، كما استأنفه لدى ذات  7106لسنة  2باالستنئاف رقم 

جتاري، ضمت احملكمة االستئنافني وندبت  7106لسنة  07ستئناف رقم ضده باال

ستئناف قضت برفض اال 05/0/7102الدعوى وبعد أن اودع تقريره وبتاريخ  يفخبريًا 

ستئناف املتقابل بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا بإلزام األصلي ويف موضوع اال

مطعون ضده مبلغ مائة الف درهم. طعن الطاعن يف هذا احلكم للالطاعن بأن يؤدي 

حددت  –يف غرفة مشورة  –بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه احملكمة 

 جلسة لنظره.
 

وحيث إن الطعن قد أقيم على سببني ينعى الطاعن باألول منهما على احلكم املطعون 

م املطعون فيه عن اهليئة اليت ختالف اهليئة اليت أصدرت احلكفيه البطالن، ذلك ال

ة عة يف الدعوى وحجزتها للحكم، إذ البني من حمضر جلسة املرافعمسعت املراف

ة فيها وحجزتها للحكم كانت عأن اهليئة اليت مسعت املراف 0/0/7102بتاريخ 

..... .....................وعضوية كل من القاضي/.......................... مشكلة برئاسة القاضي 

، يف حني أن البني من النسخة األصلية للحكم الصادر بتاريخ و..........................

أن اهليئة اليت نطقت به وأصدرته كانت برئاسة  05/0/7102

والقاضي/ ........................... وعضوية كل من القاضي/........................... القاضي/

مل ........................... و بالتالي يكون احلكم باطل لكون القاضي/ ...... ......................

ة اليت حجزت فيها الدعوى للحكم، األمر الذي يعيبه مبا عحيضر جلسة املراف

 توجب نقضه.سي
 

 أن  – يف قضاء هذه احملكمة –وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن من املقرر 

سند رمسي ملا دون فيه وهو املرجع األساسي الذي حمضر جلسة النطق باحلكم 

يعتمد عليه يف مراقبة مدى تقيد احلكم بالقواعد العامة يف إصدار األحكام ومنها 

اليت مسعت  هي معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة النطق باحلكم وما إذا كانت

املرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، اختالف نسخة احلكم األصلية عن 

ضر اجللسة بالنسبة لبيانات تاريخ اجللسة أو أمساء اهليئة يكون العربة فيه مبا حم

ة األخرية عدون مبحضر اجللسة. ملا كان ذلك وكان البني من حمضر جلسة املراف

ان اهليئة اليت مسعت املرافعة وحجزت  0/0/7102ستئناف يف أمام حمكمة اال

............................ اسة القاضي مشكلة "برئ 05/0/7102اإلسئناف للحكم جللسة 

" وهي ذات اهليئة اليت نطقت ............................ و............................وعضوية القاضيني/



، وكان الثابت من 05/0/7102 يف باحلكم وفقًا للثابت مبحضر جلسة النطق به

ئة اليت أصدرته مشكلة أن اهلي 05/0/7102نسخة احلكم األصلية الصادر يف 

" ........................ و........................وعضوية القاضيني/ ........................"برئاسة القاضي/

وذلك على خالف ما أثبت مبحضر جلسة النطق باحلكم يف ذات التاريخ، وملا كانت 

اذا كانت هي اليت معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة النطق باحلكم وما  يفالعربة 

مسعت املرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، هو مبا دون مبحضر تلك اجللسة 

ولو اختلفت عما ورد بالنسخة األصلية للحكم، وكان الثابت من حمضري جلسة 

أن اهليئة اليت  05/0/7102وجلسة النطق باحلكم يف  0/0/7102املرافعة األخرية يف 

عوى للحكم هي ذات اهليئة اليت أصدرته، فإن ما ورد مسعت املرافعة وحجزت الد

" بداًل من ............................النسخة األصلية للحكم من ذكر اسم "القاضي/ بديباجة

" يكون قد كتب بطريق اخلطأ املادي الذي ال يؤثر على ............................القاضي/

 عليه بهذا السبب على غري أساس.قوام احلكم املطعون فيه، ويضحى النعي 
  

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي سبيب الطعن على احلكم املطعون فيه الفساد يف 

 0/0/7102ستدالل وخمالفة الثابت يف األوراق ويف بيانه ذلك يقول أنه تقدم جبلسة اال

خطأ على تقرير جلنة اخلربة املنتدبة من حمكمة االستئناف ضمنها  ةمبذكرة تعقيبي

املطعون ضده مبا ميكنه من مراجعة  داللجنة فيما ذهبت إليه من انه مل يقم بتزوي

وكالة  حوتشركة الكهرباء لتوصيل التيار وقدم رفق املذكرة حافظة مستندات 

صادرة منه أي الطاعن إىل  76/6/7100خاصة موثقة من الكاتب العدل بتاريخ 

اءات اخلاصة بقطعة األرض ... اخل إال أن املطعون ضده إلنهاء كافة املعامالت واإلجر

تزامه العقدي بقطعه الاحلكم خالف الثابت بهذا املستند وذهب إىل أنه اخل ب

 نحه توكياًلميمن إعادة توصيلها إذ مل  متكينه الكهرباء عن املطعون ضده وعدم

داء تعويض للمطعون ضده قدره مائة ألف درهم، كما رفض طلبه يف أبذلك، والزمه ب

رغم ما متسك به  ةعواه األصلية مبقولة ان املطعون ضده مل خيل بالتزاماته االعقديد

 املذكرة سالفة الذكر، األمر الذي يعيب احلكم مبا يستوجب نقضه. يفوقدم دليله 

أن كل  –يف قضاء هذه احملكمة  –وحيث إن هذا النعي يف حمله، ذلك ان من املقرر 

مة املوضوع ويطلب إليها بطريق اجلزم أن تفصل طلب او وجه دفاع يدىل به لدى حمك

فيه ويكون الفصل فيه مما جيوز أن يرتتب عليه تغيري وجه الرأي يف الدعوى جيب 

عترب حكمها خاليًا من األسباب، ومن املقرر اعليها أن جتيب عنه بأسباب خاصة وإال 



تناء قضائها على أيضًا أن حتريف حمكمة املوضوع للثابت ماديًا ببعض املستندات أو اب

ما حصلته باملخالفة للوقائع الثابتة بأورق الدعوى يعيب حكمها مبخالفة الثابت يف 

األوراق. ملا كان ذلك وكان البني من مذكرة التعقيب على تقرير جلنة اخلربة 

أنه قد متسك  0/0/7102ستئناف املقدمة من الطاعن جبلسة املنتدبة من حمكمة اال

ي وأيد هذا الدفاع حبافظة مستندات ضمنها صورة من عبوجه النفيها بدفاعه الوارد 

 76/6/7100وكالة صادرة منه إىل املطعون ضده موثقة لدى الكاتب العدل بتاريخ 

إلنهاء كافة املعامالت واإلجراءات اخلاصة بقطعة األرض املستثمرة موضوع النزاع 

البلدية وغريها من اجلهات واليت متكنه من انهاء كل ما يتعلق بالرتاخيص لدى دائرة 

أن  احلكومية وغري احلكومية ومنها اجلهة املختصة بتوصيل التيار الكهربائي، إال

احلكم املطعون فيه اطرح دفاعه هذا إيرادًا وردًا ومل يقسطه حقه من البحث 

حيص جمتزءًا القول بان الطاعن قد أخل بإلتزاماته العقدية بقطعه الكهرباء تموال

بذلك، حال ان  املطعون ضده من إعادة توصليها إذ مل مينحه توكياًل وعدم متكينه

الطاعن قد قدم صورة هذا التوكيل كما قدمه املطعون ضده رفق مذكرته الشارحة 

، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض عن 7106لسنة  07ألسباب استئنافه رقم 

األصلية، فإن احلكم الدعوى املتقابلة، كما رفض استئناف الطاعن عن دعواه 

للثابت يف االوراق مما  خمالفتهاملطعون فيه يكون قد شابه القصور املبطل فضاًل عن 

 يوجب نقضه هلذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 

جتاري أبوظيب "مأمورية  7106لسنة  07، 2وحيث إن موضوع االستئنافيني رقمي 

 مفاد ان –يف قضاء هذه احملكمة  –املقرر  وكان من –صاحل للفصل فيه  –الظفرة" 

من قانون املعامالت املدنية أن تنفيذ العقد جيب أن يكون وفق ما  716نص املادة 

يوجبه حسن النية يف التعامل وال يقتصر ذلك على ما ورد بالعقد بل يشمل أيضًا ما 

أن املسؤولية يكون من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، ومن املقرر 

عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه  العقدية ال تقوم إال بتوافر أركان ثالثة خطأ يتمثل يف

التعاقدي أو التأخري فيه، وضرر، وعالقة سببية بني اخلطأ والضرر، و ان استخالص 

حمكمة توافر اخلطأ التعاقدي أو عدم توافره ومدى الضرر املرتتب عليه من سلطة 

هلا سلطة تقدير األدلة يف  اليتها على أسباب سائغة، وءأقامت قضااملوضوع متى 

واملوازنة والرتجيح بينها واألخذ برأي خبري أو بآخر  كله  اخلرباءالدعوى ومنها تقارير 

 2أو جبزء منه . ملا كان ذلك وكانت الطلبات اخلتامية للمستأنف يف االستئناف رقم 



هي طلب إلزام املستأنف  –ة اول درجة اليت متسك بها امام حمكم – 7106لسنة 

وكانت هذه احملكمة،  –ا بفسخ العقد موضوع التداعي يضده بالتعويض واحتياط

باعتبارها حمكمة املوضوع، تطمئن إىل تقرير جلنة اخلربة املنتدبة من حمكمة 

االستئناف يف خصوص ما انتهى إليه من عدم إخالل املستأنف ضده بالتزاماته العقدية  

تفق عليه الطرفان يف العقد وإن البلدية قد منحته شهادة إمتام اباشر البناء وفق ما إذ 

اتها، اما ما نسبه املستأنف طاملباني مما يدل على قيامه بتنفيذ األعمال وفقًا الشرتا

إليه من إخالل بشروط التعاقد باستخدام املكاتب يف الطابق العلوي كسكن للعمال 

حملافظة على املبنى وبناء عدد حمالت ومكاتب أقل من املتفق وبعدم إجراء الصيانة وا

 9/1/7108عليه يف العقد، فإنه ملا كان العقد مازال قائمًا وجيري تنفيذه وينتهي يف 

املستأنف بامتناع املستأنف ضده عن اداء مقابل االستثمار السنوي املتفق  لومل يق

املبنى وفقًا ملا اتفق عليه يف العقد  عليه، وكان املستأنف ضده ملتزم بتسليم املستأنف

يف نهاية مدته وباحلالة الصاحلة الستعماله ووفقًا ملا يقتضيه مبدأ حسن النية يف 

ت قبل اآلوان، وإذ خالف احلكم املستأنف عالتعامل فإن دعواه األصلية تكون قد رف

ما فيهذا النظر وانتهى إىل رفض الدعوى األصلية، فإنه يكون قد جانبه الصواب 

ذهب إليه جديرًا باإللغاء والقضاء جمددًا بعدم قبول الدعوى األصلية لرفعها قبل 

 اآلوان.
  

املدعي  –وكانت طلبات املستأنف فيه  7106لسنة  07وحيث إنه عن االستئناف رقم 

أمام حمكمة اول درجة قد  احنصرت  يف طلب ندب خبري والتعويض، فإن  –تقاباًل 

طلب إلزام املستأنف ضده بتوثيق عقود اإلجيار املربمة بني  هتضمني صحيفة استئناف

املستأنف واملستأجرين، ونقل عداد الكهرباء واملاء إىل اسم املستأنف، فهي طلبات 

جديده ال جيوز التمسك بها ألول مرة أمام حمكمة االستئناف ملا يف ذلك من تفويت 

نون اإلجراءات املدنية، وملا من قا 065/0لدرجة من درجيت  التقاضي عماًل باملادة 

رفق  –كان البني من حافظة املستندات املقدمة من املستأنف ضده يف هذا االستئناف 

انها حوت صورة ضوئية لوكالة خاصة مصدق  – 0/0/7102مذكرته املقدمة جبلسة 

صادره من املستأنف ضده إىل املستأنف  76/6/7100عليها من الكاتب العدل بتاريخ 

مه وينوب عنه يف تسليم واستالم وإنهاء كافة املعامالت واإلجراءات اخلاصة ليقوم مقا

بقطعة األرض موضوع التداعي، يف إقامة املباني عليها واالتفاق مع املقاولني واستخرج 

الرتاخيص الالزمة لدى جهات االختصاص واإلشراف على املباني املقامة عليها 



من يلزم من املستأجرين ... اخل، وتسري وتأجريها وقبض األجرة وصرفها ومقاضاة 

معه اخلطأ  ينتفىهذه الوكالة بسريان عقد اإلجيار االصلي من البلدية، األمر الذي 

 ميكنه من الذي ينسبه املستأنف إىل املستأنف ضده من أنه مل مينحه توكيل

خماطبة إدارة الكهرباء لتوصيل الكهرباء وبالتالي حسن استثمار املوقع، وكذلك 

اء عدم توثيق العقود، إذ مل ينف صدور رحلال بالنسبة ملا ادعاه من ضرر أصابه جا

مثل هذا التوكيل من املستأنف ضده وعلى ما هو ثابت مبذكرته الشارحة ألسباب 

االمر الذي ال تتحقق معه عناصر مسؤولية  –استئنافه هذا وما أرفق بها من مستندات 

ويكون املستأنف قد اخفق يف إقامة الدليل عليها املستـأنف ضده يف الدعوى املتقابلة 

مما يتعني معه رفضها وإذ انتهى احلكم املستأنف هذه النتيجة الصحيحة االمر الذي 

 يتعني معه تأييده.

 

********** 



 )جتاري( 09/07/7102جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ يوسف عبد احلليم  

 ني بن سليمه، عبد اهلل علي عبد اهلل.وعضوية املستشارين: د. حس

 د6خلف نهار عيد الرقاد، أمحد احلسيين حممد يوسف.

(780) 

 ق . أ( 00س  7102لسنة  870)الطعن رقم  

( عقد "تكييف العقد". حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض". 0

 حمكمة النقض "سلطتها".

 اللفظ وما عناه املتعاقدان. تكييف العقد. مناطه. وضوح اإلرادة ال وضوح-

العربة فيه. حقيقة الواقع والنية املشرتكة هلما. هي مسألة قانون. تراقب سالمتها -

 حمكمة النقض.

  

كييف العقد" "عقد ( استثمار. إجيار. التزام "مصادر اإللتزام. العقد". بيع. عقد "ت7

اإلجيار التمويلي أو اإلجيار املنتهي بالتملك" "عقد البيع" "عقد اإلجيار". ملكية. 

 حمكمة املوضوع "سلطتها" "رقابة حمكمة النقض". حمكمة النقض "سلطتها".

 عقد اإلجيار التمويلي أو اإلجيار املنتهي بالتملك. اعتباره بيعًا مقسط الثمن.-

ه معلقًا على شرط واقف هو الوفاء جبميع االقساط يف مواعيدها. انتقال امللكية في-

 أساس ذلك وعلته.

التزام شركة التأجري التمويلي بنقل امللكية إىل املستفيد يف نهاية العقد. شرطه. -

 الوفاء جبميع االلتزامات ومنها الوفاء جبميع الثمن.

الثمن حتى ال تنتقل  وصف العاقدين له بأنه إجيار. مقصوده. حفظ حق البائع يف-

ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد كامل الثمن. ال مينع احملاكم من تكييفه 

 وإجراء أحكام البيع. مثال.

  

املتعاقدان منها  املناط يف تكييف العقد وضوح اإلرادة ال وضوح اللفظ وما عناه-0

بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد مبا أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها 



من عبارات متى تبني أن هذه األوصاف والعبارات ختالف حقيقة التعاقد، وأن العربة 

من هذا التكييف حبقيقة الواقع والنية املشرتكة اليت اجتهت إليها إرادة املتعاقدين 

العقد ذاته وأن اسباغ التكييف القانوني للعالقة بني اخلصوم هي مسألة  مبا جاء يف

 قانونية حبته تراقب سالمتها حمكمة النقض.

 

ملا كان يقع عماًل أن ختتلط بعض العقود بعقد االجيار، ويقع على القاضي -7

إعطاء التكييف الصحيح للعقد، لكي يطبق أحكامه بعد ذلك، وكان االجيار 

جر من االنتفاع بعني، بينما يقصد بالبيع متليك املشرتي العني املبيعة متكني املستأ

من قانون املعامالت املدنية البيع بأنه مبادلة مال غري  189ذاتها، وقد عرفت املادة 

نقدي مبال نقدي. فاملعقود عليه يف االجيار هو منفعة العني بينما املعقود عليه يف البيع 

 عنها باملال غري النقدي، ومقصود العاقدين من البيع انتقال هو العني ذاتها، وهي املعرب

من قانون املعامالت املدنية قد  500ملك املبيع من البائع إىل املشرتي، وملا كانت املادة 

تنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي مبجرد متام البيع ما مل يقضي -0نصت على أن: 

ايعني أن يبادر إىل تنفيذ التزاماته إال ما وجيب على كل من املتب-7القانون بغري ذلك. 

من ذات القانون على أنه "جيوز للبائع إذا  500كان منها مؤجاًل، كما قضت املادة 

كان الثمن مؤجاًل أو مقسطًا أن يشرتط تعليق نقل امللكية إىل املشرتي حتى يؤدي 

لكية املشرتي وإذا مت استيفاء الثمن تعترب م-7مجيع الثمن ولو مت تسليم املبيع، 

مستندة إىل وقت البيع. وهذا يعين أن متكني املستفيد من متلك األصل املؤجر يف 

نهاية مدة االجيار يعد ركنًا جوهريًا يف عقد التأجري التمويلي، وهذا يستتبع أن 

تكون شركة التأجري التمويلي ملزمة بنقل ملكية األصل إىل املستفيد يف نهاية عقد 

شريطة أن يكون املستفيد قد أوفى مجيع االلتزامات املفروضة عليه االجيار التمويلي 

مبوجب العقد ومنها الوفاء جبميع الثمن ومن ثم فإن عقد التأجري التمويلي هو يف 

حقيقته بيع مقسط الثمن على عدة آجال فيتخفى يف االجيار، وأن وصف العاقدين له 

ها غري حفظ حق البائع يف الثمن، بأنه اجيار وعباراتهم الدالة على ذلك، ال يقصد ب

حتى ال تنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد كامل الثمن. فهو عقد بيع معلقًا 

فيه انتقال امللكية على شرط واقف، فإذا مت وفاء مجيع األقساط يف مواعيدها حتقق 

إىل وقت  الشرط الواقف وترتب على حتققه انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي مستندة

العقد ، وإال امتنع انتقال امللكية ووجب فسخ العقد لتقصري املشرتي يف الوفاء بالثمن 

وتطبيق الشرط اجلزائي على املشرتي فيستحق البائع األقساط اليت قبضها تعويضًا 



عما اصابه من ضرر بسبب فسخ البيع وحرمانه من منفعة املبيع مدة وجوده يف يد 

ن هناك تفاوت كبري بني قيمة األقساط املدفوعة وقيمة ذلك املشرتي بشرط اال يكو

الضرر، وذلك مرتوك للقاضي يقدره، وأن ذلك الفسخ ال يقع حبكم القانون نتيجة 

لتخلف الشرط الواقف لنقل امللكية، بل جيب طلبه من احملكمة ، ويكون للبائع أن 

، وعلى ذلك بأن تسمية يطلبه أو ال يطلبه وللمحكمة أن جتيبه إىل طلبه أو ال جتيبه

العقد اجيارًا ال تلزم احملاكم بأن تطبق عليه أحكام االجيار وال متنعها من تكييفه 

من قانون املعامالت  575فإن بيع ومن إجراء أحكام البيع. ملا كان ذلك وكانت املادة 

بيع يتم تسليم املبيع إما بالفعل أو بأن خيلي البائع بني امل-0املدنية تنص على أنه )

 579واملشرتى مع اإلذن بقبضه وعدم وجود مانع حيول دون حيازته. كما نصت املادة 

إذا أنذر البائع -7على أن "يعترب التسليم حكمًا ايضًا يف احلالتني اآلتيتني.............. 

املشرتي )بدفع الثمن وتسلم املبيع خالل فرتة معلومة وإال اعترب مسلمًا " فلم يفعل، ومن 

ه ال يكفي املشرتي أن تنتقل إليه ملكية املبيع، بل ال بد له أيضًا من حيازة ثم فإن

املبيع حتى يتمكن من االنتفاع به، ذلك أن حق امللكية يتضمن االنتفاع وهو ال يكون 

إال عن طريق احليازة مباشرًة أو غري مباشرة، وعلى ذلك فإن تسليم املبيع يتكون من 

ف املشرتي وضعًا يتمكن معه من حيازته وضع املبيع حتت تصر-0عنصرين 

اعالم املشرتي بهذا الوضع منعًا للبس -7واالنتفاع به دون عائق ولو مل حيزه بالفعل 

الذي ميكن أن يقوم فيما لو ادعى البائع أنه وضع املبيع حتت تصرف املشرتي وادعى 

صرف املشرتي، األخري أن الوضع الذي اختذه البائع ال يفهم منه أنه جعل الشيء حتت ت

فاشرتط املشرع أن يقوم البائع بإعالم املشرتي بوضع املبيع حتت تصرفه. ومؤدى ذلك 

أنه يقع على البائع االلتزام بتسليم املبيع، فإذا مل يِف بهذا االلتزام مل يكن له ان 

يطالب املشرتي باألقساط ويعترب خماًل بهذا االلتزام. إذ أن للمشرتي احلق يف استغالل 

ني املبيعة واالنتفاع بها مقابل األقساط اليت يتم سدادها، وجيوز للمشرتي أن يطالب الع

البائع بالتسليم ولو كان مل يدفع الثمن طاملا أن الثمن مؤجل ومل يسقط حق املشرتي 

يف األجل. ملا كان ذلك وكان ال خالف بني الطرفني أنه مل يتم تسليم الوحدة املباعة 

ى الطاعن أنه مت تسليمها حكميًا للمطعون ضده بأن وجه إليه تسليمًا فعليًا، وادع

أن عني التداعي جاهزة للتسليم، وقد تسلم هذه الرسالة  79/8/7107رسالة بتاريخ 

وكان الثابت من األوراق وتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى أن املطعون ضده رد على 

.... يوم االثنني وأكدوا له أنه لتسليم تلك الرسالة بأنه توجه إىل شركة ..................

املفاتيح جيب أن يرد هلم رسالة من شركة ...................... "الطاعنة" إليها وأنه يتم 



تسليمها بواسطة شركة ...................... للتمويل، كما ارسل للطاعنة رسالة أخرى 

ليم العقار ألن )..................... للتمويل( أخربها فيها أن شركة ..................... ال تقبل تس

أرسلت الطاعنة  00/1/7101مل تقدم شهادة تفيد املوافقة على تسليم الوحدة. وبتاريخ 

 6كتابًا إىل املطعون ضده بأن تسليم العقار قد تأخر وسيكون تاريخ البدء اجلديد 

مها تسليمًا فعليا أو حكميًا ، مبا يعين أن تسليم الوحدة املباعة مل يتم تسلي7101مايو 

ومل يضع يده على الوحدة لالنتفاع بها دون عائق ومن ثم تكون الطاعنة خملة 

بالتزامها بتسليم العني إىل املطعون ضده حتى يتمكن من االنتفاع بها، ومن ثم يكون 

من حقه عدم سداد األقساط واليت تستحق باستيفاء املنفعة. وكانت الطاعنة مل 

حمكمة أول درجة فسخ العقد ورد املبلغ الذي سددته لشركة  تطلب أمام

...................... العقارية، وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل تلك النتيجة، 

وكان من املقرر أن القصور يف أسباب احلكم القانونية أو اخلطأ فيه ال يعيب 

ا متى كانت النتيجة احلكم وحملكمة النقض استكمال تلك األسباب أو تصحيحه

 اليت انتهى إليها احلكم صحيحة ومن ثم يضحي النعي برمته على غري أساس.

 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصل -على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

املطعون جتاري كلي أبوظيب على  7106لسنة  21رقم الدعوى  تأقام الطاعنةيف أن  

لبحث حقوقها والتزاماتها والتزامات املطعون ضده ندب خبري ب بطلب احلكم ضده

والزامه بسداد املبالغ املرتصدة يف  72/7/7118طبقًا التفاقية التنازل الثالثية املؤرخة 

على سند أنه مبوجب اتفاقية  .ذمته والفوائد وما يستجد من مبالغ حتى السداد التام

برج جزيرة  600.... العقارية للمطعون ضده الوحدة العقارية رقم باعت شركة ..............

 79129درهم سدد منها دفعة مقدمة مبلغ  969011الرب الرئيسي مببلغ  0املنرية س

طلب من الطاعنة اعطاءه  5/8/7118درهم، وبتاريخ  911770درهم وتبقى مبلغ 

على تقديم  01/8/7118متوياًل عقاريًا لسداد باقي الثمن ووافقت الطاعنة بتاريخ 

درهم كرسوم ال ترد، وعلى أن تتحول ملكية  01010607التسهيل على أن يدفع مبلغ 

الوحدة للطاعنة حلني سداد كامل مبلغ التمويل، على أن حترر للمطعون ضده عقد 

فرتة اجيارية كل واحدة  011شهر مقسمة إىل  011اجيار ويلتزم بسداد األجرة ملدة 

مقابل  7105وتنتهي يف عام  0/0/7100ثة أشهر تبدأ من تاريخ منها تتألف من ثال



درهم، وقد نفذت التزامها، إال أن املطعون ضده مل يسدد  2068أجرة شهرية وقدرها 

الدفعات املتفق عليها. انتدبت احملكمة خبريًا مصرفيًا لتنفيذ املأمورية الواردة 

لدعوى. استأنفت الطاعنة حبكمها وبعد أن أودع تقريره، حكمت احملكمة برفض ا

استئناف أبوظيب، وبتاريخ  7102لسنة  106هذا احلكم باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بتأييد احلكم املستأنف. طعنت الطاعنة يف هذا  01/6/7102

الطعن على هذه احملكمة يف غرفة مشورة فحددت وعرض  ،النقض احلكم بطريق

 جلسة لنظره. 
 

القانون  اخلطأ يف تطبيقاعنة على احلكم املطعون فيه وحيث إن حاصل ما تنعاه الط

أرسلت رسالة بتاريخ  هاواإلخالل حبق الدفاع والقصور يف التسبيب ذلك ان

إىل املطعون تبلغه أن شقة التداعي جاهزة للتسليم منذ وقت طويل وأنه  79/8/7107

تسليمًا  تسلم تلك الرسالة، مما مفاده أنها وضعت العني حتت تصرفه وهو ما يعد

حكميًا للعني يلزمه بدفع أقساط التمويل والفوائد التأخريية الناجتة عن امتناعه عن 

سداد تلك األقساط يف مواعيد استحقاقها، كما أنها تستحق اسرتداد املبلغ الذي 

درهم،  911770كانت قد سددته إىل الشركة املطورة "..........................." وقدره 

خبري آخر لبحث النزاع أو إعادة املأمورية للخبري السابق لبيان مجلة كما طلبت ندب 

املبالغ املرتصدة هلا من قيمة التسهيالت والفوائد والتعويضات املستحقة هلا والقضاء هلا 

بها ومبا يستجد منها حتى السداد التام إال أن احلكم مل جيبها إىل طلبها، وأقام 

يف تقريره من أن املطعون ضده مل يتسلم عني التداعي قضاءه على ما انتهى إليه اخلبري 

تسليمًا فعليًا الحتساب األقساط املستحقة، كما أنها مل تطالب بقيمة التسهيالت مما 

 نقضه. يعيب حكمها ويستوجب
 

مردود، ذلك أن املناط يف تكييف العقد وضوح اإلرادة ال وضوح وحيث ان هذا النعي  

منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد مبا أطلقوه اللفظ وما عناه املتعاقدان 

عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبني أن هذه األوصاف والعبارات 

ختالف حقيقة التعاقد، وأن العربة من هذا التكييف حبقيقة الواقع والنية املشرتكة 

وأن اسباغ التكييف القانوني اليت اجتهت إليها إرادة املتعاقدين مبا جاء يف العقد ذاته 

للعالقة بني اخلصوم هي مسألة قانونية حبته تراقب سالمتها حمكمة النقض، ملا 

كان ذلك وكان يقع عماًل أن ختتلط بعض العقود بعقد االجيار، ويقع على القاضي 

إعطاء التكييف الصحيح للعقد، لكي يطبق أحكامه بعد ذلك، وكان االجيار 



االنتفاع بعني، بينما يقصد بالبيع متليك املشرتي العني املبيعة متكني املستأجر من 

من قانون املعامالت املدنية البيع بأنه مبادلة مال غري  189ذاتها، وقد عرفت املادة 

نقدي مبال نقدي. فاملعقود عليه يف االجيار هو منفعة العني بينما املعقود عليه يف البيع 

باملال غري النقدي، ومقصود العاقدين من البيع انتقال  هو العني ذاتها، وهي املعرب عنها

من قانون املعامالت املدنية قد  500ملك املبيع من البائع إىل املشرتي، وملا كانت املادة 

تنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي مبجرد متام البيع ما مل يقضي -0نصت على أن: 

أن يبادر إىل تنفيذ التزاماته إال ما وجيب على كل من املتبايعني -7القانون بغري ذلك. 

من ذات القانون على أنه "جيوز للبائع إذا  500كان منها مؤجاًل، كما قضت املادة 

كان الثمن مؤجاًل أو مقسطًا أن يشرتط تعليق نقل امللكية إىل املشرتي حتى يؤدي 

ملشرتي وإذا مت استيفاء الثمن تعترب ملكية ا-7مجيع الثمن ولو مت تسليم املبيع، 

مستندة إىل وقت البيع. وهذا يعين أن متكني املستفيد من متلك األصل املؤجر يف 

نهاية مدة االجيار يعد ركنًا جوهريًا يف عقد التأجري التمويلي، وهذا يستتبع أن 

تكون شركة التأجري التمويلي ملزمة بنقل ملكية األصل إىل املستفيد يف نهاية عقد 

أن يكون املستفيد قد أوفى مجيع االلتزامات املفروضة عليه االجيار التمويلي شريطة 

مبوجب العقد ومنها الوفاء جبميع الثمن ومن ثم فإن عقد التأجري التمويلي هو يف 

حقيقته بيع مقسط الثمن على عدة آجال فيتخفى يف االجيار، وأن وصف العاقدين له 

حفظ حق البائع يف الثمن،  بأنه اجيار وعباراتهم الدالة على ذلك، ال يقصد بها غري

حتى ال تنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد كامل الثمن. فهو عقد بيع معلقًا 

فيه انتقال امللكية على شرط واقف، فإذا مت وفاء مجيع األقساط يف مواعيدها حتقق 

قت الشرط الواقف وترتب على حتققه انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي مستندة إىل و

العقد، وإال امتنع انتقال امللكية ووجب فسخ العقد لتقصري املشرتي يف الوفاء بالثمن 

وتطبيق الشرط اجلزائي على املشرتي فيستحق البائع األقساط اليت قبضها تعويضًا 

عما اصابه من ضرر بسبب فسخ البيع وحرمانه من منفعة املبيع مدة وجوده يف يد 

تفاوت كبري بني قيمة األقساط املدفوعة وقيمة ذلك املشرتي بشرط اال يكون هناك 

الضرر، وذلك مرتوك للقاضي يقدره، وأن ذلك الفسخ ال يقع حبكم القانون نتيجة 

لتخلف الشرط الواقف لنقل امللكية، بل جيب طلبه من احملكمة، ويكون للبائع أن 

لك بأن تسمية يطلبه أو ال يطلبه وللمحكمة أن جتيبه إىل طلبه أو ال جتيبه، وعلى ذ

العقد اجيارًا ال تلزم احملاكم بأن تطبق عليه أحكام االجيار وال متنعها من تكييفه 

من قانون املعامالت  575فإن بيع ومن إجراء أحكام البيع. ملا كان ذلك وكانت املادة 



يتم تسليم املبيع إما بالفعل أو بأن خيلي البائع بني املبيع -0املدنية تنص على أنه )

 579شرتى مع اإلذن بقبضه وعدم وجود مانع حيول دون حيازته. كما نصت املادة وامل

إذا أنذر البائع املشرتي -7على أن "يعترب التسليم حكمًا ايضًا يف احلالتني اآلتيتني.... 

)بدفع الثمن وتسلم املبيع خالل فرتة معلومة وإال اعترب مسلمًا" فلم يفعل، ومن ثم فإنه 

ن تنتقل إليه ملكية املبيع، بل ال بد له أيضًا من حيازة املبيع حتى ال يكفي املشرتي أ

يتمكن من االنتفاع به، ذلك أن حق امللكية يتضمن االنتفاع وهو ال يكون إال عن 

طريق احليازة مباشرًة أو غري مباشرة، وعلى ذلك فإن تسليم املبيع يتكون من 

كن معه من حيازته وضع املبيع حتت تصرف املشرتي وضعًا يتم-0عنصرين 

اعالم املشرتي بهذا الوضع منعًا للبس -7واالنتفاع به دون عائق ولو مل حيزه بالفعل 

الذي ميكن أن يقوم فيما لو ادعى البائع أنه وضع املبيع حتت تصرف املشرتي وادعى 

األخري أن الوضع الذي اختذه البائع ال يفهم منه أنه جعل الشيء حتت تصرف املشرتي، 

املشرع أن يقوم البائع بإعالم املشرتي بوضع املبيع حتت تصرفه. ومؤدى ذلك  فاشرتط

أنه يقع على البائع االلتزام بتسليم املبيع، فإذا مل يِف بهذا االلتزام مل يكن له ان 

يطالب املشرتي باألقساط ويعترب خماًل بهذا االلتزام. إذ أن للمشرتي احلق يف استغالل 

ع بها مقابل األقساط اليت يتم سدادها، وجيوز للمشرتي أن يطالب العني املبيعة واالنتفا

البائع بالتسليم ولو كان مل يدفع الثمن طاملا أن الثمن مؤجل ومل يسقط حق املشرتي 

يف األجل. ملا كان ذلك وكان ال خالف بني الطرفني أنه مل يتم تسليم الوحدة املباعة 

يمها حكميًا للمطعون ضده بأن وجه إليه تسليمًا فعليًا، وادعى الطاعن أنه مت تسل

أن عني التداعي جاهزة للتسليم، وقد تسلم هذه الرسالة  79/8/7107رسالة بتاريخ 

وكان الثابت من األوراق وتقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى أن املطعون ضده رد على 

أنه لتسليم املفاتيح  تلك الرسالة بأنه توجه إىل شركة ............... يوم االثنني وأكدوا له

جيب أن يرد هلم رسالة من شركة ................ "الطاعنة" إليها وأنه يتم تسليمها بواسطة 

شركة ............... للتمويل، كما ارسل للطاعنة رسالة أخرى أخربها فيها أن شركة 

قدم شهادة تفيد املوافقة ............... ال تقبل تسليم العقار ألن )............... للتمويل( مل ت

أرسلت الطاعنة كتابًا إىل املطعون ضده بأن  00/1/7101على تسليم الوحدة. وبتاريخ 

، مبا يعين أن تسليم 7101مايو  6تسليم العقار قد تأخر وسيكون تاريخ البدء اجلديد 

الوحدة املباعة مل يتم تسليمها تسليمًا فعليا أو حكميًا ومل يضع يده على الوحدة 

لالنتفاع بها دون عائق ومن ثم تكون الطاعنة خملة بالتزامها بتسليم العني إىل املطعون 

ضده حتى يتمكن من االنتفاع بها، ومن ثم يكون من حقه عدم سداد األقساط واليت 



تستحق باستيفاء املنفعة. وكانت الطاعنة مل تطلب أمام حمكمة أول درجة فسخ 

كة ................... العقارية، وكان احلكم املطعون العقد ورد املبلغ الذي سددته لشر

فيه قد انتهى إىل تلك النتيجة، وكان من املقرر أن القصور يف أسباب احلكم 

القانونية أو اخلطأ فيه ال يعيب احلكم وحملكمة النقض استكمال تلك األسباب أو 

يضحي النعي  تصحيحها متى كانت النتيجة اليت انتهى إليها احلكم صحيحة ومن ثم

 برمته على غري أساس.

 

********** 



 ) مدني عمالي( 71/07/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ البشري حممد الشورجبي 

 وعضوية املستشارين: الباقر عبد اهلل علي، إبراهيم سيد أمحد الطحان.

 عثمان مكرم، ضياء الدين عبد اجمليد.
 

(787) 
 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  712، 711ما )الطعنان رق 

( إثبات "بوجه عام" "أدلة اإلثبات. الكتابة. احملررات العرفية. الدفع بالصورية". دفوع 0

 "الدفع بالصورية". صورية. عقد "الصورية يف العقود". نظام عام.

نفاذ العقد احلقيقي بني املتعاقدين. متى سرتاه بعقد ظاهر. التمسك بالعقد املسترت -

أو نفي الثابت بالعقد الظاهر يكون وفقًا للقواعد العامة يف اإلثبات. مؤداه: إثبات ما 

خيالف الثابت بالكتابة ال يكون إال بالكتابة. ما مل يكن مثة حتايل على القانون أو 

تنازل اخلصم صراحة أو ضمنًا عن وجوب اإلثبات بالكتابة فيجوز لصاحب املصلحة 

 يع طرق اإلثبات. أساس ذلك وعلته.آنذاك إثبات الصورية جبم

  

( إثبات "بوجه عام" "أدلة اإلثبات. الكتابة. احملررات العرفية. احملررات الرمسية. 7

 ة يف العقود".الدفع بالصورية". دفوع "الدفع بالصورية". صورية. عقد "الصوري

الصورية. ورودها على العقد سواء كان عرفيًا أو رمسيًا أو مصدقًا على التوقيعات -

 فيه.

  

الصورية". ( إثبات "بوجه عام" "أدلة اإلثبات. الكتابة. الدفع بالصورية". دفوع "الدفع ب0

 صورية. عقد "عقد العمل" "الصورية يف العقود". نظام عام. عمال. شهادة.

شروط عالقة العمل. جواز إثباتها جبميع طرق اإلثبات متى مل يكن عقد مكتوب -

بني العامل وصاحب العمل وإال عدم جواز إثبات ما خيالف العقد املكتوب إال بدليل 

 كتابي. أساس ذلك.



املتعاقدين على القانون أو التواطؤ على خمالفة قاعدة قانونية متعلقة  استثناء. حتايل-

بالنظام العام أو تنازل اخلصم صراحة أو ضمنًا عن الدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة 

 فيجوز اإلثبات جبميع طرق اإلثبات آنذاك.

 للمحكمة السماح باإلثبات بالشهادة فيما كان جيب إثباته بالكتابة كلما رأت-

 لذلك أسبابًا وجيهة. مثال.

  

( من قانون املعامالت املدنية ـ وعلى ما جرى 095ولئن كان مفاد نص املادة )إنه -0

هر فالعقد به قضاء هذه احملكمة ـ أنه إذا سرت املتعاقدان عقًدا حقيقًيا بعقد ظا

النافذ بني املتعاقدين هو العقد احلقيقي، وإذا أراد أحدهما أن يتمسك بالعقد املسترت 

يف مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد، جيب عليه أن يثبت وجود العقد 

املسترت أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفًقا للقواعد العامة يف اإلثبات اليت توجب يف 

اإلثبات بالكتابة فيما خيالف الثابت بالكتابة إال أن ذلك مشروط بأال يكون  األصل

هناك حتايل على القانون إذ جيوز يف هذه احلالة ملن كان التحايل موجًها ضد 

مصلحته إثبات صورية العقد املكتوب جبميع الطرق، وكذلك إذا تنازل اخلصم 

ار أن األحوال اليت جيب فيها صراحة أو ضمًنا عن وجوب اإلثبات بالكتابة باعتب

 .اإلثبات بالكتابة ليست متعلقة بالنظام العام

الصورية كما ترد على العقد العريف ترد كذلك على العقد الرمسي أو املصدق -7

 ه.على التوقيعات في

( من قانون 06( من قانون تنظيم عالقات العمل، )05املقرر وفًقا لنص املادتني )-0

أن املشرع إذ أباح إثبات كافة شروط عالقة -ت املدنية والتجارية اإلثبات يف املعامال

العمل جبميع طرق اإلثبات القانونية فقد جعل ذلك مشروًطا بعدم وجود عقد مكتوب 

أما إذا وجد عقد مكتوب فال جيوز ألي من العامل أو صاحب العمل إثبات ما خيالف 

هناك حتايل على القانون بتواطؤ ما جاء يف هذا العقد إال بدليل كتابي ما مل يكن 

املتعاقدين على خمالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فيجوز يف هذه احلالة 

اإلثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل ملصلحة أحد املتعاقدين ضد مصلحة 

املتعاقد اآلخر، أما إذا مت التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد 

حة أحد املتعاقدين فال جيوز ألي منهما أن يثبت ما خيالف ما جاء يف العقد إال مصل

وفًقا للقواعد العامة يف اإلثبات اليت توجب اإلثبات بالكتابة فيما خيالف الثابت 

بالكتابة ما مل يتنازل صاحب الشأن عن التمسك صراحة أو ضمًنا عن الدفع بعدم 



يان أنه جيوز للمحكمة كلما رأت ألسباب وجيهة ـ جواز اإلثبات بالبينة، وغين عن الب

السماح باإلثبات بالشهادة فيما كان جيب إثباته بالكتابة كما تصرح بذلك املادة 

وكان املركز الطاعن قد دفع -من قانون اإلثبات املشار إليه ؛ ملا كان ذلك  02/1

الثابت  وكان بصورية عقد العمل املكتوب املربم بني الطرفني صورية مطلقة،

باألوراق على ما يؤخذ من صورة اتفاقية إدارة وتشغيل قسم املخترب املؤرخة 

"زوج املطعون  ................................واملربمة بني املركز الطاعن والدكتور  09/1/7105

ضدها" اتفاقهما على الشراكة يف تأسيس وإدارة وتشغيل املخترب لقاء اقتسام ارباحه 

ج املطعون ضدها باختيار العاملني فيه من األطباء والفنيني وسداد مصروفات ويلتزم زو

استقدامهم وأجورهم وأية رسوم أو مستحقات متعلقة بهم بينما يلتزم املركز الطاعن 

بعمل تأشرية إقامة بقصد العمل للشريك ـ زوج املطعون ضدها ـ وللعاملني باملخترب وأن 

لشريك هو عقد صوري لكفالته وال يرتتب عليه أية عقد العمل املربم بني املركز وا

قبل اكتمال  72/7/7106حقوق، والثابت أيضًا باألوراق إلغاء هذه االتفاقية بتاريخ 

ـ على ما أثبتته مدونات  انشاء املخترب وتسوية مستحقات طرفيه قبل بعضهم البعض

د احلصول على ـ وذلك بع العني 019/7106احلكم الصادر يف الدعوى التجارية رقم 

ترخيص عمل املخترب من هيئة الصحة باعتبار أن املطعون ضدها بوصفها أخصائية 

أمراض الدم عاملة فيه مبوجب عقد العمل حمل التداعي، وكان ذلك يف حقيقته 

حتاياًل على القانون واللوائح اليت تشرتط  لغايات استخراج تصاريح عمل املخترب أن 

ئي أمراض الدم وفق ما أثبته تقرير اخلبري، وأن هذا يكون من العاملني فيه أخصا

التحايل على القانون كان واضًحا جلًيا إثر قيامها واملركز الطاعن ـ مبساعدة زوجها 

الشريك امللتزم بإجراءات الرتخيص ـ مبظهر قانوني إرادي على حنو خمالف للواقع 

صريح عمل املخترب رغم بإيهام اجلهات املختصة بهيئة الصحة بصحته بغية استخراج ت

عدم وجود عالقة عمل حقيقية بني الطرفني وأنها مل تباشر عماًل لدى املركز ومل 

تتقاض أي أجر، وإن هذا التحايل قد مت توجيهه ضد مصلحة الطاعن إثر قيام املطعون 

ضدها باملطالبة مبستحقات عمالية مستغلة يف ذلك العقد الصوري ومطالبتها دون 

أخرة ومستحقات أخرى عمالية ال وجود هلا أصاًل بعد أن دب اخلالف مسوغ بأجور مت

بني زوجها الشريك يف املركز وبني املركز الطاعن وألغيت الشراكة بينهما يف حني 

أن هذا الشريك كان هو امللتزم أصاًل وفق اتفاقية الشراكة املنتهية بآداء أجور 

ومن ثم حيق للمركز الطاعن ومستحقات عمال املخترب يف حال إمتامه وتشغيله، 

إثبات تلك الصورية بكافة طرق اإلثبات املقررة قانوًنا مبا فيها البينة والقرائن ولو 



كان عقد العمل رمسًيا أو مصدًقا عليه، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر 

وأيد احلكم االبتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع املبدى من املركز الطاعن 

لصورية املطلقة لعقد العمل آنف البيان تساندًا إىل أن الطاعن مل يقدم دلياًل خطيًا با

خيالف ما هو ثابت كتابة بهذا العقد وجره ذلك إىل القضاء للمطعون ضدها مبا 

ادعته من مستحقات عمالية كأثر لذلك العقد الصوري ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ 

 .يف تطبيق القانون

 ـــــــةاحملكمـــــــــ

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق ـ تتحصل يف أن 

( أقامت 712/7102)املطعون ضدها يف الطعن رقم  711/7102الطاعنة يف الطعن رقم 

( الدعوى رقم 712/7102على املركز الطيب املطعون ضده )الطاعن يف الطعن 

ب احلكم ـ وفق الطلبات اخلتامية ـ بإلزامه بأن عمالي جزئي العني بطل 66/7105

يؤدي إليها مستحقاتها العمالية املتمثلة يف األجور املتأخرة منذ بداية العمل، ومكافأة 

نهاية اخلدمة، وبدل اإلجازات، وبدل اإلنذار، والتعويض عن الفصل التعسفي، 

ملطعون ضده بعالقة وتذكرة السفر. وقالت بيانًا لدعواها إنها ارتبطت مع املركز ا

 70/8/7106حتى  77/8/7105عمل مبوجب عقد عمل حمدد املدة بسنة تبدأ من 

درهم وإذ مل يؤد إليها حقوقها العمالية  61111درهم وإمجالي  71111بأجر أساسي 

املذكورة فقد أقامت الدعوى. دفع املركز املطعون ضده بصورية عقد العمل صورية 

مت احملكمة  بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى حك 01/0/7102مطلقة. جبلسة 

عمالي كلي العني وبتاريخ  71/7102وأحالتها إىل الدائرة الكلية فقيدت برقم 

ـ بعد أن ندبت خبريًا ـ  بإلزام املركز املطعون ضده  حكمت احملكمة 00/6/7102

ألنها مل بأن يؤدي للطاعنة األجور عن كامل مدة العقد حمسوبة على األجر األساسي 

تعمل بدوام كامل، وبدل اإلجازات على ذات األساس، والتعويض عن الفصل 

 020925التعسفي مبا يكافئ أجر ثالثة أشهر من األجر الشامل، مبجموع مبلغ 

درهمًا ورفضت طليب بدل اإلنذار ومكافأة نهاية اخلدمة. استأنف املركز املطعون 

عمالي  712/7102االستئناف رقم ضده هذا احلكم لدى حمكمة استئناف العني ب

 718/7102واستأنفته الطاعنة استئنافًا مقاباًل لدى ذات احملكمة باالستئناف رقم 

قضت احملكمة بتعديل احلكم املستأنف إىل إعادة  09/9/7102عمالي وجبلسة 

حساب األجور على أساس األجر الشامل واحتساب التعويض عن الفصل التعسفي مبا 

درهم، طعنت احملكوم  616525ليضحي جمموع املبلغ املقضي به  يكافئ أجر شهر



نقض عمالي وطعنت فيه  711/7102هلا يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

نقض عمالي وإذ ُعِرض الطعنان  712/7102احملكوم عليها بذات الطريق بالطعن رقم 

مرت بضم الالحق على هذه احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر، فأ

 للطعن السابق وحددت جلسة لنظرهما.

 :نقض عمالي 712/7102اواًل: الطعن رقم 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ـ من عدة وجوه ـ ينعى بها املركز الطاعن على 

احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله والقصور يف التسبيب 

دالل واإلخالل حبق الدفاع، ذلك أنه متسك أمام حمكمة املوضوع والفساد يف االست

بدرجتيها بصورية عقد العمل املربم بينه وبني املطعون ضدها صورية مطلقة سرت بها 

الطرفان مشروع عقد شراكة يف إنشاء معمل حتاليل طبية )خمترب( وادارته ثم اقتسام 

ملطعون فيه قد تناول هذا الدفع مبا أرباحه، إال أن احلكم اإلبتدائي املؤيد باحلكم ا

ال يواجهه وعول يف قضائه برفضه على سند من أن الطاعن مل يقدم دلياًل خطيًا 

خيالف ما هو ثابت كتابة بهذا العقد يف حني أن الكتابة ليست الوسيلة الوحيدة 

إلثبات صوريته، وقد قدم حملكمة املوضوع بدرجتيها املستندات الدالة على أن 

ن ضدها مل متارس عماًل لديه بل وأن املخترب الذي كان مزمعًا تأسيسه مل املطعو

يكتمل ومل يعمل كما اقرت املطعون ضدها لدى سؤاهلا مبعرفة خبري الدعوى بأن 

االتفاق كان منحصرًا يف جتهيز وتأسيس معمل حتاليل طبية وتوفري متطلبات شهادة 

لطاعن الذين مسعهم اخلبري؛ األمر الذي اجلودة العاملية )ايزو( وأيدها شهود املركز ا

 يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب نقضه. 

( من قانون 095وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن ولئن كان مفاد نص املادة )

املعامالت املدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة ـ أنه إذا سرت املتعاقدان عقًدا 

نافذ بني املتعاقدين هو العقد احلقيقي، وإذا أراد حقيقًيا بعقد ظاهر فالعقد ال

أحدهما أن يتمسك بالعقد املسترت يف مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا 

العقد، جيب عليه أن يثبت وجود العقد املسترت أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفًقا 

كتابة فيما خيالف الثابت للقواعد العامة يف اإلثبات اليت توجب يف األصل اإلثبات بال

بالكتابة إال أن ذلك مشروط بأال يكون هناك حتايل على القانون إذ جيوز يف هذه 

احلالة ملن كان التحايل موجًها ضد مصلحته إثبات صورية العقد املكتوب جبميع 

الطرق، وكذلك إذا تنازل اخلصم صراحة أو ضمًنا عن وجوب اإلثبات بالكتابة 

ل اليت جيب فيها اإلثبات بالكتابة ليست متعلقة بالنظام العام، وإن باعتبار أن األحوا



الصورية كما ترد على العقد العريف ترد كذلك على العقد الرمسي أو املصدق على 

( من قانون تنظيم عالقات 05التوقيعات فيه، ومن املقرر أيًضا وفًقا لنص املادتني )

أن املشرع إذ أباح -املدنية والتجارية  ( من قانون اإلثبات يف املعامالت06العمل، )

إثبات كافة شروط عالقة العمل جبميع طرق اإلثبات القانونية فقد جعل ذلك 

مشروًطا بعدم وجود عقد مكتوب أما إذا وجد عقد مكتوب فال جيوز ألي من العامل 

أو صاحب العمل إثبات ما خيالف ما جاء يف هذا العقد إال بدليل كتابي ما مل يكن 

اك حتايل على القانون بتواطؤ املتعاقدين على خمالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام هن

العام فيجوز يف هذه احلالة اإلثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل ملصلحة 

أحد املتعاقدين ضد مصلحة املتعاقد اآلخر، أما إذا مت التحايل على القانون دون أن 

أحد املتعاقدين فال جيوز ألي منهما أن يثبت ما  يكون هذا التحايل ضد مصلحة

خيالف ما جاء يف العقد إال وفًقا للقواعد العامة يف اإلثبات اليت توجب اإلثبات 

بالكتابة فيما خيالف الثابت بالكتابة ما مل يتنازل صاحب الشأن عن التمسك 

ن أنه جيوز صراحة أو ضمًنا عن الدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة، وغين عن البيا

للمحكمة كلما رأت ألسباب وجيهة ـ السماح باإلثبات بالشهادة فيما كان جيب 

من قانون اإلثبات املشار إليه؛ ملا كان  02/1إثباته بالكتابة كما تصرح بذلك املادة 

وكان املركز الطاعن قد دفع بصورية عقد العمل املكتوب املربم بني -ذلك 

ثابت باألوراق على ما يؤخذ من صورة اتفاقية إدارة وكان ال الطرفني صورية مطلقة،

واملربمة بني املركز الطاعن والدكتور  09/1/7105وتشغيل قسم املخترب املؤرخة 

"زوج املطعون ضدها" اتفاقهما على الشراكة يف تأسيس وإدارة  ................................

ملطعون ضدها باختيار العاملني فيه من وتشغيل املخترب لقاء اقتسام ارباحه ويلتزم زوج ا

والفنيني وسداد مصروفات استقدامهم وأجورهم وأية رسوم أو مستحقات  األطباء

متعلقة بهم بينما يلتزم املركز الطاعن بعمل تأشرية إقامة بقصد العمل للشريك ـ زوج 

يك هو عقد املطعون ضدها ـ وللعاملني باملخترب وأن عقد العمل املربم بني املركز والشر

صوري لكفالته وال يرتتب عليه أية حقوق، والثابت أيضًا باألوراق إلغاء هذه االتفاقية  

قبل اكتمال انشاء املخترب وتسوية مستحقات طرفيه قبل بعضهم  72/7/7106بتاريخ 

 019/7106ـ على ما أثبتته مدونات احلكم الصادر يف الدعوى التجارية رقم  البعض

احلصول على ترخيص عمل املخترب من هيئة الصحة باعتبار أن ـ وذلك بعد  العني

املطعون ضدها بوصفها أخصائية أمراض الدم عاملة فيه مبوجب عقد العمل حمل 

التداعي، وكان ذلك يف حقيقته حتاياًل على القانون واللوائح اليت تشرتط لغايات 



أمراض الدم وفق استخراج تصاريح عمل املخترب أن يكون من العاملني فيه أخصائي 

ما أثبته تقرير اخلبري، وأن هذا التحايل على القانون كان واضًحا جلًيا إثر قيامها 

واملركز الطاعن ـ مبساعدة زوجها الشريك امللتزم بإجراءات الرتخيص ـ مبظهر 

قانوني إرادي على حنو خمالف للواقع بإيهام اجلهات املختصة بهيئة الصحة بصحته 

ح عمل املخترب رغم عدم وجود عالقة عمل حقيقية بني الطرفني بغية استخراج تصري

وأنها مل تباشر عماًل لدى املركز ومل تتقاض أي أجر، وإن هذا التحايل قد مت 

توجيهه ضد مصلحة الطاعن إثر قيام املطعون ضدها باملطالبة مبستحقات عمالية 

ة ومستحقات أخرى مستغلة يف ذلك العقد الصوري ومطالبتها دون مسوغ بأجور متأخر

عمالية ال وجود هلا أصاًل بعد أن دب اخلالف بني زوجها الشريك يف املركز وبني 

املركز الطاعن وألغيت الشراكة بينهما يف حني أن هذا الشريك كان هو امللتزم 

أصاًل وفق اتفاقية الشراكة املنتهية بآداء أجور ومستحقات عمال املخترب يف حال 

ثم حيق للمركز الطاعن إثبات تلك الصورية بكافة طرق  إمتامه وتشغيله، ومن

اإلثبات املقررة قانوًنا مبا فيها البينة والقرائن ولو كان عقد العمل رمسًيا أو مصدًقا 

عليه، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وأيد احلكم االبتدائي فيما انتهى 

رية املطلقة لعقد العمل آنف إليه من رفض الدفع املبدى من املركز الطاعن بالصو

البيان تساندًا إىل أن الطاعن مل يقدم دلياًل خطيًا خيالف ما هو ثابت كتابة بهذا 

العقد وجره ذلك إىل القضاء للمطعون ضدها مبا ادعته من مستحقات عمالية كأثر 

 لذلك العقد الصوري ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه.

 :نقض عمالي 711/7102ًا: الطعن رقم ثاني

لسنة  712حيث إن احملكمة قد انتهت إىل نقض احلكم املطعون فيه يف الطعن رقم 

نقض عمالي ـ  وعلى حنو ما سلف ـ فصار الطعن املاثل واردًا على غري حمل ومن  7102

 ثم تقضى احملكمة بانتهاء اخلصومة فيه. 

عمالي أبوظيب صاحل  7102لسنة  718 – 712وحيث إن موضوع االستئنافني رقمي 

للفصل فيه، وملا تقدم وكان البني باألوراق أن عقد العمل حمل التداعي إمنا حرر 

ألغراض احلصول على ترخيص هيئة الصحة بتشغيل املخترب يف اطار االتفاقية املربمة 

بتوفري  بني املركز الطيب املدعى عليه وبني زوج املدعية امللتزم وفق هذه االتفاقية

األطباء والعاملني وسداد أجورهم ومستحقاتهم وكان الثابت بإقرار املدعية أمام 

اخلبري أن االتفاق كان على انشاء وتأسيس املخترب ـ وهو االلتزام امللقى على الشريك 

أمام  ..........................، . ..........................زوج املدعية ـ وكان الثابت بأقوال كل من د



خبري الدعوى أن املدعية مل تكن من العاملني باملركز املدعى عليه وأن االتفاق كان 

على إنشاء وتأسيس خمترب ويكون املقابل نسبة من الربح إال أنه مل يكتمل ومل يبدأ 

تشغيله وبالتالي تنتفي عالقة العمل بني املدعية واملركز الطيب املدعى عليه وتضحي 

على غري أساس، وإذ خالف احلكم املستأنف هذا النظر األمر  دعواها قد أقيمت

 الذي يتعني معه إلغاؤه على حنو ما سريد باملنطوق.

 

********** 



 ) جتاري( 75/07/7102جلسة 
 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 زاوك، مصطفى حسن النور. حممد

 

 (780) 

 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  266، 212، 216)الطعون أرقام  

( إثبات "أدلة اإلثبات. حجية األمر املقضي". حكم "حجية احلكم. حجية احلكم 0

اجلزائي أمام احملكمة املدنية". قوة األمر املقضي. نقض "أثر نقض احلكم". 

 حمكمة اإلحالة.

الة. وجوب التزام احملكمة احملال إليها باتباع حكم النقض نقض احلكم واإلح-

يف املسألة اليت فصل فيها. اقتصار نظرها على موضوع الدعوى يف نطاق ما أشار إليه 

 احلكم الناقض. أساس ذلك.

انتهاء احلكم الناقض إىل أن قضاء احملكمة اجلزائية بانقضاء الدعوى اجلزائية -

احملكمة املدنية وبالتزام احلكم املطعون به. صحيح.  بالتقادم ال ينال حجية تقيد

 النعي عليه بإهداره حجية احلكم اجلزائي املذكور. على غري أساس.

  

املوضوع "سلطتها" ( إثبات "بوجه عام". خربة. خطأ. تعويض. ضرر. مسؤولية. حمكمة 7

 "رقابة حمكمة النقض".

حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير اخلرباء واستخالص -

اخلطأ يف املسؤولية العقدية أو التقصريية والضرر والتعويض اجلابر له. تستقل به 

حمكمة املوضوع. دون رقابة من حمكمة النقض. متى بينت عناصر الضرر وأقامت 

 ضاءها على أسباب سائغة.ق

 جواز أن تقضي بالتعويض مجلة دون بيان كل عنصر على حده.-

 مثال لتقدير سائغ.-

  



 ( التزام "مصادر االلتزام. العقد". عقد "عقد الكفالة". كفالة.0

 ماهيته. شرطه اجلوهري. رضاء الكفيل. عقد الكفالة.-

ال تنعقد الكفالة بغري إجياب من الكفيل بصيغة جازمة تدل على االلتزام. أساس -

 ذلك.

  

وير" "اخلربة". خربة. تزوير. ( إثبات "أدلة اإلثبات. احملررات الرمسية. االدعاء بالتز1

 حمكمة املوضوع "سلطتها". إجراءات "إجراءات الطعن بالتزوير".

جواز ندب املخترب اجلنائي إلجراء استكتاب اخلصم المضائه مبعرفة اخلبري -

 القائم بإجراء املضاهاة.

  

 ( إثبات "أدلة اإلثبات. اإلقرار".5

اإلقرار. شرطه. صدوره من املقر عن قصد االعرتاف باحلق املدعى به وبصيغة -

 تفيده على سبيل اجلزم وبإرادة جدية.

 ال يعترب إقرارًا ملزمًا متى شابه مظنه أو اعتوره شك يف القصد أو اإلرادة.-

  

( إثبات "أدلة اإلثبات. احملررات الرمسية. االدعاء بالتزوير" "اخلربة" "اإلقرار". خربة. 6

تزوير. إجراءات "إجراءات الطعن بالتزوير". عقد "عقد الكفالة". كفالة. حمكمة 

 .املوضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب"

إحالة حمكمة االستئناف املستند عقد الكفالة املدعى بتزوير توقيع الكفيل -

عليه إلجراء التحقيق عليه مبعرفة خرباء خمترب األدلة اجلنائية وانتهاء اخلبري إىل عدم 

صحة التوقيع وأخذ احملكمة به بعد اطمئنانها له وقضاؤها برد وبطالن عقد 

لتغيري الطاعنة لنموذج وفرمة توقيعها. على غري الكفالة. صحيح. النعي عليه باخلطأ 

 أساس.

إيراد الطاعنة بصحيفة دعواها بالتوقيع على عقد الكفالة نتيجة ما تعرضت له من -

خدع واحتيال. ال يعد إقرار يلزمها. علة ذلك. النعي بوجوب اعتباره إقرارًا بصحة 

 التوقيع. مردود.

  



( بيع. تسجيل. رهن. بطالن. عقد "عقد الرهن التأميين" "عقد الوكالة". وكالة. 2

 ملكية.

عقد الرهن التأميين. من أعمال التصرف. وجوب أن يكون الراهن مالكًا للعقار -

 وكالة خاصة.املرهون وأهاًل للتصرف فيه. جواز توكيل الغري يف إبرامه ب

 رهن ملك الغري. غري جائز. وال يصححه التسجيل. إال إذا أجازه املالك بسند موثق.-

قضاء احلكم بفك الرهن على عقار الطاعنة ملا ثبت له متامه دون موافقتها على -

 حتويله وتزوير مستند الكفالة للقائم بإجرائه. صحيح.

  

( بنوك. تعويض. خطأ. ضرر. عالقة سببية. مسؤولية "املسؤولية العقدية" "املسؤولية 8

 التقصريية". حمكمة املوضوع "سلطتها".

مسؤولية البنك عن األخطاء اثناء مباشرة نشاطه. قد تكون عقدية أو تقصريية. -

 أساس قيامها يف كٍل.

 افر أركان املسؤولية يف احلالتني من خطأ وضرر وعالقة سببية.وجوب تو-

استخالص توافرها وتقدير التعويض اجلابر للضرر. موضوعي. متى بينت عناصره -

 ومدى أحقية املضرور يف التعويض وكان بأسباب سائغة.

مثال إللزام البنك بالتعويض لسماحه بالتصرف يف حساب شخصي وعمل رهن -

 ر بتوكيل وكفالة ثبت عدم صحتهما.تأميين على عقا

  

 ( إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن بالنقض. األسباب اجلديدة".9

دفاع مل يسبق إبداؤه أمام حمكمة املوضوع. ال جيوز التمسك به أمام حمكمة -

ض. سواء تعلق بأصل احلق أو بوسيلة دفاع أو إجراء من إجراءات اإلثبات أو النق

 اخلصومة السابقة على إصدار احلكم املطعون فيه. مثال.

  

ى انه: )وتلتزم احملكمة احملال من قانون اإلجراءات املدنية عل 081النص يف املادة -0

وعلى ما جرى به - إليها الدعوى حبكم النقض يف النقاط اليت فصل فيها( مفاده

انه إذا نقض احلكم وأحيلت القضية إىل احملكمة اليت - قضاء هذه احملكمة

أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب اخلصوم فإنه 

الة ان تتبع حكم حمكمة النقض يف املسألة اليت تكون قد يتحتم على حمكمة اإلح



فصلت فيها هذه احملكمة وينال حكمها احلجية بشأنها مبا ميتنع معه على حمكمة 

اإلحالة املساس بها ويتعني عليها ان تقصر نظرها على موضوع الدعوى يف نطاق ما 

در يف الطعن أشار إليه احلكم الناقض. ملا كان ذلك وكان احلكم الناقض الصا

نقض جتاري قد انتهى إىل أن احلكم اجلزائي الصادر يف الدعوى  290/7106رقم 

ــــ واليت أسندت فيها  70/01/7100جنح أبوظيب بتاريخ  76600/7107اجلزائية رقم 

النيابة العامة تهميت التزوير واالستيالء على مال للمطعون ضده األول ـــــ ال ينال حجية 

ملدنية وذلك لصدور احلكم فيها بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتقادم، أمام احملكمة ا

وبالتالي مل يفصل يف األساس املشرتك للدعويني اجلزائية واملدنية، ومن ثم فيمتنع 

على حمكمة اإلحالة املساس مبا فصل فيه احلكم الناقض الصادر يف الطعن رقم 

احلكم املطعون فيه  نقض جتاري سالف الذكر، فيكون النعي على 290/7106

 بهذا السبب على غري أساس.

 املقرر يف قضاء هذه احملكمة ان حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها-7

العقدية أو  –واستخالص توافر اخلطأ املوجب للمسؤولية - ومنها تقارير اخلرباء-

طأ الضرر وكذا مدى مشاركة أي من املدعى عليهم يف اخلوتقدير  – التقصريية

الذي جنم عنه الضرر أو عدم مشاركته فيه، وحتديد التعويض اجلابر له من مسائل 

الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع دون رقابة عليها من حمكمة النقض طاملا 

التزمت ببيان عناصر الضرر ومدى أحقية املضرور يف التعويض عنها وأقامت قضاءها 

ا ان تقضي بالتعويض مجلة دون بيان قيمة كل على أسباب سائغة وكافية حلمله، وهل

عنصر على حده. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد استخلص ان خطأ 

املطعون ضدهما األول والثاني كان هو السبب املباشر لألضرار اليت حلقت 

بالطاعنة، ثم توىل بيان عناصر الضرر اليت استحقت التعويض عنها واليت متثلت يف 

ا من االنتفاع مبلكها أو استثماره فضاًل عن األضرار األدبية اليت صاحبت حرمانه

ألف درهم،  511ذلك ثم قدرت ما رأته مناسبًا من التعويض اجلابر هلذه األضرار مببلغ 

وكان الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة يف الدعوى ان املبالغ اليت مت حتويلها من حساب 

 .................وشركة  .................يف اسهم شركة الطاعنة مت ختصيصها لالكتتاب 

وانه مت سداد قيمة املراحبتني ورد الفائض من االكتتاب إىل حسابها اجلاري وغلق 

حسابهما بالكامل، وأكدت اخلربة كذلك ان الطاعنة مل تلحق بها أضرارًا مادية 

اًل عن أن احلكم من تصرفات املطعون ضدهم قياسًا على سكوتها لعدة سنوات فض

درهم املستحق هلا بذمة املطعون ضده األول،  011ر111املطعون فيه قد قضى هلا مببلغ 



وكان ما قدرته احملكمة على النحو املذكور من تعويض جلرب الضرر مما يدخل يف 

حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع طاملا أنها قد بّينت عناصر الضرر املستحق 

لى النحو املشار إليه فإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا سلف عنه التعويض ع

 يكون على غري أساس يتعني معه رفض الطعن.

املقرر ان الكفالة عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن -0

بأن يفي هذا االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه، والشرط اجلوهري يف الكفالة هو 

يل بها ولذلك اتفق الفقهاء على ان الكفالة ال تنعقد بغري اجياب الكفيل رضاء الكف

وهذا ما - كقوله انا كفيل أو ضامن أو غريم- بصيغة قول على التزام الكفيل

 .من قانون املعامالت املدنية 0152أكدته املادة 

املقرر انه ليس يف القانون ما حيول دون قيام حمكمة املوضوع بندب املخترب -1

 .جلنائي إلجراء استكتاب اخلصم إلمضائه مبعرفة اخلبري القائم بإجراء املضاهاةا

املقرر انه يشرتط لصحة اإلقرار ان يصدر من املقر عن قصد االعرتاف باحلق -5

املدعي به بصيغة تفيد احلق املقر به على سبيل اجلزم واليقني وان يكون تعبري املقر 

به مظنة أو اعتوره شك فال يؤخذ به صاحبه وال عن إرادة جدية حقيقية، فإذا ما شا

 يعترب من قبيل اإلقرار امللزم.

كان الطاعن قد تقدم مبستند كفالة تضامنية وانفرادية املؤرخ يف إذ -6

بكفالة املطعون ضدها األوىل للتسهيالت املقدمة للمطعون ضدها الثالثة  6/0/7112

درهم والتزامها بسداده يف  06ر111ر111قدره العقارية( مببلغ و ...................)شركة 

حال عدم سداده بواسطة املدين، وإذ انكرت املطعون ضدها األوىل كفالتها للدين 

املشار إليه فقد أحالت حمكمة االستئناف املستند إلجراء التحقيق عليه بواسطة 

الثابت  خرباء خمترب األدلة اجلنائية وجاء تقرير املخترب مؤكدًا عدم صحة التوقيع

باملستند واملنسوب إليها وان التوقيع ليس خبط يدها وإمنا هو عبارة عن جتمعات 

نقطية مما يدل على انه منقول باستخدام املسح الضوئي امللون، كما انها مل تكتب 

امسها وكذا التاريخ بصلب الكفالة وإمنا الكاتب هلما شخص آخر غريها، مبا 

ة، ومن ثم فإنه ال تثريب على احلكم املطعون فيه إذ داللته ثبوت تزوير مستند الكفال

اعتد بتقرير املخترب اجلنائي واطمأن إىل صحة ما قام به املخترب من استكتاب 

املطعون ضدها األوىل وما خلص إليه يف تقريره من عدم صحة التوقيع أو الكتابة 

الطاعن من إقرار املنسوبة هلا على سند تلك الكفالة ، وال ينال من ذلك ما متسك به 

املطعون ضدها األوىل يف صحيفة دعواها بالتوقيع على الكفالة نتيجة ما تعرضت له 



من اخلداع أو االحتيال بواسطة املطعون ضده الثاني إذ الشرط لصحة الكفالة رضا 

الكفيل كما يشرتط يف اإلقرار ان يكون بإرادة حقيقية وبقصد االعرتاف باحلق  

ل يف وقائع الدعوى فيكون النعي على احلكم املطعون فيه وهو ما مل يكن له حم

 مبا سلف على غري أساس.

( من 0117، 0110، 905، 979، 057، 050املقرر وعلى ما تقضي به املواد )-2

قانون املعامالت املدنية انه إذا باشر املتعاقد العقد بنفسه التزم وحده دون غريه مبا 

وهو من أعمال - وانه يف عقد الرهن التأميين يرتتب على هذا العقد من التزامات،

جيب أن يكون الراهن مالكًا للعقار املرهون وأهاًل للتصرف فيه، وانه - التصرف

ال جيوز رهن ملك الغري إال إذا أجازه املالك احلقيقي بسند موثق، وهذا العقد ولئن 

ون التوكيل كان مما جيوز فيه توكيل الغري إلبرامه فإن املشرع قد استوجب ان يك

خاصًا حمددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة من تصرفات. ومن املقرر ان تسجيل 

عقد الرهن ممن ال ميلك العني املرهونة ال يصلح ما حلق به من بطالن. ملا كان ذلك 

وكان البّين باألوراق ان املطعون ضدها األوىل قد قامت برهن العقار اململوك هلا 

أبوظيب رهنًا تأمينيًا مقابل حصوهلا على قرض من املصرف  76شرق  21بالرقم 

الطاعن وذلك بغرض بناء قطعة األرض اخلاصة بها إال أنها مل حتصل عليه، وكان 

الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة يف الدعوى حصوهلا على مراحبتني بضمان ذات الرهن 

كتتاب العام يف شركة درهم لال 765516111مببلغ  8/0/7116العقاري األوىل بتاريخ 

درهم لالكتتاب يف شركة  561266111مببلغ  01/0/7116والثانية بتاريخ  ................

وباملناصفة بينها وبني املطعون ضده الثاني وقد مت سداد املراحبتني .................... 

عمااًل بالكامل وإغالق حسابيهما مما يرتتب عليه انقضاء الرهن التأميين بشأنهما إ

من قانون املعامالت املدنية، إال انه وملا كان الثابت حتويل الرهن على  0110للمادة 

العقار لضمان التسهيالت املقدمة لصاحل املطعون ضدها الثالثة وكان قد سبق 

نقض جتاري ان أثبت ان  290/7106للحكم الناقض الصادر يف الطعن بالنقض رقم 

ا الثالثة قد مت دون موافقة من املطعون ضدها حتويل الرهن لصاحل املطعون ضده

ودون توكيل منها وأن ذلك قد مت جملرد - األوىل بصفتها مالكة العقار املرهون

موافقة املطعون ضده الثاني على شروط منح ذلك القرض، األمر الذي حيق معه 

له للمطعون ضدها األوىل فك الرهن على عقارها بعد ان ثبت عدم موافقتها على حتوي

كما ثبت كذلك التزوير يف مستند الكفالة، وإذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل 



هذه النتيجة وقضى بفك الرهن فإنه يكون قد انتهى إىل النتيجة القانونية الصحيحة 

 ويكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.

طه إما ان املقرر ان مسؤولية البنك عن األخطاء اليت تصدر منه أثناء مباشرة نشا-8

تكون عقدية إذا كان الفعل حمل املساءلة إخالاًل بالتزام مشروط عليه يف العقد 

صراحة أو ضمنًا أو جتري به العادة املصرفية، وإما ان تكون مسؤولية تقصريية نتيجة 

خطئه جتاه العميل وذلك إلخالله بااللتزام العام باحلرص الذي يفرضه القانون مبعناه 

ان  –ما جرى به قضاء هذه احملكمة وعلى  – فة. ومن املقرر أيضاالعام جتاه الكا

ال تقوم إال بتوافر أركانها - كأي مسؤولية- مسؤولية البنك عن نشاطه املصريف

الثالثة من خطأ ثابت يف جانبه إىل ضرر واقع حبق املضرور وعالقة سببية تربط بينهما 

في. ومن املقرر ان استخالص حبيث إذا انتفى ركن اخلطأ فإن هذه املسؤولية تنت

ثبوت اخلطأ أو نفيه وتقدير الضرر وحتديد التعويض اجلابر له من مسائل الواقع اليت 

تستقل بها حمكمة املوضوع طاملا انها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية املضرور يف 

التعويض عنها واقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها من 

الدعوى. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق ان الكفالة التضامنية اإلنفرادية  وقائع

املنسوب صدورها عن املطعون ضدها األوىل قد مت حتريرها على مطبوعات املصرف 

الطاعن واخلتم عليه بواسطته مبا يفيد مطابقة التوقيع وقد أثبت تقرير خمترب األدلة 

تخدام املسح الضوئي امللون، األمر الذي يفيد خطأ اجلنائية تزوير توقيعها بنقله باس

الطاعن ومساهمته يف حدوث التزوير، وكان احلكم املطعون فيه قد أثبت عليه هذه 

املسؤولية مبا أثبته يف مدوناته من انه )... وكان الثابت من تقرير اللجنة ان املستأنفة 

ضده األول )املطعون  )املطعون ضدها األوىل( مل متنح أي توكيل رمسي للمستأنف

ضده الثاني( ومل يقدم املستأنف ضده الثاني )الطاعن( أي مستند معتمد من املستأنفة 

يسمح للمستأنف ضده األول بالتصرف يف حساباتها الشخصية سواء كان ذلك سحبًا 

أو ايداعًا وبذلك يكون املستأنف ضده الثاني قد جتاوز العرف املصريف ومن ثم 

ان خطأ املستأنف ضدهما األول والثاني هو السبب املباشر تستخلص احملكمة 

لألضرار اليت حلقت باملستأنفة واملتمثلة يف حرمانها من االنتفاع مبلكها واستثماره 

فضاًل عن األضرار األدبية اليت صاحبت ذلك ومن ثم فإنهما يكونا مسئوالن عن 

النحو سائغًا وله أصله  تعويض الضرر( وكان ما قال به احلكم املطعون فيه على هذا

الثابت باألوراق ويكفي حلمل قضائه وال خمالفة فيه للقانون ومما يدخل يف حدود 



السلطة التقديرية حملكمة املوضوع فإن النعي عليه مبا سلف يكون على غري أساس 

 يتعني معه رفض الطعن.

أمام  املقرر انه ال جيوز التمسك أمام حمكمة النقض بدفاع مل يسبق إبداؤه-9

حمكمة املوضوع يستوي يف ذلك ما يتصل منه بأصل احلق موضوع الدعوى أو بوسيلة 

من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات اإلثبات أو بإجراءات اخلصومة اليت سبقت 

إصدار احلكم املطعون فيه. ملا كان ذلك وكان البّين ان الطاعن مل يتمسك بهذا 

إعالنه قانونًا بطريق النشر ومثوله لدى حمكمة  الدفاع لدى حمكمة االستئناف رغم

اإلحالة بعد نقض احلكم االستئنايف األول ومن ثم ال جيوز التحدي به ألول مرة أمام 

 حمكمة النقض.
 

 احملكمــــــــــــــــة
 

تتحصل - على ما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر األوراق-وحيث إن الوقائع 

جتاري كلي أبوظيب  076/7101األول أقامت الدعوى رقم يف أن الطاعنة يف الطعن 

يف مواجهة املطعون ضدهم بطلب احلكم بندب جلنة خربة لالنتقال ملقر املصرف 

املطعون ضده الثاني واالطالع على أوراق الرهن العقاري موضوع الدعوى وعلى كافة 

ة اليت مت الكشوفات املتعلقة حبساباتها لديه وحتديد األخطاء املهنية اجلسيم

ارتكابها بواسطتهم وبطالن هذه اإلجراءات يف مواجهتها وكذا تقدير حجم األضرار 

املادية واملعنوية اليت أصابتها واحلكم بطلباتها، وذلك تأسيسا على ان الطاعنة 

كانت زوجة للمطعون ضده األول وقام األخري بسلب مجيع أمواهلا وجتريدها من 

عليها واالحتيال عليها وذلك مبساعدة من املصرف كافة ممتلكاتها وإدخال الغش 

املطعون ضده الثاني الذي مسح له بالتعامل بامسها والتوقيع نيابة عنها على عقود 

مراحبة وبالسحب والتحويل من أرصدتها وحساباتها حلسابه هو دون أي وكالة أو 

تضامنية تفويض منها، وكذلك قام املطعون ضده األول بالتوقيع عنها على كفالة 

مبنطقة الرفاعة بعد أن  760كما قام برهن قطعة أرض بإمارة الشارقة حتمل الرقم 

قام بتزوير أوراق تفيد إقامتها بإمارة الشارقة على غري احلقيقة، وكذا تزوير توقيع 

الذي تنازلت له الطاعنة عن نصف قطعة األرض لتحصل على  .......................ابنها 

مليون درهم ومت فتح بالغ يف مواجهته بواسطة جنلها  06بقيمة  تسهيالت مصرفية

ومت القضاء يف صاحله ببطالن الكفالة التضامنية االنفرادية وبطالن  .........................

الرهن املوقع من قبل املطعون ضده األول نيابة عن جنلها املذكور، كما قام املطعون 



درهم من حسابها ووضعه يف حسابه  7ر502ر675ضده األول كذلك بسحب مبلغ 

درهم حلسابه أيضًا دون تفويض أو توكيل  561116111الشخصي وكذا حتويل مبلغ 

خيول له ذلك، وقام بتوقيع مراحبة بامسها مع املطعون ضده الثاني دون تفويض له 

ايضا، وعندما تقدمت الطاعنة لدى املطعون ضده الثاني للحصول على قرض شخصي 

ناء قطعة األرض اململوكة هلا تفاجأت بتحويل الرهن التأميين على عقارها من أجل ب

إىل رهن لصاحل الشركة املطعون ضدها  08/1/7115املؤرخ يف  76شرق  21رقم 

درهم بداًل من القرض  0661116111الثالثة واململوكة للمطعون ضده األول مببلغ

أو موافقتها أيضا وبدون الشخصي الذي استخرجته لبناء عقارها وذلك بدون علم 

توكيل منها وبالتواطؤ مع موظفي املطعون ضده الثاني، وعند مراجعتها هلم بدأوا يف 

التماطل وعدم مقدرتهم على تصحيح األخطاء اليت قاموا بها، وحيث ان الطاعنة قد 

تضررت جراء هذه األعمال ماديًا ومعنويًا، األمر الذي حدا بها إلقامة الدعوى 

السالفة. وبعد أن ندبت  حمكمة أول درجة جلنة خربة قامت بأداء املهمة بالطلبات 

بعدم  72/0/7106املوكلة إليها وأودعت تقريرًا مبا انتهت إليه حكمت بتاريخ 

االعتداد بالكفالة حمل الدعوى مبواجهة الطاعنة على النحو الوارد بأسباب حكمها 

ذا احلكم باالستئناف رقم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة ه

جتاري كما استأنفه املصرف املطعون ضده الثاني باالستئناف رقم  796/7106

جتاري، وبعد ان ضمت احملكمة االستئناف الثاني لألول لالرتباط أحالت  102/7106

املستند اخلاص بالكفالة التضامنية ملخترب األدلة اجلنائية للوقوف على مدى صحة 

للطاعنة عليه فأودع املخترب تقريرا انتهى فيه إىل تزوير توقيعها،  التوقيع املنسوب

قضت احملكمة يف االستئنافني برفضهما وتأييد احلكم  07/01/7106وبتاريخ 

 290/7106املستأنف. طعنت الطاعنة يف هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم 

ن فيه حكمت احملكمة بنقض احلكم املطعو 2/0/7102نقض جتاري وبتاريخ 

وأحالت القضية حملكمة االستئناف اليت أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة، وبعد تعجيل 

يف موضوع االستئناف  70/5/7102نظر القضية أمامها قضت حمكمة اإلحالة بتاريخ 

 بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمددًا: 796/7106رقم 

وإرسال  6/0/7112املؤرخ  أواًل: برد وبطالن سند الكفالة التضامنية واإلنفرادية 

احملرر املذكور وصورة هذا احلكم إىل النيابة العامة الختاذ إجراءاتها اجلنائية 

 من قانون اإلثبات.  07بشأنه عماًل باملادة 



ثانيًا: بفك الرهن الواقع على عقار املستأنفة الكائن بشارع السعادة مقابل كلية 

 ه من إجراءات. وبطالن ما تال 76شرق  21التقنية حوض رقم 

ثالثًا: بإلزام املستأنف ضدهما األول والثاني بالتضامن بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ 

 درهم. 511ر111

درهم ورفضت ما  011ر111رابعًا: إلزام املستأنف ضده األول بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 

 عدا ذلك  من طلبات.

 هذا احلكم بطريق النقض بالطعن رقم ( يف.................................طعنت الطاعنة )

واودع املطعون ضده الثاني مذكرة بالرد طلب يف ختامها رفض الطعن،  216/7102

واودعت  ،212/7102( بالطعن رقم ...........................كما طعن فيه الطاعن )مصرف 

لطاعن املطعون ضدها االوىل مذكرة بالرد طلبت يف ختامها رفض الطعن. وطعن فيه ا

نقض جتاري، واودعت املطعون ضدها  266/7102( بالطعن رقم .................................)

االولي مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرضت الطعون الثالثة على هذه 

احملكمة يف غرفة مشورة رأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرهم، وأمرت 

 ثالث للطعن األول.بضم الطعنني الثاني وال
 

  -(:..............................املرفوع من الطاعنة ) 216/7102أواًل: يف الطعن رقم 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

القانون وتأويله، وذلك حينما مل تعمد إىل إعمال حجية احلكم اجلزائي السابق 

جزاء أبوظيب واليت صدر فيها حكم نهائي  76600/7107الدعوى رقم الصادر يف 

وبات بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتقادم مع إحالة الدعوى املدنية للمحكمة املختصة 

وذلك بناء على ثبوت تهمة التزوير يف حق املطعون ضده األول بتزويره لعقود تسهيالت 

الثاني، وملا كانت الدعوى حمل الطعن املراحبة اخلاصة بالطاعنة لدى املطعون ضده 

املاثل هي استمرار للدعوى اجلزائية املشار اليها آنفا واملقضي فيها بإحالة الدعوى 

املدنية للمحكمة املدنية املختصة مبا مفاده حجية احلكم اجلزائي السابق على 

شته مرة احملكمة املدنية وجيب على األخرية األخذ به حممواًل على أسبابه وعدم مناق

 أخرى، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فيكون معيبًا يستوجب نقضه.
 

من قانون اإلجراءات املدنية  081وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان النص يف املادة 

على انه: )وتلتزم احملكمة احملال إليها الدعوى حبكم النقض يف النقاط اليت فصل 

انه إذا نقض احلكم - ه قضاء هذه احملكمةوعلى ما جرى ب- فيها( مفاده



وأحيلت القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من 

جديد بناء على طلب اخلصوم فإنه يتحتم على حمكمة اإلحالة ان تتبع حكم 

حمكمة النقض يف املسألة اليت تكون قد فصلت فيها هذه احملكمة وينال حكمها 

مبا ميتنع معه على حمكمة اإلحالة املساس بها ويتعني عليها ان تقصر  احلجية بشأنها

نظرها على موضوع الدعوى يف نطاق ما أشار إليه احلكم الناقض. ملا كان ذلك 

نقض جتاري قد انتهى إىل  290/7106وكان احلكم الناقض الصادر يف الطعن رقم 

جنح أبوظيب  76600/7107أن احلكم اجلزائي الصادر يف الدعوى اجلزائية رقم 

ــــ واليت أسندت فيها النيابة العامة تهميت التزوير واالستيالء  70/01/7100بتاريخ 

على مال للمطعون ضده األول ـــــ ال ينال حجية أمام احملكمة املدنية وذلك لصدور 

احلكم فيها بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتقادم، وبالتالي مل يفصل يف األساس 

لدعويني اجلزائية واملدنية، ومن ثم فيمتنع على حمكمة اإلحالة املساس مبا املشرتك ل

نقض جتاري سالف  290/7106فصل فيه احلكم الناقض الصادر يف الطعن رقم 

 الذكر، فيكون النعي على احلكم املطعون فيه بهذا السبب على غري أساس.
 

ث على احلكم املطعون وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالسببني الثاني والثال

فيه القصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل وخمالفة الثابت يف األوراق واإلخالل 

ألف درهم فقط بعد ان تغافل  511حبق الدفاع، وذلك حينما قضى هلا بتعويض قدره 

عن عدة مستندات جوهرية ومل يأخذ يف تقديره العديد من األضرار اليت حلقت 

رمية املرتكبة من قبل املطعون ضدهم حيث حرمها سلوكهم من بالطاعنة وحجم اجل

إمكانية بناء قطعة األرض اخلاصة بها لفرتة عشر سنوات وعدم متكنها من استالم 

قرض صندوق خليفة مما اضطرها للسكن باإلجيار فضاًل عن األضرار األدبية اليت 

عليها وتزوير  حلقت بها نتيجة التواطؤ بني املطعون ضدهم يف الغش والتدليس

توقيعاتها والسحب والتحويل من حساباتها وحتويل الرهن على عقارها لصاحل املطعون 

ضدها الثالثة دون موافقتها وهي مجيعها عناصر للضرر كان ينبغي وضعها يف 

االعتبار عند تقدير التعويض، فضاًل عن التفات احلكم املطعون فيه عن القضاء على 

التضامن مع املطعون ضدهما األول والثاني رغم أنها كانت املطعون ضدها الثالثة ب

املستفيدة األوىل من حتويل الرهن على العقار لصاحلها وحصوهلا على التسهيالت 

 املصرفية مبوجبه مبا كان يوجب احلكم بإلزامها بالتعويض أيضًا. 



ة ان وحيث إن هذا النعي مبجمله يف غري حمله ذلك ان املقرر يف قضاء هذه احملكم

واستخالص - ومنها تقارير اخلرباء- حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها

الضرر وكذا مدى  وتقدير  – العقدية أو التقصريية –توافر اخلطأ املوجب للمسؤولية 

مشاركة أي من املدعى عليهم يف اخلطأ الذي جنم عنه الضرر أو عدم مشاركته 

مسائل الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع  فيه، وحتديد التعويض اجلابر له من

دون رقابة عليها من حمكمة النقض طاملا التزمت ببيان عناصر الضرر ومدى أحقية 

املضرور يف التعويض عنها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية حلمله، وهلا ان 

ان تقضي بالتعويض مجلة دون بيان قيمة كل عنصر على حده. ملا كان ذلك وك

احلكم املطعون فيه قد استخلص ان خطأ املطعون ضدهما األول والثاني كان هو 

السبب املباشر لألضرار اليت حلقت بالطاعنة، ثم توىل بيان عناصر الضرر اليت 

استحقت التعويض عنها واليت متثلت يف حرمانها من االنتفاع مبلكها أو استثماره 

لك ثم قدرت ما رأته مناسبًا من التعويض فضاًل عن األضرار األدبية اليت صاحبت ذ

ألف درهم، وكان الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة يف  511اجلابر هلذه األضرار مببلغ 

الدعوى ان املبالغ اليت مت حتويلها من حساب الطاعنة مت ختصيصها لالكتتاب يف 

ملراحبتني ورد الفائض وانه مت سداد قيمة ا ...............وشركة  ...............اسهم شركة 

من االكتتاب إىل حسابها اجلاري وغلق حسابهما بالكامل، وأكدت اخلربة كذلك 

ان الطاعنة مل تلحق بها أضرارًا مادية من تصرفات املطعون ضدهم قياسًا على 

 011ر111سكوتها لعدة سنوات فضاًل عن أن احلكم املطعون فيه قد قضى هلا مببلغ 

املطعون ضده األول، وكان ما قدرته احملكمة على النحو  درهم املستحق هلا بذمة

املذكور من تعويض جلرب الضرر مما يدخل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة 

املوضوع طاملا أنها قد بّينت عناصر الضرر املستحق عنه التعويض على النحو املشار 

أساس يتعني معه إليه فإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا سلف يكون على غري 

 رفض الطعن.
 

  -:............................املرفوع من مصرف  212/7102ثانيًا: يف الطعن رقم 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

القانون وتأويله، وذلك حينما قضى برد وبطالن سند الكفالة التضامنية االنفرادية 

استنادًا على ما جاء بتقرير املخترب اجلنائي من عدم توقيع  6/0/7112خة يف املؤر

املطعون ضدها األوىل أو كتابتها المسها على سند الكفالة رغم أن هذه النتيجة 



اخلاطئة اليت انتهى إليها تقرير األدلة اجلنائية كان نتيجة تغيري املطعون ضدها األوىل 

بها وإيهام وتضليل اخلرباء بغرض الوصول إىل نتيجة لنموذج أو فرمة التوقيع اخلاص 

ختالف حتى ما أقرت به صراحة بصحيفة الدعوى من ان املطعون ضده الثاني قام 

بسلب توقيعها منها دون إرادتها وبطريق الغش واالحتيال بأن قام بتوقيعها على كفالة 

ختص استالم تضامنية انفرادية وذلك بأن وضع هذا املستند ضمن مستندات أخرى 

القيمة اإلجيارية للعقار، وكان ما قالت به على هذا النحو هو إقرار قضائي ال يقبل 

الرجوع فيه وحجة عليها بصحة توقيعها على الكفالة، إضافة إىل ان املطعون ضدها 

األوىل قد أجازت الكفالة مبرور أكثر من عشر سنوات دون معارضة منها أو املنازعة 

دة مبا ال جيوز معه الرتاجع من هذه اإلجازة بعد ذلك، وإذ خالف فيها طوال تلك امل

احلكم املطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطالن سند الكفالة فيكون معيبًا 

 ويستوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان املقرر ان الكفالة عقد مبقتضاه يكفل شخص 

االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه، تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي هذا 

والشرط اجلوهري يف الكفالة هو رضاء الكفيل بها ولذلك اتفق الفقهاء على ان 

كقوله انا - الكفالة ال تنعقد بغري اجياب الكفيل بصيغة قول على التزام الكفيل

من قانون املعامالت املدنية.  0152وهذا ما أكدته املادة - كفيل أو ضامن أو غريم

ومن املقرر انه ليس يف القانون ما حيول دون قيام حمكمة املوضوع بندب املخترب 

اجلنائي إلجراء استكتاب اخلصم إلمضائه مبعرفة اخلبري القائم بإجراء املضاهاة. 

ومن املقرر أيضا انه يشرتط لصحة اإلقرار ان يصدر من املقر عن قصد االعرتاف 

قر به على سبيل اجلزم واليقني وان يكون تعبري باحلق املدعي به بصيغة تفيد احلق امل

املقر عن إرادة جدية حقيقية، فإذا ما شابه مظنة أو اعتوره شك فال يؤخذ به صاحبه 

وال يعترب من قبيل اإلقرار امللزم. ملا كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم مبستند كفالة 

األوىل للتسهيالت  بكفالة املطعون ضدها 6/0/7112تضامنية وانفرادية املؤرخ يف 

 06ر111ر111العقارية( مببلغ وقدره  ...............املقدمة للمطعون ضدها الثالثة )شركة 

درهم والتزامها بسداده يف حال عدم سداده بواسطة املدين، وإذ انكرت املطعون 

ضدها األوىل كفالتها للدين املشار إليه فقد أحالت حمكمة االستئناف املستند 

حقيق عليه بواسطة خرباء خمترب األدلة اجلنائية وجاء تقرير املخترب مؤكدًا إلجراء الت

عدم صحة التوقيع الثابت باملستند واملنسوب إليها وان التوقيع ليس خبط يدها وإمنا 



هو عبارة عن جتمعات نقطية مما يدل على انه منقول باستخدام املسح الضوئي امللون، 

تاريخ بصلب الكفالة وإمنا الكاتب هلما شخص كما انها مل تكتب امسها وكذا ال

آخر غريها، مبا داللته ثبوت تزوير مستند الكفالة، ومن ثم فإنه ال تثريب على 

احلكم املطعون فيه إذ اعتد بتقرير املخترب اجلنائي واطمأن إىل صحة ما قام به 

صحة  املخترب من استكتاب املطعون ضدها األوىل وما خلص إليه يف تقريره من عدم

التوقيع أو الكتابة املنسوبة هلا على سند تلك الكفالة، وال ينال من ذلك ما متسك به 

الطاعن من إقرار املطعون ضدها األوىل يف صحيفة دعواها بالتوقيع على الكفالة 

نتيجة ما تعرضت له من اخلداع أو االحتيال بواسطة املطعون ضده الثاني إذ الشرط 

كما يشرتط يف اإلقرار ان يكون بإرادة حقيقية  لصحة الكفالة رضا الكفيل

وبقصد االعرتاف باحلق  وهو ما مل يكن له حمل يف وقائع الدعوى فيكون النعي 

 على احلكم املطعون فيه مبا سلف على غري أساس.
 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق 

فك الرهن الواقع على عقار املطعون ضدها األوىل رقم القانون، وذلك حينما قضى ب

وما تاله من إجراءات على سند عدم وجود اي التزامات على املطعون  76شرق  21

ضدها األوىل مقابل ذلك الرهن رغم انه أحد ضمانات التسهيالت املصرفية املمنوحة 

ميكن امتام مليون درهم، وحيث إنه ال  07للشركة املطعون ضدها الثالثة مببلغ 

الرهن إال مبوافقة املطعون ضدها األوىل وحضورها بنفسها لدى املسجل للتصديق عليه 

مبا يؤكد موافقتها على حتويل الرهن لضمان تلك املديونية، وإذ خالف احلكم 

 املطعون فيه هذا النظر وقضى بفك الرهن فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه.
  

، 057، 050ان املقرر وعلى ما تقضي به املواد )وحيث إن هذا النعي مردود ذلك 

( من قانون املعامالت املدنية انه إذا باشر املتعاقد العقد 0117، 0110، 905، 979

بنفسه التزم وحده دون غريه مبا يرتتب على هذا العقد من التزامات، وانه يف عقد 

ًا للعقار جيب أن يكون الراهن مالك- وهو من أعمال التصرف- الرهن التأميين

املرهون وأهاًل للتصرف فيه، وانه ال جيوز رهن ملك الغري إال إذا أجازه املالك احلقيقي 

بسند موثق، وهذا العقد ولئن كان مما جيوز فيه توكيل الغري إلبرامه فإن املشرع قد 

استوجب ان يكون التوكيل خاصًا حمددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة من 

قرر ان تسجيل عقد الرهن ممن ال ميلك العني املرهونة ال يصلح ما تصرفات. ومن امل

حلق به من بطالن. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق ان املطعون ضدها األوىل قد 



أبوظيب رهنًا تأمينيًا مقابل حصوهلا  76شرق  21قامت برهن العقار اململوك هلا بالرقم 

ء قطعة األرض اخلاصة بها إال أنها مل على قرض من املصرف الطاعن وذلك بغرض بنا

حتصل عليه، وكان الثابت بتقرير اخلربة املنتدبة يف الدعوى حصوهلا على مراحبتني 

درهم  765516111مببلغ  8/0/7116بضمان ذات الرهن العقاري األوىل بتاريخ 

 561266111مببلغ  01/0/7116والثانية بتاريخ  ...................لالكتتاب العام يف شركة 

وباملناصفة بينها وبني املطعون ضده الثاني  ...................درهم لالكتتاب يف شركة 

وقد مت سداد املراحبتني بالكامل وإغالق حسابيهما مما يرتتب عليه انقضاء الرهن 

من قانون املعامالت املدنية، إال انه وملا كان  0110التأميين بشأنهما إعمااًل للمادة 

حتويل الرهن على العقار لضمان التسهيالت املقدمة لصاحل املطعون ضدها الثابت 

 290/7106الثالثة وكان قد سبق للحكم الناقض الصادر يف الطعن بالنقض رقم 

نقض جتاري ان أثبت ان حتويل الرهن لصاحل املطعون ضدها الثالثة قد مت دون موافقة 

ودون توكيل منها وأن - ملرهونمن املطعون ضدها األوىل بصفتها مالكة العقار ا

ذلك قد مت جملرد موافقة املطعون ضده الثاني على شروط منح ذلك القرض، األمر 

الذي حيق معه للمطعون ضدها األوىل فك الرهن على عقارها بعد ان ثبت عدم 

موافقتها على حتويله كما ثبت كذلك التزوير يف مستند الكفالة، وإذ انتهى 

ىل هذه النتيجة وقضى بفك الرهن فإنه يكون قد انتهى إىل احلكم املطعون فيه إ

 النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه مبا سلف على غري أساس.
 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببني الثالث والرابع على احلكم املطعون فيه القصور يف 

نما قضى بالتعويض التسبيب والفساد يف االستدالل وخمالفة الثابت باألوراق، وذلك حي

ألف درهم لصاحل املطعون ضدها األوىل والزام الطاعن واملطعون ضده  511مببلغ 

الثاني بأدائه هلا دون ثبوت أي خطأ من جانب املصرف ودون أي دليل على التصرف يف 

حساباتها دون موافقة أو توكيل منها، كما ان سكوتها فرتة طويلة على تصرفات 

عد قبواًل منها مبا ينفي وقوع أي تقصري أو إهمال أو خطأ ميكن املطعون ضده الثاني ي

نسبته للطاعن وال تقوم عناصر املسؤولية املوجبة للتعويض مبواجهته خاصة وقد أثبت 

تقرير اخلربة املنتدب بواسطة النيابة العامة بعدم حدوث أضرار للمطعون ضدها األوىل 

أن احلكم املطعون فيه خالف ذلك  وعدم ترصد أي حقوق هلا مبواجهة الطاعن، إال

 وقضى بإلزم الطاعن أيضا بالتعويض مبا يعيبه ويستوجب نقضه. 



وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان املقرر ان مسؤولية البنك عن األخطاء اليت تصدر 

منه أثناء مباشرة نشاطه إما ان تكون عقدية إذا كان الفعل حمل املساءلة إخالاًل 

يه يف العقد صراحة أو ضمنًا أو جتري به العادة املصرفية، وإما ان بالتزام مشروط عل

تكون مسؤولية تقصريية نتيجة خطئه جتاه العميل وذلك إلخالله بااللتزام العام 

وعلى ما - باحلرص الذي يفرضه القانون مبعناه العام جتاه الكافة. ومن املقرر أيضا

كأي - عن نشاطه املصريفان مسؤولية البنك  –جرى به قضاء هذه احملكمة 

ال تقوم إال بتوافر أركانها الثالثة من خطأ ثابت يف جانبه إىل ضرر واقع - مسؤولية

حبق املضرور وعالقة سببية تربط بينهما حبيث إذا انتفى ركن اخلطأ فإن هذه 

املسؤولية تنتفي. ومن املقرر ان استخالص ثبوت اخلطأ أو نفيه وتقدير الضرر وحتديد 

اجلابر له من مسائل الواقع اليت تستقل بها حمكمة املوضوع طاملا انها بينت التعويض 

عناصر الضرر ومدى أحقية املضرور يف التعويض عنها واقامت قضاءها على أسباب 

سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها من وقائع الدعوى. ملا كان ذلك وكان البّين 

املنسوب صدورها عن املطعون ضدها األوىل  باألوراق ان الكفالة التضامنية اإلنفرادية

قد مت حتريرها على مطبوعات املصرف الطاعن واخلتم عليه بواسطته مبا يفيد 

مطابقة التوقيع وقد أثبت تقرير خمترب األدلة اجلنائية تزوير توقيعها بنقله باستخدام 

تزوير، املسح الضوئي امللون، األمر الذي يفيد خطأ الطاعن ومساهمته يف حدوث ال

وكان احلكم املطعون فيه قد أثبت عليه هذه املسؤولية مبا أثبته يف مدوناته من انه 

)... وكان الثابت من تقرير اللجنة ان املستأنفة )املطعون ضدها األوىل( مل متنح أي 

توكيل رمسي للمستأنف ضده األول )املطعون ضده الثاني( ومل يقدم املستأنف ضده 

مستند معتمد من املستأنفة يسمح للمستأنف ضده األول الثاني )الطاعن( أي 

بالتصرف يف حساباتها الشخصية سواء كان ذلك سحبًا أو ايداعًا وبذلك يكون 

املستأنف ضده الثاني قد جتاوز العرف املصريف ومن ثم تستخلص احملكمة ان خطأ 

ملستأنفة املستأنف ضدهما األول والثاني هو السبب املباشر لألضرار اليت حلقت با

واملتمثلة يف حرمانها من االنتفاع مبلكها واستثماره فضاًل عن األضرار األدبية اليت 

صاحبت ذلك ومن ثم فإنهما يكونا مسئوالن عن تعويض الضرر( وكان ما قال به 

احلكم املطعون فيه على هذا النحو سائغًا وله أصله الثابت باألوراق ويكفي حلمل 

قانون ومما يدخل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة قضائه وال خمالفة فيه لل

 املوضوع فإن النعي عليه مبا سلف يكون على غري أساس يتعني معه رفض الطعن. 
 



  -:.............................املرفوع من الطاعن  266/7102ثالثًا: يف الطعن رقم 

اخلطأ يف تطبيق وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب األول على احلكم املطعون فيه 

القانون، وذلك لعدم قيام اخلصومة يف حق الطاعن وعدم اتصاله بالدعوى لعدم 

 إعالنه إعالنًا صحيحًا مما ترتب عليه خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون. 
 

وحيث إن هذا النعي غري مقبول ذلك ان املقرر انه ال جيوز التمسك أمام حمكمة 

أمام حمكمة املوضوع يستوي يف ذلك ما يتصل منه النقض بدفاع مل يسبق إبداؤه 

بأصل احلق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات 

اإلثبات أو بإجراءات اخلصومة اليت سبقت إصدار احلكم املطعون فيه. ملا كان ذلك 

إعالنه وكان البّين ان الطاعن مل يتمسك بهذا الدفاع لدى حمكمة االستئناف رغم 

قانونًا بطريق النشر ومثوله لدى حمكمة اإلحالة بعد نقض احلكم االستئنايف األول 

 ومن ثم ال جيوز التحدي به ألول مرة أمام حمكمة النقض.
 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على احلكم املطعون فيه الفساد يف 

ها معتقدًا ان هناك االستدالل، وذلك حينما قضى بفك الرهن عن عقار املطعون ضد

رهن حصل من البداية لصاحل املطعون ضدها الثالثة يف حني أن حقيقة األمر ان الرهن 

على العقار املذكور كانت املطعون ضدها األوىل هي من قامت بتوقيعه لصاحل 

املصرف املطعون ضده الثاني لقاء مديونية خاصة بها وقام الطاعن بسدادها للمصرف 

يام الزوجية بينهما ومن ثم مت حتويل هذا الرهن لصاحل املطعون نيابة عنها حال ق

ضدها الثالثة، وبالتالي فإن كال من الطاعن واملصرف املطعون ضده الثاني مل ينشئ 

أو يرتب الرهن أصوال على عقار املطعون ضدها األوىل وان ما مت كان جمرد حتويل 

ثالثة وهذا التحويل ال يتطلب للرهن القائم أصال بتحويله لصاحل املطعون ضدها ال

موافقة موثقة من املطعون ضدها األوىل نظرًا ألنه مل ينشئ واقعة قانونية جديدة، وإذ 

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر واعترب ان حتويل الرهن يتطلب موافقة موثقة 

 من املالك فيكون معيبًا ويستوجب نقضه.
  

( من قانون 0099رر وفق ما تقضي به املادة )وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان املق

املعامالت املدنية ان الرهن التأميين عقد به يكسب الدائن على عقار خمصص لوفاء 

دينه حقًا عينيًا يكون له مبقتضاه ان يتقدم على الدائنني الستيفاء حقه من مثن العقار 

يكون الراهن  ( من ذات القانون ان0110يف اي يد تكون، ولذا اشرتطت املادة )



مالكًا للعقار املرهون وأهاًل للتصرف فيه، وجيوز ان يكون الراهن نفس املدين أو 

( رهن ملك الغري إال إذا 0117كفياًل عينيًا يقدم ملصلحة املدين، فيما منعت املادة )

اجازه املالك احلقيقي بسند موثق. ملا كان ذلك وكان البّين باألوراق ان املطعون 

قامت برهن عقارها بغرض احلصول على تسهيالت مصرفية لصاحلها  ضدها األوىل

على حنو ما سبقت االشارة إليه إال ان الطاعن قام بتحويل الرهن دون موافقتها لصاحل 

التسهيالت املمنوحة للشركة اململوكة له )املطعون ضدها الثالثة( وبذلك أصبح 

ن ان يستوفى دينه من العقار للمصرف املطعون ضده الثاني باعتباره الدائن املرته

املرهون عند حلول أجله طبقًا ملرتبته ووفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون 

اإلجراءات املدنية وله يف سبيل ذلك تتبع العقار املرهون يف يد أي حائز له وله كذلك 

لك هذا احلق يف حصيلة بيع العقار، وحيث ان املشرع مل مييز يف تطلبه موافقة املا

املوثقة بني انشاء الرهن أواًل وبني حتويل الرهن القائم لضمان ديون أخرى غري اليت 

انشئ من أجلها فيبقى األصل ضرورة توفر هذه املوافقة يف احلالتني، ومن ثم فإن 

النعي على احلكم املطعون فيه مبا سلف يكون على غري أساس يتعني معه رفض 

 الطعن.

 

********** 



 )إجيارات( 76/07/7102جلسة 

 رئيس اللجنة. –برئاسة السيد املستشار/ إمام البدري 

 وعضوية املستشارين: د. عرار خريس، زهري اسكندر.

 (781) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  51)الطعن رقم  

( استئناف "أثر االستئناف". تقادم. دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء الصفة". 0

. حمكمة االستئناف "سلطتها". نظام عام. نقض "أسباب دفوع "الدفوع املوضوعية"

 الطعن بالنقض. ما ال يقبل منها".

الدفع بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء الصفة. من الدفوع املوضوعية. -

تستنفد بها احملكمة الوالية. التزام حمكمة االستئناف بالتصدي للموضوع إذا ما 

 در بها. مثال.ألغت احلكم االبتدائي الصا

  

( دعوى "الصفة واملصلحة يف الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء 7

 الصفة". حمكمة املوضوع "سلطتها". جلنة فض املنازعات االجيارية. إجيار.

 وضوعي. مادام سائغًا.استخالص الصفة يف الدعوى. م-

إقامة الدعوى على غري الشركة املستأجرة طبقًا لعقد اإلجيار. جيعلها غري مقبولة -

 وإن كانت حتمل االسم التجاري للشركة املستأجرة. مثال.

  

من قانون اإلجراءات املدنية أنه إذا استنفذت  066املقرر وفقًا ألحكام املادة -0

حمكمة أول درجة واليتها باحلكم يف موضوع الدعوى فان االستئناف ينقل الدعوى 

برمتها إىل حمكمة الدرجة الثانية وال جيوز هلا التخلي عن الفصل يف موضوعها، اما 

دي هلا. ملا إذا مل تستنفذ واليتها بنظر الدعوى فال متلك حمكمة االستئناف التص

كان ذلك، وكان الثابت ان اللجنة االبتدائية قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من 

غري ذي صفة فيكون قضاءها قد فصل يف موضوع الدعوى باعتبار أن الدفع بالتقادم 

والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة هي دفوع موضوعية وتكون االحكام الصادرة 

ستنفذ اللجنة االبتدائية واليتها بصدور احلكم فيه، وإذ التزم فيها فاصلة باملوضوع وت

احلكم املطعون فيه هذا النظر وفصل يف موضوع الدعوى بعد أن الغى احلكم 



االبتدائي املستأنف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي غري قائم على 

 اساس من القانون ويتعني االلتفات عنه.

استخالص الصفة يف الدعوى هي من قبيل فهم الواقع يف الدعوى املقرر قضاًء ان -7

مما تستقل بتقديره حمكمة املوضوع بغري معقب عليها، إال ان شرط ذلك أن تقيم 

قضاءها على اسباب سائغة هلا أصلها الثابت يف االوراق وتكفى حلمل قضاءها 

نة قد متسكت أمام إىل النتيجة اليت انتهت إليها. ملا كان ذلك وكانت الطاع Dوتؤد

حمكمة املوضوع بعدم قبول الدعوى ًقِبلها النتفاء صفتها وان شركة 

SAPPHIRE.BEAUTY.AND.WELLNESS.SPAL.L.C) )

).............................. ذ.م.م(  هي صاحبة الصفة وهلا شخصية اعتبارية مستقلة وكان 

لشركة املذكورة هي البني من االوراق ومن عقد االجيار موضوع الدعوى ان ا

املستأجرة وقد وقعت نيابة عنها ................................. اليت كانت شريكة فيها بذلك 

الوقت وان هذه الشركة مازالت قائمة ومؤلفة من الشريكني .................................  

-cnخصة التجارية رقم  حسبما هو مبني بصورة الر –و................................. 

وهي ختتلف عن املؤسسة الطاعنة اململوكة  78/1/7106( الصادرة بتاريخ 7076119

من ................................. وان كانت حتمل االسم التجاري ذاته، األمر الذي تكون 

معه الدعوى املقامة على املؤسسة الطاعنة مقامة على غري ذي صفة ويكون الدفع 

قبول الدعوى النتفاء صفة املذكورة صحيحًا وقائم على سند قانوني سليم  بعدم

السيما وان املطعون ضده مل يطلب اعالن الشركة ذات الصفة طبقًا لنص الفقرة 

( من قانون االجراءات املدنية. وملا كان ما تقدم وكان احلكم 90الثانية من املادة )

صفة يف الدعوى مغفاًل داللة االوراق  املطعون فيه قد انتهى إىل ان الطاعنة ذات

واملستندات واستند يف قضائه على ما أورده مبدوناته من ان )وحيث أنه عما أثارته 

املستأنف عليها االوىل من انتفاء صفتها فإنه يف غري حمله ذلك أن الثابت من عقد 

 –.............. االجيار سند الدعوى ان الطرف املستأجر يف هذا العقد هو شركة ..........

وبعد ابرام العقد سند الدعوى بتاريخ  1/1/7107.......................... ذ.م.م وانه بتاريخ 

قامت شركة ................................. بتغيري الشكل القانوني هلا من شرمة  5/0/7100

............ وهو ذات ذات مسؤولية حمدودة إىل مؤسسة فردية ميلكها .....................

الشريك يف شركة ......................... ذات مسؤولية حمدودة واليت كانت طرفًا يف عقد 

االجيار سند الدعوى ومل يرد يف االوراق ما خيالف هذا التحول ومن ثم يكون الدفع 

يف غري حمله.( وإذا كان هذا الذي خلص إليه احلكم مشوبًا بالفساد يف االستدالل 



وخمالفة الثابت باألوراق، ومن ثم فإنه يكون مستوجبًا النقض هلذين السببني دون 

من  71حاجة إىل مناقشة السبب االخري من اسباب الطعن. وحيث أنه وطبقًا لنص املادة 

فإن اللجنة تتصدى للفصل يف املوضوع. وحيث  9/7101قرار رئيس دائرة القضاء رقم 

موضوع االستئناف بعدم قبول الدعوى قبل املدعى عليها إنه وملا تقدم يتعني احلكم يف 

 )الطاعنة( مؤسسة ................................. .

 اللجنـــــــــــــــــــة

تتخلص يف  –من احلكم املطعون فيه وسائر االوراق  كما يتبني –حيث إن الوقائع 

اجيارات ضد  0011/7105أقام املطعون ضده الدعوى رقم  6/9/7105أنه بتاريخ 

 5/0/7107الطاعنة بطلب إلزامها بأداء االجرة املستحقة من تاريخ ابرام العقد يف 

وحتى االخالء التام وبرد العني املؤجرة خالية من الشواغل مع الفائدة والرسوم 

واملصاريف واالتعاب وذلك على سند من القول بأن الطاعنة استأجرت الفيال اململوكة 

 5/0/7100( درهم مبوجب عقد اجيار مؤرخًا يف 011111قدرها )له بأجرة سنوية 

وانها ممتنعة عن سداد االجرة رغم املطالبة املتكررة مما حدا به إىل إقامة الدعوى 

حكمت اللجنة االبتدائية بعدم  77/7/7102املاثلة بالطلبات سالفة الذكر. بتاريخ 

ن ضدها هذا احلكم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة. استأنفت املطعو

فقضت اللجنة االستئنافية بإلغاء احلكم املستأنف  776/7102باالستئناف رقم 

واحلكم بإلزام الطاعنة بإخالء العني املؤجرة وردها وتسليمها للمطعون ضده خالية 

 5/0/7107من الشواغل حبالتها عند التعاقد، وسداد األجرة املستحقة من تاريخ 

( درهم سنويًا  وبتقديم براءة الذمة عن استهالك 011111قع )وحتى متام اإلخالء بوا

املاء والكهرباء مع الرسوم واملصاريف، وبعدم قبول الدعوى مبواجهة املستأنف عليها 

الثانية نادية القبيسي لرفعها على غري ذي صفة. مل ترتض الطاعنة باحلكم االستئنايف 

ع املطعون ضده مذكرة جوابية بعدم املشار إليه فأودعت طعنها املاثل بالنقض وأود

جواز الطعن الن قيمة الدعوى دون النصاب القيمي املقرر للطعن بالنقض وطلب يف 

 ختامها احلكم بعدم جواز نظر الطعن.

وحيث ان الدفع بعدم جواز الطعن ألن قيمة الدعوى دون النصاب القيمي املقرر للطعن 

ثلة تفوق مخسمائة ألف درهم وهو املبلغ بالنقض غري سديد، ذلك ان قيمة الدعوى املا

احملدد كنصاب قيمي للطعن النقض، فقد طالب املطعون ضده بإخالء العني املؤجرة 

وحتى االخالء التام بواقع األجرة السنوية  5/0/7107وبأداء األجرة املستحقة من تاريخ 

 6/6/7105( درهم فيكون اجملموع حتى تاريخ اقامة الدعوى يف 011111البالغة )



أكثر من مخسمائة ألف درهم مما جيوز معه الطعن بالنقض على احلكم املطعون 

 فيه.

 قد استويف اوضاعه الشكلية. –فيما عدا ذلك  –وحيث إن الطعن 

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بالسبب االول اخلطأ يف تطبيق القانون 

 املتعلق بالنظام العام وذلك بتصديه واالخالل حبق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتني

من قانون االجراءات املدنية  066للحكم يف موضوع الدعوى خالفًا ألحكام املادة 

حيث قضى احلكم االبتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة ومل يفصل 

 يف املوضوع.

من  066ملادة وحيث إن هذا الدفع يف غري حمله، ذلك انه من املقرر وفقًا ألحكام ا

قانون اإلجراءات املدنية أنه إذا استنفذت حمكمة أول درجة واليتها باحلكم يف 

موضوع الدعوى فان االستئناف ينقل الدعوى برمتها إىل حمكمة الدرجة الثانية وال 

جيوز هلا التخلي عن الفصل يف موضوعها، اما إذا مل تستنفذ واليتها بنظر الدعوى فال 

 ئناف التصدي هلا. متلك حمكمة االست

ملا كان ذلك، وكان الثابت ان اللجنة االبتدائية قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها 

من غري ذي صفة فيكون قضاءها قد فصل يف موضوع الدعوى باعتبار أن الدفع 

بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة هي دفوع موضوعية وتكون االحكام 

املوضوع وتستنفذ اللجنة االبتدائية واليتها بصدور احلكم فيه، الصادرة فيها فاصلة ب

وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر وفصل يف موضوع الدعوى بعد أن الغى 

احلكم االبتدائي املستأنف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي غري 

 قائم على اساس من القانون ويتعني االلتفات عنه.

ى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بالسببني الثاني والثالث خمالفة وحيث تنع

القانون واخلطأ يف تطبيقه وتأويله ويف بيان ذلك قالت: ان الطاعنة كانت قد دفعت 

بانعدام صفتها يف الدعوى استنادا ملا هو ثابت بعقد االجيار من ان اجلهة املستأجرة 

( مبوجب 1111611... ذ.م.م التى حتمل رقم احلجز )هي شركة ..............................

وصورة الرخصة التجارية اليت حتمل الرقم  70/07/7101الوثيقة الصادرة بتاريخ 

(CN7076119 وهي كيان قانوني خيتلف متامًا عن املؤسسة الطاعنة مبا يثبت بأنها )

ذكر ليست خصما للمطعون ضده، وقد جانب احلكم املطعون فيه الصواب حينما 

بان الشركة املذكورة حتول شكلها القانوني إىل مؤسسة فردية هي الطاعنة دون أي 

مستند او دليل على حصول مثل هذا التحول، وكان عليه بالتالي إدخال الشركة 



املذكورة باعتبارها اخلصم املدخل احلقيقي اليت تعاقدت مع املطعون ضده طبقًا 

 املدنية.( من قانون اإلجراءات 90لنص املادة )

وحيث إن هذا النعي يف حمله ذلك أنه ولئن كان من املقرر قضاًء ان استخالص 

الصفة يف الدعوى هي من قبيل فهم الواقع يف الدعوى مما تستقل بتقديره حمكمة 

املوضوع بغري معقب عليها، إال ان شرط ذلك أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة هلا 

 حلمل قضاءها وتؤدي إىل النتيجة اليت انتهت إليها.أصلها الثابت يف االوراق وتكفى 

ملا كان ذلك وكانت الطاعنة قد متسكت أمام حمكمة املوضوع بعدم قبول 

 SAPPHIRE.BEAUTYالدعوى ًقِبلها النتفاء صفتها وان شركة

.AND.WELLNESS. SPAL.L .C) ذ.م.م( هي صاحبة ..................................( )

خصية اعتبارية مستقلة وكان البني من االوراق ومن عقد االجيار الصفة وهلا ش

موضوع الدعوى ان الشركة املذكورة هي املستأجرة وقد وقعت نيابة عنها 

.................................. اليت كانت شريكة فيها بذلك الوقت وان هذه الشركة مازالت 

حسبما  –................  و.................................. قائمة ومؤلفة من الشريكني ..................

 78/1/7106( الصادرة بتاريخ cn-7076119هو مبني بصورة الرخصة التجارية رقم  

وهي ختتلف عن املؤسسة الطاعنة اململوكة من .................................. وان كانت 

كون معه الدعوى املقامة على املؤسسة حتمل االسم التجاري ذاته، األمر الذي ت

الطاعنة مقامة على غري ذي صفة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة 

املذكورة صحيحًا وقائم على سند قانوني سليم السيما وان املطعون ضده مل يطلب 

( من قانون 90اعالن الشركة ذات الصفة طبقًا لنص الفقرة الثانية من املادة )

ءات املدنية. وملا كان ما تقدم وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل ان االجرا

الطاعنة ذات صفة يف الدعوى مغفاًل داللة االوراق واملستندات واستند يف قضائه على 

ما أورده مبدوناته من ان )وحيث أنه عما أثارته املستأنف عليها االوىل من انتفاء صفتها 

ثابت من عقد االجيار سند الدعوى ان الطرف املستأجر يف فإنه يف غري حمله ذلك أن ال

وبعد  1/1/7107................... ذ.م.م وانه بتاريخ  –هذا العقد هو شركة ..................... 

قامت شركة ........................ بتغيري  5/0/7100ابرام العقد سند الدعوى بتاريخ 

ت مسؤولية حمدودة إىل مؤسسة فردية ميلكها الشكل القانوني هلا من شرمة ذا

.................................. وهو ذات الشريك يف شركة ........................... ذات مسؤولية 

حمدودة واليت كانت طرفًا يف عقد االجيار سند الدعوى ومل يرد يف االوراق ما 

.( وإذا كان هذا الذي خلص خيالف هذا التحول ومن ثم يكون الدفع يف غري حمله



إليه احلكم مشوبًا بالفساد يف االستدالل وخمالفة الثابت باألوراق، ومن ثم فإنه 

يكون مستوجبًا النقض هلذين السببني دون حاجة إىل مناقشة السبب االخري من 

 اسباب الطعن.

للجنة فإن ا 9/7101من قرار رئيس دائرة القضاء رقم  71وحيث أنه وطبقًا لنص املادة 

 تتصدى للفصل يف املوضوع.

وحيث إنه وملا تقدم يتعني احلكم يف موضوع االستئناف بعدم قبول الدعوى قبل 

 املدعى عليها ) الطاعنة( مؤسسة ................................ .

 

********** 



 )جتاري( 76/07/7102جلسة 

 ئيس الدائرة.ر –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز حممد عبد العزيز 

 وعضوية املستشارين: حممد جفري، حممد زكي مخيس.

 حممد زاوك، مصطفى حسن النور.

(785) 

 ق. أ( 00س  7102لسنة  912)الطعن رقم 

 بطالن. حتكيم. عقد "عقد التحكيم". حمكمة املوضوع "سلطتها".

حق طريف التحكيم يف االتفاق صراحة أو ضمنًا على مد امليعاد احملدد ليحكم -

احملكم خالله أو تفويض جلنة التحكيم يف مده مدد أخرى وجواز أن يطلب أي منهما 

 من احملكمة مده.

 شرطه. وجوب أن تكون املدة اليت امتد اليها التحكيم متصلة باملدة السابقة.-

اعتبار املدة متصلة وممتدة باستمرار حضور الطرفني أمام جلنة التحكيم وعدم -

ة بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز امليعاد األول. متسكهما أو أحدهما صراح

 استخالص اتفاق الطرفني على املد. موضوعي. متى كان سائغًا.

صدور حكم التحكيم داخل أجل التمديد القانوني. ال ينال منه املوافقة على -

التمديد بأثر رجعي طاملا مل يعرتض الطرفني أو أحدهما أو يدفع بسقوط وثيقة 

 ك.التحكيم. علة ذل

تعديل مشارطة التحكيم مبعرفة اهليئة باستبعاد الدعوى املتقابلة للطاعن بعد عدم -

 قبوهلا لعدم سداد األتعاب. ال يشرتط توقيع طريف التحكيم وال يرتتب عليه البطالن.

  

وعلى ما جرى به قضاء هذه -قانون اإلجراءات املدنية من  701مفاد نص املادة -

أن اتفاق طريف التحكيم على ميعاد حمدد ليحكم احملكم خالله ال -احملكمة 

مينع من اتفاقهما بعد ذلك صراحة أو ضمنا على مد هذا امليعاد ملدة أو ملدد أخرى أو 

ل للمدة اليت تفويض جلنة التحكيم يف مد األجل، كما جيوز للمحكمة مد هذا األج

تراها مناسبة للفصل يف النزاع كلما طلب منها ذلك احد الطرفني أو احملكم. ولكي 

البد أن تكون املدة اليت -على هذا النحو -يكون هناك امتداد ملدة التحكيم 

امتد إليها التحكيم سواء باتفاق الطرفني أو بتفويض جلنة التحكيم أو بقرار 



ة وغري منفصلة عنها وتعد مدة التحكيم متصلة وبالتالي احملكمة متصلة باملدة السابق

ممتدة باستمرار حضور طريف التحكيم أو من ينوب عنهم أمام جلنة التحكيم وعدم 

متسكهما أو أحدهما صراحة بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز امليعاد األول، 

أو  واستخالص اتفاق طريف التحكيم على املدة اليت جيب أن يصدر خالهلا احلكم

متديد تلك املدة أو على تفويض احملكم بتمديدها هو مما يدخل يف السلطة التقديرية 

حملكمة املوضوع بغري رقابة عليها متى أقامت قضاءها يف ذلك على أسباب سائغة 

ملا كان ذلك، وكانت مدة التحكيم املتفق  .مستمدة مما له اصل ثابت باألوراق

ومت تفويض هيئة  7/0/7101تنتهي يف  7/2/7100عليها هي ستة أشهر اعتبارا من 

التحكيم يف متديد الفرتة ثالث أشهر إضافية دون احلاجة ملوافقة الطرفني، ويتم 

التمديد بعد ذلك مبوافقة الطرفني أو بطلب مهلة إضافية من جلنة العرف والتحكيم 

تة أشهر باملركز، وكان البني من األوراق أن مدة التحكيم مت متديدها بعد مدة الس

ومت التمديد عن طريق جلنة العرف  7/1/7101األوىل مبوافقة الطرفني لغاية 

بطلب من هيئة التحكيم، ثم بعد ذلك وافقت جلنة  0/8/7101والتحكيم لغاية 

لغاية  7/8/7101على التمديد بأثر رجعي من  70/0/7105العرف والتحكيم بتاريخ 

داخل أجل التمديد القانوني،  00/5/7105وصدر حكم التحكيم بتاريخ  1/6/7105

وال ينال من ذلك املوافقة على التمديد األخري بأثر رجعي طاملا أن الطرفني فوضا اهليئة 

من الئحة  72بتمديد مدة التحكيم بعد خماطبة املركز وفقا للفقرة الثالثة من املادة 

اية صدور إجراءات املركز، وحضر الطاعن جلسات التحكيم بعد التمديد األخري لغ

احلكم دون إبداء أي اعرتاض أو دفع بسقوط وثيقة التحكيم أمام هيئة التحكيم 

مما يعترب موافقة ضمنية على مد ميعاد التحكيم كما مل يتم الطعن أمام احملكمة 

بعدم صحة االعالن السابق باحلضور أثناء مدة التحكيم، أما فيما يتعلق بعدم التوقيع 

م من الطرفني )وثيقة التحكيم( بعد عدم قبول الدعوى على تعديل مشارطة التحكي

املتقابلة للطاعن لعدم سداد األتعاب، فال يطاهلا البطالن لسبق التوقيع على شرط 

من عقد الشراكة(،  01التحكيم من الطرفني يف اتفاقهما األول بالشراكة )املادة 

الدعوى املتقابلة لعدم وأن تعديل مشارطة التحكيم من اهليئة كان باستبعاد النظر يف 

سداد األتعاب، وأن هذا التعديل ال حيتاج إىل توقيع الطرفني عليه وال يرتتب على عدم 

التوقيع البطالن، كما أن باقي الدفوع املثارة املتعلقة ببطالن حكم التحكيم للفساد 

تتعلق  ال فإنها  – أيا كان وجه الرأي فيها –يف االستدالل وخمالفة الثابت باملستندات 

من قانون االجراءات املدنية وال تعد  706بأسباب البطالن املنصوص عليها يف املادة 



حالة من حاالت البطالن يف املادة سالفة البيان، وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا 

 النظر، فإن النعي عليه يكون على غري أساس.

 احملكمــــــــــــــــة

بني من احلكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ حيث إن وقائع الدعوى على ما ي

جتاري كلي أبو ظيب ضد  7789/7106تتحصل يف أن املطعون ضده أقام الدعوى رقم 

يف  00/5/7105الطاعن بطلب التصديق على حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 

مبركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري  01/7101القضية التحكيمية رقم 

ه يف قوة السند التنفيذي. وذلك على سند من القول أنه اتفق مع الطاعن بتاريخ وجعل

بقصد انشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة لصناعة املنتجات  2/5/7117

البالستكية وأنابيب البولي اثيلني، فقام بتحويل مبالغ مالية ومعدات للطاعن قصد 

ألموال واملعدات ومل ينشئ بناء مقر الشركة، غري أن هذا األخري استوىل على ا

الشركة، فكانت دعوى التحكيم وفقا ملا مت االتفاق عليه مبشارطة التحكيم 

املوقع عليها من الطرفني وأعضاء جلنة التحكيم، فصدر حكم  07/5/7101املؤرخة 

وباعتبار عقد  2/5/7117التحكيم القاضي بفسخ عقد االتفاق على الشراكة املؤرخ 

 061056801ا وبالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ الشراكة منتهيا حكم

% من تاريخ احلكم، وبعدم قبول االدعاء املتقابل لعدم سداد 9درهم وفائدة بواقع 

األتعاب، فكانت دعوى املصادقة على حكم التحكيم املذكور، دفع الطاعن 

وز ببطالن حكم التحكيم واعتباره كأن مل يكن لسقوط وثيقة التحكيم بتجا

امليعاد ولعدم توقيع الطرفني على تعديل مشارطة التحكيم الناتج عن عدم قبول 

الدعوى املتقابلة، وخمالفة حكم التحكيم للثابت باملستندات والفساد يف االستدالل، 

حكمت احملكمة باملصادقة على حكم احملكمني الصادر  09/1/7102وبتاريخ 

ق والتحكيم التجاري يف القضية عن مركز أبوظيب للتوفي 00/5/7105بتاريخ 

، استأنف الطاعن هذا احلكم باالستئناف رقم 01/7101التحكيمية رقم 

قضت احملكمة بالتأييد. طعن الطاعن يف هذا  76/9/7102، وبتاريخ 911/7102

احلكم بطريق النقض بالطعن املاثل، وأودع املطعون ضده مذكرة جوابية يطلب فيها 

لى هذه احملكمة يف غرفة مشورة، رأت أنه جدير رفض الطعن، وعرض الطعن ع

 بالنظر فحددت جلسـة لنظــره. 

حيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطأ 

يف تطبيقه، إذ أيد احلكم املستأنف القاضي باملصادقة على حكم احملكمني أوال 



 7/8/7101ح أو ضمين بني رغم سقوطه لتجاوز امليعاد بدون متديد صري

وخمالفة الئحة مركز التحكيم املتعلقة باملدة الزمنية إلصدار حكم  70/0/7105و

التحكيم، كما أن جلنة العرف باملركز مل تصدر املوافقة على التمديد إال بعد 

انتهاء األجل املقرر لنظر التحكيم، إذ ال جيوز صدور التمديد بأثر رجعي. ثانيا رغم 

الطرفني على تعديل مشارطة التحكيم الناتج عن عدم قبول االدعاء  عدم توقيع

املتقابل لعدم سداد األتعاب. ثالثا رغم خمالفة حكم التحكيم للثابت باملستندات 

والفساد يف االستدالل ذلك أنه بالرغم من أن التحكيم كان متوقفا بتاريخ 

مدة التوقف، مما  فإن جلنة التحكيم قامت بإصدار قرارات أثناء 71/01/7101

 يعيب احلكم ويستوجب نقضه. 

من قانون اإلجراءات  701حيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن مفاد نص املادة 

أن اتفاق طريف التحكيم على -وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة -املدنية 

ا ميعاد حمدد ليحكم احملكم خالله ال مينع من اتفاقهما بعد ذلك صراحة أو ضمن

على مد هذا امليعاد ملدة أو ملدد أخرى أو تفويض جلنة التحكيم يف مد األجل، كما 

جيوز للمحكمة مد هذا األجل للمدة اليت تراها مناسبة للفصل يف النزاع كلما طلب 

-منها ذلك احد الطرفني أو احملكم. ولكي يكون هناك امتداد ملدة التحكيم 

ليت امتد إليها التحكيم سواء باتفاق الطرفني البد أن تكون املدة ا-على هذا النحو 

أو بتفويض جلنة التحكيم أو بقرار احملكمة متصلة باملدة السابقة وغري منفصلة عنها 

وتعد مدة التحكيم متصلة وبالتالي ممتدة باستمرار حضور طريف التحكيم أو من 

ثيقة ينوب عنهم أمام جلنة التحكيم وعدم متسكهما أو أحدهما صراحة بسقوط و

التحكيم بتجاوز امليعاد األول، واستخالص اتفاق طريف التحكيم على املدة اليت 

جيب أن يصدر خالهلا احلكم أو متديد تلك املدة أو على تفويض احملكم بتمديدها 

هو مما يدخل يف السلطة التقديرية حملكمة املوضوع بغري رقابة عليها متى أقامت 

ملا كان  .ستمدة مما له اصل ثابت باألوراققضاءها يف ذلك على أسباب سائغة م

تنتهي  7/2/7100ذلك، وكانت مدة التحكيم املتفق عليها هي ستة أشهر اعتبارا من 

ومت تفويض هيئة التحكيم يف متديد الفرتة ثالث أشهر إضافية دون  7/0/7101يف 

هلة احلاجة ملوافقة الطرفني، ويتم التمديد بعد ذلك مبوافقة الطرفني أو بطلب م

إضافية من جلنة العرف والتحكيم باملركز، وكان البني من األوراق أن مدة 

 7/1/7101التحكيم مت متديدها بعد مدة الستة أشهر األوىل مبوافقة الطرفني لغاية 

بطلب من هيئة  0/8/7101ومت التمديد عن طريق جلنة العرف والتحكيم لغاية 



على  70/0/7105تحكيم بتاريخ التحكيم، ثم بعد ذلك وافقت جلنة العرف وال

وصدر حكم التحكيم بتاريخ  1/6/7105لغاية  7/8/7101التمديد بأثر رجعي من 

داخل أجل التمديد القانوني، وال ينال من ذلك املوافقة على التمديد  00/5/7105

األخري بأثر رجعي طاملا أن الطرفني فوضا اهليئة بتمديد مدة التحكيم بعد خماطبة 

من الئحة إجراءات املركز، وحضر الطاعن  72ا للفقرة الثالثة من املادة املركز وفق

جلسات التحكيم بعد التمديد األخري لغاية صدور احلكم دون إبداء أي اعرتاض أو 

دفع بسقوط وثيقة التحكيم أمام هيئة التحكيم مما يعترب موافقة ضمنية على مد 

بعدم صحة االعالن السابق ميعاد التحكيم كما مل يتم الطعن أمام احملكمة 

باحلضور أثناء مدة التحكيم، أما فيما يتعلق بعدم التوقيع على تعديل مشارطة 

التحكيم من الطرفني )وثيقة التحكيم( بعد عدم قبول الدعوى املتقابلة للطاعن لعدم 

سداد األتعاب، فال يطاهلا البطالن لسبق التوقيع على شرط التحكيم من الطرفني يف 

من عقد الشراكة(، وأن تعديل مشارطة  01ا األول بالشراكة )املادة اتفاقهم

التحكيم من اهليئة كان باستبعاد النظر يف الدعوى املتقابلة لعدم سداد األتعاب، وأن 

هذا التعديل ال حيتاج إىل توقيع الطرفني عليه وال يرتتب على عدم التوقيع البطالن، 

ببطالن حكم التحكيم للفساد يف االستدالل  كما أن باقي الدفوع املثارة املتعلقة

ال تتعلق بأسباب فإنها  – أيا كان وجه الرأي فيها –وخمالفة الثابت باملستندات 

من قانون االجراءات املدنية وال تعد حالة من  706البطالن املنصوص عليها يف املادة 

فيه هذا النظر، فإن حاالت البطالن يف املادة سالفة البيان، وإذ التزم احلكم املطعون 

 النعي عليه يكون على غري أساس.

 

********** 
 


